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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

لغایة حزیران-حزیران-2016حزیران-2015
2015

لغایة حزیران-
النسبةالفرق2016

1. عملیات الموازنة
%1.11,413,4221,057,3607,214,9027,509,960295,0584.09 االیرادات 1

%1.1.11,146,462675,4925,654,1385,800,394146,2562.59 االیرادات الضریبیة
%767,194320,1643,091,8813,197,210105,3293.41منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%184,868181,8401,002,9181,016,31313,3951.34منھا ایرادات الجمارك
%194,400173,4881,559,3391,586,87127,5321.77منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2266,960381,8681,560,7641,709,566148,8029.53 االیرادات غیر الضریبیة
%155,273271,350829,127930,886101,75912.27منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,472,0641,311,4448,948,1959,393,264445,0694.97 النفقات
%1.2.1938,564758,6715,541,7145,727,550185,8363.35 نفقات عامة

%46.71-441,915-234,37971,279946,032504,117منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%4,46421,472941,3711,332,160390,78941.51منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2503,074520,5733,235,4573,514,198278,7418.62 تسدید فوائد
%1.2.2.1349,096391,3522,099,6402,278,843179,2038.53 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2153,978129,2211,135,8171,235,35599,5388.76 فوائد دیون خارجیة

%11.41-19,508-1.2.330,42632,200171,024151,516 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

150,011-1,883,304-1,733,293-254,084-58,642-عجز الموازنة الكلي
%20.05-%19.37-%19.37-%3.98-نسبتھ من مجموع النفقات

474,858298,6891,673,1881,782,410109,222عجز /  فائض الموازنة األولي
%18.98%18.70%22.78%32.26نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.150,345138,018331,584534,987203,40361.34 قبض

%2.1.112,81712,89575,43786,92411,48715.23 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.218,60797,156132,956215,32282,36661.95 البلدیات

%2.1.310,06810,64649,71769,99220,27540.78 حساب الودائع
%2.1.48,85317,32173,474162,74989,275121.51 حسابات الغیر االخرى

%2.289,025280,7111,288,4071,570,894282,48721.93 دفع
%2.2.15,79615,20241,46654,59313,12731.66 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.223,74476,454572,666907,580334,91458.48 البلدیات
%3.99-5,140-2.2.37,88961,573128,789123,649 حساب الودائع

%11.08-60,414-2.2.451,596127,482545,486485,072 حسابات الغیر االخرى

1,035,907-956,823-142,693-38,680-عجز / فائض عملیات الخزینة
%65.94-%74.26-%50.83-%43.45-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,463,7671,195,3787,546,4868,044,947498,4616.61.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,561,0891,592,15510,236,60210,964,158727,5567.11.  مجموع المبالغ المد فوعة

%229,0958.52-2,919,211-2,690,116-396,777-97,322-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.63-%26.28-%24.92-%6.23-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%6436,178155,996716,365746,50330,1384.21.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%6.81%7.00%9.80%27.94نسبتھ 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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