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IT Directorate           
 ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة

بمالیین اللیراتوزارة المالیة

تشرین أول-
2014

تشرین أول-
2015

لغایة تشرین أول-
2014

لغایة تشرین أول-
النسبةالفرق2015

1. عملیات الموازنة
%0.43-51,411-1.11,332,0011,517,93811,852,28411,800,873 االیرادات 1

%0.80-73,416-1.1.11,070,0941,112,2619,151,8069,078,390 االیرادات الضریبیة
%411,118435,9624,478,7374,530,53351,7961.16منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%195,753187,2011,706,7951,709,5732,7780.16منھا ایرادات الجمارك
%4.31-127,990-463,223489,0982,966,2742,838,284منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2261,907405,6772,700,4782,722,48322,0050.81 االیرادات غیر الضریبیة
%0.46-7,370-177,865310,5451,612,5871,605,217منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.38-203,927-1.21,613,0821,422,41314,820,93014,617,003 النفقات
%5.22-493,416-1.2.1896,626705,6579,448,7158,955,299 نفقات عامة

%40.61-997,358-207,357119,1582,455,7351,458,377منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%2,8955,098861,588981,511119,92313.92منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2686,634700,8765,142,6355,425,727283,0925.50 تسدید فوائد
%1.2.2.1424,105443,3293,316,6523,604,941288,2898.69 فوائد دیون داخلیة 4
%0.28-5,197-1.2.2.2262,529257,5471,825,9831,820,786 فوائد دیون خارجیة

%1.2.329,82215,880229,580235,9776,3972.79 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

2,816,130152,516-2,968,646-281,08195,525-عجز الموازنة الكلي
%19.27-%20.03-%6.72%17.43-نسبتھ من مجموع النفقات

435,375812,2812,403,5692,845,574442,005عجز /  فائض الموازنة األولي
%19.47%16.22%57.11%26.99نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%54.75-798,643-2.154,87045,5461,458,711660,068 قبض

%33.18-64,853-2.1.115,01712,444195,480130,627 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%63.58-587,597-2.1.216,29916,394924,135336,538 البلدیات

%2.1.310,7187,27673,53482,1398,60511.70 حساب الودائع
%58.29-154,798-2.1.412,8369,432265,562110,764 حسابات الغیر االخرى

%18.75-405,921-2.299,837125,1462,165,4181,759,497 دفع
%40.63-48,737-2.2.132,24416,277119,96571,228 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%8.73-57,736-2.2.21,414713661,474603,738 البلدیات
%2.2.33,59634,980101,147207,806106,659105.45 حساب الودائع

%31.66-406,107-2.2.462,58373,1761,282,832876,725 حسابات الغیر االخرى

1,099,429-706,707-79,600-44,967-عجز / فائض عملیات الخزینة
%62.49-%32.64-%63.61-%45.04-نسبتھ من مجموع النفقات

%6.39-850,054-31,386,8711,563,48413,310,99512,460,941.  مجموع المبالغ المقبوضة
%3.59-609,848-41,712,9191,547,55916,986,34816,376,500.  مجموع المبالغ المد فوعة

%240,2066.54-3,915,559-3,675,353-326,04815,925-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%23.91-%21.64-%1.03%19.03-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%6390,408732,6811,696,8621,746,14549,2832.90.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%10.66%9.99%47.34%22.79نسبتھ 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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