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 IT Directorate           ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

النسبةالفرقلغاية تموز-2015لغاية تموز-2014تموز-2015تموز-2014

1. عمليات الموازنة
1 %2.65-229,049-1.11,263,0961,207,2268,651,1778,422,128 االيرادات

%1.1.1992,2241,102,3166,727,8156,756,45428,6390.43 االيرادات الضريبية
%374,243471,3673,508,6593,563,24854,5891.56منها ايرادات ضريبية مختلفة

%169,083174,9751,130,9601,177,89346,9334.15منها ايرادات الجمارك
%3.49-72,883-448,898455,9742,088,1962,015,313منها الضريبة على القيمة المضافة

%13.40-257,688-1.1.2270,872104,9101,923,3621,665,674 االيرادات غير الضريبية
%25.88-289,471-177,74501,118,598829,127منها ايرادات االتصاالت  2

%1.21,597,7131,362,95510,242,94310,311,15068,2070.67 النفقات
%1.24-81,786-1.2.11,182,428953,2036,576,7036,494,917 نفقات عامة

%37.49-666,202-211,757164,5521,776,7861,110,584منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%6,44425,574846,725966,945120,22014.20منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2383,164383,0583,512,4823,618,515106,0333.02 تسديد فوائد
%1.2.2.1260,453270,9582,170,4232,370,598200,1759.22 فوائد ديون داخلية 4
%7.01-94,142-1.2.2.2122,711112,1001,342,0591,247,917 فوائد ديون خارجية

%1.2.332,12126,694153,758197,71843,96028.59 تسديد اقساط ديون خارجية 5

297,256-1,889,022-1,591,766-155,729-334,617-عجز الموازنة الكلي
%18.32-%15.54-%11.43-%20.94-نسبته من مجموع النفقات

فائض الموازنة األولي  / 147,263-80,668254,0232,074,4741,927,211عجز
%18.69%20.25%18.64%5.05نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%66.08-846,180-2.1771,919102,8011,280,565434,385 قبض

%29.10-38,665-2.1.118,83518,761132,86394,198 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%77.08-672,590-2.1.2738,10967,031872,577199,987 البلديات

%2.1.38,3337,54745,25457,26412,01026.54 حساب الودائع
%63.92-146,935-2.1.46,6429,462229,87182,936 حسابات الغير االخرى

%21.18-361,561-2.278,40757,0751,707,0431,345,482 دفع
%15.87-9,216-2.2.113,1917,39658,07848,862 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%2.2.26,8472,686568,990575,3526,3621.12 البلديات
%2.2.37,20610,38760,481139,17678,695130.12 حساب الودائع

%42.90-437,402-2.2.451,16336,6061,019,494582,092 حسابات الغير االخرى

فائض عمليات الخزينة / 911,097-426,478-693,51245,726عجز
%67.72-%24.98-%80.12%884.50نسبته من مجموع النفقات

%10.83-1,075,229-32,035,0151,310,0279,931,7428,856,513.  مجموع المبالغ المقبوضة
%2.45-293,354-41,676,1201,420,03011,949,98611,656,632.  مجموع المبالغ المد فوعة

%781,87538.74-2,800,119-2,018,244-110,003-5358,895.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%24.02-%16.89-%7.75-%21.41نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%38.34-631,882-6774,180299,7491,647,9961,016,114.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%8.72%13.79%21.11%46.19نسبته 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.


