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 IT Directorate           ملخص الوضع الماليالجمهورية اللبنانية

بماليين الليراتوزارة المالية

النسبةالفرقلغاية أيلول-2015لغاية أيلول-2014أيلول-2015أيلول-2014

1. عمليات الموازنة
1 %2.26-237,348-1.1940,640810,56410,520,28310,282,935 االيرادات

%1.43-115,583-1.1.1670,881565,3568,081,7127,966,129 االيرادات الضريبية
%281,934235,4204,067,6194,094,57126,9520.66منها ايرادات ضريبية مختلفة

%183,769168,6261,511,0421,522,37211,3300.75منها ايرادات الجمارك
%6.15-153,865-205,178161,3102,503,0512,349,186منها الضريبة على القيمة المضافة

%4.99-121,765-1.1.2269,759245,2082,438,5712,316,806 االيرادات غير الضريبية
%9.76-140,050-166,429155,0001,434,7221,294,672منها ايرادات االتصاالت  2

%0.10-13,258-1.21,728,2181,727,18813,207,84813,194,590 النفقات
%3.54-302,447-1.2.11,005,265976,6628,552,0898,249,642 نفقات عامة

%40.44-909,159-119,668152,3022,248,3781,339,219منها مؤسسة كهرباء لبنان 3
%6,8544,879858,693976,413117,72013.71منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2705,708737,3774,456,0014,724,851268,8506.03 تسديد فوائد
%1.2.2.1529,587566,9092,892,5473,161,612269,0659.30 فوائد ديون داخلية 4
%0.01-215-1.2.2.2176,121170,4681,563,4541,563,239 فوائد ديون خارجية

%1.2.317,24513,149199,758220,09720,33910.18 تسديد اقساط ديون خارجية 5

224,090-2,911,655-2,687,565-916,624-787,578-عجز الموازنة الكلي
%22.07-%20.35-%53.07-%45.57-نسبته من مجموع النفقات

فائض الموازنة األولي  / 166,0981,968,1942,033,29365,099-64,625-عجز
%15.41%14.90%9.62-%3.74-نسبته من مجموع النفقات

2. عمليات الخزينة
%56.23-789,319-2.166,769132,0621,403,841614,522 قبض

%34.51-62,280-2.1.121,30112,025180,463118,183 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
%64.74-587,692-2.1.217,708104,676907,836320,144 البلديات

%2.1.310,2048,14962,81674,86312,04719.18 حساب الودائع
%59.90-151,394-2.1.417,5567,212252,726101,332 حسابات الغير االخرى

%20.88-431,230-2.2129,733149,2502,065,5811,634,351 دفع
%37.36-32,770-2.2.117,2992,91887,72154,951 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

%8.64-57,035-2.2.223,67427,582660,060603,025 البلديات
%2.2.36,3624,91697,551172,82675,27577.16 حساب الودائع

%34.15-416,700-2.2.482,398113,8341,220,249803,549 حسابات الغير االخرى

فائض عمليات الخزينة / 1,019,829-661,740-17,188-62,964-عجز
%62.40-%32.04-%11.52-%48.53-نسبته من مجموع النفقات

%8.61-1,026,667-31,007,409942,62611,924,12410,897,457.  مجموع المبالغ المقبوضة
%2.91-444,488-41,857,9511,876,43815,273,42914,828,941.  مجموع المبالغ المد فوعة

%582,17917.38-3,931,484-3,349,305-933,812-850,542-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.51-%21.93-%49.77-%45.78-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%22.43-292,990-183,2861,306,4541,013,464-127,589-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%6.83%8.55%9.77-%6.87-نسبته من مجموع النفقات

1- اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة.

4- مالحظة: ابتداًء من شهر نيسان ٢٠١٤، يتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بدالً من تاريخ إستحقاق سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
5- تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.

2- مالحظة:إعتباًراً من شهر كانون الثاني 2015، يمثل رقم اإليرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى 
مصرف لبنان، علًما أنه في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشهرية المقّدرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية.

3-مالحظة: اعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٥، سوف يعتمد األساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويالت اإلعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان, 
وذلك بدالً من تاريخ استحقاق فواتير اإلعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.


