
5/30/2016     11:18 AM
IT Directorate           


ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة آذار-2016لغایة آذار-2015آذار-2016آذار-2015

1. عملیات الموازنة
%1.11,117,588987,3702,963,2153,384,349421,13414.21 االیرادات 1

%1.1.1645,384747,7432,301,5782,511,168209,5909.11 االیرادات الضریبیة
%339,839414,7641,090,9531,229,532138,57912.70منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%158,350164,012466,015485,36519,3504.15منھا ایرادات الجمارك
%147,195168,967744,610796,27151,6616.94منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2472,204239,627661,637873,181211,54431.97 االیرادات غیر الضریبیة
%363,308130,000363,308523,861160,55344.19منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,708,0082,003,3314,257,1094,757,365500,25611.75 النفقات
%1.2.1979,2081,163,5632,864,1813,189,516325,33511.36 نفقات عامة

%51.72-245,945-161,30093,152475,564229,619منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%243,338367,227856,4471,203,760347,31340.55منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2713,177828,9971,344,6001,524,227179,62713.36 تسدید فوائد
%1.2.2.1540,544660,4201,006,4491,153,117146,66814.57 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2172,633168,577338,151371,11032,9599.75 فوائد دیون خارجیة

%9.74-4,706-1.2.315,62310,77148,32843,622 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

79,122-1,373,016-1,293,894-1,015,961-590,420-عجز الموازنة الكلي
%28.86-%30.39-%50.71-%34.57-نسبتھ من مجموع النفقات

176,19399,034194,83395,799-138,380عجز /  فائض الموازنة األولي
%4.10%2.33%8.80-%8.10نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.143,52845,981179,115282,070102,95557.48 قبض

%17.38-6,521-2.1.113,50911,46637,51130,990 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.215,44216,57282,08887,2325,1446.27 البلدیات

%2.1.36,5167,33121,77041,74519,97591.75 حساب الودائع
%2.1.48,06110,61237,746122,10384,357223.49 حسابات الغیر االخرى

%2.2216,342105,385486,2501,081,216594,966122.36 دفع
%2.2.14,51613,34613,66922,2668,59762.89 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.276,9093,406109,988756,894646,906588.16 البلدیات
%28.05-19,509-2.2.340,82721,39369,54750,038 حساب الودائع

%14.00-41,028-2.2.494,09067,240293,046252,018 حسابات الغیر االخرى

799,146-307,135-59,404-172,814-عجز / فائض عملیات الخزینة
%73.91-%63.16-%56.37-%79.88-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,161,1161,033,3513,142,3303,666,419524,08916.68.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,924,3502,108,7164,743,3595,838,5811,095,22223.09.  مجموع المبالغ المد فوعة

%571,13335.67-2,172,162-1,601,029-1,075,365-763,234-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%37.20-%33.75-%51.00-%39.66-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%396,212190.39-604,313-208,101-235,597-34,434-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%10.35-%4.39-%11.17-%1.79-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.


	Month

