
 ٢٠٠١الثاني تشرين بيان عن وضع المالية العامة لشهر 
 
 

  ٢٠٠١ كانون األول ١٥بيروت في 

  

موازنـة  (أعلنت وزارة المالية في بيان صدر عنها اليـوم أن إجمـالي مـدفوعات الخزينـة            

مليـارا وذلـك     ٨٠٣٢ بلغت   ٢٠٠١من العام   تشرين الثاني   شهر   نهاية   حتى) وعمليات خزينة أخرى  

 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض في مجمـوع المـدفوعات    ٩٠٢٠بالمقارنة مع مبلغ    

 مليـارا  ٤١٢٥بينما بلغ مجموع واردات الخزينة حتى نهاية تشرين الثاني الحـالي    .  مليارا ٩٨٨قدره  

فاض في مجمـوع اإليـرادات       مليار للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخ        ٤٣٨٠وذلك بالمقارنة مع    

 بلغ العجـز  بناء عليه فقد.  عما كان عليه مجموعها في نفس الفترة من العام الماضي       مليارا ٢٥٥قدره  

% ٤٨,٦٤ وهو ما يعادل نـسبة عجـز قـدرها    ت مليارا ٣٩٠٧اإلجمالي لهذه الفترة من العام الحالي       

مليـارا أي مـا نـسبته     ٤٦٣٩والذي بلغ بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي       

 مليـارا   ٧٣٢ انخفـض بمبلـغ       قـد   العجز المحقق لهذه الفترة من هذا العام       وبذلك يكون . %٥١,٤٤

الفائض األولـي   أيضا أن   تجدر اإلشارة   و. بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي          

 مليارا وذلك بالمقارنة مع عجز أولي       ٤٣ بلغ    قد الياإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الح        

  . مليارا٧٨٩ أي بتحسن قدره  مليارا في نفس الفترة من العام الماضي٧٤٦إجمالي بلغ 
 

من العام الحالي   تشرين الثاني   الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر        تنفيذ  أما على صعيد    

بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة مـن        % ٤٦,٧٩ما يعادل نسبة عجز قدرها       أي    مليارا ٣٣٤٨

 من جانب آخر فإن مجموع الفائض األولـي         .%٤٧,٠٠ مليارا وما نسبته     ٣٤٥٣العام الماضي بلغ    

 مليارا بالمقارنة مع    ٦٠٢الذي تحقق في تنفيذ عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ              

  . مليار١٦٢ أي بتحسن قدره  من العام الماضيمليارا للفترة ذاتها ٤٤٠فائض أولي بلغ 

  

،  الموازنة المحققة حتى نهاية تشرين الثـاني  تجدر اإلشارة إلى أنه ومن أصل مجموع إيرادات       

من هذا العام حـوالي  اإلحدى عشر األولى فقد بلغ مجموع الواردات الجمركية المحصلة خالل األشهر   

 ١٨٥س الفترة من العام الماضي، أي بانخفـاض وقـدره     مليارا لنف  ١٦٤٣ مليارا بالمقارنة مع     ١٤٥٨

 أن هذا االنخفاض في اإليرادات الجمركية هو أقل بكثير ممـا             من جهة أولى    ما يعني  وهومليار ليرة،   

تحسن الملمـوس فـي حجـم       ال على    من جهة ثانية   يؤكدوكان متوقعا عند تخفيض التعرفة الجمركية       

الـواردات  في حجـم    % ١٤ وزيادة    في حركة الصادرات   %٢٣التجارة الخارجية حيث تحققت زيادة      



 من هذا العام بالمقارنة مع ما كانت عليه لنفس الفتـرة مـن العـام    اإلحدى عشر األولىخالل األشهر   

  .الماضي

  

من جانب آخر فإن مجموع االنخفاض في اإليرادات خالل األشهر اإلحدى عشر األولى مـن               

 مليار ليرة بينما بلـغ االنخفـاض فـي    ٨٧ابلة من العام الماضي بلغ    هذا العام بالمقارنة مع الفترة المق     

 مليارات ليرة مما يعني وجود بعـض التحـسن فـي            ١٨٥الواردات الجمركية في نفس الفترة حوالي       

