التقرٌر الوالً الوقدم الى الجوعٍت العوىهٍت حتى نهاٌت شهر تشرٌن االول 2015
ٚزُبٔل ْذا انزقزٚز انٕضغ انًبن ٙنهجًؼٛخ انهجُبَٛخ نؼهى اإلجزًبع يٍ َٓبٚخ شٓز رشز ٍٚاألٔل  2014حزٗ
َٓبٚخ شٓز رشز ٍٚاألٔل .2015
اوال -الىضع الوالً بٍن  2014و2015
ف ٙنهاٌت شهر تشرٌن األول -اكتىبر 2014كبٌ رصٛد انجًؼٛخ كبنزبن:ٙ
  13.182.000نٛزح نجُبَٛخدٔالرًا أيٛزكًٛب
 7.730أ٘ يب ٕٚاس٘ ثًجًٕػّ  24.777.000يه ٌٕٛنٛزح نجُبَٛخ
وفً نهاٌت شهر تشرٌن األول  ،2015ثهغ رصٛد انجًؼٛخ يب يجًٕػّ:
  17.257.000نٛزح نجُبَٛخ (سجؼخ ػشزيهٔ ٌٕٛيئخ ٔيئزٔ ٍٛخًسخ ٔسجؼٌٕ أنف ل ل).دٔالرًا أيٛزكًٛب (ثًبَٛخ آالف ٔخًسًئخ ٔثالثخ ٔسجؼٌٕ دٔالرا).
 8.573أ٘ يب ٕٚاس٘ ثًجًٕػّ 30.117.000ل ل (ثالثٌٕ يهٔ ٌٕٛيئخ ٔسجؼخ ػشز انف نٛزح نجُبَٛخ).
أ٘ بسٌادة اجوالٍت بٍن السنتٍن الوالٍتٍن  2014و 2015هقدارها ها ٌىازي  5.340.000ل ل.
ثانٍا -اهن ابىاب النفقاث واالٌراداث
ف ٙانشق انًبن ،ٙربثؼذ انٓٛئخ اإلدارٚخ جٕٓدْب يٍ اجم رزشٛد انُفقبدٔ ،رُٕٚغ اإلٚزادادٔ ،رحس ٍٛانزجٓٛش.
 :1اهن ابىاب النفقاث
 يٍ اْى يب قبيذ ثّ انٓٛئخ االدارٚخ خالل انسُخ انًبنٛخ انًُصزيخ اَشبء يٕقغ انكززَٔ ٙخبص ثبنجًؼٛخ ،انٗجبَت شزاء ثزاد يٛبِ ٔ"ٕٚث ٙأص" نهكٕيجٕٛرزٔ ،يب رجقٗ كبٌ ػجبرح ػٍ َفقبد رٔرُٛٛخ.
 :2اهن ابىاب اإلٌراداث
 رحصٛم اإلشززاكبد انًزٕججخ ػهٗ األػضبء ثدالد اَزسبة ٔإشززاك أػضبء جددٔ .قد ثهغ انًُزسج 112 ٍٛيقبرَخ ة  102ف ٙانؼبو انسبثق. يزبثؼخ يغ انًؤسسبد انداػًخ يبنًٛب نهجًؼٛخ ،يغ االشبرح انٗ ػدو رًكٍ ثؼض انداػً ٍٛيٍ اندفغ. ثٛغ كزت1

 رحهخ انٗ انشًبل ثبنزؼبٌٔ يغ انفزع االٔل ف ٙيؼٓد انؼهٕو االجزًبػٛخ حفهخ ػشبء ف ٙاندايٕر اقبيخ د .يبرنَ ٍٛصز دٔرح نزحهٛم انًحزٕٖ يُحخ يٍ ٔسارح انثقبفخ -رجزػبد يٍ طالة إَٓا اندكزٕراِ

