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 ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة

بمالیین اللیراتوزارة المالیة

تشرین ثاني-
2014

تشرین ثاني-
2015

لغایة تشرین ثاني-
2014

لغایة تشرین ثاني-
النسبةالفرق2015

1. عملیات الموازنة
%1.1818,132872,80212,670,41612,673,6753,2590.03 االیرادات 1

%0.49-47,585-1.1.1570,054595,8859,721,8609,674,275 االیرادات الضریبیة
%247,328249,7034,726,0654,780,23654,1711.15منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%162,685183,6161,869,4801,893,18923,7091.27منھا ایرادات الجمارك
%4.01-125,465-160,041162,5663,126,3153,000,850منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2248,078276,9172,948,5562,999,40050,8441.72 االیرادات غیر الضریبیة
%0.67-11,794-159,697155,2731,772,2841,760,490منھا ایرادات االتصاالت  2

%0.06-10,331-1.21,585,7141,779,31016,406,64416,396,313 النفقات
%3.83-394,334-1.2.1853,960953,04210,302,6759,908,341 نفقات عامة

%41.68-1,136,741-271,638132,2552,727,3731,590,632منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%606892862,194982,403120,20913.94منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2702,115758,2355,844,7506,183,962339,2125.80 تسدید فوائد
%1.2.2.1271,813315,2483,588,4653,920,189331,7249.24 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2430,302442,9872,256,2852,263,7737,4880.33 فوائد دیون خارجیة

%1.2.329,63968,033259,219304,01044,79117.28 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

3,722,63813,590-3,736,228-906,508-767,582-عجز الموازنة الكلي
%22.70-%22.77-%50.95-%48.41-نسبتھ من مجموع النفقات

80,2402,367,7412,765,334397,593-35,828-عجز /  فائض الموازنة األولي
%16.87%14.43%4.51-%2.26-نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%53.15-802,017-2.150,12546,7511,508,836706,819 قبض

%32.58-69,065-2.1.116,48312,271211,963142,898 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%62.53-586,526-2.1.213,87614,947938,011351,485 البلدیات

%2.1.312,2137,49885,74789,6373,8904.54 حساب الودائع
%55.04-150,316-2.1.47,55312,035273,115122,799 حسابات الغیر االخرى

%19.80-461,616-2.2165,866110,1712,331,2841,869,668 دفع
%41.65-53,695-2.2.18,9614,003128,92675,231 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%12.50-87,434-2.2.237,8398,141699,313611,879 البلدیات
%2.2.33,7244,463104,871212,269107,398102.41 حساب الودائع

%30.60-427,885-2.2.4115,34293,5641,398,174970,289 حسابات الغیر االخرى

1,162,849-822,448-63,420-115,741-عجز / فائض عملیات الخزینة
%62.20-%35.28-%57.57-%69.78-نسبتھ من مجموع النفقات

%5.63-798,758-3868,257919,55314,179,25213,380,494.  مجموع المبالغ المقبوضة
%2.52-471,947-41,751,5801,889,48118,737,92818,265,981.  مجموع المبالغ المد فوعة

%326,8117.17-4,885,487-4,558,676-969,928-883,323-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.75-%24.33-%51.33-%50.43-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%143,6601,545,2931,602,48557,1923.70-151,569-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%8.77%8.25%7.60-%8.65-نسبتھ من مجموع النفقات

اضیف الى مبلغ االیرادات الجمركیة تلك الرسوم التي یجري تحصیلھا من قبل االدارة الجمركیة كرسوم االستھالك بھدف المقارنة.  -1

، یتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاریخ إصدار سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة بدالً من تاریخ إستحقاق سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة. 4- مالحظة: ابتداءً من شھر نیسان ٢٠١٤
5- تسدید اقساط دیون خارجیة: تتضمن تسدید اقساط القروض الخارجیة المیسرة لتمویل المشاریع.

2- مالحظة:إعتبارًاً من شھر كانون الثاني 2015، یمثل رقم اإلیرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكیة والالسلكیة المبالغ الفعلیة المحوّلة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزینة اللبنانیة لدى 
مصرف لبنان، علمًا أنھ في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشھریة المقدّرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالیة.

، سوف یعتمد األساس النقدي كمعیار في عملیة احتساب اجمالي تحویالت اإلعتمادات المستندیة الصافیة من الخزینة اللبنانیة الى مؤسسة كھرباء لبنان,  3-مالحظة: اعتباراً من شھر كانون الثاني ٢٠١٥
وذلك بدالً من تاریخ استحقاق فواتیر اإلعتمادات المستندیة الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.
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