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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة أیلول-2016لغایة أیلول-2015أیلول-2016أیلول-2015

1. عملیات الموازنة
%1.1810,564925,63210,282,93510,598,579315,6443.07 االیرادات 1

%1.1.1565,356687,6467,966,1298,192,180226,0512.84 االیرادات الضریبیة
%235,420337,7944,094,5714,221,114126,5433.09منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%168,626182,7211,522,3721,573,15650,7843.34منھا ایرادات الجمارك
%161,310167,1312,349,1862,397,91048,7242.07منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2245,208237,9862,316,8062,406,39989,5933.87 االیرادات غیر الضریبیة
%155,000135,6751,294,6721,337,91143,2393.34منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,727,1881,751,73813,194,59014,041,358846,7686.42 النفقات
%1.2.1976,662969,6698,249,6428,837,520587,8787.13 نفقات عامة

%28.90-387,060-152,302166,4531,339,219952,159منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%4,8793,105976,4131,351,544375,13138.42منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2737,377767,9264,724,8515,002,231277,3805.87 تسدید فوائد
%1.2.2.1566,909600,0533,161,6123,423,709262,0978.29 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2170,468167,8731,563,2391,578,52215,2830.98 فوائد دیون خارجیة

%8.40-18,490-1.2.313,14914,143220,097201,607 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

531,124-3,442,779-2,911,655-826,106-916,624-عجز الموازنة الكلي
%24.52-%22.07-%47.16-%53.07-نسبتھ من مجموع النفقات

272,234-44,0372,033,2931,761,059-166,098-عجز /  فائض الموازنة األولي
%12.54%15.41%2.51-%9.62-نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.1132,06252,346614,522745,356130,83421.29 قبض

%2.1.112,02514,226118,183130,82812,64510.70 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%1.70-5,428-2.1.2104,67616,055320,144314,716 البلدیات

%2.1.38,1497,47974,86397,43122,56830.15 حساب الودائع
%2.1.47,21214,586101,332202,381101,04999.72 حسابات الغیر االخرى

%2.2149,250163,1971,634,3512,050,606416,25525.47 دفع
%2.2.12,9185,76354,95179,04424,09343.84 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.227,5825,547603,0251,047,409444,38473.69 البلدیات
%2.2.34,9169,927172,826217,47344,64725.83 حساب الودائع

%12.06-96,869-2.2.4113,834141,960803,549706,680 حسابات الغیر االخرى

1,305,250-1,019,829-110,851-17,188-عجز / فائض عملیات الخزینة
%63.65-%62.40-%67.92-%11.52-نسبتھ من مجموع النفقات

%3942,626977,97810,897,45711,343,935446,4784.10.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,876,4381,914,93514,828,94116,091,9641,263,0238.52.  مجموع المبالغ المد فوعة

%816,54520.77-4,748,029-3,931,484-936,957-933,812-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
الفائض االجمالي الى مجموع النفقات %29.51-%26.51-%48.93-%49.77-نسبة العجز/ 

%55.02-557,655-154,8881,013,464455,809-183,286-6.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%2.83%6.83%8.09-%9.77-نسبتھ من مجموع النفقات

اضیف الى مبلغ االیرادات الجمركیة تلك الرسوم التي یجري تحصیلھا من قبل االدارة الجمركیة كرسوم االستھالك بھدف المقارنة.  -1

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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