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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

تشرین أول-
2015

تشرین أول-
2016

لغایة تشرین أول-
2015

لغایة تشرین أول-
النسبةالفرق2016

1. عملیات الموازنة
%1.11,517,9381,359,68411,800,87311,958,263157,3901.33 االیرادات 1

%1.1.11,112,2611,107,2869,078,3909,299,466221,0762.44 االیرادات الضریبیة
%435,962422,9414,530,5334,644,055113,5222.51منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%187,201189,7031,709,5731,762,85953,2863.12منھا ایرادات الجمارك
%489,098494,6422,838,2842,892,55254,2681.91منھا الضریبة على القیمة المضافة

%2.34-63,686-1.1.2405,677252,3982,722,4832,658,797 االیرادات غیر الضریبیة
%7.26-116,556-310,545150,7501,605,2171,488,661منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,422,4131,606,77714,617,00315,648,1351,031,1327.05 النفقات
%1.2.1705,657935,1758,955,2999,772,695817,3969.13 نفقات عامة

%26.34-384,147-119,158122,0711,458,3771,074,230منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%5,0986,749981,5111,358,293376,78238.39منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2700,876655,3995,425,7275,657,630231,9034.27 تسدید فوائد
%1.2.2.1443,329385,1963,604,9413,808,905203,9645.66 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2257,547270,2031,820,7861,848,72527,9391.53 فوائد دیون خارجیة

%7.70-18,167-1.2.315,88016,203235,977217,810 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

873,742-3,689,872-2,816,130-247,093-95,525عجز الموازنة الكلي
%23.58-%19.27-%15.38-%6.72نسبتھ من مجموع النفقات

660,006-812,281424,5092,845,5742,185,568عجز /  فائض الموازنة األولي
%13.97%19.47%26.42%57.11نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.145,54646,856660,068792,212132,14420.02 قبض

%2.1.112,44410,025130,627140,85310,2267.83 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%1.88-6,315-2.1.216,39415,507336,538330,223 البلدیات

%2.1.37,27610,47182,139107,90225,76331.37 حساب الودائع
%2.1.49,43210,853110,764213,234102,47092.51 حسابات الغیر االخرى

%2.2125,14666,4421,759,4972,117,048357,55120.32 دفع
%2.2.116,27722,20271,228101,24630,01842.14 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.271374603,7381,047,483443,74573.50 البلدیات
%2.2.334,98010,721207,806228,19420,3889.81 حساب الودائع

%15.58-136,600-2.2.473,17633,445876,725740,125 حسابات الغیر االخرى

1,324,836-1,099,429-19,586-79,600-عجز / فائض عملیات الخزینة
%62.58-%62.49-%29.48-%63.61-نسبتھ من مجموع النفقات

%31,563,4841,406,54012,460,94112,750,475289,5342.32.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,547,5591,673,21916,376,50017,765,1831,388,6838.48.  مجموع المبالغ المد فوعة

%1,099,14928.07-5,014,708-3,915,559-266,679-515,925.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
%28.23-%23.91-%15.94-%1.03نسبة العجز/ الفائض االجمالي الى مجموع النفقات

%50.71-885,413-6732,681404,9231,746,145860,732.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%4.85%10.66%24.20%47.34نسبتھ 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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