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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة آب-2016لغایة آب-2015آب-2016آب-2015

1. عملیات الموازنة
%1.11,050,243835,4399,472,3719,672,947200,5762.12 االیرادات 1

%1.1.1644,319594,3867,400,7737,504,534103,7611.40 االیرادات الضریبیة
%295,903207,7653,859,1513,883,32024,1690.63منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%175,853199,6661,353,7461,390,43536,6892.71منھا ایرادات الجمارك
%172,563186,9552,187,8762,230,77942,9031.96منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2405,924241,0532,071,5982,168,41396,8154.67 االیرادات غیر الضریبیة
%310,545135,6751,139,6721,202,23662,5645.49منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,156,2521,516,92211,467,40212,289,620822,2187.17 النفقات
%1.2.1778,0631,095,1947,272,9807,867,851594,8718.18 نفقات عامة

%33.80-401,211-76,333124,1771,186,917785,706منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%4,58911,536971,5341,348,439376,90538.79منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2368,959412,6153,987,4744,234,305246,8316.19 تسدید فوائد
%1.2.2.1224,105300,3922,594,7032,823,656228,9538.82 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2144,854112,2231,392,7711,410,64917,8781.28 فوائد دیون خارجیة

%9.41-19,484-1.2.39,2309,113206,948187,464 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

621,642-2,616,673-1,995,031-681,483-106,009-عجز الموازنة الكلي
%21.29-%17.40-%44.93-%9.17-نسبتھ من مجموع النفقات

394,295-259,7552,199,3911,805,096-272,180عجز /  فائض الموازنة األولي
%14.69%19.18%17.12-%23.54نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.148,07550,065482,460693,010210,55043.64 قبض

%2.1.111,96014,499106,158116,60210,4449.84 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.215,48116,698215,468298,66183,19338.61 البلدیات

%2.1.39,4508,84266,71489,95223,23834.83 حساب الودائع
%2.1.411,18410,02694,120187,79593,67599.53 حسابات الغیر االخرى

%2.2139,619185,8871,485,1011,887,409402,30827.09 دفع
%2.2.13,1719,63752,03373,28121,24840.84 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.29145,441575,4431,041,862466,41981.05 البلدیات
%2.2.328,73478,234167,910207,54639,63623.61 حساب الودائع

%18.12-124,995-2.2.4107,62352,575689,715564,720 حسابات الغیر االخرى

1,194,399-1,002,641-135,822-91,544-عجز / فائض عملیات الخزینة
%63.28-%67.51-%73.07-%65.57-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,098,318885,5049,954,83110,365,957411,1264.13.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,295,8711,702,80912,952,50314,177,0291,224,5269.45.  مجموع المبالغ المد فوعة

%813,40027.13-3,811,072-2,997,672-817,305-197,553-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.88-%23.14-%48.00-%15.24-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%48.97-586,053-395,5771,196,750610,697-6180,636.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%4.31%9.24%23.23-%13.94نسبتھ 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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