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  بيان مالي
  

  ٢٠٠٠عن تطورات المالية العامة لشهر نيسان 
  

  

 مقارنة بنفس الشهر من العام ٢٠٠٠تحسنّت نتائج عجز الموازنة لشهر نيسان 

كما . هذه السنة% ٥٧,٧إلى  ١٩٩٩في نيسان % ٦١الماضي، إذ إنخفضت نسبة العجز من 

 ١٩٩٩في نيسان % ٦١,٢بانخفاضها من ) خزينة+ موازنة (تحسنت أيضاً نسبة العجز الكلي 

وتظهر النتائج اإلجمالية لحركة اإليرادات والنفقات في شهر . في نيسان هذا العام% ٥٦,٧إلى 

ن العام الماضي،  مليار ليرة عن إيرادات نفس الشهر م٤٠نيسان أن اإليرادات زادت بمبلغ 

وارتفع مجمل النفقات عن نظيره في العام السابق %. ١٣وهو يمثل زيادة نسبية قدرها 

  %.٤ مليار ليرة، وهو يمثل زيادة نسبية قدرها ٣٤بحوالي 

  

، ارتفعت اإليرادات الضريبية ٢٠٠٠أما فيما يتعلق بتفاصيل اإليرادات في شهر نيسان 

 ملياراً في نيسان ٨٢ إلى ١٩٩٩ ملياراً في نيسان ٦٤من ، %٢٨عدا إيرادات الجمارك بنسبة 

 قسم من الفضل في هذا ١٩٩٩وقد كان لزيادة معدالت الضرائب التي أقرت عام . ٢٠٠٠

 إلى ١٩٩٩ ملياراً في نيسان ١٥٢، من %١١وإنخفضت إيرادات الجمارك حوالي . التحسن

ب هذا االنخفاض ارتفاع قيمة ومن أسبا.  ملياراً في نفس الشهر من هذا العام١٣٦حوالي 

الليرة اللبنانية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي بالنسبة إلى العمالت 

  . وهذا أدى إلى خفض قيمة السلع المستوردة عند احتسابها بالليرة اللبنانية. األخرى

  

إلى  ١٩٩٩ ملياراً في نيسان ٨٩، من %٤٣وزادت اإليرادات غير الضريبية بنسبة 

وكان العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة ارتفاع مستوى . ٢٠٠٠ ملياراً في نيسان ١٢٧

التحويالت من وزارة المواصالت السلكية والالسلكية مقارنةً مع المبالغ المحولة في نيسان 

  .١٩٩٩، وقبض حصة الدولة من أرباح مصرف لبنان عن العام ١٩٩٩

  



تفعت النفقات العامة عدا خدمة الدين حـوالي ، ار٢٠٠٠ومن جهة النفقات في نيسان 

وفي المقابل إنخفضت كلفة خدمة .  مليار٢٨٢ إلى ١٩٩٩ مليار في نيسان ٢١٨، من %٢٩

 ملياراً في نفس الشهر من ٥٣٦ إلى ١٩٩٩ مليار في نيسان ٥٦٥، من %٥الدين العام حوالي 

 الفوائد على سندات الخزينة ويعود قسم من هذا التدني إلى أثر إنخفاض مستويات. هذا العام

أما زيادة النفقات، عدا خدمة الدين، فتعود الى إستمرار تحسن تنفيذ اإلنفاق . بالليرة اللبنانية

ويتضح . إثر إقرار موازنة هذا العام وانعكاس ذلك على تسريع الموافقة على طلبات اإلنفاق

 في أشهر كانون الثاني لغاية مقدار التحسن في تنفيذ اإلنفاق لدى مقارنة تطورات اإلنفاق

إذ كانت نسبة صرف .  بعد استبعاد نفقات خدمة الدين العام٢٠٠٠-١٩٩٨نيسان من األعوام 

% ١٩,٢٢)  نيسان-فترة كانون الثاني (١٩٩٨النفقات في األشهر األربعة األولى من العام 

قاعدة اإلثني عشرية ، نظراً العتماد ال١٩٩٩في الفترة المقابلة من العام % ١٨,٤٢وتدنت إلى 

