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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

كانون أول-
2015

كانون أول-
2016

لغایة كانون أول-
2015

لغایة كانون أول-
النسبةالفرق2016

1. عملیات الموازنة
%1.1961,5961,100,54613,635,27113,989,252353,9812.60 االیرادات 1

%1.1.1655,920683,05810,330,19510,597,492267,2972.59 االیرادات الضریبیة
%327,356330,2055,107,5925,246,645139,0532.72منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%170,632179,7922,063,8212,116,94553,1242.57منھا ایرادات الجمارك
%157,932173,0613,158,7823,233,90275,1202.38منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2305,676417,4883,305,0763,391,76086,6842.62 االیرادات غیر الضریبیة
%100,000282,8871,860,4901,907,22346,7332.51منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,711,3771,874,42118,107,69019,517,4771,409,7877.79 النفقات
%1.2.11,149,1171,268,72511,057,45812,033,042975,5848.82 نفقات عامة

%18.33-313,601-120,243161,4291,710,8751,397,274منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%387,191401,4741,369,5941,765,059395,46528.87منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2537,801593,2056,721,7637,185,336463,5736.90 تسدید فوائد
%1.2.2.1406,687470,7974,326,8764,609,082282,2066.52 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2131,114122,4082,394,8872,576,254181,3677.57 فوائد دیون خارجیة

%8.94-29,370-1.2.324,45912,491328,469299,099 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

1,055,806-5,528,225-4,472,419-773,875-749,781-عجز الموازنة الكلي
%28.32-%24.70-%41.29-%43.81-نسبتھ من مجموع النفقات

621,603-168,1792,577,8131,956,210-187,521-عجز /  فائض الموازنة األولي
%10.02%14.24%8.97-%10.96-نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.192,998114,892799,817969,868170,05121.26 قبض

%2.1.113,58817,778156,486175,05818,57211.87 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.261,63368,972413,118414,6701,5520.38 البلدیات

%2.1.37,93814,07197,575132,34834,77335.64 حساب الودائع
%2.1.49,83914,071132,638247,792115,15486.82 حسابات الغیر االخرى

%2.2415,928154,6912,285,5962,895,001609,40526.66 دفع
%2.2.114,8539,79790,084121,29131,20734.64 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.2323,97872,791935,8571,555,446619,58966.21 البلدیات
%2.2.38,3999,234220,668245,00224,33411.03 حساب الودائع

%6.33-65,725-2.2.468,69862,8691,038,987973,262 حسابات الغیر االخرى

1,925,133-1,485,779-39,799-322,930-عجز / فائض عملیات الخزینة
%66.50-%65.01-%25.73-%77.64-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,054,5941,215,43814,435,08814,959,120524,0323.63.  مجموع المبالغ المقبوضة
%42,127,3052,029,11220,393,28622,412,4782,019,1929.90.  مجموع المبالغ المد فوعة

%1,495,16025.09-7,453,358-5,958,198-813,674-1,072,711-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%33.26-%29.22-%40.10-%50.43-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%97.15-1,060,957-207,9781,092,03431,077-510,451-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%0.14%5.35%10.25-%24.00-نسبتھ 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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