
 لغاية شهر 2

 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 2,118,923  1,906,577 212,346 11.14%  71.98% 

676,511 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   548,027 128,484 23.44% %  22.98

676,309 ضريبة على الدخل111   547,855 128,454 23.45% %  22.97

 147,075  144,199 5.00  % %1.99 2,876 ضريبة الدخل على األرباح

 227,807  196,671 7.74  % %15.83 31,136 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 37,812  37,673 1.28  % %0.37 139 األموال المنقولةضرائب دخل على رؤوس 

 247,347  151,824 95,523 8.40  % %62.92 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 16,268  17,488 0.55  % %6.98-1,220-غرامات (ضريبة على الدخل)

202 ضرائب أخرى على الدخل119   172 30 17.44% %  0.01

199,047 على االمالك ضريبة12   194,953 4,094 2.10% %  6.76

50,314 ضريبة على األمالك المبنية121   41,057 9,257 22.55% %  1.71

 44,162  35,145 1.50  % %25.66 9,017 ضريبة على األمالك المبنية

 6,152  5,902 0.21  % %4.24 250 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

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

23,898 رسم االنتقال122   24,216-318-1.31% %  0.81

 22,447  23,079 0.76  % %2.74-632-رسم االنتقال

 1,451  1,137 0.05  % %27.62 314 غرامات (رسم االنتقال)

124,835 مالكضرائب غير متكررة على األ123   129,680-4,845-3.74% %  4.24

 124,816  129,680 4.24  % %3.75-4,864-الرسوم العقارية

 19  0 0.00  %19 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

812,630 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   751,370 61,260 8.15% %  27.61

6,918 لداخلية على السلعالرسوم ا131   2,442 4,476 183.29% %  0.24

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 2,626  2,407 0.09  % %9.10 219 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 9  0 0.00  %9 رسم التبغ والتنباك

 45  35 0.00  % %28.57 10 غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 4,238  0 0.14  %4,238 رسم انتاج على االسمنت

0 أرباح ادارات الحصر132   463-463-100.00% %  0.00

 0  463 0.00  % %100.00-463-ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

1,489 الرسوم على الخدمات133   1,512-23-1.52% %  0.05

 78  32 0.00  % %143.75 46 ضريبة المالهي

 1,390  1,469 0.05  % %5.38-79-رسوم المراهنات

 21  11 0.00  % %90.91 10 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

59 ضريبة على المبيعات134   57 2 3.51% %  0.00

 55  56 0.00  % %1.79-1-عات على المؤسسات السياحيةضريبة المبي
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 لغاية شهر 2

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

اللبنانية الجمهورية  

 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

 4  1 0.00  % %300.00 3 غرامات (ضريبة على المبيعات)

740,159 الضريبة على القيمة المضافة135   679,663 60,496 8.90% %  25.14

 733,906  670,172 24.93  % %9.51 63,734 الضريبة على القيمة المضافة

 6,253  9,491 0.21  % %34.12-3,238-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

64,005 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   67,233-3,228-4.80% %  2.17

 41,680  37,182 1.42  % %12.10 4,498 رسوم على السيارات

 207  109 0.01  % %89.91 98 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 21,902  29,806 0.74  % %26.52-7,904-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 216  136 0.01  % %58.82 80 سلع والخدمات)غرامات (رسوم اخرى على ال

315,445 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   319,555-4,110-1.29% %  10.72

315,445 رسوم على االستيراد141   319,555-4,110-1.29% %  10.72

 315,445  319,555 10.72  % %1.29-4,110-رسوم الجمارك على االستيراد

115,290 االيرادات الضريبية االخرى15   92,672 22,618 24.41% %  3.92

115,290 رسوم الطابع المالي151   92,672 22,618 24.41% %  3.92

 85,224  67,394 2.90  % %26.46 17,830 رسم طابع نقدي

 29,195  24,544 0.99  % %18.95 4,651 رسم طابع اميري

 871  734 0.03  % %18.66 137 غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 379,883  705,009-325,126-46.12%  12.90% 

151,553 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   467,640-316,087-67.59% %  5.15