مجموع اإليرادات الضريبية وغير الضريبية  خالل األشهر اإلحدى عشر األولـى مـن هـذا العـام                   

  نة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مليار ليرة بالمقار٩٨بحوالي 

  

من العام الحالي فقد بلـغ      تشرين الثاني   أما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر          

من مجموع عمليات الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز        % ٦٣,٧٧ مليارا وما نسبته     ٥٥٩العجز حوالي   

من مجموع عمليـات    % ٧٠,٩٥يارا وما نسبته     مل ١١٨٦محقق لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ        

  .الخزينة لنفس الفترة من العام الماضي

  

ولقد ذكرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة فـي الموازنـة ليـست موزعـة                

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

ل من حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شهر وأخر وكـذلك نـسب العجـز المحقـق                  في ك 

  .ومبالغه



 

  
 ملخص الوضع المالي

       بماليين الليرات
              

٠٠ - ٢ت   ٠١ - ٢ت   - ٢لغاية ت 
٠٠ 

 - ٢لغاية ت
 النسبة الفرق ٠١

             عمليات الموازنة. ١
 %2.24- 87,153- 3,807,420 3,894,573 309,331 274,236  االيرادات١٫١
 %4.80- 132,318- 2,626,998 2,759,316 210,726 188,323  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %11.29- 185,547- 1,457,820 1,643,367 148,160 129,859 *االيرادات الجمرآية               منها 
 %3.98 45,165 1,180,422 1,135,257 98,605 85,913  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     
 %2.62- 192,418- 7,155,178 7,347,596 704,182 753,167  النفقات١٫٢
 %7.21- 248,990- 3,205,312 3,454,302 318,693 320,470  نفقات عامة١٫٢٫١     
 %1.45 56,572 3,949,866 3,893,294 385,489 432,697  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %3.21- 106,371- 3,204,600 3,310,971 378,800 398,960  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
 %27.98 162,943 745,266 582,323 6,689 33,737  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

             
   105,265 3,347,758- 3,453,023- 394,851- 478,931- عجز الموازنة الكلي

     %46.79- %47.00- %56.07- %63.59- النفقات          نسبته من مجموع 
   161,837 602,108 440,271 9,362- 46,234- فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %8.41 %5.99 %1.33- %6.14-           نسبته من مجموع النفقات
              
             عمليات الخزينة. ٢

   168,078- 317,660 485,738 25,465 33,255  قبض٢٫١
   39,965- 60,280 100,245 4,896 9,279 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     
   41,929- 148,788 190,717 11,393 12,943  البلديات٢٫١٫٢     
   11,272 59,889 48,617 4,746 4,382  حساب الودائع٢٫١٫٣     
   97,456- 48,703 146,159 4,430 6,651  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     
   795,229- 876,720 1,671,949 42,799 56,793  دفع٢٫٢
   245,157- 299,119 544,276 3,335 31,030 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات ٢٫٢٫١     
   175,177- 99,065 274,242 763 2,085  البلديات٢٫٢٫٢     
   9,785 97,792 88,007 7,416 9,334  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
   158,459- 52,362 210,821 65 60 ساب موازنات  سابقة نفقات على ح٢٫٢٫٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

   202,906- 142,828 345,734 3,256 8,304 امانات
   23,315- 185,554 208,869 27,964 5,980  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

              
   627,151 559,060- 1,186,211- 17,334- 23,538- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %63.77- %70.95- %40.50- %41.45-           نسبته من مجموع النفقات
              
 %5.83- 255,231- 4,125,080 4,380,311 334,796 307,491 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %10.95- 987,647- 8,031,898 9,019,545 746,981 809,960 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   732,416 3,906,818- 4,639,234- 412,185- 502,469- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %48.64- %51.44- %55.18- %62.04- الفائض/      نسبة العجز     
   788,988 43,048 745,940- 26,696- 69,772- فائض أولي اجمالي/ عجز .  ٦

     %0.54 %8.27- %3.57- %8.61-           نسبته من مجموع النفقات
       
       
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 
 
 

 


