
 ٢٠٠٢بيان عن وضع المالية العامة لشهر أيار 
 

  ٢٠٠٢ حزيران ١٤بيروت في 
 

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

 بلغـت   ٢٠٠٢شهر أيار من العـام       نهاية   حتى) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (

مليارا للفتـرة ذاتهـا مـن العـام          ٣٣٠٠مليارا وذلك بالمقارنة مع مبلغ       ٣٧٧٧

وقد بلغ العجز اإلجمالي لهذه الفترة مـن        .  مليارا ٤٧٧ا  قدرهبزيادة  الماضي أي   

بالمقارنـة  % ٤١,٤٣ مليارا وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها         ١٥٦٥العام الحالي   

أي ت  مليارا ١٤٠٦مع العجز اإلجمالي لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ           

الفائض األولي اإلجمـالي الـذي      أن   كما تجدر اإلشارة إلى      .%٤٢,٦٠ما نسبته   

 فائض مليارا وذلك بالمقارنة مع      ٣٢٢تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ         

  . مليارا في نفس الفترة من العام الماضي٢٥٦أولي إجمالي بلغ 
  

العـام  الموازنة، فقد بلغ العجز حتى نهاية شهر أيـار مـن            تنفيذ  أما على صعيد    

بالمقارنـة مـع   % ٣٣,٣٠ مليارا وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها       ١٠٢٠الحالي  

 مليـارا ومـا نـسبته       ١١٣٤عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضـي بلـغ           

من جانب آخر فإن مجموع الفائض األولي الذي تحقق فـي تنفيـذ             % . ٣٩,٣٠

مليارا بالمقارنة مـع   ٨٦٧عمليات الموازنة خالل هذه الفترة من العام الحالي بلغ      

  .مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي ٥٢٧فائض أولي بلغ 
  

كما يظهر ملخص الوضع المالي أن اإليرادات الضريبية المحصلة حتـى نهايـة             

 مليارا ليرة عما كانت عليه     ٣٢١ قد حققت زيادة بمبلغ      ٢٠٠٢شهر أيار من العام     

ذلك رغم تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل        لذات الفترة من العام الماضي و     

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيادة في        . ١٠/٦/٢٠٠٢لشركات األموال لغاية    

اإليرادات الضريبية نتجت في قسم منها عن إيـرادات الـضريبة علـى القيمـة               

لي  مليارا بينما تحقق رصيد الزيادة الباقية والبالغة حوا        ٢٩٥المضافة والتي بلغت    

من جهة أخرى، يظهـر     .  مليار ليرة عن تحسن في باقي اإليرادات الضريبية        ٢٦

 مليار ليرة   ٣٠ملخص الوضع المالي انخفاضا في اإليرادات غير الضريبية بمبلغ          

والذي يعود القسم األكبر منه إلى انخفاض في تحويل وفـر إيـرادات موازنـة               

  . إلغاء الرسوم القنصلية مليار والقسم الباقي ناتج عن١٦االتصاالت بمبلغ 
  



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

من مجموع عمليات الخزينة    % ٧٦,٣٢ مليارا وما نسبته     ٥٤٥بلغ العجز حوالي    

 مليارا  ٢٧١وذلك بالمقارنة مع عجز محقق لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ            

  .ن مجموع عمليات الخزينة لنفس الفترة من العام الماضيم% ٦٥,٦٢وما نسبته 
  

وذكرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة فـي الموازنـة ليـست             

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

خزينـة  مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحـساب ال         

  .تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

  
 ملخص الوضع المالي الجمهورية اللبنانية

 بماليين الليرات وزارة المالية

              

 ٠٢-أيار  ٠١-أيار   
 -لغاية أيار 

٠١ 

 -لغاية أيار 

٠٢ 
 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. ١
 %16.61 290,953 2,043,031 1,752,078 464,551 408,216  اإليرادات١,١
 %27.14 321,357 1,505,304 1,183,947 365,931 367,044  اإليرادات الضريبية١,١,١     

 %3.58 22,079 639,521 617,442 118,453 128,339 *منها اإليرادات الجمركية               
   295,162 295,162 0 63,632   **               منها الضريبة على القيمة المضافة

 %5.35- 30,404- 537,727 568,131 98,620 41,172  اإليرادات غير الضريبية١,١,٢     
 %6.11 176,506 3,063,078 2,886,572 599,585 767,051  النفقات١,٢
 %3.97- 48,654- 1,176,530 1,225,184 230,690 384,539  نفقات عامة١,٢,١     
 %13.55 225,160 1,886,548 1,661,388 368,895 382,512  خدمة الدين١,٢,٢     

 %1.39- 20,097- 1,424,700 1,444,797 312,100 364,300  دين داخلي١,٢,٢,١          
 %113.24 245,257 461,848 216,591 56,795 18,212  دين خارجي١,٢,٢,٢          

              
   114,447 1,020,047- 1,134,494- 135,034- 358,835- عجز الموازنة الكلي

     %33.30- %39.30- %22.52- %46.78-           نسبته من مجموع النفقات
   339,607 866,501 526,894 233,861 23,677 فائض الموازنة األولي/  عجز 

     %28.29 %18.25 %39.00 %3.09           نسبته من مجموع النفقات
              
             عمليات الخزينة. ٢

   26,789 168,995 142,206 32,762 44,468  قبض٢,١
   15,377 42,496 27,119 15,732 5,070 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,١,١     
   16,894- 48,250 65,144 8,533 26,285  البلديات٢,١,٢     
   5,820 29,895 24,075 5,170 4,522  حساب الودائع٢,١,٣     



   22,486 48,354 25,868 3,327 8,591  حسابات الغير األخرى٢,١,٤     
   300,128 713,699 413,571 50,211 137,277  دفع٢,٢
   182,996- 42,493 225,489 7,852 106,621 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ أمانات٢,٢,١     
   80,770 90,857 10,087 6,252 1,238  البلديات٢,٢,٢     
   285- 35,093 35,378 7,123 7,619  حساب الودائع٢,٢,٣     
   304,827 355,597 50,770 10,923 140  نفقات على حساب موازنات  سابقة٢,٢,٤     
/  نفقات على حساب موازنات  سابقة ٢,٢,٥     

   41,125- 13,175 54,300 581 18,773 أمانات
   138,937 176,484 37,547 17,480 2,886 الغير األخرى حسابات ٢,٢,٦     

              
   273,339- 544,704- 271,365- 17,449- 92,809- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

     %76.32- %65.62- %34.75- %67.61-           نسبته من مجموع النفقات
              
 %16.77 317,742 2,212,026 1,894,284 497,313 452,684 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 %14.44 476,634 3,776,777 3,300,143 649,796 904,328 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
   158,892- 1,564,751- 1,405,859- 152,483- 451,644- الفائض/ مجموع العجز .  ٥

     %41.43- %42.60- %23.47- %49.94- الفائض/          نسبة العجز 
   66,268 321,797 255,529 216,412 69,132- فائض أولي إجمالي/ عجز .  ٦

     %8.52 %7.74 %33.30 %7.64- نسبته من مجموع النفقات          
 أضيف إلى مبلغ اإليرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اإلدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 

 
 
 


