
 ٢٠٠٢آذار بيان عن وضع المالية العامة لشهر 
  

  ٢٠٠٢  نيسان١١بيروت في 

  

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

ـ  ٢٠٠٢ من العـام     آذارشهر   نهاية   حتى) موازنة وعمليات خزينة أخرى   ( ت  بلغ

موازنة وعمليـات  (الخزينة  ليرة لبنانية، بينما بلغ إجمالي مقبوضات  مليار ٢١٦٦

 مليارات ليـرة أي     ١٢٢٤،  ٢٠٠٢ من العام    آذارشهر   نهاية   حتى) خزينة أخرى 

، %٤٣,٥٠ وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها         ليرة مليار ٩٤٢قدره  إجمالي  بعجز  

الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العـام الحـالي             وسجل  

 . ليرة مليار٢٢بلغ م

  

حتى نهاية شـهر    مجموع نفقات الموازنة    الموازنة، فقد بلغ    تنفيذ  ى صعيد   أما عل 

 مليار ليرة بينما بلغ مجموع إيرادات الموازنة لهـذه         ١٦٣٦من العام الحالي    آذار  

 وهو ما يعادل نـسبة      رات ليرة  مليا ٥١٣ مليار ليرة أي بعجز قدره       ١١٢٣الفترة  

حتى  ض األولي الذي تحقق   مجموع الفائ ، هذا في حين بلغ      %٣١,٣٤عجز قدرها   

ويظهر ملخـص الوضـع     . ات ليرة  مليار ٤٥٢من العام الحالي    آذار  نهاية شهر   

المالي أنه ومن أصل إيرادات الموازنة المحصلة حتى نهاية شهر آذار من العـام              

 فقد بلغت المقبوضات على حساب الضريبة على القيمة المضافة المحصلة           ٢٠٠٢

تجـدر  .  مليـار ليـرة    ١١١ر الجمارك مبلـغ     فقط خالل شهري شباط وآذار عب     

اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه وفي المرحلة األولى من تطبيق الـضريبة علـى               

القيمة المضافة فانه يتم تحصيلها فصليا وذلك باستثناء ما يتم تحـصيله مباشـرة              

على حساب هذه الضريبة عند االستيراد من قبل إدارة الجمارك وهو ما يعني أن              

األولى لتحصيل هذه الضريبة ستكون خالل شهر نيـسان الحـالي والـذي      الفترة  

  .سيبينه ملخص الوضع المالي العائد لهذا الشهر

  

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

من مجمـوع عمليـات   % ٨١,٠٢ما نسبته  و ليرة أ مليار٤٣٠بلغ العجز حوالي   

  . الخزينة

  



رت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة فـي الموازنـة ليـست             وذك

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

مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحـساب الخزينـة           

  .تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

  
 ملخص الوضع المالي الجمهورية اللبنانية

 بماليين الليرات وزارة المالية
              

 -لغاية آذار  ٠٢-آذار ٠١-آذار  
٠١ 

 -لغاية آذار 
 النسبة الفرق ٠٢

             عمليات الموازنة. ١
 %5.58 59,353 1,123,196 1,063,843 389,150 314,027  اإليرادات١٫١
 %27.18 169,546 793,394 623,848 277,826 193,350  اإليرادات الضريبية١٫١٫١     

 %8.34 30,178 391,911 361,733 131,012 118,545 *               منها اإليرادات الجمرآية
  110,732 110,732 0 64,294 0  **               منها الضريبة على القيمة المضافة

 %25.04- 110,193- 329,802 439,995 111,324 120,677  اإليرادات غير الضريبية١٫١٫٢     
 %7.46 113,526 1,635,804 1,522,278 564,237 639,433  النفقات١٫٢
 %12.45 74,332 671,605 597,273 347,347 365,734  نفقات عامة١٫٢٫١     
 %4.24 39,194 964,199 925,005 216,890 273,699  خدمة الدين١٫٢٫٢     

 %1.95- 15,297- 770,400 785,697 189,100 240,400  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
 %39.12 54,491 193,799 139,308 27,790 33,299  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

              
   54,173- 512,608- 458,435- 175,087- 325,406- عجز الموازنة الكلي

     %31.34- %30.12- %31.03- %50.89-           نسبته من مجموع النفقات
   14,979- 451,591 466,570 41,803 51,707- فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %27.61 %30.65 %7.41 %8.09- نسبته من مجموع النفقات          
              
             عمليات الخزينة. ٢

   28,931 100,658 71,727 25,234 23,822  قبض٢٫١
   849 18,851 18,002 7,966 4,545 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ أمانات٢٫١٫١     
   1,638 30,506 28,868 9,228 9,738  البلديات٢٫١٫٢     
   1,854 16,166 14,312 5,283 4,159  حساب الودائع٢٫١٫٣     
   24,590 35,135 10,545 2,757 5,380  حسابات الغير األخرى٢٫١٫٤     
   279,666 530,300 250,634 181,033 73,124  دفع٢٫٢
   79,809- 21,281 101,090 3,225 24,354 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ أمانات٢٫٢٫١     
   1,283 9,093 7,810 529 876  البلديات٢٫٢٫٢     
   157 22,412 22,255 9,456 8,205  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
   287,985 338,298 50,313 57,636 1,242  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢٫٢٫٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢٫٢٫٥     

   23,036- 12,254 35,290 8,127 9,570 أمانات
   93,086 126,962 33,876 102,060 28,877  حسابات الغير األخرى٢٫٢٫٦     

              
     429,642- 178,907- 155,799- 49,302- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %81.02- %71.38- %86.06- %67.42-           نسبته من مجموع النفقات
              
 %7.77 88,284 1,223,854 1,135,570 414,384 337,849 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %22.18 393,192 2,166,104 1,772,912 745,270 712,557 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   304,908- 942,250- 637,342- 330,886- 374,708- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %43.50- %35.95- %44.40- %52.59- الفائض/          نسبة العجز 
   265,714- 21,949 287,663 113,996- 101,009- فائض أولي إجمالي/ عجز .  ٦

     %1.01 %16.23 %15.30- %14.18-           نسبته من مجموع النفقات
   تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اإلدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنةأضيف إلى مبلغ اإليرادات الجمرآية * 

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



 


