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 ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

كانون أول-
2013

كانون أول-
2014

لغاية كانون أول-
2013

لغاية كانون أول-
النسبةالفرق2014

1. عمليات الموازنة
%1.11,271,4272,071,63713,385,06814,742,0531,356,98510.14 االيرادات *

%1.1.1682,430666,17110,116,12010,388,031271,9112.69 االيرادات الضريبية
%5.36-115,640-178,251172,5232,157,6432,042,003منها ايرادات الجمارك

%187,829175,7403,296,3023,302,0555,7530.17منها الضريبة على القيمة المضافة
%1.1.2588,9971,405,4663,268,9484,354,0221,085,07433.19 االيرادات غير الضريبية

%456,6221,261,3412,155,7253,033,625877,90040.72منها ايرادات االتصاالت  **
%1.21,478,8242,083,04816,057,64418,489,6922,432,04815.15 النفقات

%1.2.11,013,2931,584,43710,057,20311,887,1121,829,90918.20 نفقات عامة
%226,262429,6613,055,6673,157,034101,3673.32منها مؤسسة كهرباء لبنان

%356,961376,060817,2931,238,254420,96151.51منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
%1.2.2453,640469,5075,713,7706,314,257600,48710.51 تسديد فوائد

%1.2.2.1291,893345,6483,340,9863,934,113593,12717.75 فوائد ديون داخلية ***
%1.2.2.2161,747123,8592,372,7842,380,1447,3600.31 فوائد ديون خارجية ****

%1.2.311,89129,104286,671288,3231,6520.58 تسديد اقساط ديون خارجية *****

1,075,063-3,747,639-2,672,576-11,411-207,397-عجز الموازنة الكلي
%20.27-%16.64-%0.55-%14.02-نسبته من مجموع النفقات

472,924-258,134487,2003,327,8652,854,941عجز /  فائض الموازنة األولي
%15.44%20.72%23.39%17.46نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%2.185,535148,986816,0151,657,822841,807103.16 قبض

%2.1.122,02316,121213,955228,08414,1296.60 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%2.1.218,71184,498276,0791,022,509746,430270.37 البلديات

%21.29-24,883-2.1.37,9806,220116,85091,967 حساب الودائع
%2.1.436,82142,147209,131315,262106,13150.75 حسابات الغير االخرى

%43.57-1,962,741-2.2237,052211,1664,505,1912,542,450 دفع
%2.2.15,11419,107129,102148,03318,93114.66 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%2.2.222310,988591,717710,301118,58420.04 البلديات
%28.53-46,294-2.2.37,51911,074162,239115,945 حساب الودائع

%56.71-2,053,962-2.2.4224,196169,9973,622,1331,568,171 حسابات الغير االخرى

884,628-3,689,176-62,180-151,517-عجز / فائض عمليات الخزينة
%34.79-%81.89-%29.45-%63.92-نسبته من مجموع النفقات

%31,356,9622,220,62314,201,08316,399,8752,198,79215.48.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,715,8762,294,21420,562,83521,032,142469,3072.28.  مجموع المبالغ المد فوعة

%27.19-4,632,2671,729,485-6,361,752-73,591-358,914-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%22.02-%30.94-%3.21-%20.92-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%645.32-361,3111,970,3132,331,624-6106,617425,020.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%9.37%1.76-%18.53%6.21نسبته من مجموع النفقات

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

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

***** تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.

** مالحظة: حيث أن وزارة االتصاالت لم تزود وزارة المالية بالتقديرات الشهرية العائدة لعام 2014، عمدت وزارة المالية إلى احتساب اإليرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية العائدة 
لشهر كانون األول 2014  بناء على الفرق بين كامل المبالغ النقدية المحولة لحساب الخزينة مع نهاية عام 2014 ومجموع المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة المالية. علماً أن مبالغ 1,000 مليار 
ليرة و650 مليون دوالر أميركي المحولة خالل تموز 2014 تضمنت متأخرات عائدة لسنوات 2010-2013 لم يتم تحديدها من قبل وزارة االتصاالت، قامت وزارة المالية بتقدير المتأخرات بحوالي 

1,286 مليار ليرة ، وبالتالي قدرت التحويل العائد لوفر موازنة االتصاالت  لعام 2014 بحولي 1747 مليار ليرة.

**** مالحظة: يتضمن تعديالت تخص العام 2014: أضيف مبلغ 1,605,190,000 ل.ل وهي فائدة مرسملة مضافة الى قيمة القرض ومسددة مباشرة الى المقرض، ونقص مبلغ 
33,259,493,672 عبارة عن فوائد مدفوعة وغير مستحقة نتيجة تغيير بألية تسجيل القيود المحاسبية


	Month

