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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة نیسان-2016لغایة نیسان-2015نیسان-2016نیسان-2015

1. عملیات الموازنة
%1.11,539,9311,286,8354,503,1464,671,184168,0383.73 االیرادات 1

%1.1.11,167,1191,117,1883,468,6973,628,356159,6594.60 االیرادات الضریبیة
%540,320500,4851,631,2731,730,01798,7446.05منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%177,359173,531643,374658,89615,5222.41منھا ایرادات الجمارك
%449,440443,1721,194,0501,239,44345,3933.80منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2372,812169,6471,034,4491,042,8288,3790.81 االیرادات غیر الضریبیة
%155,2730518,581523,8615,2801.02منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,668,8741,564,5355,925,9836,321,900395,9176.68 النفقات
%1.2.1954,292898,5053,818,4734,088,021269,5487.06 نفقات عامة

%45.60-265,656-106,97987,268582,543316,887منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%37,66681,959894,1131,285,719391,60643.80منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2694,084649,6932,038,6842,173,920135,2366.63 تسدید فوائد
%1.2.2.1434,733391,1061,441,1821,544,223103,0417.15 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2259,351258,587597,502629,69732,1955.39 فوائد دیون خارجیة

%12.88-8,867-1.2.320,49816,33768,82659,959 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

227,879-1,650,716-1,422,837-277,700-128,943-عجز الموازنة الكلي
%26.11-%24.01-%17.75-%7.73-نسبتھ من مجموع النفقات

101,510-585,639388,330684,673583,163عجز /  فائض الموازنة األولي
%9.22%11.55%24.82%35.09نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.152,16858,605231,283340,675109,39247.30 قبض

%0.84-428-2.1.113,54119,63451,05250,624 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.216,06915,58298,157102,8144,6574.74 البلدیات

%2.1.311,2709,65133,04051,39618,35655.56 حساب الودائع
%2.1.411,28813,73849,034135,84186,807177.03 حسابات الغیر االخرى

%2.2574,23970,6051,060,4891,151,82191,3328.61 دفع
%2.2.112,1575,62725,82627,8932,0678.00 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.2420,8341,205530,822758,099227,27742.82 البلدیات
%51.64-58,556-2.2.343,8394,792113,38654,830 حساب الودائع

%20.35-79,456-2.2.497,40958,981390,455310,999 حسابات الغیر االخرى

811,146-829,206-12,000-522,071-عجز / فائض عملیات الخزینة
%70.42-%78.19-%17.00-%90.92-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,592,0991,345,4404,734,4295,011,859277,4305.86.  مجموع المبالغ المقبوضة
%42,243,1131,635,1406,986,4727,473,721487,2496.97.  مجموع المبالغ المد فوعة

%209,8199.32-2,461,862-2,252,043-289,700-651,014-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%32.94-%32.23-%17.72-%29.02-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%83,45057.74-227,983-144,533-663,568376,330.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%3.05-%2.07-%23.02%2.83نسبتھ من مجموع النفقات

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

4- مالحظة: ابتداءً من شھر نیسان ٢٠١٤، یتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاریخ إصدار سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة بدالً من تاریخ إستحقاق سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة.
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.

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