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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

تشرین ثاني-
2015

تشرین ثاني-
2016

لغایة تشرین ثاني-
2015

لغایة تشرین ثاني-
النسبةالفرق2016

1. عملیات الموازنة
%1.1872,802930,44312,673,67512,888,706215,0311.70 االیرادات 1

%1.1.1595,885614,9689,674,2759,914,434240,1592.48 االیرادات الضریبیة
%249,703272,3854,780,2364,916,440136,2042.85منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%183,616174,2941,893,1891,937,15343,9642.32منھا ایرادات الجمارك
%162,566168,2893,000,8503,060,84159,9912.00منھا الضریبة على القیمة المضافة

%0.84-25,128-1.1.2276,917315,4752,999,4002,974,272 االیرادات غیر الضریبیة
%7.73-136,154-155,273135,6751,760,4901,624,336منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,779,3101,994,92116,396,31317,643,0561,246,7437.60 النفقات
%1.2.1953,042991,6229,908,34110,764,317855,9768.64 نفقات عامة

%22.30-354,787-132,255161,6151,590,6321,235,845منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%8925,292982,4031,363,585381,18238.80منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2758,235934,5016,183,9626,592,131408,1696.60 تسدید فوائد
%1.2.2.1315,248329,3803,920,1894,138,285218,0965.56 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2442,987605,1212,263,7732,453,846190,0738.40 فوائد دیون خارجیة

%5.72-17,402-1.2.368,03368,798304,010286,608 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

1,031,712-4,754,350-3,722,638-1,064,478-906,508-عجز الموازنة الكلي
%26.95-%22.70-%53.36-%50.95-نسبتھ من مجموع النفقات

640,945-61,1792,765,3342,124,389-80,240-عجز /  فائض الموازنة األولي
%12.04%16.87%3.07-%4.51-نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.146,75162,764706,819854,976148,15720.96 قبض

%2.1.112,27116,427142,898157,28014,38210.06 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%1.65-5,787-2.1.214,94715,475351,485345,698 البلدیات

%2.1.37,49810,37589,637118,27728,64031.95 حساب الودائع
%2.1.412,03520,487122,799233,721110,92290.33 حسابات الغیر االخرى

%2.2110,171623,2621,869,6682,740,310870,64246.57 دفع
%2.2.14,00310,24875,231111,49436,26348.20 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.28,141435,172611,8791,482,655870,776142.31 البلدیات
%2.2.34,4637,574212,269235,76823,49911.07 حساب الودائع

%6.17-59,896-2.2.493,564170,268970,289910,393 حسابات الغیر االخرى

1,885,334-1,162,849-560,498-63,420-عجز / فائض عملیات الخزینة
%68.80-%62.20-%89.93-%57.57-نسبتھ من مجموع النفقات

%3919,553993,20713,380,49413,743,682363,1882.71.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,889,4812,618,18318,265,98120,383,3662,117,38511.59.  مجموع المبالغ المد فوعة

%1,754,19735.91-6,639,684-4,885,487-1,624,976-969,928-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%32.57-%26.75-%62.07-%51.33-نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%85.08-1,363,430-621,6771,602,485239,055-143,660-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%1.17%8.77%23.74-%7.60-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.
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