
 
 ٢٠٠١األول تشرين بيان عن وضع المالية العامة لشهر 

 
 

 ٢٠٠١ تشرين الثاني ١٥بيروت في 

  

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

وذلك بالمقارنة  مليارا   ٧٢٨٥ بلغت   ٢٠٠١شهر تشرين األول من العام       نهاية   حتى) خزينة أخرى 

 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض في مجموع المدفوعات قـدره              ٨٢١٠مع مبلغ   

 مليـارا  ٣٧٩٠بينما بلغ مجموع واردات الخزينة حتى نهاية تشرين األول الحـالي            .  مليارا ٩٢٥

جمـوع   مليار للفترة ذاتها من العـام الماضـي أي بانخفـاض فـي م        ٤٠٧٣وذلك بالمقارنة مع    

بناء عليه  .  عما كان عليه مجموعها في نفس الفترة من العام الماضي           مليارا ٢٨٣اإليرادات قدره   

 وهو ما يعادل نـسبة عجـز      ت مليارا ٣٤٩٥ بلغ العجز اإلجمالي لهذه الفترة من العام الحالي          فقد

ـ           % ٤٧,٩٧قدرها    ٤١٣٧غ  بالمقارنة مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والذي بل

 انخفـض    قد  العجز المحقق لهذه الفترة من هذا العام       وبذلك يكون . %٥٠,٣٩مليارا أي ما نسبته     

تجـدر اإلشـارة   و.  مليارا بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي     ٦٤٢بمبلغ  

 مليـارا  ٧٠لغ  ب قدالفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحاليأيضا أن  

 أي   مليارا في نفس الفترة مـن العـام الماضـي          ٦٧٦وذلك بالمقارنة مع عجز أولي إجمالي بلغ        

 . مليارا٧٤٦بتحسن قدره 

  

الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر تشرين األول مـن العـام الحـالي             تنفيذ  أما على صعيد    

رنة مع عجز محقق لـنفس الفتـرة      بالمقا% ٤٥,٧٧ما يعادل نسبة عجز قدرها       أي    مليارا ٢٩٥٣

 من جانب آخر فإن مجموع الفـائض        .%٤٥,١٠ مليارا وما نسبته     ٢٩٧٤من العام الماضي بلغ     

 مليـارا   ٦١١األولي الذي تحقق في تنفيذ عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ               

 ١٢٥ أي بتحـسن قـدره   للفترة ذاتها من العام الماضيمليارا  ٤٨٧بالمقارنة مع فائض أولي بلغ      

  .مليار

  

، فقـد بلـغ      المحققة حتى نهاية تشرين األول     تجدر اإلشارة إلى أنه ومن أصل مجموع اإليرادات       

 مليـارا  ١٣١٠ من هذا العام حـوالي  العشرةمجموع الواردات الجمركية المحصلة خالل األشهر  

 ات مليـار  ٢٠٤ة من العام الماضي، أي بانخفاض وقـدره          مليارا لنفس الفتر   ١٥١٤بالمقارنة مع   



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

تحسن الملموس في حجـم     ال على    من جهة ثانية   يؤكدوكان متوقعا عند تخفيض التعرفة الجمركية       

في حركة الصادرات والـواردات خـالل األشـهر         التجارة الخارجية حيث تحققت زيادة ملموسة       

  . من هذا العام بالمقارنة مع ما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضيعشرةال

  

من جانب آخر فإن مجموع االنخفاض في اإليرادات خالل األشهر العشرة األولى من هذا العـام                

 ليرة بينمـا بلـغ االنخفـاض فـي           مليار ١٢٢بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ         

 مليارات ليرة مما يعني وجود بعض التحسن فـي  ٢٠٤الواردات الجمركية في نفس الفترة حوالي  

 مليار ليـرة بالمقارنـة   ٨٢مجموع اإليرادات خالل األشهر العشرة األولى من هذا العام  بحوالي    

  مع الفترة المماثلة من العام الماضي

  

نة المحقق حتى نهاية شهر تشرين األول من العام الحـالي فقـد بلـغ            أما على صعيد عجز الخزي    

من مجموع عمليات الخزينة وذلك بالمقارنة مـع       % ٦٤,٩٦ مليارا وما نسبته     ٥٤٢العجز حوالي   

مـن  % ٧١,٩٩ مليـارا ومـا نـسبته        ١١٦٣عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ         

  .لعام الماضيمجموع عمليات الخزينة لنفس الفترة من ا

  

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

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

العجـز المحقـق    كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نـسب              

  .ومبالغه



 
 ملخص الوضع المالي

       بماليين الليرات
              
٠٠ - ١ت   ٠١ - ١ت   النسبة الفرق٠١ - ١لغاية ت ٠٠ - ١لغاية ت 
             عمليات الموازنة. ١

 %3.38- 122,248- 3,498,089 3,620,337 390,187 365,255 االيرادات ١٫١
 %6.02- 154,721- 2,416,272 2,570,993 263,228 253,961  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %13.47- 203,848- 1,309,660 1,513,508 160,731 180,369 *               منها االيرادات الجمرآية
 %3.09 32,473 1,081,817 1,049,344 126,959 111,294  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     
 %2.18- 143,433- 6,450,996 6,594,429 941,819 802,748  النفقات١٫٢
 %7.89- 247,213- 2,886,619 3,133,832 448,169 322,536  نفقات عامة١٫٢٫١     
 %3.00 103,780 3,564,377 3,460,597 493,650 480,212  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %2.96- 86,211- 2,825,800 2,912,011 338,305 326,645  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
 %34.63 189,991 738,577 548,586 155,345 153,567  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

             
   21,185 2,952,907- 2,974,092- 551,632- 437,493- عجز الموازنة الكلي

     %45.77- %45.10- %58.57- %54.50-           نسبته من مجموع النفقات
   124,965 611,470 486,505 57,982- 42,719 فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %9.48 %7.38 %6.16- %5.32           نسبته من مجموع النفقات
              
             عمليات الخزينة. ٢

   160,288- 292,195 452,483 28,741 74,237  قبض٢٫١
   35,582- 55,384 90,966 5,824 9,740 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     
   40,379- 137,395 177,774 13,095 31,468  البلديات٢٫١٫٢     
   10,908 55,143 44,235 5,192 4,403  حساب الودائع٢٫١٫٣     
   95,235- 44,273 139,508 4,630 28,626  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     
   781,235- 833,921 1,615,156 64,911 155,897  دفع٢٫٢
   217,462- 295,784 513,246 5,052 95,506 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     
   173,855- 98,302 272,157 23,457 34,187  البلديات٢٫٢٫٢     
   11,703 90,376 78,673 7,599 6,505  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
   158,464- 52,297 210,761 403 143  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

   197,858- 139,572 337,430 6,119 12,872 امانات
     157,590 202,889 22,281 6,684  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

              
   620,947 541,726- 1,162,673- 36,170- 81,660- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %64.96- %71.99- %55.72- %52.38-           نسبته من مجموع النفقات
              
 %6.94- 282,536- 3,790,284 4,072,820 418,928 439,492 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %11.26- 924,668- 7,284,917 8,209,585 1,006,730 958,645 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   642,132 3,494,633- 4,136,765- 587,802- 519,153- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %47.97- %50.39- %58.39- %54.15- الفائض/          نسبة العجز 
   745,912 69,744 676,168- 94,152- 38,941- فائض أولي اجمالي/ عجز .  ٦

     %0.96 %8.24- %9.35- %4.06-           نسبته من مجموع النفقات
       
       
  الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات * 
 


