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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

كانون ثاني-
2015

كانون ثاني-
2016

لغایة كانون ثاني-
2015

لغایة كانون ثاني-
النسبةالفرق2016

1. عملیات الموازنة
%1.11,224,0311,484,3191,224,0311,484,319260,28821.26 االیرادات 1

%1.1.11,114,2631,178,8511,114,2631,178,85164,5885.80 االیرادات الضریبیة
%484,007536,987484,007536,98752,98010.95منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%168,217175,915168,217175,9157,6984.58منھا ایرادات الجمارك
%462,039465,949462,039465,9493,9100.85منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2109,768305,468109,768305,468195,700178.29 االیرادات غیر الضریبیة
!DIV/0#0160,1980160,198160,198منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,343,4351,448,6871,343,4351,448,687105,2527.83 النفقات
%1.2.1937,1971,077,711937,1971,077,711140,51414.99 نفقات عامة

%71.34-134,008-187,83453,826187,83453,826منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%302,409482,107302,409482,107179,69859.42منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%10.34-40,126-1.2.2387,910347,784387,910347,784 تسدید فوائد
%2.63-6,975-1.2.2.1264,975258,000264,975258,000 فوائد دیون داخلیة 4
%26.97-33,151-1.2.2.2122,93589,784122,93589,784 فوائد دیون خارجیة

%1.2.318,32823,19218,32823,1924,86426.54 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

119,40435,632155,036-119,40435,632-عجز الموازنة الكلي
%2.46%8.89-%2.46%8.89-نسبتھ من مجموع النفقات

286,834406,608286,834406,608119,774عجز /  فائض الموازنة األولي
%28.07%21.35%28.07%21.35نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.1100,054190,523100,054190,52390,46990.42 قبض

%28.27-4,058-2.1.114,35610,29814,35610,298 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.254,48156,43054,48156,4301,9493.58 البلدیات

%2.1.39,45827,0769,45827,07617,618186.28 حساب الودائع
%2.1.421,75996,71921,75996,71974,960344.50 حسابات الغیر االخرى

%2.2148,974548,766148,974548,766399,792268.36 دفع
%31.78-1,491-2.2.14,6923,2014,6923,201 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.221,968413,14121,968413,141391,1731780.65 البلدیات
%2.2.35,6976,3675,6976,36767011.76 حساب الودائع

%2.2.4116,617126,057116,617126,0579,4408.09 حسابات الغیر االخرى

358,243-48,920-358,243-48,920-عجز / فائض عملیات الخزینة
%65.28-%32.84-%65.28-%32.84-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,324,0851,674,8421,324,0851,674,842350,75726.49.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,492,4091,997,4531,492,4091,997,453505,04433.84.  مجموع المبالغ المد فوعة

%154,28791.66-322,611-168,324-322,611-168,324-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%16.15-%11.28-%16.15-%11.28-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%79.67-189,549-6237,91448,365237,91448,365.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%2.42%15.94%2.42%15.94نسبتھ 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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