إال أن نسبة صرف النفقات عادت إلى . قبل إقرار الموازنة في شهر تموز من العام الفائت

  .  نيسان من هذا العام-في كانون الثاني% ٢٤,٦٧اإلرتفاع لتبلغ 

  

 بعد أربعة أشهر من بداية الفترة، ٢٠٠٠أما الوضع التراكمي لتنفيذ موازنة العام 

عن مجمل إيرادات الفترة % ٨ مليار ليرة أي بزيادة ١٢٨٧ادات بلغ فيظهر أن مجمل اإلير

عن مجمل % ١٩ مليار ليرة أي بزيادة ٢٣٤٤وبلغ مجمل النفقات . المقابلة من العام السابق

وبذلك بلغ العجز في عمليات . النفقات في األشهر األربعة األولى من العام السابق

وللتذكير فأن العجز . بعة أشهر أو ثلث السنة المالية مليار ليرة إثر انقضاء أر١٠٥٧الموازنة

  .  مليار ليرة٣٣٠٠ حسب قانون الموازنة يبلغ ٢٠٠٠المقدر بنهاية العام 

  

أما فيما يتعلق بعمليات الخزينة، فيالحظ انخفاض كبير في المدفوعات مقارنة مع نفس 

وتحقق ذلك بفضل . اراً ملي٥٢ مليار ليرة إلى ٧٨الشهر من العام الماضي، إذ إنخفضت من 

  .  انخفاض مدفوعات األمانات والنفقات على حساب سنوات سابقة

  

وقد أدت هذه التطورات في عمليات الموازنة والخزينة إلى ارتفاع مستوى العجز 

% ٤٥ نيسان من هذا العام، من -في فترة كانون الثاني% ٥٣إلى ) خزينة+ موازنة (الكلي 

غير أنه من المتوقع أن يزداد نمو اإليرادات الضرائبية في . ماضيفي نفس الفترة من العام ال

األشهر القادمة، خاصة بعد إنقضاء فترة اإلعفاء من الغرامات التي تّم تجديدها من قبل 

وكما في السنة الماضية، فإنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة اإليرادات في الربع . المجلس النيابي



تظر أيضاً أال تزيد وتيرة اإلنفاق الشهري من إعتمادات موازنة ومن المن. األخير من السنة

  . أو من اإلعتمادات المدورة من موازنات السنوات السابقة٢٠٠٠العام 

  

 بعد إستبعاد أعباء خدمة ٢٠٠٠وتحقق فائض أولي في عمليات الموازنة لشهر نيسان 

وذلك مقارنة مع فائض . اتمن مجمل النفق% ٨ مليار ليرة أي ما نسبته ٦٤الدين العام بلغ 

 مليار ١٣، وفائض أولي بلغ ١٩٩٩في نيسان % ١١ مليار ليرة، أي بنسبة ٨٧أولي مقداره 

 نيسان -وبذلك بلغ الفائض األولي في فترة كانون الثاني. ٢٠٠٠في آذار % ٢ليرة، أي بنسبة 

قارنة مع فائض من مجمل النفقات، م% ١٤ مليار ليرة، أي بنسبة ٣٢١من هذا العام ما قيمته 

  .في الفترة المقابلة من العام السابق% ٢٠ مليار ليرة، أي بنسبة ٣٩٤أولي قدره 

  

من عجز الموازنة والخزينة باستخدام السيولة المتراكمة % ٨٠وقد تم تمويل حوالي 

االحتياجات المتبقية زادت اإلصدارات و لتمويل . في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان

ولذا اقتصرت نسبة الزيادة .  مليار ليرة٤٠٠الصافية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية حوالي 

وكانت %. ١،٥ على ٢٠٠٠في الدين العام اإلجمالي بعد أربعة أشهر من تنفيذ موازنة العام 

، مما يدل على تحسن %٣,٥ قد بلغت ١٩٩٩نسبة زيادة الدين العام في الفترة المقابلة للعام 

  .وضع المديونية وتخفيض وتيرة زيادته

   

  

  

  

  


