
 لغاية شهر 8

 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 9,114,343  9,130,666-16,323-0.18%  74.97% 

3,465,655 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,541,291-75,636-2.14% %  28.51

3,465,060 ضريبة على الدخل111   3,540,789-75,729-2.14% %  28.50

 1,271,042  2,034,613 10.45  % %37.53-763,571-ضريبة الدخل على األرباح

 660,969  577,374 5.44  % %14.48 83,595 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 361,828  286,539 2.98  % %26.28 75,289 خل على رؤوس األموال المنقولةضرائب د

 1,135,326  594,955 540,371 9.34  % %90.83 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 35,895  47,308 0.30  % %24.12-11,413-غرامات (ضريبة على الدخل)

595 ضرائب أخرى على الدخل119   502 93 18.53% %  0.00

765,316 ضريبة على االمالك12   970,217-204,901-21.12% %  6.29

222,260 ضريبة على األمالك المبنية121   231,032-8,772-3.80% %  1.83

 208,278  209,399 1.71  % %0.54-1,121-ضريبة على األمالك المبنية

 13,982  21,623 0.12  % %35.34-7,641-ك المبنية)غرامات (ضريبة على االمال

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

71,359 رسم االنتقال122   112,197-40,838-36.40% %  0.59

 68,429  107,286 0.56  % %36.22-38,857-رسم االنتقال

 2,930  4,911 0.02  % %40.34-1,981-غرامات (رسم االنتقال)

471,697 ضرائب غير متكررة على األمالك123   626,988-155,291-24.77% %  3.88

 471,620  626,984 3.88  % %24.78-155,364-الرسوم العقارية

 37  4 0.00  % %825.00 33 ضريبة التحسين

 40  0 0.00  %40 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

3,110,869 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   2,839,621 271,248 9.55% %  25.59

23,912 الرسوم الداخلية على السلع131   4,148 19,764 476.47% %  0.20

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 4,144  3,944 0.03  % %5.07 200 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 78  110 0.00  % %29.09-32-رسم التبغ والتنباك

 79  94 0.00  % %15.96-15-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 19,611  0 0.16  %19,611 رسم انتاج على االسمنت

125,213 أرباح ادارات الحصر132   130,627-5,414-4.14% %  1.03

 125,000  130,463 1.03  % %4.19-5,463-ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

3,770 الرسوم على الخدمات133   3,186 584 18.33% %  0.03

 283  301 0.00  % %5.98-18-ضريبة المالهي

 3,366  2,862 0.03  % %17.61 504 رسوم المراهنات

 121  23 0.00  % %426.09 98 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

 am 11:19:01صفحة  1من    4 29/11/2018



 لغاية شهر 8

 النسبة الفرقن االيراداتبياالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

191 ضريبة على المبيعات134   223-32-14.35% %  0.00

 187  215 0.00  % %13.02-28-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 4  8 0.00  % %50.00-4-غرامات (ضريبة على المبيعات)

2,658,209 الضريبة على القيمة المضافة135   2,402,592 255,617 10.64% %  21.86

 2,647,017  2,385,258 21.77  % %10.97 261,759 الضريبة على القيمة المضافة

 11,192  17,334 0.09  % %35.43-6,142-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

299,574 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   298,845 729 0.24% %  2.46

 185,046  172,566 1.52  % %7.23 12,480 رسوم على السيارات

 577  303 0.00  % %90.43 274 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 113,276  125,378 0.93  % %9.65-12,102-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 675  598 0.01  % %12.88 77 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,357,206 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,437,074-79,868-5.56% %  11.16

1,357,206 رسوم على االستيراد141   1,437,074-79,868-5.56% %  11.16

 1,357,206  1,437,074 11.16  % %5.56-79,868-رسوم الجمارك على االستيراد

415,297 ية االخرىااليرادات الضريب15   342,463 72,834 21.27% %  3.42

415,297 رسوم الطابع المالي151   342,463 72,834 21.27% %  3.42

 301,676  237,196 2.48  % %27.18 64,480 رسم طابع نقدي

 111,101  102,096 0.91  % %8.82 9,005 رسم طابع اميري

 2,520  3,171 0.02  % %20.53-651-سوم الطابع المالي)غرامات (ر

االيرادات غير الضريبية  2 2,110,110  1,978,713 131,397 6.64%  17.36% 

1,288,104 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,243,200 44,904 3.61% %  10.59

1,167,500 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,085,684 81,816 7.54% %  9.60

 88,502  77,945 0.73  % %13.54 10,557 ايرادات كازينو لبنان

 1,482  1,086 0.01  % %36.46 396 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 75,000  174,935 0.62  % %57.13-99,935-ايرادات مرفأ بيروت

