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 اللبنانية ملخص الوضع الماليالجمهورية 

المالية بماليين الليراتوزارة 

النسبةالفرقلغاية نيسان-2015لغاية نيسان-2014نيسان-2015نيسان-2014

1. عمليات الموازنة
%1.11,094,0771,539,9314,443,1994,503,14659,9471.35 االيرادات 1

%1.1.1885,4721,167,1193,381,2113,468,69787,4862.59 االيرادات الضريبية
%2.91-48,972-485,076540,3201,680,2451,631,273منها ايرادات ضريبية مختلفة

%164,709177,359618,530643,37424,8444.02منها ايرادات الجمارك
%235,687449,4401,082,4361,194,050111,61410.31منها الضريبة على القيمة المضافة

%2.59-27,539-1.1.2208,605372,8121,061,9881,034,449 االيرادات غير الضريبية
%15.69-96,498-129,744155,273615,079518,581منها ايرادات االتصاالت  2

%0.21-12,581-1.21,552,7401,668,8745,938,5645,925,983 النفقات
%2.24-87,324-1.2.1843,868954,2923,905,7973,818,473 نفقات عامة

%40.90-403,128-194,469106,979985,671582,543منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%36,78537,666790,480894,113103,63313.11منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2686,121694,0841,958,5842,038,68480,1004.09 تسديد فوائد
%1.2.2.1360,752434,7331,290,3881,441,182150,79411.69 فوائد ديون داخلية 4
%10.58-70,694-1.2.2.2325,369259,351668,196597,502 فوائد ديون خارجية

%7.22-5,357-1.2.322,75120,49874,18368,826 تسديد اقساط ديون خارجية 5

1,422,83772,528-1,495,365-128,943-458,663-عجز الموازنة الكلي
%24.01-%25.18-%7.73-%29.54-نسبته من مجموع النفقات

250,209585,639537,402684,673147,271عجز /  فائض الموازنة األولي
%11.55%9.05%35.09%16.11نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%42.29-169,492-2.193,25752,168400,775231,283 قبض

%35.43-28,012-2.1.115,97713,54179,06451,052 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%3.12-3,164-2.1.216,09016,069101,32198,157 البلديات

%2.1.36,86311,27025,04833,0407,99231.91 حساب الودائع
%74.90-146,308-2.1.454,32711,288195,34249,034 حسابات الغير االخرى

%2.2206,246574,239743,3741,060,489317,11542.66 دفع
%25.03-8,623-2.2.123,30012,15734,44925,826 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%2.2.264,251420,834277,900530,822252,92291.01 البلديات
%2.2.321,83143,83939,597113,38673,789186.35 حساب الودائع

%0.25-973-2.2.496,86497,409391,428390,455 حسابات الغير االخرى

829,206-342,599-522,071-112,989-عجز / فائض عمليات الخزينة
%78.19-%46.09-%90.92-%54.78-نسبته من مجموع النفقات

%2.26-109,545-31,187,3341,592,0994,843,9744,734,429.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,758,9862,243,1136,681,9386,986,472304,5344.56.  مجموع المبالغ المد فوعة

%414,07922.53-2,252,043-1,837,964-651,014-571,652-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%32.23-%27.51-%29.02-%32.50-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%174.19-339,336-144,533-6137,22063,568194,803.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%2.07-%2.92%2.83%7.80نسبته من مجموع النفقات

اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة.  -1

، يتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بدالً من تاريخ إستحقاق سندات الخزينة بالليرة اللبنانية. 4- مالحظة: ابتداءً من شهر نيسان ٢٠١٤

2- مالحظة:إعتبارًاً من شهر كانون الثاني 2015، يمثل رقم اإليرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى 
مصرف لبنان، علمًا أنه في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشهرية المقدّرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية. تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تحويل أية مبالغ فعلية خالل النصف األول من 

العام 2014.
، سوف يعتمد األساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويالت اإلعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان,  3-مالحظة: اعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٥

وذلك بدالً من تاريخ استحقاق فواتير اإلعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.
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5- تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.
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