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 اللبنانية ملخص الوضع الماليالجمهورية 

المالية بماليين الليراتوزارة 

النسبةالفرقلغاية شباط-2015لغاية شباط-2014شباط-2015شباط-2014

1. عمليات الموازنة
%19.57-449,001-1.1866,893621,5962,294,6281,845,627 االيرادات 1

%2.43-41,252-1.1.1579,857541,9311,697,4461,656,194 االيرادات الضريبية
%0.84-2,599-139,090139,448310,264307,665منها ايرادات الجمارك

%8.18-53,209-166,957135,376650,624597,415منها الضريبة على القيمة المضافة
%68.28-407,749-1.1.2287,03679,665597,182189,433 االيرادات غير الضريبية
%100.00-313,000-156,0000313,0000منها ايرادات االتصاالت  2

%2.06-53,636-1.2976,8721,205,6662,602,7372,549,101 النفقات
%4.95-98,166-1.2.1751,821947,7761,983,1391,884,973 نفقات عامة

%15.15-56,100-107,427126,430370,364314,264منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%1.40-8,722-178,181310,700621,831613,109منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2209,013243,513584,149631,42347,2748.09 تسديد فوائد
%1.2.2.1167,920200,930419,203465,90546,70211.14 فوائد ديون داخلية 4
%1.2.2.241,09342,583164,946165,5185720.35 فوائد ديون خارجية

%7.74-2,744-1.2.316,03814,37735,44932,705 تسديد اقساط ديون خارجية 5

395,365-703,474-308,109-584,070-109,979-عجز الموازنة الكلي
%27.60-%11.84-%48.44-%11.26-نسبته من مجموع النفقات

350,835-39,346-326,180311,489-115,072عجز /  فائض الموازنة األولي
%1.54-%11.97%27.05-%11.78نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%45.24-112,010-2.161,80735,533247,597135,587 قبض

%43.29-18,321-2.1.115,6059,64642,32324,002 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%4.90-3,434-2.1.214,87012,16570,08066,646 البلديات

%2.1.35,1955,79611,77315,2543,48129.57 حساب الودائع
%75.95-93,736-2.1.426,1377,926123,42129,685 حسابات الغير االخرى

%12.48-38,493-2.2140,831120,934308,401269,908 دفع
%2.2.13,2354,4616,2349,1532,91946.82 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%51.69-35,387-2.2.215,41611,11168,46633,079 البلديات
%2.2.33,81223,02312,06528,72016,655138.04 حساب الودائع

%10.23-22,680-2.2.4118,36882,339221,636198,956 حسابات الغير االخرى

134,321-60,804-85,401-79,024-عجز / فائض عمليات الخزينة
%49.77-%19.72-%70.62-%56.11-نسبته من مجموع النفقات

%22.07-561,011-3928,700657,1292,542,2251,981,214.  مجموع المبالغ المقبوضة
%3.16-92,129-41,117,7031,326,6002,911,1382,819,009.  مجموع المبالغ المد فوعة

%468,882127.10-837,795-368,913-669,471-189,003-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%29.72-%12.67-%50.47-%16.91-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%169.28-424,352-173,667-411,581250,685-636,048.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%6.16-%8.61%31.03-%3.23نسبته 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
5- تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.

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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