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 ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

النسبةالفرقلغاية آذار-2015لغاية آذار-2014آذار-2015آذار-2014

1. عمليات الموازنة
%11.52-385,907-1.11,054,4941,117,5883,349,1222,963,215 االيرادات 1

%7.78-194,161-1.1.1798,293645,3842,495,7392,301,578 االيرادات الضريبية
%143,557158,350453,821466,01512,1942.69منها ايرادات الجمارك

%12.06-102,139-196,125147,195846,749744,610منها الضريبة على القيمة المضافة
%22.47-191,746-1.1.2256,201472,204853,383661,637 االيرادات غير الضريبية
%25.14-122,027-172,335363,308485,335363,308منها ايرادات االتصاالت  2

%2.93-128,715-1.21,783,0871,708,0084,385,8244,257,109 النفقات
%6.46-197,748-1.2.11,078,790979,2083,061,9292,864,181 نفقات عامة

%39.89-315,638-420,838161,300791,202475,564منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%131,864243,338753,695856,447102,75213.63منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2688,314713,1771,272,4631,344,60072,1375.67 تسديد فوائد
%1.2.2.1510,433540,544929,6361,006,44976,8138.26 فوائد ديون داخلية 4
%1.36-4,676-1.2.2.2177,881172,633342,827338,151 فوائد ديون خارجية

%6.04-3,104-1.2.315,98315,62351,43248,328 تسديد اقساط ديون خارجية 5

257,192-1,293,894-1,036,702-590,420-728,593-عجز الموازنة الكلي
%30.39-%23.64-%34.57-%40.86-نسبته من مجموع النفقات

188,159-24,296138,380287,19399,034-عجز /  فائض الموازنة األولي
%2.33%6.55%8.10%1.36-نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%41.75-128,403-2.159,92143,528307,518179,115 قبض

%40.54-25,576-2.1.120,76413,50963,08737,511 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%3.69-3,143-2.1.215,15115,44285,23182,088 البلديات

%2.1.36,4126,51618,18521,7703,58519.71 حساب الودائع
%73.23-103,269-2.1.417,5948,061141,01537,746 حسابات الغير االخرى

%9.47-50,878-2.2228,727216,342537,128486,250 دفع
%2.2.14,9154,51611,14913,6692,52022.60 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%48.52-103,661-2.2.2145,18376,909213,649109,988 البلديات
%2.2.35,70140,82717,76669,54751,781291.46 حساب الودائع

%0.52-1,518-2.2.472,92894,090294,564293,046 حسابات الغير االخرى

307,135-229,610-172,814-168,806-عجز / فائض عمليات الخزينة
%63.16-%42.75-%79.88-%73.80-نسبته من مجموع النفقات

%14.07-514,310-31,114,4151,161,1163,656,6403,142,330.  مجموع المبالغ المقبوضة
%3.65-179,593-42,011,8141,924,3504,922,9524,743,359.  مجموع المبالغ المد فوعة

%334,71726.43-1,601,029-1,266,312-763,234-897,399-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%33.75-%25.72-%39.66-%44.61-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%461.39-265,684-208,101-34,43457,583-193,102-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%4.39-%1.17%1.79-%9.60-نسبته 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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