
 ٢٠٠١بيان عن وضع المالية العامة لشهر آب 
  
 

 ٢٠٠١ أيلول ١٢بيروت في 

  

موازنة وعمليات خزينـة  (المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمالي مدفوعات الخزينة أعلنت وزارة  

 ٦٣٩٩ مليارا وذلك بالمقارنـة مـع مبلـغ    ٥٥٢٨ بلغت ٢٠٠١من العام  حتى نهاية شهر آب   ) أخرى

بينما بلـغ  .  مليارا٨٧١مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض في مجموع المدفوعات قدره   

 مليار للفتـرة    ٣١٨٦ مليارا وذلك بالمقارنة مع      ٣٠٠٣ الحالي مجموع واردات الخزينة حتى نهاية آب     

نت عليه في نفس     مليارا عما كا   ١٨٣ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض في مجموع اإليرادات قدره           

 مليـارا  ٢٥٢٦بناء عليه فقد بلغ العجز اإلجمالي لهذه الفترة من العام الحالي         . الفترة من العام الماضي   

بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لـنفس الفتـرة مـن العـام            % ٤٥,٦٨وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها       

العجز المحقق لهذه الفترة مـن      مما يعني أن    % ٥٠,٢١ مليارا أي ما نسبته      ٣٢١٣الماضي والذي بلغ    

 مليارا بالمقارنة مع ما كان عليه العجز في نفـس الفتـرة مـن العـام                 ٦٨٨هذا العام انخفض بمبلغ     

إال أن ما تجدر اإلشارة إليه أن الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفتـرة مـن                  . الماضي

 مليارا في نفـس الفتـرة    ٥٩٦أولي إجمالي بلغ     مليارا وذلك بالمقارنة مع عجز       ٣٢٨العام الحالي بلغ    

 .من العام الماضي

  

 مليـارا   ٢١٢٣من العام الحـالي      آبأما على صعيد تنفيذ الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر            

بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضـي   % ٤٣,٣٠وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها       

مـن  .  مليـار ١٠١أي بانخفاض في عجز الموازنة قـدره    %  ٤٣,٦٦ه   مليارا وما نسبت   ٢٢٢٤بلغ  

جانب آخر فإن مجموع الفائض األولي الذي تحقق في تنفيذ عمليات الموازنة خالل هذه الفترة مـن                 

 مليارا للفتـرة ذاتهـا مـن العـام          ٣٩٤ مليارا بالمقارنة مع فائض أولي بلغ        ٧٣١العام الحالي بلغ    

  .الماضي

  

ى أنه ومن أصل مجموع اإليرادات، فقد بلغ مجموع الواردات الجمركية المحـصلة             وتجدر اإلشارة إل  

 مليارا لنفس الفترة مـن      ١١٨٥ مليارا بالمقارنة مع     ١٠١٣خالل األشهر الثمانية من هذا العام حوالي        

 مليار ليرة، هذا مما يعني بالفعل من جهـة أولـى أن هـذا               ١٧٢العام الماضي، أي بانخفاض وقدره      

ض في اإليرادات الجمركية هو أقل بكثير مما كان متوقعا عند تخفيض التعرفة الجمركية ممـا                االنخفا

يؤكد على التحسن الملموس في حجم التجارة الخارجية حيث تحققـت زيـادة ملموسـة فـي حركـة                  



الصادرات والواردات خالل األشهر الثمانية من هذا العام بالمقارنة مع ما كانت عليه لنفس الفترة مـن               

  .العام الماضي

 مليار ليرة فـإن     ١٧٢من جهة أخرى وعلى الرغم من انخفاض مجموع اإليرادات الجمركية بحوالي            

 مليار قد عوضت عـن مـا يعـادل          ٩٢الزيادة في مجموع اإليرادات الضريبية األخرى والتي بلغت         

  .  نصف هذا االنخفاض

  

 ٤٠٣عام الحالي فقد بلغ العجز حوالي       من ال  آبأما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر          

من مجموع عمليات الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفتـرة            % ٦٤,٣٩مليارا وما نسبته    

من مجموع عمليات الخزينة لنفس الفتـرة       % ٧٥,٧٩ مليارا وما نسبته     ٩٨٩من العام الماضي والبالغ     

  .من العام الماضي

  

اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على         ولقد ذكرت وزارة المالية بان      

جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كـل مـن                  

  .حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه



 

الماليملخص الوضع    الجمهورية اللبنانية  
 وزارة المالية  بماليين الليرات 

              

 النسبة الفرق ٠١ - لغاية آب  ٠٠ - لغاية آب  ٠١-آب ٠٠-آب   

             عمليات الموازنة. ١

 %3.14- 90,101- 2,779,863 2,869,964 503,643359,550  االيرادات١٫١

 %7.24- 150,460- 1,927,932 2,078,392 396,513235,426  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %14.47- 171,399- 1,013,217 1,184,616 167,715145,157 *منها االيرادات الجمرآية               

 %7.63 60,359 851,931 791,572 107,130124,124  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     

 %3.76- 191,355- 4,902,385 5,093,740 654,125700,841  النفقات١٫٢

 %17.25- 427,044- 2,049,181 2,476,225 364,176352,677  نفقات عامة١٫٢٫١     

 %9.00 235,689 2,853,204 2,617,515 289,949348,164  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %0.11- 2,532- 2,285,095 2,287,627 283,481284,900  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          

 %72.21 238,221 568,109 329,888 6,46863,264  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

             

   101,254 2,122,522- 2,223,776- 341,291-150,482- عجز الموازنة الكلي

     %43.30- %43.66- %48.70%23.01-           نسبته من مجموع النفقات

   336,943 730,682 393,739 139,4676,873 فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %14.90 %7.73 %0.98%21.32           نسبته من مجموع النفقات

             

            عمليات الخزينة. ٢

   93,150- 222,908 316,058 78,63926,948  قبض٢٫١

   29,520- 43,646 73,166 17,4405,714 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     

   19,685- 97,895 117,580 14,67311,705  البلديات٢٫١٫٢     

   12,098 45,903 33,805 3,4544,249  حساب الودائع٢٫١٫٣     

   56,043- 35,464 91,507 43,0725,280  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     

   679,523- 625,996 1,305,519 258,15271,577  دفع٢٫٢

   63,823- 266,261 330,084 215,2106,572 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     

   175,157- 14,332 189,489 9,3821,057  البلديات٢٫٢٫٢     

   9,325 74,946 65,621 4,9526,082  حساب الودائع٢٫٢٫٣     

   158,341- 51,751 210,092 980352  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     

   203,040- 114,198 317,238 13,27133,868امانات/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

   88,487- 104,508 192,995 14,35723,646  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

             

   586,373 403,088- 989,461- 44,629-179,513- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %64.39- %75.79- %62.35-%69.54-           نسبته من مجموع النفقات
             
 %5.75- 183,251- 3,002,771 3,186,022 582,282386,498 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

 %13.61- 870,878- 5,528,381 6,399,259 912,277772,418 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

   687,627 2,525,610- 3,213,237- 385,920-329,995- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %45.68- %50.21- %49.96- %36.17- الفائض/          نسبة العجز 
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 


