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 IT Directorate           ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

النسبةالفرقلغاية آب-2015لغاية آب-2014آب-2015آب-2014

1. عمليات الموازنة
1 %1.12-107,272-1.1928,4661,050,2439,579,6439,472,371 االيرادات

%0.14-10,058-1.1.1683,016644,3197,410,8317,400,773 االيرادات الضريبية
%277,026295,9033,785,6853,859,15173,4661.94منها ايرادات ضريبية مختلفة

%196,313175,8531,327,2731,353,74626,4731.99منها ايرادات الجمارك
%4.79-109,997-209,677172,5632,297,8732,187,876منها الضريبة على القيمة المضافة

%4.48-97,214-1.1.2245,450405,9242,168,8122,071,598 االيرادات غير الضريبية
%10.14-128,621-149,695310,5451,268,2931,139,672منها ايرادات االتصاالت  2

%0.11-12,228-1.21,236,6871,156,25211,479,63011,467,402 النفقات
%3.63-273,844-1.2.1970,121778,0637,546,8247,272,980 نفقات عامة

%44.24-941,793-351,92476,3332,128,7101,186,917منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%5,1144,589851,839971,534119,69514.05منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2237,811368,9593,750,2933,987,474237,1816.32 تسديد فوائد
%1.2.2.1192,537224,1052,362,9602,594,703231,7439.81 فوائد ديون داخلية 4
%1.2.2.245,274144,8541,387,3331,392,7715,4380.39 فوائد ديون خارجية

%1.2.328,7559,230182,513206,94824,43513.39 تسديد اقساط ديون خارجية 5

95,044-1,995,031-1,899,987-106,009-308,221-عجز الموازنة الكلي
%17.40-%16.55-%9.17-%24.92-نسبته من مجموع النفقات

فائض الموازنة األولي  / 41,655272,1802,032,8192,199,391166,572-عجز
%19.18%17.71%23.54%3.37-نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%63.92-854,612-2.156,50748,0751,337,072482,460 قبض

%33.30-53,004-2.1.126,29911,960159,162106,158 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%75.79-674,660-2.1.217,55115,481890,128215,468 البلديات

%2.1.37,3589,45052,61266,71414,10226.80 حساب الودائع
%59.98-141,050-2.1.45,29911,184235,17094,120 حسابات الغير االخرى

%23.28-450,747-2.2228,805139,6191,935,8481,485,101 دفع
%26.11-18,389-2.2.112,3443,17170,42252,033 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%9.58-60,943-2.2.267,39691636,386575,443 البلديات
%2.2.330,70828,73491,189167,91076,72184.13 حساب الودائع

%39.38-448,136-2.2.4118,357107,6231,137,851689,715 حسابات الغير االخرى

فائض عمليات الخزينة / 1,002,641-598,776-91,544-172,298-عجز
%67.51-%30.93-%65.57-%75.30-نسبته من مجموع النفقات

%8.81-961,884-3984,9731,098,31810,916,7159,954,831.  مجموع المبالغ المقبوضة
%3.45-462,975-41,465,4921,295,87113,415,47812,952,503.  مجموع المبالغ المد فوعة

%498,90919.97-2,997,672-2,498,763-197,553-480,519-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%23.14-%18.63-%15.24-%32.79-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%16.55-237,293-213,953180,6361,434,0431,196,750-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%9.24%10.69%13.94%14.60-نسبته من مجموع النفقات

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

4- مالحظة: ابتداًء من شهر نيسان ٢٠١٤، يتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بدالً من تاريخ إستحقاق سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
5- تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.

2- مالحظة:إعتباًراً من شهر كانون الثاني 2015، يمثل رقم اإليرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى 
مصرف لبنان، علًما أنه في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشهرية المقّدرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية.

3-مالحظة: اعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٥، سوف يعتمد األساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويالت اإلعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان, 
وذلك بدالً من تاريخ استحقاق فواتير اإلعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.


