
 لغاية شهر 11

 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 11,998,334  11,630,904 367,430 3.16%  74.07% 

4,274,171 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   4,061,681 212,490 5.23% %  26.39

4,273,262 ضريبة على الدخل111   4,060,831 212,431 5.23% %  26.38

 1,342,569  2,081,522 8.29  % %35.50-738,953-ضريبة الدخل على األرباح

 861,056  755,327 5.32  % %14.00 105,729 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 406,525  335,384 2.51  % %21.21 71,141 ريبة الدخل على عائدات رؤوس االموالض

 1,612,456  822,135 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 790,321 96.13% %  9.95

 50,656  66,463 0.31  % %23.78-15,807-غرامات (ضريبة على الدخل)

909 أخرى على الدخل ضرائب119   850 59 6.94% %  0.01

1,026,734 ضريبة على االمالك12   1,271,560-244,826-19.25% %  6.34

263,598 ضريبة على األمالك المبنية121   261,021 2,577 0.99% %  1.63

 244,568  233,378 1.51  % %4.79 11,190 ضريبة على األمالك المبنية

 19,030  27,633 0.12  % %31.13-8,603-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

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

101,127 رسم االنتقال122   146,963-45,836-31.19% %  0.62

 96,612  140,782 0.60  % %31.37-44,170-رسم االنتقال

 4,515  6,181 0.03  % %26.95-1,666-غرامات (رسم االنتقال)

662,009 ضرائب غير متكررة على األمالك123   863,576-201,567-23.34% %  4.09

 661,932  863,546 4.09  % %23.35-201,614-الرسوم العقارية

 37  30 0.00  % %23.33 7 ضريبة التحسين

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

4,261,995 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   3,844,190 417,805 10.87% %  26.31

32,937 الرسوم الداخلية على السلع131   5,229 27,708 529.89% %  0.20

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 4,780  4,508 0.03  % %6.03 272 رسوم على المسكرات والمشروبات الروحيةال

 191  110 0.00  % %73.64 81 رسم التبغ والتنباك

 90  107 0.00  % %15.89-17-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 27,876  504 0.17  % %5430.95 27,372 رسم انتاج على االسمنت

135,213 أرباح ادارات الحصر132   130,735 4,478 3.43% %  0.83

 135,000  130,571 0.83  % %3.39 4,429 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

4,161 الرسوم على الخدمات133   3,310 851 25.71% %  0.03

 349  374 0.00  % %6.68-25-ضريبة المالهي

 3,655  2,911 0.02  % %25.56 744 رسوم المراهنات

 157  25 0.00  % %528.00 132 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)
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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ي تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجر

263 ضريبة على المبيعات134   319-56-17.55% %  0.00

 259  310 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-51-16.45% %  0.00

 4  9 0.00  % %55.56-5-غرامات (ضريبة على المبيعات)

3,651,726 الضريبة على القيمة المضافة135   3,287,964 363,762 11.06% %  22.54

 3,621,882  3,266,483 22.36  % %10.88 355,399 الضريبة على القيمة المضافة

 29,844  21,481 0.18  % %38.93 8,363 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

437,695 اخرى على السلع والخدماترسوم 139   416,633 21,062 5.06% %  2.70

 246,900  231,276 1.52  % %6.76 15,624 رسوم على السيارات

 577  436 0.00  % %32.34 141 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 189,333  184,091 1.17  % %2.85 5,242 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 885  830 0.01  % %6.63 55 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,874,957 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,978,121-103,164-5.22% %  11.58

1,874,957 رسوم على االستيراد141   1,978,121-103,164-5.22% %  11.58

 1,874,957  1,978,121 11.58  % %5.22-103,164-وم الجمارك على االستيرادرس

560,477 االيرادات الضريبية االخرى15   475,352 85,125 17.91% %  3.46

560,477 رسوم الطابع المالي151   475,352 85,125 17.91% %  3.46

 402,762  326,046 2.49  % %23.53 76,716 رسم طابع نقدي

 154,003  144,430 0.95  % %6.63 9,573 رسم طابع اميري

 3,712  4,876 0.02  % %23.87-1,164-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 3,052,844  2,773,416 279,428 10.08%  18.85% 

1,923,237 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,695,620 227,617 13.42% %  11.87

1,665,353 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,405,890 259,463 18.46% %  10.28

