
 لغاية شهر 3

 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 2,998,403  2,785,556 212,847 7.64%  73.63% 

894,607 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   726,667 167,940 23.11% %  21.97

894,343 ضريبة على الدخل111   726,439 167,904 23.11% %  21.96

 212,820  215,963 5.23  % %1.46-3,143-ضريبة الدخل على األرباح

 241,861  208,027 5.94  % %16.26 33,834 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 53,038  52,813 1.30  % %0.43 225 ألموال المنقولةضرائب دخل على رؤوس ا

 366,513  221,388 145,125 9.00  % %65.55 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 20,111  28,248 0.49  % %28.81-8,137-غرامات (ضريبة على الدخل)

264 ضرائب أخرى على الدخل119   228 36 15.79% %  0.01

382,948 ة على االمالكضريب12   431,084-48,136-11.17% %  9.40

153,443 ضريبة على األمالك المبنية121   155,884-2,441-1.57% %  3.77

 145,129  145,802 3.56  % %0.46-673-ضريبة على األمالك المبنية

 8,314  10,072 0.20  % %17.45-1,758-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

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

29,424 رسم االنتقال122   38,510-9,086-23.59% %  0.72

 27,692  36,574 0.68  % %24.29-8,882-رسم االنتقال

 1,732  1,936 0.04  % %10.54-204-غرامات (رسم االنتقال)

200,081 متكررة على األمالكضرائب غير 123   236,690-36,609-15.47% %  4.91

 200,052  236,690 4.91  % %15.48-36,638-الرسوم العقارية

 3  0 0.00  %3 ضريبة التحسين

 26  0 0.00  %26 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

1,073,878 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   999,675 74,203 7.42% %  26.37

9,186 الرسوم الداخلية على السلع131   2,628 6,558 249.54% %  0.23

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 2,875  2,571 0.07  % %11.82 304 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 29  0 0.00  %29 رسم التبغ والتنباك

 58  57 0.00  % %1.75 1 غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 6,224  0 0.15  %6,224 رسم انتاج على االسمنت

213 أرباح ادارات الحصر132   25,463-25,250-99.16% %  0.01

 0  25,463 0.00  % %100.00-25,463-لتبغ والتنباكارباح من ادارة حصر ا

 213  0 0.01  %213 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

1,985 الرسوم على الخدمات133   1,555 430 27.65% %  0.05

 94  56 0.00  % %67.86 38 ضريبة المالهي

 1,791  1,486 0.04  % %20.52 305 رسوم المراهنات

 100  13 0.00  % %669.23 87 ات (رسوم على بعض الخدمات)غرام
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 لغاية شهر 3

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

رية اللبنانيةالجمهو  

 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

73 ضريبة على المبيعات134   85-12-14.12% %  0.00

 69  81 0.00  % %14.81-12-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 4  4 0.00  %0 غرامات (ضريبة على المبيعات)

956,560 الضريبة على القيمة المضافة135   868,384 88,176 10.15% %  23.49

 948,867  856,809 23.30  % %10.74 92,058 الضريبة على القيمة المضافة

 7,693  11,575 0.19  % %33.54-3,882-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

105,861 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   101,560 4,301 4.23% %  2.60

 67,103  59,325 1.65  % %13.11 7,778 رسوم على السيارات

 242  143 0.01  % %69.23 99 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 38,184  41,884 0.94  % %8.83-3,700-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 332  208 0.01  % %59.62 124 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

491,638 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   501,313-9,675-1.93% %  12.07

491,638 رادرسوم على االستي141   501,313-9,675-1.93% %  12.07

 491,638  501,313 12.07  % %1.93-9,675-رسوم الجمارك على االستيراد

155,332 االيرادات الضريبية االخرى15   126,817 28,515 22.49% %  3.81

155,332 رسوم الطابع المالي151   126,817 28,515 22.49% %  3.81

 109,714  87,288 2.69  % %25.69 22,426 رسم طابع نقدي

 44,467  38,205 1.09  % %16.39 6,262 رسم طابع اميري

 1,151  1,324 0.03  % %13.07-173-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 583,472  1,028,002-444,530-43.24%  14.33% 

231,107 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   697,032-465,925-66.84% %  5.68

143,869 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   581,429-437,560-75.26% %  3.53

