
 لغاية شهر 12

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

االيرادات الضريبية  1 12,765,721  12,380,657 385,064 3.11%  73.34% 

4,499,971 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   4,201,316 298,655 7.11% %  25.85

4,498,937 ضريبة على الدخل111   4,200,240 298,697 7.11% %  25.85

 1,357,431  2,100,979 7.80  % %35.39-743,548-ضريبة الدخل على األرباح

 870,086  766,707 5.00  % %13.48 103,379 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 416,511  355,583 2.39  % %17.13 60,928 ريبة الدخل على عائدات رؤوس االموالض

 1,801,011  904,447 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 896,564 99.13% %  10.35

 53,898  72,524 0.31  % %25.68-18,626-غرامات (ضريبة على الدخل)

1,034 ب أخرى على الدخلضرائ119   1,076-42-3.90% %  0.01

1,138,792 ضريبة على االمالك12   1,413,103-274,311-19.41% %  6.54

282,168 ضريبة على األمالك المبنية121   282,624-456-0.16% %  1.62

 261,064  251,286 1.50  % %3.89 9,778 ضريبة على األمالك المبنية

 21,104  31,328 0.12  % %32.64-10,224-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

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

112,809 رسم االنتقال122   166,427-53,618-32.22% %  0.65

 107,860  159,869 0.62  % %32.53-52,009-رسم االنتقال

 4,949  6,558 0.03  % %24.53-1,609-غرامات (رسم االنتقال)

743,815 ضرائب غير متكررة على األمالك123   964,052-220,237-22.84% %  4.27

 743,738  964,014 4.27  % %22.85-220,276-الرسوم العقارية

 37  32 0.00  % %15.63 5 ضريبة التحسين

 40  6 0.00  % %566.67 34 ائب غير متكررة على االمالك)غرامات (ضر

4,499,897 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   4,079,027 420,870 10.32% %  25.85

35,579 الرسوم الداخلية على السلع131   7,491 28,088 374.96% %  0.20

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 5,025  4,623 0.03  % %8.70 402 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 191  594 0.00  % %67.85-403-رسم التبغ والتنباك

 95  121 0.00  % %21.49-26-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 30,268  2,153 0.17  % %1305.85 28,115 اج على االسمنترسم انت

135,213 أرباح ادارات الحصر132   130,735 4,478 3.43% %  0.78

 135,000  130,571 0.78  % %3.39 4,429 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

4,174 الخدمات الرسوم على133   3,356 818 24.37% %  0.02

 362  410 0.00  % %11.71-48-ضريبة المالهي

 3,655  2,916 0.02  % %25.34 739 رسوم المراهنات

 157  30 0.00  % %423.33 127 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)
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 (بماليين الليرات)لك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية ت

278 ضريبة على المبيعات134   354-76-21.47% %  0.00

 274  341 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-67-19.65% %  0.00

 4  13 0.00  % %69.23-9-ى المبيعات)غرامات (ضريبة عل

3,840,852 الضريبة على القيمة المضافة135   3,475,606 365,246 10.51% %  22.07

 3,809,571  3,451,892 21.89  % %10.36 357,679 الضريبة على القيمة المضافة

 31,281  23,714 0.18  % %31.91 7,567 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

483,801 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   461,485 22,316 4.84% %  2.78

 268,386  254,019 1.54  % %5.66 14,367 رسوم على السيارات

 577  436 0.00  % %32.34 141 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 213,880  206,116 1.23  % %3.77 7,764 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 958  914 0.01  % %4.81 44 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

2,024,917 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   2,163,008-138,091-6.38% %  11.63

2,024,917 رسوم على االستيراد141   2,163,008-138,091-6.38% %  11.63

 2,024,917  2,163,008 11.63  % %6.38-138,091-رسوم الجمارك على االستيراد

602,144 االيرادات الضريبية االخرى15   524,203 77,941 14.87% %  3.46

602,144 رسوم الطابع المالي151   524,203 77,941 14.87% %  3.46

 433,932  360,581 2.49  % %20.34 73,351 رسم طابع نقدي

 164,170  158,330 0.94  % %3.69 5,840 رسم طابع اميري

 4,042  5,292 0.02  % %23.62-1,250-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 3,423,408  3,866,418-443,010-11.46%  19.67% 

2,187,683 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   2,649,028-461,345-17.42% %  12.57

1,922,528 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   2,315,330-392,802-16.97% %  11.05

