
 
 ٢٠٠١بيان عن وضع المالية العامة لشهر أيلول 

  

  

  ٢٠٠١ تشرين الثاني 15بيروت في 

  

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

مليـارا   ٦٢٧٨ بلغـت  ٢٠٠١شهر أيلول من العام      نهاية   حتى) وعمليات خزينة أخرى  

 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض فـي           ٧٢٥١وذلك بالمقارنة مع مبلغ     

بينما بلغ مجموع واردات الخزينة حتـى نهايـة         .  مليارا ٩٧٣مجموع المدفوعات قدره    

 مليار للفترة ذاتهـا مـن العـام         ٣٦٣٣وذلك بالمقارنة مع     مليارا   ٣٣٧١أيلول الحالي   

 عما كانت عليه في نفس       مليارا ٢٦٢الماضي أي بانخفاض في مجموع اإليرادات قدره        

ترة من العام الحالي     بلغ العجز اإلجمالي لهذه الف     بناء عليه فقد  . الفترة من العام الماضي   

بالمقارنـة مـع العجـز      % ٤٦,٣٠ وهو ما يعادل نسبة عجز قـدرها         ت مليارا ٢٩٠٧

مليـارا أي مـا نـسبته        ٣٦١٨اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والـذي بلـغ           

 ٧١١ انخفض بمبلغ     قد العجز المحقق لهذه الفترة من هذا العام      وبذلك يكون   . %٤٩,٨٩

تجـدر اإلشـارة   و.  كان عليه في نفس الفترة من العام الماضـي  مليارا بالمقارنة مع ما   

 بلـغ    قد الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي          أيضا أن   

 مليارا في نفس الفترة مـن  ٦٣٧ مليارا وذلك بالمقارنة مع عجز أولي إجمالي بلغ    ٣٤٣

  . مليارات980قدره  أي بتحسن العام الماضي

  

الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر أيلول من العـام الحـالي        تنفيذ   على صعيد    أما

بالمقارنة مع عجز محقـق لـنفس      % ٤٣,٥٩ مليارا ما يعادل نسبة عجز قدرها        ٢٤٠١

أي بانخفـاض فـي   %  ٤٣,٨٠ مليارا وما نـسبته  ٢٥٣٧الفترة من العام الماضي بلغ     

ر فإن مجموع الفائض األولي الذي تحقق       من جانب آخ  .  مليار ١٣٥عجز الموازنة قدره    

 مليارا بالمقارنـة    ٨٤٩في تنفيذ عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ            

 ٤٠٥ أي بتحسن قـدره      مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي      ٤٤٤مع فائض أولي بلغ     

  .مليار

  



، فقد بلغ   تى نهاية أيلول   المحققة ح  وتجدر اإلشارة إلى أنه ومن أصل مجموع اإليرادات       

 ١١٤٩ من هذا العام حوالي      تسعةمجموع الواردات الجمركية المحصلة خالل األشهر ال      

 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض وقـدره           ١٣٣٣مليارا بالمقارنة مع    

 مليار ليرة، هذا مما يعني بالفعل من جهة أولى أن هذا االنخفاض في اإليـرادات                ١٨٤

جمركية هو أقل بكثير مما كان متوقعا عند تخفيض التعرفة الجمركية مما يؤكد علـى               ال

تحسن الملموس في حجم التجارة الخارجية حيث تحققت زيادة ملموسـة فـي حركـة          ال

 من هذا العام بالمقارنة مع ما كانـت عليـه    تسعةالصادرات والواردات خالل األشهر ال    

  .لنفس الفترة من العام الماضي

  

على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي فقـد بلـغ          أما  

من مجموع عمليات الخزينـة وذلـك       % ٦٥,٧٤ مليارا وما نسبته     ٥٠٦العجز حوالي   

 مليارا وما نسبته    ١٠٨١بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ           

  .لنفس الفترة من العام الماضيمن مجموع عمليات الخزينة % ٧٤,٠٨

  

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

بالتساوي على جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليـرادات              

والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شـهر وأخـر              

  .وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

 

 الجمهورية اللبنانية  ملخص الوضع المالي 
 وزارة المالية  بماليين الليرات 

              

 النسبة الفرق٠١ -لغاية أيلول٠٠ -لغاية أيلول٠١-أيلول٠٠-أيلول  

             عمليات الموازنة. ١

 %4.52- 147,180- 3,107,902 3,255,082 328,039 385,118  االيرادات١٫١
 %7.08- 163,988- 2,153,044 2,317,032 225,112 238,640  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

 %13.82- 184,210- 1,148,929 1,333,139 135,712 148,523 *               منها االيرادات الجمرآية
 %1.79 16,808 954,858 938,050 102,927 146,478  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     
 %4.88- 282,504- 5,509,177 5,791,681 606,792 697,941  النفقات١٫٢
 %19.64- 552,049- 2,259,247 2,811,296 210,066 335,071  نفقات عامة١٫٢٫١     
 %9.04 269,545 3,249,930 2,980,385 396,726 362,870  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %3.79- 97,871- 2,487,495 2,585,366 202,400 297,739  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
 %93.01 367,416 762,435 395,019 194,326 65,131  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          



        

  135,324 2,401,275- 2,536,599- 278,753- 312,823- عجز الموازنة الكلي
   %43.59- %43.80- %45.94- %44.82-           نسبته من مجموع النفقات

  404,869 848,655 443,786 117,973 50,047 فائض الموازنة األولي/  عجز 
   %15.40 %7.66 %19.44 %7.17 مجموع النفقات          نسبته من 

        
       عمليات الخزينة. ٢

  114,792- 263,454 378,246 40,546 62,188  قبض٢٫١
  31,666- 49,560 81,226 5,914 8,060 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     
  22,006- 124,300 146,306 26,405 28,726  البلديات٢٫١٫٢     
  10,119 49,951 39,832 4,048 6,027  حساب الودائع٢٫١٫٣     
  71,239- 39,643 110,882 4,179 19,375  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     
  690,249- 769,010 1,459,259 143,014 153,740  دفع٢٫٢
  127,008- 290,732 417,740 24,471 87,656 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     
  163,125- 74,845 237,970 60,513 48,481  البلديات٢٫٢٫٢     
  10,609 82,777 72,168 7,831 6,547  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
  158,724- 51,894 210,618 143 526  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     
  191,105- 133,453 324,558 19,255 7,320امانات/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     
  60,896- 135,309 196,205 30,801 3,210  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

        

  575,457 505,556- 1,081,013- 102,468- 91,552- فائض عمليات الخزينة/ عجز 
   %65.74- %74.08- %71.65- %59.55-           نسبته من مجموع النفقات

        
 %7.21- 261,972- 3,371,356 3,633,328 368,585 447,306 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

 %13.42- 972,753- 6,278,187 7,250,940 749,806 851,681 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

  710,781 2,906,831- 3,617,612- 381,221- 404,375- الفائض/  مجموع العجز . ٥

   %46.30- %49.89- %50.84- %47.48- الفائض/          نسبة العجز 
  980,326 343,099 637,227- 15,505 41,505- فائض أولي اجمالي/ عجز . ٦

   %5.46 %8.79- %2.07 %4.87- نسبته من مجموع النفقات
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة

  