133,007 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   423,273-290,266-68.58% %  4.52

 23,741  23,047 0.81  % %3.01 694 ايرادات كازينو لبنان

 372  183 0.01  % %103.28 189 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 328  0 0.01  %328 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 108,494  399,993 رادات من وفر موازنة المواصالت السلكية اي
والالسلكية

-291,499-72.88% %  3.69

 72  50 0.00  % %44.00 22 ايرادات استراحات

17,910 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   43,396-25,486-58.73% %  0.61

 16,739  42,691 0.57  % %60.79-25,952-ايرادات مطار بيروت الدولي

 1,171  705 0.04  % %66.10 466 حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

636 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   971-335-34.50% %  0.02

 636  971 0.02  % %34.50-335-فوائد

177,041 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   201,911-24,870-12.32% %  6.01

146,995 رسوم ادارية271   174,441-27,446-15.73% %  4.99

 11,923  5,763 0.41  % %106.89 6,160 رسوم كتاب العدل

 1,325  65 0.05  % %1938.46 1,260 الرسوم القنصلية

 43,710  40,072 1.48  % %9.08 3,638 رسوم االمن العام

 78,396  114,853 2.66  % %31.74-36,457-رسوم السير
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 لغاية شهر 2

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
رة الماليةوزا  المركز االلكتروني 

 مديرية المالية العامة

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

 4,041  4,406 0.14  % %8.28-365-الرسوم القضائية

 3,622  3,447 0.12  % %5.08 175 لسوقرسوم ا

 3,978  5,835 0.14  % %31.83-1,857-غرامات (رسوم ادارية)

9,201 عائدات ادارية272   9,876-675-6.83% %  0.31

 51  45 0.00  % %13.33 6 رسوم المنائر

 485  602 0.02  % %19.44-117-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 1,328  4,885 0.05  % %72.81-3,557-رسوم الجامعة اللبنانية

 690  83 0.02  % %731.33 607 رسوم االمتحانات الرسمية

 6,647  4,245 0.23  % %56.58 2,402 ايرادات رئاسة الموانئ

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

466 مبيعات273   474-8-1.69% %  0.02

 466  474 0.02  % %1.69-8-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

14,300 رسوم اجازات274   13,565 735 5.42% %  0.49

 12,209  11,915 0.41  % %2.47 294 رسوم اجازات عمل

 347  0 0.01  %347 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 90  0 0.00  %90 رخص واشتراكات للوسائل االعالمية رسوم

 273  163 0.01  % %67.48 110 غرامات (رسوم اجازات)

 1,381  1,487 0.05  % %7.13-106-رسوم اخرى على االجازات

6,079 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   3,555 2,524 71.00% %  0.21

 954  408 0.03  % %133.82 546 عائدات ادارية ومبيعات اخرى)غرامات (رسوم و

 5,125  3,147 0.17  % %62.85 1,978 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

6,835 الغرامات والمصادرات28   5,749 1,086 18.89% %  0.23

6,735 غرامات واحكام نقدية281   5,561 1,174 21.11% %  0.23

 6,735  5,559 0.23  % %21.15 1,176 غرامات سير

 0  2 0.00  % %100.00-2-غرامات واحكام نقدية اخرى

3 مصادرات282   4-1-25.00% %  0.00

97 عقوبات283   184-87-47.28% %  0.00

44,454 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   29,709 14,745 49.63% %  1.51

40,064 سومات تقاعديةح291   25,801 14,263 55.28% %  1.36

2,539 الهبات الجارية الخارجية295   308 2,231 724.35% %  0.09

 2,539  308 0.09  % %724.35 2,231 هبات جارية من منظمات دولية

1,851 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   3,600-1,749-48.58% %  0.06

 490  178 0.02  % %175.28 312 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 1,361  3,422 0.05  % %60.23-2,061-استردادات
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 لغاية شهر 2

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018

وع من المجم  
 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

 444,935  169,959 يرادات خزينة مختلفةا 3 274,976%  161.79

 2,781,545 2,943,741 5.83  %162,196 المجموع

%  15.11

100.00% 
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