 134,862  121,510 0.77  % %10.99 13,352 ايرادات كازينو لبنان

 2,192  1,822 0.01  % %20.31 370 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 110,000  174,935 0.63  % %37.12-64,935-ايرادات مرفأ بيروت

 60,964  80,500 0.35  % %24.27-19,536-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 1,614,119  1,936,006 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-321,887-16.63% %  9.27

 391  407 0.00  % %3.93-16-ايرادات استراحات

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

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  0.35

 60,425  60,683 0.35  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

197,052 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   266,215-69,163-25.98% %  1.13

 193,830  260,802 1.11  % %25.68-66,972-ايرادات مطار بيروت الدولي

 3,222  5,413 0.02  % %40.48-2,191-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

7,678 ت عامةحاصالت أخرى من ادارات ومؤسسا269   6,800 878 12.91% %  0.04

 4,953  6,658 0.03  % %25.61-1,705-فوائد
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 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 2,725  142 0.02  % %1819.01 2,583 السهم الحكوميةحاصالت ا

946,060 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   882,799 63,261 7.17% %  5.44

790,311 رسوم ادارية271   746,033 44,278 5.94% %  4.54

 73,250  44,733 0.42  % %63.75 28,517 رسوم كتاب العدل

 22,712  4,077 0.13  % %457.08 18,635 رسوم القنصليةال

 277,395  282,333 1.59  % %1.75-4,938-رسوم االمن العام

 340,972  329,924 1.96  % %3.35 11,048 رسوم السير

 28,336  31,057 0.16  % %8.76-2,721-الرسوم القضائية

 23,615  23,501 0.14  % %0.49 114 رسوم السوق

 24,031  30,408 0.14  % %20.97-6,377-غرامات (رسوم ادارية)

35,222 عائدات ادارية272   32,961 2,261 6.86% %  0.20

 458  393 0.00  % %16.54 65 رسوم المنائر

 1,371  2,061 0.01  % %33.48-690-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 11,227  14,993 0.06  % %25.12-3,766-ة اللبنانيةرسوم الجامع

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

 18,505  11,747 0.11  % %57.53 6,758 ايرادات رئاسة الموانئ

 285  301 0.00  % %5.32-16-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 515  435 0.00  % %18.39 80 الكولوكيوم رسوم امتحانات

3,463 مبيعات273   3,446 17 0.49% %  0.02

 3,463  3,444 0.02  % %0.55 19 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

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

93,075 رسوم اجازات274   85,154 7,921 9.30% %  0.53

 77,270  73,713 0.44  % %4.83 3,557 رسوم اجازات عمل

 5,116  182 0.03  % %2710.99 4,934 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 120  60 0.00  % %100.00 60 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 1,875  1,429 0.01  % %31.21 446 غرامات (رسوم اجازات)

 8,694  9,770 0.05  % %11.01-1,076-اخرى على االجازاترسوم 

23,989 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   15,205 8,784 57.77% %  0.14

 6  14 0.00  % %57.14-8-حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 24  0 0.00  %24 رسوم االحراج

 1,113  663 0.01  % %67.87 450 عات اخرى)غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبي

 22,846  14,528 0.13  % %57.25 8,318 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

36,150 الغرامات والمصادرات28   38,624-2,474-6.41% %  0.21

35,746 غرامات واحكام نقدية281   38,187-2,441-6.39% %  0.21

 35,729  37,959 0.21  % %5.87-2,230-يرغرامات س

 17  228 0.00  % %92.54-211-غرامات واحكام نقدية اخرى
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 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

18 مصادرات282   34-16-47.06% %  0.00

386 وباتعق283   403-17-4.22% %  0.00

253,515 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   295,967-42,452-14.34% %  1.46

221,768 حسومات تقاعدية291   221,370 398 0.18% %  1.27

2,673 حاصالت البريد292   904 1,769 195.69% %  0.02

24,526 ةالهبات الجارية الخارجي295   60,916-36,390-59.74% %  0.14

 6,099  1,278 0.04  % %377.23 4,821 هبات جارية من حكومات اجنبية

 18,427  59,638 0.11  % %69.10-41,211-هبات جارية من منظمات دولية

4,548 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   12,777-8,229-64.40% %  0.03

 1,093  573 0.01  % %90.75 520 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 3,455  12,204 0.02  % %71.69-8,749-استردادات

 1,216,089  1,277,223 ايرادات خزينة مختلفة 3-61,134% -4.79

 17,524,298 17,405,218 0.68- %119,080-المجموع

%  6.99

100.00% 
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