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 ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

كانون ثاني-
2014

كانون ثاني-
2015

لغاية كانون ثاني-
2014

لغاية كانون ثاني-
النسبةالفرق2015

1. عمليات الموازنة
%14.27-203,704-1.11,427,7351,224,0311,427,7351,224,031 االيرادات 1

%0.30-3,326-1.1.11,117,5891,114,2631,117,5891,114,263 االيرادات الضريبية
%1.73-2,957-171,174168,217171,174168,217منها ايرادات الجمارك

%4.47-21,628-483,667462,039483,667462,039منها الضريبة على القيمة المضافة
%64.61-200,378-1.1.2310,146109,768310,146109,768 االيرادات غير الضريبية
%100.00-157,000-157,0000157,0000منها ايرادات االتصاالت  2

%17.37-282,430-1.21,625,8651,343,4351,625,8651,343,435 النفقات
%23.89-294,121-1.2.11,231,318937,1971,231,318937,197 نفقات عامة

%28.56-75,103-262,937187,834262,937187,834منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%31.84-141,241-443,650302,409443,650302,409منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2375,136387,910375,136387,91012,7743.41 تسديد فوائد
%1.2.2.1251,283264,975251,283264,97513,6925.45 فوائد ديون داخلية 4
%0.74-918-1.2.2.2123,853122,935123,853122,935 فوائد ديون خارجية

%5.58-1,083-1.2.319,41118,32819,41118,328 تسديد اقساط ديون خارجية 5

119,40478,726-198,130-119,404-198,130-عجز الموازنة الكلي
%8.89-%12.19-%8.89-%12.19-نسبته من مجموع النفقات

196,417286,834196,417286,83490,417عجز /  فائض الموازنة األولي
%21.35%12.08%21.35%12.08نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%46.15-85,736-2.1185,790100,054185,790100,054 قبض

%46.27-12,362-2.1.126,71814,35626,71814,356 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%1.32-729-2.1.255,21054,48155,21054,481 البلديات

%2.1.36,5789,4586,5789,4582,88043.78 حساب الودائع
%77.63-75,525-2.1.497,28421,75997,28421,759 حسابات الغير االخرى

%11.10-18,596-2.2167,570148,974167,570148,974 دفع
%2.2.12,9994,6922,9994,6921,69356.45 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%58.59-31,082-2.2.253,05021,96853,05021,968 البلديات
%30.97-2,556-2.2.38,2535,6978,2535,697 حساب الودائع

%2.2.4103,268116,617103,268116,61713,34912.93 حسابات الغير االخرى

48,920-48,92018,220-18,220عجز / فائض عمليات الخزينة
%32.84-%10.87%32.84-%10.87نسبته من مجموع النفقات

%17.94-289,440-31,613,5251,324,0851,613,5251,324,085.  مجموع المبالغ المقبوضة
%16.78-301,026-41,793,4351,492,4091,793,4351,492,409.  مجموع المبالغ المد فوعة

%6.44-168,32411,586-179,910-168,324-179,910-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%11.28-%10.03-%11.28-%10.03-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%6214,637237,914214,637237,91423,27710.84.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%15.94%11.97%15.94%11.97نسبته 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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