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 اللبنانية ملخص الوضع الماليالجمهورية 

المالية بماليين الليراتوزارة 

لغاية حزيران-حزيران-2015حزيران-2014
2014

لغاية حزيران-
النسبةالفرق2015

1. عمليات الموازنة
%2.34-173,179-1.11,433,6641,413,4227,388,0817,214,902 االيرادات 1

%1.42-81,453-1.1.11,201,4881,146,4625,735,5915,654,138 االيرادات الضريبية
%1.36-42,535-862,225767,1943,134,4163,091,881منها ايرادات ضريبية مختلفة

%160,896184,868961,8771,002,91841,0414.27منها ايرادات الجمارك
%4.88-79,959-178,367194,4001,639,2981,559,339منها الضريبة على القيمة المضافة

%5.55-91,726-1.1.2232,176266,9601,652,4901,560,764 االيرادات غير الضريبية
%11.87-111,726-151,837155,273940,853829,127منها ايرادات االتصاالت  2

%1.21,526,8991,472,0648,645,2308,948,195302,9653.50 النفقات
%1.2.11,042,562938,5645,394,2755,541,714147,4392.73 نفقات عامة

%39.55-618,997-498,015234,3791,565,029946,032منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%7,5844,464840,281941,371101,09012.03منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2466,758503,0743,129,3183,235,457106,1393.39 تسديد فوائد
%1.2.2.1302,455349,0961,909,9702,099,640189,6709.93 فوائد ديون داخلية 4
%6.85-83,531-1.2.2.2164,303153,9781,219,3481,135,817 فوائد ديون خارجية

%1.2.317,57930,426121,637171,02449,38740.60 تسديد اقساط ديون خارجية 5

476,144-1,733,293-1,257,149-58,642-93,235-عجز الموازنة الكلي
%19.37-%14.54-%3.98-%6.11-نسبته من مجموع النفقات

320,618-391,102474,8581,993,8061,673,188عجز /  فائض الموازنة األولي
%18.70%23.06%32.26%25.61نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%34.81-177,062-2.147,88550,345508,646331,584 قبض

%33.84-38,591-2.1.115,57612,817114,02875,437 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%1.12-1,512-2.1.216,26718,607134,468132,956 البلديات

%2.1.35,97910,06836,92149,71712,79634.66 حساب الودائع
%67.09-149,755-2.1.410,0638,853223,22973,474 حسابات الغير االخرى

%20.89-340,229-2.2237,08989,0251,628,6361,288,407 دفع
%7.62-3,421-2.2.14,2265,79644,88741,466 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%2.2.2150,03323,744562,143572,66610,5231.87 البلديات
%2.2.33,3857,88953,275128,78975,514141.74 حساب الودائع

%43.67-422,845-2.2.479,44551,596968,331545,486 حسابات الغير االخرى

956,823-1,119,990-38,680-189,204-عجز / فائض عمليات الخزينة
%74.26-%68.77-%43.45-%79.80-نسبته من مجموع النفقات

%4.44-350,241-31,481,5491,463,7677,896,7277,546,486.  مجموع المبالغ المقبوضة
%0.36-37,264-41,763,9881,561,08910,273,86610,236,602.  مجموع المبالغ المد فوعة

%312,97713.17-2,690,116-2,377,139-97,322-282,439-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.28-%23.14-%6.23-%16.01-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%18.02-157,451-6201,898436,178873,816716,365.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%7.00%8.51%27.94%11.45نسبته 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

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