 34,220  31,365 0.84  % %9.10 2,855 ايرادات كازينو لبنان

 448  253 0.01  % %77.08 195 ارات واآلثارات والمتاحفايرادات المغ

 620  515 0.02  % %20.39 105 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 108,494  549,236 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-440,742-80.25% %  2.66

 87  60 0.00  % %45.00 27 ايرادات استراحات

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  1.48

 60,425  60,683 1.48  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

25,905 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   53,040-27,135-51.16% %  0.64

 24,617  52,221 0.60  % %52.86-27,604-طار بيروت الدوليايرادات م

 1,288  819 0.03  % %57.26 469 حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

908 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   1,880-972-51.70% %  0.02

 908  1,880 0.02  % %51.70-972-فوائد

276,791 والمبيعات الرسوم والعائدات االدارية27   279,879-3,088-1.10% %  6.80

223,953 رسوم ادارية271   241,508-17,555-7.27% %  5.50
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 لغاية شهر 3

بةالنس الفرقبيان االيراداتالبندلالفص  
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة تبماليين الليرا ) 

 18,387  9,023 0.45  % %103.78 9,364 رسوم كتاب العدل

 2,094  532 0.05  % %293.61 1,562 الرسوم القنصلية

 69,136  65,728 1.70  % %5.19 3,408 رسوم االمن العام

 115,037  144,323 2.82  % %20.29-29,286-رسوم السير

 6,640  7,402 0.16  % %10.29-762-الرسوم القضائية

 5,634  5,678 0.14  % %0.77-44-رسوم السوق

 7,025  8,822 0.17  % %20.37-1,797-غرامات (رسوم ادارية)

12,936 عائدات ادارية272   12,706 230 1.81% %  0.32

 96  87 0.00  % %10.34 9 رسوم المنائر

 608  657 0.01  % %7.46-49-سميةرسوم التسجيل في المدارس الر

 1,356  4,992 0.03  % %72.84-3,636-رسوم الجامعة اللبنانية

 2,419  1,952 0.06  % %23.92 467 رسوم االمتحانات الرسمية

 8,457  5,002 0.21  % %69.07 3,455 ايرادات رئاسة الموانئ

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

720 مبيعات273   769-49-6.37% %  0.02

 720  769 0.02  % %6.37-49-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

25,678 رسوم اجازات274   20,533 5,145 25.06% %  0.63

 18,578  18,023 0.46  % %3.08 555 رسوم اجازات عمل

 4,578  0 0.11  %4,578 بيع تبغ و تنباك بالجملةرسوم رخص 

 90  0 0.00  %90 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 479  281 0.01  % %70.46 198 غرامات (رسوم اجازات)

 1,953  2,229 0.05  % %12.38-276-رسوم اخرى على االجازات

13,504 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   4,363 9,141 209.51% %  0.33

 986  431 0.02  % %128.77 555 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 12,518  3,932 0.31  % %218.36 8,586 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

9,202 الغرامات والمصادرات28   9,093 109 1.20% %  0.23

9,083 قديةغرامات واحكام ن281   8,893 190 2.14% %  0.22

 9,073  8,673 0.22  % %4.61 400 غرامات سير

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

4 مصادرات282   6-2-33.33% %  0.00

115 عقوبات283   194-79-40.72% %  0.00

66,372 لفةااليرادات غير الضريبية المخت29   41,998 24,374 58.04% %  1.63

58,041 حسومات تقاعدية291   37,261 20,780 55.77% %  1.43

6,157 الهبات الجارية الخارجية295   938 5,219 556.40% %  0.15

 3,618  0 0.09  %3,618 هبات جارية من حكومات اجنبية

 2,539  938 0.06  % %170.68 1,601 ت دوليةهبات جارية من منظما
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 لغاية شهر 3

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

مالية العامةمديرية ال  

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

2,174 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   3,799-1,625-42.77% %  0.05

 536  212 0.01  % %152.83 324 ة مخالفات البناءايرادات ناتجة عن تسوي

 1,638  3,587 0.04  % %54.34-1,949-استردادات

 490,267  217,448 ايرادات خزينة مختلفة 3 272,819%  125.46

 4,031,006 4,072,142 1.02  %41,136 المجموع

%  12.04

100.00% 
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