
 ٢٠٠٢ نيسانبيان عن وضع المالية العامة لشهر 
 

  أيار١٨بيروت في 

٢٠٠٢  

  

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

ت  بلغ ٢٠٠٢ من العام    نيسانشهر   نهاية   حتى) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (

موازنـة  (الخزينـة    ليرة لبنانية، بينما بلغ إجمـالي مقبوضـات          مليار ٣١٢٧

 مليارا  ١٧١٥،  ٢٠٠٢ من العام    نيسانشهر   نهاية   حتى) وعمليات خزينة أخرى  

 وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها        ليرة مليار ١٤١٢قدره  إجمالي  ليرة أي بعجز    

الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة مـن          ، وسجل   %٤٥,١٦

 .ات ليرة مليار١٠٥بلغ مالعام الحالي 

  

 حتى نهاية شهر    مجموع نفقات الموازنة  الموازنة، فقد بلغ    تنفيذ  ا على صعيد    أم

 مليار ليرة بينما بلغ مجموع إيرادات الموازنـة         ٢٤٦٣من العام الحالي    نيسان  

 وهو مـا يعـادل   ر ليرة مليا٨٨٥ مليار ليرة أي بعجز قدره     ١٥٧٨لهذه الفترة   

لـذات  % ٣٦,٦٠رها   بالمقارنة مع نسبة عجز قد     %٣٥,٩٣نسبة عجز قدرها    

 مجموع الفائض األولي الذي تحقـق     الفترة من العام الماضي، هذا في حين بلغ         

 ليرة بالمقارنة مـع فـائض    مليار٦٣٣من العام الحالي نيسان  حتى نهاية شهر    

 أما على صعيد عجـز  . مليارات لذات الفترة من العام الماضي   ٥٠٣أولي قدره   

من العام الحالي فقد بلغ العجز حـوالي         نيسانالخزينة المحقق حتى نهاية شهر      

 بالمقارنـة  من مجموع عمليات الخزينة% ٧٩,٤٧ما نسبته    و ليرة أ   مليار ٥٢٧

لذات الفترة مـن   % ٧٤,٦٠ مليار ليرة ونسبة عجز قدرها       ١٧٩مع عجز قدره    

  .العام الماضي

  

الموازنـة المحـصلة    كما يظهر ملخص الوضع المالي أنه ومن أصل إيرادات          

 فقد حققت اإليرادات الضريبية زيـادة       ٢٠٠٢حتى نهاية شهر نيسان من العام       

وهنـا  .  مليارا ليرة عما كانت عليه لذات الفترة من العام الماضـي           ٣٢٢بمبلغ  

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيادة في اإليرادات الضريبية نتجت في قسم منهـا              

 مليارا بينما تحقق    ٢٣٢المضافة والتي بلغت    عن إيرادات الضريبة على القيمة      

 مليار ليرة عـن تحـسن فـي بـاقي           ٩٠رصيد الزيادة الباقية والبالغة حوالي      



من جهة أخرى، يظهر ملخص الوضع المـالي انخفاضـا     . اإليرادات الضريبية 

 مليار ليرة والذي يعود القسم األكبر منه        ٨٨في اإليرادات غير الضريبية بمبلغ      

 مليـار   ٦٤في تحويل وفر إيرادات موازنة االتـصاالت بمبلـغ          إلى انخفاض   

  .والقسم الباقي ناتج عن إلغاء الرسوم القنصلية

وذكرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنـة ليـست            

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

نفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينـة        مبالغ اإليرادات وال  

  .تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه
 
  

 ملخص الوضع المالي الجمهورية اللبنانية

 بماليين الليرات وزارة المالية
              

 النسبة الفرق ٠٢ -لغاية نيسان  ٠١ -لغاية نيسان  ٠٢-نيسان ٠١-نيسان  

             عمليات الموازنة. ١
 %17.46 234,618 1,578,480 1,343,862 455,284 280,019  اإليرادات١,١
 %39.47 322,470 1,139,373 816,903 345,979 193,055  اإليرادات الضريبية١,١,١     

 %6.54 31,965 521,068 489,103 129,157 127,370 *               منها اإليرادات الجمركية
  231,530 231,530 0 120,798   **               منها الضريبة على القيمة المضافة

 %16.67- 87,852- 439,107 526,959 109,305 86,964  اإليرادات غير الضريبية١,١,٢     
 %16.23 343,972 2,463,493 2,119,521 827,689 597,243  النفقات١,٢
 %12.51 105,195 945,840 840,645 274,235 243,372  نفقات عامة١,٢,١     
 %18.67 238,777 1,517,653 1,278,876 553,454 353,871  خدمة الدين١,٢,٢     

 %2.97 32,103 1,112,600 1,080,497 342,200 294,800  دين داخلي١,٢,٢,١          
 %104.18 206,674 405,053 198,379 211,254 59,071  دين خارجي١,٢,٢,٢          

              
   109,354- 885,013- 775,659- 372,405- 317,224- عجز الموازنة الكلي

     %35.93- %36.60- %44.99- %53.11-           نسبته من مجموع النفقات
   129,423 632,640 503,217 181,049 36,647 فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %25.68 %23.74 %21.87 %6.14           نسبته من مجموع النفقات
              
             عمليات الخزينة. ٢

   38,495 136,233 97,738 35,575 26,011  قبض٢,١
   4,715 26,764 22,049 7,913 4,047 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,١,١     
   858 39,717 38,859 9,211 9,991  البلديات٢,١,٢     
   5,172 24,725 19,553 8,559 5,241  حساب الودائع٢,١,٣     
   27,750 45,027 17,277 9,892 6,732  حسابات الغير األخرى٢,١,٤     
   387,194 663,488 276,294 133,188 25,660  دفع٢,٢



   84,227- 34,641 118,868 13,360 17,778 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,٢,١     
   75,756 84,605 8,849 75,512 1,039  البلديات٢,٢,٢     
   211 27,970 27,759 5,558 5,504  حساب الودائع٢,٢,٣     
   294,044 344,674 50,630 6,376 317  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢,٢,٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢,٢,٥     

   22,933- 12,594 35,527 340 237 أمانات
   124,343 159,004 34,661 32,042 785  حسابات الغير األخرى٢,٢,٦     

              
   348,699- 527,255- 178,556- 97,613- 351 فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %79.47- %64.63- %73.29- %1.37           نسبته من مجموع النفقات
              
 %18.95 273,113 1,714,713 1,441,600 490,859 306,030 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %30.52 731,166 3,126,981 2,395,815 960,877 622,903 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   458,053- 1,412,268- 954,215- 470,018- 316,873- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %45.16- %39.83- %48.92- %50.87- الفائض/          نسبة العجز 
   219,276- 105,385 324,661 83,436 36,998 فائض أولي إجمالي/ عجز .  ٦

     %3.37 %13.55 %8.68 %5.94   نسبته من مجموع النفقات        
 أضيف إلى مبلغ اإليرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اإلدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 

   خص الواردات من الضريبة على القيمة المضافة فهي تشمل ما تم تحصيله عبر إدارة الجمارك فقطفيما ** 

  


