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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة شباط-2016لغایة شباط-2015شباط-2016شباط-2015

1. عملیات الموازنة
%1.1621,596912,6601,845,6272,396,979551,35229.87 االیرادات 1

%1.1.1541,931584,5741,656,1941,763,425107,2316.47 االیرادات الضریبیة
%267,107277,781751,114814,76863,6548.47منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%139,448145,438307,665321,35313,6884.45منھا ایرادات الجمارك
%135,376161,355597,415627,30429,8895.00منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.279,665328,086189,433633,554444,121234.45 االیرادات غیر الضریبیة
!DIV/0#0233,6630393,861393,861منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,205,6661,305,3472,549,1012,754,034204,9338.04 النفقات
%1.2.1947,776948,2421,884,9732,025,953140,9807.48 نفقات عامة

%56.58-177,797-126,43082,641314,264136,467منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%310,700354,426613,109836,533223,42436.44منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2243,513347,446631,423695,23063,80710.11 تسدید فوائد
%1.2.2.1200,930234,697465,905492,69726,7925.75 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.242,583112,749165,518202,53337,01522.36 فوائد دیون خارجیة

%1.2.314,3779,65932,70532,8511460.45 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

357,055346,419-703,474-392,687-584,070-عجز الموازنة الكلي
%12.96-%27.60-%30.08-%48.44-نسبتھ من مجموع النفقات

39,346371,026410,372-35,582-326,180-عجز /  فائض الموازنة األولي
%13.47%1.54-%2.73-%27.05-نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.135,53345,566135,587236,089100,50274.12 قبض

%18.66-4,478-2.1.19,6469,22624,00219,524 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.212,16514,23066,64670,6604,0146.02 البلدیات

%2.1.35,7967,33815,25434,41419,160125.61 حساب الودائع
%2.1.47,92614,77229,685111,49181,806275.58 حسابات الغیر االخرى

%2.2120,934427,065269,908975,831705,923261.54 دفع
%2.55-233-2.2.14,4615,7199,1538,920 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.211,111340,34733,079753,488720,4092177.84 البلدیات
%0.26-75-2.2.323,02322,27828,72028,645 حساب الودائع

%7.13-14,178-2.2.482,33958,721198,956184,778 حسابات الغیر االخرى

739,742-134,321-381,499-85,401-عجز / فائض عملیات الخزینة
%75.81-%49.77-%89.33-%70.62-نسبتھ من مجموع النفقات

%3657,129958,2261,981,2142,633,068651,85432.90.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,326,6001,732,4122,819,0093,729,865910,85632.31.  مجموع المبالغ المد فوعة

%259,00230.91-1,096,797-837,795-774,186-669,471-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
الفائض االجمالي الى مجموع النفقات %29.41-%29.72-%44.69-%50.47-نسبة العجز/ 

%195,049112.31-368,716-173,667-417,081-411,581-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%9.89-%6.16-%24.08-%31.03-نسبتھ من مجموع النفقات

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

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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