
 لغاية شهر 6

 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 6,887,837  7,118,822-230,985-3.24%  76.91% 

2,768,868 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,080,501-311,633-10.12% %  30.92

2,768,395 ضريبة على الدخل111   3,080,095-311,700-10.12% %  30.91

 1,222,257  1,989,739 13.65  % %38.57-767,482-ضريبة الدخل على األرباح

 460,315  390,412 5.14  % %17.90 69,903 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 287,534  218,102 3.21  % %31.83 69,432 ائب دخل على رؤوس األموال المنقولةضر

 767,586  441,674 325,912 8.57  % %73.79 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 30,703  40,168 0.34  % %23.56-9,465-غرامات (ضريبة على الدخل)

473 ضرائب أخرى على الدخل119   406 67 16.50% %  0.01

617,592 ضريبة على االمالك12   742,822-125,230-16.86% %  6.90

198,170 ضريبة على األمالك المبنية121   209,646-11,476-5.47% %  2.21

 186,350  192,324 2.08  % %3.11-5,974-ضريبة على األمالك المبنية

 11,820  17,312 0.13  % %31.72-5,492-مالك المبنية)غرامات (ضريبة على اال

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

56,495 رسم االنتقال122   86,778-30,283-34.90% %  0.63

 54,104  82,833 0.60  % %34.68-28,729-رسم االنتقال

 2,391  3,945 0.03  % %39.39-1,554-غرامات (رسم االنتقال)

362,927 ضرائب غير متكررة على األمالك123   446,398-83,471-18.70% %  4.05

 362,861  446,398 4.05  % %18.71-83,537-الرسوم العقارية

 26  0 0.00  %26 ضريبة التحسين

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

2,196,284 اخلية على السلع والخدماتالرسوم الد13   2,009,222 187,062 9.31% %  24.52

18,058 الرسوم الداخلية على السلع131   3,442 14,616 424.64% %  0.20

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 3,540  3,362 0.04  % %5.29 178 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 78  0 0.00  %78 رسم التبغ والتنباك

 74  80 0.00  % %7.50-6-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 14,366  0 0.16  %14,366 رسم انتاج على االسمنت

85,213 أرباح ادارات الحصر132   85,627-414-0.48% %  0.95

 85,000  85,463 0.95  % %0.54-463-ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

2,143 الرسوم على الخدمات133   1,693 450 26.58% %  0.02

 180  163 0.00  % %10.43 17 ضريبة المالهي

 1,863  1,515 0.02  % %22.97 348 رسوم المراهنات

 100  15 0.00  % %566.67 85 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

 pm 3:59:26 صفحة  1من    4 19/10/2018



 لغاية شهر 6

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
سبةن 2018   
 من المجموع 

 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

126 ريبة على المبيعاتض134   142-16-11.27% %  0.00

 122  138 0.00  % %11.59-16-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 4  4 0.00  %0 غرامات (ضريبة على المبيعات)

1,872,640 الضريبة على القيمة المضافة135   1,706,859 165,781 9.71% %  20.91

 1,863,372  1,691,570 20.81  % %10.16 171,802 الضريبة على القيمة المضافة

 9,268  15,289 0.10  % %39.38-6,021-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

218,104 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   211,459 6,645 3.14% %  2.44

 135,415  124,438 1.51  % %8.82 10,977 رسوم على السيارات

 420  303 0.00  % %38.61 117 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 81,730  86,257 0.91  % %5.25-4,527-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 539  461 0.01  % %16.92 78 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,000,594 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,041,444-40,850-3.92% %  11.17

1,000,594 رسوم على االستيراد141   1,041,444-40,850-3.92% %  11.17

 1,000,594  1,041,444 11.17  % %3.92-40,850-رسوم الجمارك على االستيراد

304,499 االيرادات الضريبية االخرى15   244,833 59,666 24.37% %  3.40

304,499 رسوم الطابع المالي151   244,833 59,666 24.37% %  3.40

 219,277  168,737 2.45  % %29.95 50,540 رسم طابع نقدي

 83,352  73,763 0.93  % %13.00 9,589 رسم طابع اميري

 1,870  2,333 0.02  % %19.85-463-غرامات (رسوم الطابع المالي)

يرادات غير الضريبيةاال  2 1,296,844  1,561,228-264,384-16.93%  14.48% 

666,789 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   997,612-330,823-33.16% %  7.45

559,010 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   852,576-293,566-34.43% %  6.24

 67,202  58,745 0.75  % %14.40 8,457 ايرادات كازينو لبنان

 947  631 0.01  % %50.08 316 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

