
 ٢٠٠٢بيان عن وضع المالية العامة لشهر آانون الثاني 

  
  ٢٠٠٢ شباط ١٥بيروت في  

  

لشهر ) موازنة وعمليات خزينة أخرى(أعلنت وزارة المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمالي مدفوعات الخزينة 
موازنة وعمليات خزينة ( مليار ليرة آما أن إجمالي مقبوضات الخزينة ٧٨٦ بلغت ٢٠٠٢آانون الثاني من العام 

 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها ٣١٢ مليار ليرة أي بعجز إجمالي قدره ٤٧٥لهذا الشهر بلغت ) أخرى
 . مليار ليرة١٢٩، آما أن الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ %٣٩٫٦٦

   

 مليار ٥٨١ بلغ إجمالي مدفوعات الموازنة حتى نهاية آانون الثاني من العام الحالي أما على صعيد تنفيذ الموازنة، فقد
 مليار ليرة وهو ما ١٣٨ مليار ليرة أي بعجز قدره ٤٤٣ليرة آما بلغت إجمالي إيرادات الموازنة لهذا الشهر مبلغ 

زنة خالل شهر آانون الثاني  آما أن مجموع الفائض األولي الذي تحققفي الموا ،%٢٣٫٨١يعادل نسبة عجز قدرها 
أما على صعيد عجز الخزينة المحقق في شهر آانون الثاني من العام الحالي فقد بلغ .  مليار٣٠٢من العام الحالي بلغ 

  .من مجموع األنفاق من حساب الخزينة% ٨٤٫٦٣ مليارا أوما نسبته ١٧٣

   

وازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع اشهر السنة وذآرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة في الم
ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة وحساب الخزينة 

  .وبالتالي حساب الخزينة اإلجمالي تتقلب بين شهر وأخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

  

         بماليين الليرات
          
٠١ - ٢ك   ٠٢ - ٢ك   النسبة الفرق 
         عمليات الموازنة. ١

%435,108442,9797,8711.81  االيرادات١٫١
%262,039330,88668,84726.27  االيرادات الضريبية١٫١٫١       

%132,226186,27254,04640.87 * منها االيرادات الجمرآية                     
%35.23-60,976-173,069112,093  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢       
%416,548581,388164,84039.57  النفقات١٫٢
%102,983140,64637,66336.57  نفقات عامة١٫٢٫١       
%313,565440,742127,17740.56  خدمة الدين١٫٢٫٢       

%303,997417,600113,60337.37  دين داخلي١٫٢٫٢٫١              
%9,56823,14213,574141.87  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢              

          
  156,969-138,409-18,560 عجز الموازنة الكلي



    %23.81-%4.46  نسبته من مجموع النفقات             
  29,792-332,125302,333  فائض الموازنة األولي  /عجز 

    %52.00%79.73  نسبته من مجموع النفقات             
          
         عمليات الخزينة. ٢

  25,15831,5216,363  قبض٢٫١
  3,366-7,0693,703 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١       
  10,05114,3354,284  البلديات٢٫١٫٢       
  5,3186,4311,113  حساب الودائع٢٫١٫٣       
  2,7207,0524,332  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤       
  108,051205,01596,964  دفع٢٫٢
  17,366-32,44215,076 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١       
  2,2557,9615,706  البلديات٢٫٢٫٢       
  1,905-9,3047,399  حساب الودائع٢٫٢٫٣       
  45,289158,340113,051  سابقة   نفقات على حساب موازنات٢٫٢٫٤       
/  سابقة    نفقات على حساب موازنات٢٫٢٫٥       

  12,605-15,0912,486 امانات
  3,67013,75310,083  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦       

          
    173,494-82,893- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

    %84.63-%76.72-  نسبته من مجموع النفقات             
          
%460,266474,50014,2343.09  مجموع المبالغ المقبوضة .٣
%524,599786,403261,80449.91  مجموع المبالغ المد فوعة .٤
  247,570-311,903-64,333- الفائض/  مجموع العجز  .٥

    %39.66-%12.26- الفائض/  نسبة العجز             
120,3930-249,232128,839 فائض أولي اجمالي/  عجز  .٦

%12.53-%45.99-%16.38%47.51  نسبته من مجموع النفقات             
      

  


