
 
 

  ٢٠٠١بيان عن وضع المالية العامة لشهر تموز 
  

  
  ٢٠٠١ آب ١٣بيروت في 

  

  

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

 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         ٢٦١٦بينما بلغ مجموع واردات الخزينة حتى نهاية تموز الحالي          

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         

ليـارا أي   م٢٨٨٣بالمقارنة 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   

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

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

  . 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                

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

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

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

اتهـا مـن العـام       مليارا للفتـرة ذ    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               

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

  .  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

ينة لنفس  من مجموع عمليات الخز   % 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 

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

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



  
 

 الجمهورية اللبنانية  ملخص الوضع المالي 
 وزارة المالية  بماليين الليرات 

              

 النسبة الفرق٠١ -لغاية حزيران ٠٠ -لغاية حزيران ٠١-حزيران٠٠-حزيران  

             عمليات الموازنة. ١

 %4.17 83,755 2,090,735 2,006,980 332,842 280,845  االيرادات١٫١

 %0.85 12,104 1,430,133 1,418,029 246,687 211,874  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %12.17 71,651 660,602 588,951 86,155 68,971 *               منها االيرادات الجمرآية

 %3.74- 137,499- 3,541,182 3,678,681 651,482 596,290  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     

 %15.03- 250,360- 1,414,834 1,665,194 312,775 286,050  النفقات١٫٢

 %5.61 112,861 2,126,348 2,013,487 338,707 310,240  نفقات عامة١٫٢٫١     

 %2.65- 45,826- 1,682,495 1,728,321 237,698 290,070  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %55.65 158,687 443,853 285,166 101,009 20,170  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          

             دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

  -315,445 -318,640 -1,671,701 -1,450,447 221,254   

     %40.96- %45.44- %48.91- %52.90- عجز الموازنة الكلي

   334,115 675,901 341,786 20,067 5,205- نسبته من مجموع النفقات          

     %19.09 %9.29 %3.08 %0.87- فائض الموازنة األولي/  عجز 

                       نسبته من مجموع النفقات

              

   42,344- 163,128 205,472 23,609 27,895 عمليات الخزينة. ٢

   13,647- 33,679 47,326 6,560 6,051  قبض٢٫١

   12,598- 75,159 87,757 10,015 19,593 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     

   2,473 28,870 26,397 3,857 833  البلديات٢٫١٫٢     

   18,572- 25,420 43,992 3,177 1,418  حساب الودائع٢٫١٫٣     

   465,638- 471,779 937,417 58,208 173,259  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     

   177,860 247,154 69,294 21,665 41,198  دفع٢٫٢

   146,973- 11,726 158,699 1,639 71,691 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     

   10,984 57,364 46,380 21,986 9,833  البلديات٢٫٢٫٢     

   157,420- 51,099 208,519 329 1,544  حساب الودائع٢٫٢٫٣     

   230,795- 54,418 285,213 118 28,215  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     

   119,294- 50,018 169,312 12,471 20,778امانات/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

              حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

  -145,364 -34,599 -731,945 -308,651 423,294   

     %65.42- %78.08- %59.44- %83.90- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

                       نسبته من مجموع النفقات
  308,740 356,451 2,212,452 2,253,863 41,411 1.87% 
 %13.07- 603,137- 4,012,961 4,616,098 709,690 769,549 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

   644,548 1,759,098- 2,403,646- 353,239- 460,809- مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

     %43.84- %52.07- %49.77- %59.88- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %37.03- %51.84- %54.01- %56.00- الفائض/          نسبة العجز 
       
       
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 




