
 شهر 1

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجم

االيرادات الضريبية  1 1,376,099  1,275,893 100,206 7.85%  72.63% 

451,190 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   400,051 51,139 12.78% %  23.81

451,066 ضريبة على الدخل111   399,940 51,126 12.78% %  23.81

 111,770  102,927 5.90  % %8.59 8,843 ضريبة الدخل على األرباح

 208,718  184,369 11.02  % %13.21 24,349 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 25,339  25,307 1.34  % %0.13 32 المنقولةضرائب دخل على رؤوس األموال 

 97,101  79,546 17,555 5.12  % %22.07 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 8,138  7,791 0.43  % %4.45 347 غرامات (ضريبة على الدخل)

124 ضرائب أخرى على الدخل119   111 13 11.71% %  0.01

100,982 ضريبة على االمالك12   94,696 6,286 6.64% %  5.33

21,724 ضريبة على األمالك المبنية121   17,611 4,113 23.35% %  1.15

 19,060  14,853 1.01  % %28.32 4,207 ضريبة على األمالك المبنية

 2,664  2,748 0.14  % %3.06-84-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

 0  10 0.00  % %100.00-10-اخرى على االمالك المبنية ضرائب

8,568 رسم االنتقال122   15,211-6,643-43.67% %  0.45

 8,056  14,594 0.43  % %44.80-6,538-رسم االنتقال

 512  617 0.03  % %17.02-105-غرامات (رسم االنتقال)

70,690 ضرائب غير متكررة على األمالك123   61,874 8,816 14.25% %  3.73

 70,683  61,874 3.73  % %14.24 8,809 الرسوم العقارية

 7  0 0.00  %7 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

582,166 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   549,456 32,710 5.95% %  30.73

4,046 الرسوم الداخلية على السلع131   1,105 2,941 266.15% %  0.21

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 1,353  1,093 0.07  % %23.79 260 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 9  0 0.00  %9 رسم التبغ والتنباك

 11  12 0.00  % %8.33-1-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 2,673  0 0.14  %2,673 رسم انتاج على االسمنت

1,342 الرسوم على الخدمات133   1,381-39-2.82% %  0.07

 59  21 0.00  % %180.95 38 ضريبة المالهي

 1,278  1,355 0.07  % %5.68-77-رسوم المراهنات

 5  5 0.00  %0 سوم على بعض الخدمات)غرامات (ر

32 ضريبة على المبيعات134   36-4-11.11% %  0.00

 30  35 0.00  % %14.29-5-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 2  1 0.00  % %100.00 1 غرامات (ضريبة على المبيعات)

548,875 الضريبة على القيمة المضافة135   511,790 37,085 7.25% %  28.97
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 شهر 1

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
ركز االلكترونيالم وزارة المالية  

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 544,424  509,342 28.73  % %6.89 35,082 الضريبة على القيمة المضافة

 4,451  2,448 0.23  % %81.82 2,003 رامات (الضريبة على القيمة المضافة)غ

27,871 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   35,144-7,273-20.69% %  1.47

 20,371  18,974 1.08  % %7.36 1,397 رسوم على السيارات

 207  0 0.01  %207 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 7,227  16,103 0.38  % %55.12-8,876-سوم مغادرة االراضي اللبنانيةر

 66  67 0.00  % %1.49-1-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

171,499 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   172,629-1,130-0.65% %  9.05

171,499 رسوم على االستيراد141   172,629-1,130-0.65% %  9.05

 171,499  172,629 9.05  % %0.65-1,130-رسوم الجمارك على االستيراد

70,262 االيرادات الضريبية االخرى15   59,061 11,201 18.97% %  3.71

70,262 رسوم الطابع المالي151   59,061 11,201 18.97% %  3.71

 54,291  46,018 2.87  % %17.98 8,273 رسم طابع نقدي

 15,645  12,689 0.83  % %23.30 2,956 رسم طابع اميري

 326  354 0.02  % %7.91-28-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 128,013  417,307-289,294-69.32%  6.76% 

22,025 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   300,163-278,138-92.66% %  1.16

12,067 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   261,580-249,513-95.39% %  0.64

 11,868  10,686 0.63  % %11.06 1,182 ايرادات كازينو لبنان

 184  134 0.01  % %37.31 50 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 0  250,750 يرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية ا
والالسلكية

-250,750-100.00% %  0.00

 15  10 0.00  % %50.00 5 ايرادات استراحات

9,710 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   37,914-28,204-74.39% %  0.51

 9,296  37,441 0.49  % %75.17-28,145-ايرادات مطار بيروت الدولي

 414  473 0.02  % %12.47-59-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

248 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   669-421-62.93% %  0.01

 248  669 0.01  % %62.93-421-فوائد

78,199 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   101,517-23,318-22.97% %  4.13

66,363 رسوم ادارية271   84,533-18,170-21.49% %  3.50

 6,321  2,834 0.33  % %123.04 3,487 رسوم كتاب العدل

 1,204  65 0.06  % %1752.31 1,139 الرسوم القنصلية

 23,013  20,276 1.21  % %13.50 2,737 رسوم االمن العام

 30,526  55,606 1.61  % %45.10-25,080-السيررسوم 

 1,892  1,856 0.10  % %1.94 36 الرسوم القضائية

 1,907  1,697 0.10  % %12.37 210 رسوم السوق

 1,500  2,199 0.08  % %31.79-699-غرامات (رسوم ادارية)
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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)بل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من ق

2,736 عائدات ادارية272   7,693-4,957-64.44% %  0.14

 22  22 0.00  %0 رسوم المنائر

 382  477 0.02  % %19.92-95-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 1,295  4,157 0.07  % %68.85-2,862-رسوم الجامعة اللبنانية

 7  0 0.00  %7 رسوم االمتحانات الرسمية

 1,030  3,021 0.05  % %65.91-1,991-ايرادات رئاسة الموانئ

 0  16 0.00  % %100.00-16-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

255 مبيعات273   223 32 14.35% %  0.01

 255  223 0.01  % %14.35 32 صالت مبيعات الجريدة الرسميةحا

7,657 رسوم اجازات274   7,200 457 6.35% %  0.40

 6,392  6,422 0.34  % %0.47-30-رسوم اجازات عمل

 347  0 0.02  %347 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 90  0 0.00  %90 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 127  86 0.01  % %47.67 41 غرامات (رسوم اجازات)

 701  692 0.04  % %1.30 9 رسوم اخرى على االجازات

1,188 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   1,868-680-36.40% %  0.06

 15  184 0.00  % %91.85-169-غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 1,173  1,684 0.06  % %30.34-511-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

4,029 الغرامات والمصادرات28   2,867 1,162 40.53% %  0.21

3,940 غرامات واحكام نقدية281   2,690 1,250 46.47% %  0.21

 3,940  2,690 0.21  % %46.47 1,250 غرامات سير

2 مصادرات282   2 0 0.00% %  0.00

87 عقوبات283   175-88-50.29% %  0.00

23,760 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   12,760 11,000 86.21% %  1.25

22,704 حسومات تقاعدية291   12,428 10,276 82.68% %  1.20

727 الهبات الجارية الخارجية295   0 727 0.00% %  0.04

 727  0 0.04  %727 هبات جارية من منظمات دولية

329 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   332-3-0.90% %  0.02

 67  104 0.00  % %35.58-37-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 262  228 0.01  % %14.91 34 استردادات

 390,634  135,108 ت خزينة مختلفةايرادا 3 255,526%  189.13

 1,828,308 1,894,746 3.63  %66,438 المجموع

%  20.62

100.00% 
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