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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة أیار-2016لغایة أیار-2015أیار-2016أیار-2015

1. عملیات الموازنة
%1.11,298,3341,781,4165,801,4806,452,600651,12011.22 االیرادات 1

%1.1.11,038,9791,496,5464,507,6765,124,902617,22613.69 االیرادات الضریبیة
%693,4141,147,0292,324,6872,877,046552,35923.76منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%174,676175,577818,050834,47316,4232.01منھا ایرادات الجمارك
%170,889173,9401,364,9391,413,38348,4443.55منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2259,355284,8701,293,8041,327,69833,8942.62 االیرادات غیر الضریبیة
%2.12-14,318-155,273135,675673,854659,536منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,550,1481,759,9207,476,1318,081,820605,6898.10 النفقات
%1.2.1784,677880,8584,603,1504,968,879365,7297.95 نفقات عامة

%39.18-278,815-129,110115,951711,653432,838منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%42,79424,969936,9071,310,688373,78139.90منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2693,699819,7052,732,3832,993,625261,2429.56 تسدید فوائد
%1.2.2.1309,362343,2681,750,5441,887,491136,9477.82 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2384,337476,437981,8391,106,134124,29512.66 فوائد دیون خارجیة

%15.14-21,282-1.2.371,77259,357140,598119,316 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

1,629,22045,431-1,674,651-251,81421,496-عجز الموازنة الكلي
%20.16-%22.40-%1.22%16.24-نسبتھ من مجموع النفقات

513,657900,5581,198,3301,483,721285,391عجز /  فائض الموازنة األولي
%18.36%16.03%51.17%33.14نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.149,95656,294281,239396,969115,73041.15 قبض

%2.1.111,56823,40562,62074,02911,40918.22 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.216,19215,352114,349118,1663,8173.34 البلدیات

%2.1.36,6097,95039,64959,34619,69749.68 حساب الودائع
%2.1.415,5879,58764,621145,42880,807125.05 حسابات الغیر االخرى

%2.2138,893138,3621,199,3821,290,18390,8017.57 دفع
%2.2.19,84411,49835,67039,3913,72110.43 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.218,10073,027548,922831,126282,20451.41 البلدیات
%48.66-58,824-2.2.37,5147,246120,90062,076 حساب الودائع

%27.60-136,300-2.2.4103,43546,591493,890357,590 حسابات الغیر االخرى

893,214-918,143-82,068-88,937-عجز / فائض عملیات الخزینة
%69.23-%76.55-%59.31-%64.03-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,348,2901,837,7106,082,7196,849,569766,85012.61.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,689,0411,898,2828,675,5139,372,003696,4908.03.  مجموع المبالغ المد فوعة

%2.71-2,522,43470,360-2,592,794-60,572-340,751-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%26.91-%29.89-%3.19-%20.17-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%6424,720818,490280,187590,507310,320110.75.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%6.30%3.23%43.12%25.15نسبتھ 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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