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 اللبنانية ملخص الوضع الماليالجمهورية 

المالية بماليين الليراتوزارة 

النسبةالفرقلغاية أيار-2015لغاية أيار-2014أيار-2015أيار-2014

1. عمليات الموازنة
%2.57-152,937-1.11,511,2181,298,3345,954,4175,801,480 االيرادات 1

%0.58-26,427-1.1.11,152,8921,038,9794,534,1034,507,676 االيرادات الضريبية
%591,946693,4142,272,1912,324,68752,4962.31منها ايرادات ضريبية مختلفة

%182,451174,676800,981818,05017,0692.13منها ايرادات الجمارك
%6.57-95,992-378,495170,8891,460,9311,364,939منها الضريبة على القيمة المضافة

%8.91-126,510-1.1.2358,326259,3551,420,3141,293,804 االيرادات غير الضريبية
%14.60-115,162-173,937155,273789,016673,854منها ايرادات االتصاالت  2

%1.21,179,7671,550,1487,118,3317,476,131357,8005.03 النفقات
%1.2.1445,916784,6774,351,7134,603,150251,4375.78 نفقات عامة

%33.30-355,361-81,343129,1101,067,014711,653منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%42,21742,794832,697936,907104,21012.51منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2703,976693,6992,662,5602,732,38369,8232.62 تسديد فوائد
%1.2.2.1317,127309,3621,607,5151,750,544143,0298.90 فوائد ديون داخلية 4
%6.94-73,206-1.2.2.2386,849384,3371,055,045981,839 فوائد ديون خارجية

%1.2.329,87571,772104,058140,59836,54035.12 تسديد اقساط ديون خارجية 5

510,737-1,674,651-1,163,914-251,814-331,451عجز الموازنة الكلي
%22.40-%16.35-%16.24-%28.09نسبته من مجموع النفقات

404,374-1,065,302513,6571,602,7041,198,330عجز /  فائض الموازنة األولي
%16.03%22.52%33.14%90.30نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%38.96-179,522-2.159,98649,956460,761281,239 قبض

%36.40-35,832-2.1.119,38811,56898,45262,620 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%3.26-3,852-2.1.216,88016,192118,201114,349 البلديات

%2.1.35,8946,60930,94239,6498,70728.14 حساب الودائع
%69.69-148,545-2.1.417,82415,587213,16664,621 حسابات الغير االخرى

%13.81-192,165-2.2648,173138,8931,391,5471,199,382 دفع
%12.27-4,991-2.2.16,2129,84440,66135,670 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%2.2.2134,21018,100412,110548,922136,81233.20 البلديات
%2.2.310,2937,51449,890120,90071,010142.33 حساب الودائع

%44.44-394,996-2.2.4497,458103,435888,886493,890 حسابات الغير االخرى

918,143-930,786-88,937-588,187-عجز / فائض عمليات الخزينة
%76.55-%66.89-%64.03-%90.75-نسبته من مجموع النفقات

%5.18-332,459-31,571,2041,348,2906,415,1786,082,719.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,827,9401,689,0418,509,8788,675,513165,6351.95.  مجموع المبالغ المد فوعة

%498,09423.78-2,592,794-2,094,700-340,751-256,736-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%29.89-%24.61-%20.17-%14.05-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%58.30-391,731-6477,115424,720671,918280,187.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%3.23%7.90%25.15%26.10نسبته 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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