 20,873  31,329 0.17  % %33.37-10,456-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 981,344  799,986 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

 181,358 22.67% %  8.07

 299  253 0.00  % %18.18 46 ايرادات استراحات

 0  150 0.00  % %100.00-150-ايرادات قطاع البترول

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  0.50

 60,425  60,683 0.50  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

55,330 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   92,491-37,161-40.18% %  0.46

 52,593  88,382 0.43  % %40.49-35,789-مطار بيروت الدوليايرادات 

 2,737  4,109 0.02  % %33.39-1,372-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

4,849 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   4,342 507 11.68% %  0.04

 3,204  4,200 0.03  % %23.71-996-فوائد
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 لغاية شهر 8

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)لى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف ا

 1,645  142 0.01  % %1058.45 1,503 حاصالت االسهم الحكومية

624,682 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   582,340 42,342 7.27% %  5.14

521,927 رسوم ادارية271   495,088 26,839 5.42% %  4.29

 48,670  25,648 0.40  % %89.76 23,022 رسوم كتاب العدل

 10,927  1,824 0.09  % %499.07 9,103 الرسوم القنصلية

 190,069  193,985 1.56  % %2.02-3,916-رسوم االمن العام

 224,470  216,182 1.85  % %3.83 8,288 رسوم السير

 18,745  19,258 0.15  % %2.66-513-الرسوم القضائية

 15,324  16,082 0.13  % %4.71-758-رسوم السوق

 13,722  22,109 0.11  % %37.93-8,387-غرامات (رسوم ادارية)

18,603 عائدات ادارية272   18,451 152 0.82% %  0.15

 262  244 0.00  % %7.38 18 رسوم المنائر

 712  712 0.01  %0 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 1,465  5,168 0.01  % %71.65-3,703-رسوم الجامعة اللبنانية

 2,861  3,031 0.02  % %5.61-170-رسوم االمتحانات الرسمية

 12,667  8,687 0.10  % %45.82 3,980 ايرادات رئاسة الموانئ

 269  293 0.00  % %8.19-24-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 367  316 0.00  % %16.14 51 رسوم امتحانات الكولوكيوم

1,997 مبيعات273   2,090-93-4.45% %  0.02

 1,997  2,088 0.02  % %4.36-91-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

 0  2 0.00  % %100.00-2-ثمن لوحة عمومية

62,419 رسوم اجازات274   56,250 6,169 10.97% %  0.51

 50,430  49,242 0.41  % %2.41 1,188 رسوم اجازات عمل

 5,095  182 0.04  % %2699.45 4,913 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 105  0 0.00  %105 تراكات للوسائل االعالميةرسوم رخص واش

 1,256  886 0.01  % %41.76 370 غرامات (رسوم اجازات)

 5,533  5,940 0.05  % %6.85-407-رسوم اخرى على االجازات

19,736 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   10,461 9,275 88.66% %  0.16

 2  14 0.00  % %85.71-12-و المتفجرات حاصالت مصلحة البارود

 5  0 0.00  %5 رسوم االحراج

 1,036  530 0.01  % %95.47 506 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 18,693  9,917 0.15  % %88.49 8,776 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

23,486 الغرامات والمصادرات28   23,928-442-1.85% %  0.19

23,232 غرامات واحكام نقدية281   23,626-394-1.67% %  0.19

 23,215  23,398 0.19  % %0.78-183-غرامات سير

 17  228 0.00  % %92.54-211-غرامات واحكام نقدية اخرى
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 لغاية شهر 8

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

9 مصادرات282   28-19-67.86% %  0.00

245 عقوبات283   274-29-10.58% %  0.00

173,838 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   129,245 44,593 34.50% %  1.43

155,015 حسومات تقاعدية291   103,224 51,791 50.17% %  1.28

42 حاصالت البريد292   0 42 0.00% %  0.00

15,820 الهبات الجارية الخارجية295   14,580 1,240 8.50% %  0.13

 4,381  904 0.04  % %384.62 3,477 هبات جارية من حكومات اجنبية

 11,439  13,676 0.09  % %16.36-2,237-هبات جارية من منظمات دولية

2,961 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   11,441-8,480-74.12% %  0.02

 742  436 0.01  % %70.18 306 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 2,219  11,005 0.02  % %79.84-8,786-استردادات

 933,585  739,404 ايرادات خزينة مختلفة 3 194,181%  26.26

 11,848,783 12,158,038 2.61  %309,255 المجموع

%  7.68

100.00% 
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