
 لغاية شهر 4

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ت الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادا

االيرادات الضريبية  1 4,249,494  3,989,666 259,828 6.51%  73.96% 

1,274,784 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   1,047,313 227,471 21.72% %  22.19

1,274,443 ضريبة على الدخل111   1,047,026 227,417 21.72% %  22.18

 239,688  244,698 4.17  % %2.05-5,010-ضريبة الدخل على األرباح

 434,588  379,070 7.56  % %14.65 55,518 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 71,023  84,051 1.24  % %15.50-13,028-ى رؤوس األموال المنقولةضرائب دخل عل

 506,240  307,481 198,759 8.81  % %64.64 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 22,904  31,726 0.40  % %27.81-8,822-غرامات (ضريبة على الدخل)

341 ضرائب أخرى على الدخل119   287 54 18.82% %  0.01

449,772 ضريبة على االمالك12   557,719-107,947-19.36% %  7.83

170,828 ضريبة على األمالك المبنية121   185,196-14,368-7.76% %  2.97

 161,285  172,777 2.81  % %6.65-11,492-ضريبة على األمالك المبنية

 9,543  12,409 0.17  % %23.10-2,866-نية)غرامات (ضريبة على االمالك المب

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

36,672 رسم االنتقال122   60,872-24,200-39.76% %  0.64

 34,650  58,037 0.60  % %40.30-23,387-رسم االنتقال

 2,022  2,835 0.04  % %28.68-813-غرامات (رسم االنتقال)

242,272 ضرائب غير متكررة على األمالك123   311,651-69,379-22.26% %  4.22

 242,216  311,651 4.22  % %22.28-69,435-الرسوم العقارية

 22  0 0.00  %22 ضريبة التحسين

 34  0 0.00  %34 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

1,650,421 سلع والخدماتالرسوم الداخلية على ال13   1,524,014 126,407 8.29% %  28.72

12,021 الرسوم الداخلية على السلع131   2,963 9,058 305.70% %  0.21

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 3,047  2,896 0.05  % %5.21 151 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 29  0 0.00  %29 رسم التبغ والتنباك

 62  67 0.00  % %7.46-5-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 8,883  0 0.15  %8,883 رسم انتاج على االسمنت

45,213 أرباح ادارات الحصر132   40,627 4,586 11.29% %  0.79

 45,000  40,463 0.78  % %11.21 4,537 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

 213  164 0.00  % %29.88 49 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

2,019 الرسوم على الخدمات133   1,591 428 26.90% %  0.04

 104  71 0.00  % %46.48 33 ضريبة المالهي

 1,815  1,507 0.03  % %20.44 308 هناترسوم المرا

 100  13 0.00  % %669.23 87 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

 am 11:09:08صفحة  1من    4 29/08/2018



 لغاية شهر 4

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018

المجموع من   
 العام

 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني 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

89 المبيعات ضريبة على134   101-12-11.88% %  0.00

 85  97 0.00  % %12.37-12-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 4  4 0.00  %0 غرامات (ضريبة على المبيعات)

1,453,710 الضريبة على القيمة المضافة135   1,337,967 115,743 8.65% %  25.30

 1,445,692  1,325,645 25.16  % %9.06 120,047 ريبة على القيمة المضافةالض

 8,018  12,322 0.14  % %34.93-4,304-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

137,369 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   140,765-3,396-2.41% %  2.39

 87,071  78,403 1.52  % %11.06 8,668 رسوم على السيارات

 321  198 0.01  % %62.12 123 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 49,590  61,859 0.86  % %19.83-12,269-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 387  305 0.01  % %26.89 82 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

654,912 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   675,480-20,568-3.04% %  11.40

654,912 رسوم على االستيراد141   675,480-20,568-3.04% %  11.40

 654,912  675,480 11.40  % %3.04-20,568-رسوم الجمارك على االستيراد

219,605 االيرادات الضريبية االخرى15   185,140 34,465 18.62% %  3.82

219,605 بع الماليرسوم الطا151   185,140 34,465 18.62% %  3.82

 161,365  134,146 2.81  % %20.29 27,219 رسم طابع نقدي

 56,998  49,325 0.99  % %15.56 7,673 رسم طابع اميري

 1,242  1,669 0.02  % %25.58-427-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 961,805  1,256,793-294,988-23.47%  16.74% 

