
 
 

  ٢٠٠١بيان عن وضع المالية العامة لشهر تموز 
  

  
  ٢٠٠١ آب ١٣بيروت في 

  

  

موازنـة وعمليـات   (وزارة المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمالي مدفوعات الخزينـة             أعلنت  

 مليارا وذلك بالمقارنة مع مبلـغ       ٤٧٥٦ بلغت   ٢٠٠١حتى نهاية شهر تموز من العام       ) خزينة أخرى 

.  مليارا ٧٣١ مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض في مجموع المدفوعات قدره              ٥٤٨٧

 ١٢ مليـارا أي بزيـادة قـدرها         ٢٦١٦ا بلغ مجموع واردات الخزينة حتى نهاية تموز الحالي          بينم

بناء عليـه فقـد   .  مليارا٢٦٠٤مليارا عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت           

 مليارا وهو ما يعادل نـسبة عجـز قـدرها           ٢١٤٠بلغ العجز اإلجمالي لهذه الفترة من العام الحالي         

 مليـارا أي  ٢٨٨٣بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ   % ٤٤,٩٩

 مليارا  ٧٤٤مما يعني أن العجز المحقق لهذه الفترة من هذا العام انخفض بمبلغ             % ٥٢,٥٥ما نسبته   

شارة إليـه أن   إال أن ما تجدر اإل    . بالمقارنة مع ما كان عليه العجز في نفس الفترة من العام الماضي           

 مليـارا وذلـك     ٣٦٥الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحـالي بلـغ               

  . مليارا في نفس الفترة من العام الماضي٥٥٦بالمقارنة مع عجز أولي إجمالي بلغ 

  

 مليـارا   ١٧٨١أما على صعيد تنفيذ الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي                

بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضـي  % ٤٢,٣٩وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها   

مـن  .  مليـار ٢٩٢أي بانخفاض في عجز الموازنة قـدره  %  ٤٦,٧٠ مليارا وما نسبته  ٢٠٧٣بلغ  

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

 مليارا للفتـرة ذاتهـا مـن العـام          ٢٥٤ مليارا بالمقارنة مع فائض أولي بلغ        ٧٢٣العام الحالي بلغ    

  .الماضي

  

وتجدر اإلشارة إلى التحسن الملحوظ في مبالغ العجز ونسبه خالل األشهر السبعة األولى مـن هـذا               

ى الزيـادة المحققـة فـي      العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي يعود في قسم منه إل              

 مليـارا  ٢٤٢٠إيرادات الموازنة المحصلة حتى نهاية شهر تموز من العام الحـالي والتـي بلغـت              

 ٥٤ مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيـادة قـدرها              ٢٣٦٦بالمقارنة مع ما مجموعه     

اإلطار تجدر اإلشارة إلى أنه     في هذا   . مليار وكذلك االنخفاض في مستويات اإلنفاق خالل هذه الفترة        

ومن أصل مجموع اإليرادات، فقد بلغ مجموع الواردات الجمركية المحصلة خالل األشهر الـسبعة              



 مليارا لنفس الفترة من العام الماضـي،  ١٠١٧ مليارا بالمقارنة مع ٨٦٨األولى من هذا العام حوالي      

من جهة أولى أن هذا االنخفـاض فـي          مليار ليرة، هذا مما يعني بالفعل        ١٤٩أي بانخفاض وقدره    

اإليرادات الجمركية هو أقل بكثير مما كان متوقعا عند تخفيض التعرفة الجمركية مما يؤكـد علـى                 

التحسن الملموس في حجم التجارة الخارجية حيث تحققت زيادة ملموسة فـي حركـة الـصادرات                

مع ما كانت عليه لنفس الفتـرة مـن         والواردات خالل األشهر السبعة األولى من هذا العام بالمقارنة          

 ١٤٩من جهة أخرى وعلى الرغم من انخفاض مجموع اإليرادات الجمركية بحوالي            . العام الماضي 

 مليار قـد    ١٦٠مليار ليرة فإن الزيادة الكبيرة في مجموع اإليرادات الضريبية األخرى والتي بلغت             

الضريبية حتى نهاية تموز الحـالي      عوضت عن هذا االنخفاض وأدت إلى زيادة مجموع اإليرادات          

  .  عما كانت قد بلغته حتى نهاية تموز من العام الماضي

  

  

أما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي فقد بلغ العجز حـوالي                  

من مجموع عمليات الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق لنفس          % ٦٤,٦٥ مليارا وما نسبته     ٣٥٨

من مجموع عمليات الخزينة لنفس     % ٧٧,٣٣ مليارا وما نسبته     ٨١٠الفترة من العام الماضي والبالغ      

  .الفترة من العام الماضي

  

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

مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل على جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن 

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



 

 الجمهورية اللبنانية  ملخص الوضع المالي 
 وزارة المالية  بماليين الليرات 

              

 النسبة الفرق ٠١ -لغاية تموز  ٠٠ -لغاية تموز  ٠١-تموز  ٠٠-تموز   

             عمليات الموازنة. ١

 %2.28 53,992 359,341329,5782,366,3212,420,313  االيرادات١٫١
 %0.63 10,627 263,850262,3731,681,8791,692,506  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %14.64- 148,841- 144,218130,2701,016,901868,060 *               منها االيرادات الجمرآية
 %6.34 43,365 95,49167,205684,442727,807  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     

 %5.36- 238,071- 748,908660,3624,439,6154,201,544  النفقات١٫٢
 %19.67- 415,545- 434,829281,6702,112,0491,696,504  نفقات عامة١٫٢٫١     
 %7.62 177,474 314,079378,6922,327,5662,505,040  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %0.20- 3,951- 275,825317,7002,004,1462,000,195  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
 %56.10 181,425 38,25460,992323,420504,845  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

             
   292,063 1,781,231-2,073,294-330,784-389,567- عجز الموازنة الكلي

     %42.39-%46.70-%50.09-%52.02-           نسبته من مجموع النفقات

   469,537 75,48847,908254,272723,809- فائض الموازنة األولي/  عجز 
     %17.23%5.73%7.25%10.08- نسبته من مجموع النفقات          

              

             عمليات الخزينة. ٢
   41,459- 31,94732,832237,419195,960  قبض٢٫١
   17,794- 8,4004,25355,72637,932 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     
   16,717- 15,15011,031102,90786,190  البلديات٢٫١٫٢     
   11,303 3,95412,78430,35141,654  حساب الودائع٢٫١٫٣     
   18,251- 4,4434,76448,43530,184  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     

   492,948- 109,95082,6401,047,367554,419  دفع٢٫٢
   144,815 45,58012,535114,874259,689 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     
   166,832- 21,4081,549180,10713,275  البلديات٢٫٢٫٢     
   8,195 14,28911,50060,66968,864  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
   157,713- 593300209,11251,399  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     
   223,637- 18,75425,912303,96780,330امانات/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     
   97,776- 9,32630,844178,63880,862  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

              

   451,489 358,459-809,948-49,808-78,003- فائض عمليات الخزينة/ عجز 
     %64.65-%77.33-%60.27-%70.94-           نسبته من مجموع النفقات

              
 %0.48 12,533 391,288362,4102,603,7402,616,273 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

 %13.32- 731,019- 858,858743,0025,486,9824,755,963 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

   743,552 2,139,690-2,883,242-380,592-467,570- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %44.99-%52.55-%51.22-%54.44- الفائض/          نسبة العجز 
       
       

التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم  •
 المقارنة

  



 
 
 

  


