
 
 ٢٠٠١بيان عن وضع المالية العامة لشهر أيار 

 
 ٢٠٠١ حزيران ١٤بيروت في 

  

أعلنت وزارة المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمالي مـدفوعات الخزينـة      

 بلغـت   ٢٠٠١حتى نهاية شهر أيار من العام       ) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (

 مليارا للفترة ذاتهـا مـن العـام         ٣٨٤٧مبلغ   مليارا وذلك بالمقارنة مع      ٣٣٠٣

وقد بلغ العجز اإلجمالي لهذه الفتـرة       .  مليارا ٥٤٤الماضي أي بانخفاض قدره     

% ٤٢,٥٦ مليارا وهو ما يعادل نـسبة عجـز قـدرها    ١٤٠٦من العام الحالي   

 ١٩٥٥بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلـغ           

مما يعني أن العجز المحقق لهذه الفترة من هـذا          % ٥٠,٨٢نسبته  مليارا أي ما    

 مليارا بالمقارنة مع ما كان عليه العجـز فـي نفـس           ٥٤٩العام انخفض بمبلغ    

كما تجدر اإلشارة إلى أن الفائض األولـي اإلجمـالي    . الفترة من العام الماضي   

 بالمقارنـة    مليارا وذلك  ٣٨٢الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ          

   مليارا في نفس الفترة من العام الماضي٢٦٢مع عجز أولي إجمالي بلغ 

  

أما على صعيد تنفيذ الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر أيار مـن العـام                

بالمقارنة مـع  % ٣٩,١٧ مليارا وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها       ١١٣٢الحالي  

 مليـارا ومـا نـسبته       ١٣٦٥عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضي بلـغ          

من جانب آخر فإن مجموع الفائض األولي الذي تحقق في تنفيـذ            % . ٤٤,٢٧

 مليارا بالمقارنـة    ٦٥٦عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ          

  . مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي٣٣٩مع فائض أولي بلغ 

  

لغ العجز ونسبه والذي يعـود فـي    وتجدر اإلشارة إلى التحسن الملحوظ في مبا      

قسم منه إلى الزيادة المحققة في إيرادات الموازنة المحصلة حتى نهايـة شـهر            

 مليارا بالمقارنة مـع مـا مجموعـه         ١٧٥٨أيار من العام الحالي والتي بلغت       

.  مليـار  ٤٠ مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها            ١٧١٨

اإلشارة إلى أنه ومن أصل مجموع اإليرادات، فقـد بلـغ           في هذا اإلطار تجدر     

مجموع الواردات الجمركية المحصلة خالل األشهر الخمسة األولى مـن هـذا            



 مليارا لـنفس الفتـرة مـن العـام     ٧٣٠ مليارا بالمقارنة مع ٦١٧العام حوالي   

 مليار ليرة مما يعني أن هذا االنخفاض هـو         ١١٢الماضي أي بانخفاض وقدره     

ير مما كان متوقعا، ما يؤكد على التحسن الملموس في حجـم التجـارة              أقل بكث 

الخارجية الذي أظهر زيادة في حركة الصادرات والواردات خالل هـذا العـام           

  . بالمقارنة مع ما كان عليه لنفس الفترة من العام الماضي

  

أما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي فقد              

مـن مجمـوع عمليـات      % ٦٦,٢٧ مليارا وما نسبته     ٢٧٤لغ العجز حوالي    ب

الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضي والبـالغ             

من مجموع عمليات الخزينة لنفس الفترة من       % ٧٧,٢٣ مليارا وما نسبته     ٥٩٠

  .العام الماضي

  

لملحوظة في الموازنـة ليـست      وذكرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات ا      

موزعة بالتساوي على جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فـإن             

مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينـة          

  .تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية  ملخص الوضع المالي 
 وزارة المالية  بماليين الليرات 

              

 النسبة الفرق ٠١ - لغاية أيار  ٠٠ - لغاية أيار  ٠١- أيار  ٠٠- أيار   

             عمليات الموازنة. ١

 %2.34 40,226 1,757,893 1,717,667 446,351 430,806  االيرادات١٫١

 %1.73- 20,836- 1,183,446 1,204,282 373,310 303,834  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %15.43- 112,640- 617,442 730,082 128,339 172,007 *               منها االيرادات الجمرآية

 %11.89 61,062 574,447 513,385 73,041 126,972  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     

 %6.25- 192,691- 2,889,700 3,082,391 820,244 748,275  النفقات١٫٢

 %20.09- 277,085- 1,102,059 1,379,144 437,732 412,980  نفقات عامة١٫٢٫١     

 %4.95 84,394 1,787,641 1,703,247 382,512 335,295  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %0.46 6,546 1,444,797 1,438,251 364,300 316,244  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          

 %29.38 77,848 342,844 264,996 18,212 19,051  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

        



  232,917 1,131,807- 1,364,724- 373,893- 317,469- عجز الموازنة الكلي

   %39.17- %44.27- %45.58- %42.43-           نسبته من مجموع النفقات

  317,311 655,834 338,523 8,619 17,826 فائض الموازنة األولي/  عجز 

   %22.70 %10.98 %1.05 %2.38           نسبته من مجموع النفقات

        

       عمليات الخزينة. ٢

  34,500- 139,519 174,019 59,526 61,998  قبض٢٫١

  14,156- 27,119 41,275 5,070 8,301 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     

  3,020- 65,144 68,164 26,285 15,323  البلديات٢٫١٫٢     

  2,623 25,013 22,390 20,395 18,256  حساب الودائع٢٫١٫٣     

  19,947- 22,243 42,190 7,776 20,118  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     

  350,579- 413,579 764,158 137,285 115,685  دفع٢٫٢

  197,393 225,489 28,096 106,621 7,383 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     

  76,921- 10,087 87,008 1,238 34,485  البلديات٢٫٢٫٢     

  1,169- 35,378 36,547 7,619 13,739  حساب الودائع٢٫٢٫٣     

  156,205- 50,770 206,975 140 1,000  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     

  202,698- 54,300 256,998 18,773 19,773امانات/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

  110,979- 37,555 148,534 2,894 39,305  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

        

  316,079 274,060- 590,139- 77,759- 53,687- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

   %66.27- %77.23- %56.64- %46.41-           نسبته من مجموع النفقات

        
 %0.30 5,726 1,897,412 1,891,686 505,877 492,804 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

 %14.12- 543,270- 3,303,279 3,846,549 957,529 863,960 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

  548,996 1,405,867- 1,954,863- 451,652- 371,156- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

   %42.56- %50.82- %47.17- %42.96- الفائض/          نسبة العجز 

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

 