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

 10,873  1,002 0.12  % %985.13 9,871 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 479,844  649,236 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-169,392-26.09% %  5.36

 144  124 0.00  % %16.13 20 ايرادات استراحات

 0  75 0.00  % %100.00-75-ايرادات قطاع البترول

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  0.67

 60,425  60,683 0.67  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

43,257 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   81,021-37,764-46.61% %  0.48

 40,813  78,666 0.46  % %48.12-37,853-ايرادات مطار بيروت الدولي

 2,444  2,355 0.03  % %3.78 89 ت من امالك الدولة الخاصة االخرىحاصال

4,097 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   3,332 765 22.96% %  0.05

 2,452  3,190 0.03  % %23.13-738-فوائد
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 لغاية شهر 6

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)دارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اال

 1,645  142 0.02  % %1058.45 1,503 حاصالت االسهم الحكومية

477,897 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   453,989 23,908 5.27% %  5.34

396,120 رسوم ادارية271   387,190 8,930 2.31% %  4.42

 35,757  18,213 0.40  % %96.33 17,544 رسوم كتاب العدل

 5,336  1,211 0.06  % %340.63 4,125 الرسوم القنصلية

 135,721  135,544 1.52  % %0.13 177 رسوم االمن العام

 183,162  188,228 2.05  % %2.69-5,066-رسوم السير

 13,511  15,086 0.15  % %10.44-1,575-يةالرسوم القضائ

 10,998  11,527 0.12  % %4.59-529-رسوم السوق

 11,635  17,381 0.13  % %33.06-5,746-غرامات (رسوم ادارية)

16,819 عائدات ادارية272   16,890-71-0.42% %  0.19

 203  181 0.00  % %12.15 22 رسوم المنائر

 712  707 0.01  % %0.71 5 ل في المدارس الرسميةرسوم التسجي

 1,415  5,153 0.02  % %72.54-3,738-رسوم الجامعة اللبنانية

 2,861  3,031 0.03  % %5.61-170-رسوم االمتحانات الرسمية

 11,101  7,302 0.12  % %52.03 3,799 ايرادات رئاسة الموانئ

 199  213 0.00  % %6.57-14-سيقىوطني العالي للمورسوم التسجيل في المعهد ال

 328  303 0.00  % %8.25 25 رسوم امتحانات الكولوكيوم

1,515 مبيعات273   1,562-47-3.01% %  0.02

 1,515  1,561 0.02  % %2.95-46-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

 0  1 0.00  % %100.00-1-ثمن لوحة عمومية

46,820 وم اجازاترس274   40,507 6,313 15.58% %  0.52

 36,725  35,643 0.41  % %3.04 1,082 رسوم اجازات عمل

 5,095  0 0.06  %5,095 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 90  0 0.00  %90 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 986  619 0.01  % %59.29 367 غرامات (رسوم اجازات)

 3,924  4,245 0.04  % %7.56-321-رسوم اخرى على االجازات

16,623 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   7,840 8,783 112.03% %  0.19

 1  7 0.00  % %85.71-6-حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 3  0 0.00  %3 رسوم االحراج

 1,015  509 0.01  % %99.41 506 مات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)غرا

 15,604  7,324 0.17  % %113.05 8,280 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

17,210 الغرامات والمصادرات28   17,776-566-3.18% %  0.19

17,031 غرامات واحكام نقدية281   17,528-497-2.84% %  0.19

 17,021  17,306 0.19  % %1.65-285-غرامات سير

 10  222 0.00  % %95.50-212-غرامات واحكام نقدية اخرى
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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

مالعا  
 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

4 مصادرات282   11-7-63.64% %  0.00

175 عقوبات283   237-62-26.16% %  0.00

134,948 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   91,851 43,097 46.92% %  1.51

117,770 حسومات تقاعدية291   79,444 38,326 48.24% %  1.31

42 حاصالت البريد292   0 42 0.00% %  0.00

14,575 جارية الخارجيةالهبات ال295   1,832 12,743 695.58% %  0.16

 4,381  0 0.05  %4,381 هبات جارية من حكومات اجنبية

 10,194  1,832 0.11  % %456.44 8,362 هبات جارية من منظمات دولية

2,561 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   10,575-8,014-75.78% %  0.03

 621  370 0.01  % %67.84 251 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 1,940  10,205 0.02  % %80.99-8,265-استردادات

 771,226  455,472 ايرادات خزينة مختلفة 3 315,754%  69.32

 9,135,522 8,955,907 1.97- %179,615-المجموع

%  8.61

100.00% 
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