522,031 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   853,378-331,347-38.83% %  9.09

426,414 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   733,760-307,346-41.89% %  7.42

 45,223  40,243 0.79  % %12.37 4,980 ايرادات كازينو لبنان

 640  446 0.01  % %43.50 194 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 0  142,763 0.00  % %100.00-142,763-ايرادات مرفأ بيروت

 620  1,002 0.01  % %38.12-382-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 379,844  549,236 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-169,392-30.84% %  6.61

 87  70 0.00  % %24.29 17 ايرادات استراحات

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  1.05

 60,425  60,683 1.05  % %0.43-258-قطع)ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات 

33,813 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   56,471-22,658-40.12% %  0.59

 32,425  54,581 0.56  % %40.59-22,156-ايرادات مطار بيروت الدولي

 1,388  1,890 0.02  % %26.56-502-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

1,379 رى من ادارات ومؤسسات عامةحاصالت أخ269   2,464-1,085-44.03% %  0.02

 1,379  2,464 0.02  % %44.03-1,085-فوائد

338,608 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   337,749 859 0.25% %  5.89
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276,802 رسوم ادارية271   289,860-13,058-4.50% %  4.82

 23,990  12,042 0.42  % %99.22 11,948 رسوم كتاب العدل

 2,492  586 0.04  % %325.26 1,906 الرسوم القنصلية

 90,839  87,658 1.58  % %3.63 3,181 رسوم االمن العام

 134,161  159,693 2.33  % %15.99-25,532-رسوم السير

 8,626  10,356 0.15  % %16.71-1,730-الرسوم القضائية

 7,354  7,446 0.13  % %1.24-92-رسوم السوق

 9,340  12,079 0.16  % %22.68-2,739-غرامات (رسوم ادارية)

14,348 عائدات ادارية272   14,524-176-1.21% %  0.25

 131  122 0.00  % %7.38 9 رسوم المنائر

 656  674 0.01  % %2.67-18-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 1,368  4,992 0.02  % %72.60-3,624-رسوم الجامعة اللبنانية

 2,726  2,766 0.05  % %1.45-40-الرسمية رسوم االمتحانات

 9,440  5,915 0.16  % %59.59 3,525 ايرادات رئاسة الموانئ

 27  55 0.00  % %50.91-28-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

990 مبيعات273   1,008-18-1.79% %  0.02

 990  1,008 0.02  % %1.79-18-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

32,314 رسوم اجازات274   26,921 5,393 20.03% %  0.56

 24,423  23,637 0.43  % %3.33 786 رسوم اجازات عمل

 4,578  0 0.08  %4,578 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 90  0 0.00  %90 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 664  385 0.01  % %72.47 279 رسوم اجازات)غرامات (

 2,559  2,899 0.04  % %11.73-340-رسوم اخرى على االجازات

14,154 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   5,436 8,718 160.38% %  0.25

 1  2 0.00  % %50.00-1-حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 2  0 0.00  %2 رسوم االحراج

 1,001  460 0.02  % %117.61 541 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 13,150  4,974 0.23  % %164.37 8,176 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

11,758 الغرامات والمصادرات28   11,594 164 1.41% %  0.20

11,628 غرامات واحكام نقدية281   11,384 244 2.14% %  0.20

 11,618  11,164 0.20  % %4.07 454 غرامات سير

 10  220 0.00  % %95.45-210-غرامات واحكام نقدية اخرى

4 مصادرات282   7-3-42.86% %  0.00

126 عقوبات283   203-77-37.93% %  0.00

89,408 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   54,072 35,336 65.35% %  1.56

78,266 حسومات تقاعدية291   49,062 29,204 59.52% %  1.36
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42 حاصالت البريد292   0 42 0.00% %  0.00

8,839 الهبات الجارية الخارجية295   1,064 7,775 730.73% %  0.15

 4,381  0 0.08  %4,381 هبات جارية من حكومات اجنبية

 4,458  1,064 0.08  % %318.98 3,394 هبات جارية من منظمات دولية

2,261 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   3,946-1,685-42.70% %  0.04

 563  265 0.01  % %112.45 298 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 1,698  3,681 0.03  % %53.87-1,983-استردادات

 534,719  308,525 ايرادات خزينة مختلفة 3 226,194%  73.31

 5,554,984 5,746,018 3.44  %191,034 المجموع

%  9.31

100.00% 
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