ثالثا -كشف تفصٍلً لحساب الوداخٍل والنفقاث هن نهاٌت تشرٌن األول  2014الى نهاٌت تشرٌن االول
2015
أ -الوداخٍل باللٍرة اللبنانٍت
 3.250.000ل ل
اشززاكبد أػضبء:
 813.000ل ل
ثٛغ كزت :
 750.000ل ل
دٔرح يبرنَ ٍٛصز:
 4.500.000ل ل
يُحخ ٔسارح انثقبفخ ػٍ  3سُٕاد:
---------------------------------------------------------- 9.313.000ل ل
هجوىع الوداخٍل باللٍرة اللبنانٍت

ب -الودفىعاث باللٍرة اللبنانٍت
اشززاك ثبنجًؼٛخ اندٔنٛخ نؼهى االجزًبع  450,000ل ل
 767،000ل ل
فبرٕرح انٓبرف ٔإشززاك اَززَذ:
 1,000,000ل ل
يشبركخ ثًؤرًز انشًبل:
 312.000ل ل
نٕاسو قزطبسٛخَ ،ثزٚبدٔ ،يبء:
 434.000ل ل
رجٓٛشاد:
لل
71,000
رسٕو انداخهٛخ:
 262,000ل ل
ضٛبفخ:
رصهٛحبد ٔصٛبَخ (طهزش ٔػبسل) 721,500 :ل ل
 198.000ل ل
رُظٛف انًكزت:
 890.000ل ل
اشززاك يٕند كٓزثبء ٔغبس:
 35,500ل ل
رسٕو يصزفٛخ:
 145.000ل ل
فبرٕرح كٓزثبء اندٔنخ:
----------------------------------------------------------- 5.286.000ل ل
هجوىع الودفىعاث باللٍرة اللبنانٍت
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ٔثبنُزٛجخ ،فئٌ الوداخٍل باللٍرة اللبنانٍت زادث عن الودفىعاث بوقدار  4.027.000ل ل.
ج -الوداخٍل بالدوالر
 550دٔالر
رحهخ انشًبل:
 2000دٔالر
رجزع يٍ د .انؼُش٘:
 87دٔالر
فٕائد يصزفٛخ:
 470دٔالر
حفهخ ػشبء اندايٕر:
------------------------------------------------------------دوالر
الوجوىع العام للوداخٍل بالدوالر 3.107

د -الودفىعاث بالدوالر
 32دٔالر
رسٕو يصزفٛخ :
 2200دٔالر
اَشبء يٕقغ انكززَٔ:ٙ
------------------------------------------------------------ 2232دوالر
الوجوىع العام للودفىعاث بالدوالر
ٔف ٙانُزٛجخ ،زادث الوداخٍل بالدوالر عن الوصارٌف بوقدار  875دوالر ،ا٘ يب ٕٚاس٘  1.313.000ل ل.
ٔثبضبفخ انزقً ٍٛثبنهٛزح انهجُبَٛخ ٔاندٔالرٚ ،زج ٍٛاٌ نتٍجت السنت الوالٍت الجدٌدة (يٍ  1رشز ٍٚانثبَ2014 ٙ
انٗ  30رشز ٍٚاالٔل  )2015شهدث زٌادة هقدارها  5.340.000ل ل (يب ٕٚاس٘  4.027.000ل ل +
 1.313.000ل ل) كًب سجق ٔاشزَب.
خاهسا -اقتراحاث:
َٕقشذ أفكبر ػدح نزحس ٍٛاإلٚزادادٔ ،يُٓب:
 اقبيخ دٔراد ردرٚجٛخ ػهٗ ثزايج يؼهٕيبرٛخ . اقبيخ غداء أٔ ػشبء يزر ٍٛف ٙانسُخ نألػضبء ٔاألصدقبء. االسزفبدح يٍ انًٕقغ اإلنكززَٔ( ٙقٛد انزُفٛذ). -يزبثؼخ يزاجؼخ انجبد نًبَحخ.
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خزبيبَ ،زًُٗ يُكى رشٔٚدَب ثأفكبر أخزٖ نزأي ٍٛيٕارد يبنٛخ نهجًؼٛخ.
شكزا السزًبػكى.
انًسؤٔل انًبنٙ

د .فبد٘ َصبر
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