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 ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة

بمالیین اللیراتوزارة المالیة

كانون أول-
2014

كانون أول-
2015

لغایة كانون أول-
2014

لغایة كانون أول-
النسبةالفرق2015

1. عملیات الموازنة
%7.51-1,106,782-1.12,071,637961,59614,742,05313,635,271 االیرادات 1

%0.56-57,836-1.1.1666,171655,92010,388,03110,330,195 االیرادات الضریبیة
%317,908327,3565,043,9735,107,59263,6191.26منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%172,523170,6322,042,0032,063,82121,8181.07منھا ایرادات الجمارك
%4.34-143,273-175,740157,9323,302,0553,158,782منھا الضریبة على القیمة المضافة

%24.09-1,048,946-1.1.21,405,466305,6764,354,0223,305,076 االیرادات غیر الضریبیة
%38.67-1,173,135-1,261,341100,0003,033,6251,860,490منھا ایرادات االتصاالت  2

%2.07-382,002-1.22,083,0481,711,37718,489,69218,107,690 النفقات
%6.98-829,654-1.2.11,584,4371,149,11711,887,11211,057,458 نفقات عامة

%45.81-1,446,159-429,661120,2433,157,0341,710,875منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%376,060387,1911,238,2541,369,594131,34010.61منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2469,507537,8016,314,2576,721,763407,5066.45 تسدید فوائد
%1.2.2.1345,648406,6873,934,1134,326,876392,7639.98 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2123,859131,1142,380,1442,394,88714,7430.62 فوائد دیون خارجیة

%1.2.329,10424,459288,323328,46940,14613.92 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

724,780-4,472,419-3,747,639-749,781-11,411-عجز الموازنة الكلي
%24.70-%20.27-%43.81-%0.55-نسبتھ من مجموع النفقات

277,128-187,5212,854,9412,577,813-487,200عجز /  فائض الموازنة األولي
%14.24%15.44%10.96-%23.39نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%51.75-858,005-2.1148,98692,9981,657,822799,817 قبض

%31.39-71,598-2.1.116,12113,588228,084156,486 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%59.60-609,391-2.1.284,49861,6331,022,509413,118 البلدیات

%2.1.36,2207,93891,96797,5755,6086.10 حساب الودائع
%57.93-182,624-2.1.442,1479,839315,262132,638 حسابات الغیر االخرى

%10.10-256,854-2.2211,166415,9282,542,4502,285,596 دفع
%39.15-57,949-2.2.119,10714,853148,03390,084 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.210,988323,978710,301935,857225,55631.75 البلدیات
%2.2.311,0748,399115,945220,668104,72390.32 حساب الودائع

%33.75-529,184-2.2.4169,99768,6981,568,1711,038,987 حسابات الغیر االخرى

1,485,779-884,628-322,930-62,180-عجز / فائض عملیات الخزینة
%65.01-%34.79-%77.64-%29.45-نسبتھ من مجموع النفقات

%11.98-1,964,787-32,220,6231,054,59416,399,87514,435,088.  مجموع المبالغ المقبوضة
%3.04-638,856-42,294,2142,127,30521,032,14220,393,286.  مجموع المبالغ المد فوعة

%1,325,93128.62-5,958,198-4,632,267-1,072,711-73,591-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%29.22-%22.02-%50.43-%3.21-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%44.58-878,279-510,4511,970,3131,092,034-6425,020.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%5.35%9.37%24.00-%18.53نسبتھ من مجموع النفقات

اضیف الى مبلغ االیرادات الجمركیة تلك الرسوم التي یجري تحصیلھا من قبل االدارة الجمركیة كرسوم االستھالك بھدف المقارنة.  -1

، یتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاریخ إصدار سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة بدالً من تاریخ إستحقاق سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة. 4- مالحظة: ابتداءً من شھر نیسان ٢٠١٤
5- تسدید اقساط دیون خارجیة: تتضمن تسدید اقساط القروض الخارجیة المیسرة لتمویل المشاریع.

2- مالحظة:إعتبارًاً من شھر كانون الثاني 2015، یمثل رقم اإلیرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكیة والالسلكیة المبالغ الفعلیة المحوّلة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزینة اللبنانیة لدى 
مصرف لبنان، علمًا أنھ في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشھریة المقدّرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالیة.

، سوف یعتمد األساس النقدي كمعیار في عملیة احتساب اجمالي تحویالت اإلعتمادات المستندیة الصافیة من الخزینة اللبنانیة الى مؤسسة كھرباء لبنان,  3-مالحظة: اعتباراً من شھر كانون الثاني ٢٠١٥
وذلك بدالً من تاریخ استحقاق فواتیر اإلعتمادات المستندیة الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.
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