 123,514  111,019 0.76  % %11.25 12,495 ايرادات كازينو لبنان

 2,115  1,768 0.01  % %19.63 347 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 110,000  174,935 0.68  % %37.12-64,935-ايرادات مرفأ بيروت

 40,964  41,500 0.25  % %1.29-536-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 1,388,369  1,076,111 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

 312,258 29.02% %  8.57

 391  407 0.00  % %3.93-16-يرادات استراحاتا

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

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  0.37

 60,425  60,683 0.37  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

190,177 لدولة الخاصةحاصالت من أمالك ا263   222,795-32,618-14.64% %  1.17

 186,972  218,192 1.15  % %14.31-31,220-ايرادات مطار بيروت الدولي

 3,205  4,603 0.02  % %30.37-1,398-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

7,282 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   6,252 1,030 16.47% %  0.04

 4,557  6,110 0.03  % %25.42-1,553-فوائد
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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 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

 2,725  142 0.02  % %1819.01 2,583 حاصالت االسهم الحكومية

863,909 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   768,703 95,206 12.39% %  5.33

722,147 رسوم ادارية271   648,296 73,851 11.39% %  4.46

 67,315  38,449 0.42  % %75.08 28,866 رسوم كتاب العدل

 21,789  3,318 0.13  % %556.69 18,471 الرسوم القنصلية

 256,333  259,697 1.58  % %1.30-3,364-رسوم االمن العام

 308,698  269,713 1.91  % %14.45 38,985 رسوم السير

 25,806  27,014 0.16  % %4.47-1,208-الرسوم القضائية

 21,474  21,468 0.13  % %0.03 6 رسوم السوق

 20,732  28,637 0.13  % %27.60-7,905-(رسوم ادارية) غرامات

30,592 عائدات ادارية272   25,670 4,922 19.17% %  0.19

 410  354 0.00  % %15.82 56 رسوم المنائر

 714  726 0.00  % %1.65-12-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 8,048  9,997 0.05  % %19.50-1,949-رسوم الجامعة اللبنانية

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

 17,759  10,826 0.11  % %64.04 6,933 ايرادات رئاسة الموانئ

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

 515  435 0.00  % %18.39 80 رسوم امتحانات الكولوكيوم

2,793 مبيعات273   2,777 16 0.58% %  0.02

 2,793  2,775 0.02  % %0.65 18 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

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

85,551 رسوم اجازات274   78,119 7,432 9.51% %  0.53

 70,472  67,576 0.44  % %4.29 2,896 رسوم اجازات عمل

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

 120  30 0.00  % %300.00 90 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 1,686  1,269 0.01  % %32.86 417 غرامات (رسوم اجازات)

 8,157  9,062 0.05  % %9.99-905-رسوم اخرى على االجازات

22,826 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   13,841 8,985 64.92% %  0.14

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

 23  0 0.00  %23 رسوم االحراج

 1,097  577 0.01  % %90.12 520 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 21,700  13,250 0.13  % %63.77 8,450 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

33,279 الغرامات والمصادرات28   34,936-1,657-4.74% %  0.21

32,925 غرامات واحكام نقدية281   34,524-1,599-4.63% %  0.20

 32,908  34,296 0.20  % %4.05-1,388-غرامات سير

 17  228 0.00  % %92.54-211-غرامات واحكام نقدية اخرى
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 لغاية شهر 11

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2018
 من المجموع 

 العام
 2018  2017 الباب

 الجمهورية اللبنانية
يةوزارة المال  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

17 مصادرات282   34-17-50.00% %  0.00

337 عقوبات283   378-41-10.85% %  0.00

232,419 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   274,157-41,738-15.22% %  1.43

205,828 حسومات تقاعدية291   202,333 3,495 1.73% %  1.27

42 حاصالت البريد292   904-862-95.35% %  0.00

22,808 الهبات الجارية الخارجية295   58,587-35,779-61.07% %  0.14

 4,381  1,278 0.03  % %242.80 3,103 هبات جارية من حكومات اجنبية

 18,427  57,309 0.11  % %67.85-38,882-هبات جارية من منظمات دولية

3,741 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   12,333-8,592-69.67% %  0.02

 1,039  534 0.01  % %94.57 505 ية مخالفات البناءايرادات ناتجة عن تسو

 2,702  11,799 0.02  % %77.10-9,097-استردادات

 1,146,950  1,060,441 ايرادات خزينة مختلفة 3 86,509%  8.16

 15,464,761 16,198,128 4.74  %733,367 المجموع

%  7.08

100.00% 
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