
 لغاية شهر 9

 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 9,868,353  9,677,706 190,647 1.97%  75.49% 

3,679,769 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,657,692 22,077 0.60% %  28.15

3,679,103 ضريبة على الدخل111   3,657,048 22,055 0.60% %  28.15

 1,287,704  2,043,533 9.85  % %36.99-755,829-ضريبة الدخل على األرباح

 670,922  584,212 5.13  % %14.84 86,710 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 369,988  304,052 2.83  % %21.69 65,936 خل على رؤوس األموال المنقولةضرائب د

 1,312,457  676,124 636,333 10.04  % %94.11 بالمئة 5ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 

 38,032  49,127 0.29  % %22.58-11,095-غرامات (ضريبة على الدخل)

666 ضرائب أخرى على الدخل119   644 22 3.42% %  0.01

841,062 ضريبة على االمالك12   1,040,032-198,970-19.13% %  6.43

236,061 ضريبة على األمالك المبنية121   238,065-2,004-0.84% %  1.81

 220,873  214,951 1.69  % %2.76 5,922 ضريبة على األمالك المبنية

 15,188  23,104 0.12  % %34.26-7,916-مالك المبنية)غرامات (ضريبة على اال

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

79,029 رسم االنتقال122   120,312-41,283-34.31% %  0.60

 75,848  115,082 0.58  % %34.09-39,234-رسم االنتقال

 3,181  5,230 0.02  % %39.18-2,049-غرامات (رسم االنتقال)

525,972 ضرائب غير متكررة على األمالك123   681,655-155,683-22.84% %  4.02

 525,895  681,651 4.02  % %22.85-155,756-الرسوم العقارية

 37  4 0.00  % %825.00 33 ضريبة التحسين

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

3,365,846 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   3,016,981 348,865 11.56% %  25.75

26,904 الرسوم الداخلية على السلع131   4,255 22,649 532.29% %  0.21

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 4,397  4,048 0.03  % %8.62 349 الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 78  110 0.00  % %29.09-32-رسم التبغ والتنباك

 80  97 0.00  % %17.53-17-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 22,349  0 0.17  %22,349 رسم انتاج على االسمنت

135,213 أرباح ادارات الحصر132   130,627 4,586 3.51% %  1.03

 135,000  130,463 1.03  % %3.48 4,537 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

4,016 الرسوم على الخدمات133   3,213 803 24.99% %  0.03

 300  328 0.00  % %8.54-28-ضريبة المالهي

 3,580  2,862 0.03  % %25.09 718 رسوم المراهنات

 136  23 0.00  % %491.30 113 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)
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 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهد

227 ضريبة على المبيعات134   253-26-10.28% %  0.00

 223  245 0.00  % %8.98-22-ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية

 4  8 0.00  % %50.00-4-غرامات (ضريبة على المبيعات)

2,853,279 الضريبة على القيمة المضافة135   2,562,009 291,270 11.37% %  21.83

 2,841,035  2,542,998 21.73  % %11.72 298,037 الضريبة على القيمة المضافة

 12,244  19,011 0.09  % %35.60-6,767-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

346,207 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   316,624 29,583 9.34% %  2.65

 205,952  187,918 1.58  % %9.60 18,034 رسوم على السيارات

 577  303 0.00  % %90.43 274 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 138,944  127,746 1.06  % %8.77 11,198 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 734  657 0.01  % %11.72 77 غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,531,579 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,598,671-67,092-4.20% %  11.72

1,531,579 رسوم على االستيراد141   1,598,671-67,092-4.20% %  11.72

 1,531,579  1,598,671 11.72  % %4.20-67,092-رسوم الجمارك على االستيراد

450,097 الضريبية االخرىااليرادات 15   364,330 85,767 23.54% %  3.44

450,097 رسوم الطابع المالي151   364,330 85,767 23.54% %  3.44

 323,564  250,472 2.48  % %29.18 73,092 رسم طابع نقدي

 123,791  110,484 0.95  % %12.04 13,307 رسم طابع اميري

 2,742  3,374 0.02  % %18.73-632-رامات (رسوم الطابع المالي)غ

االيرادات غير الضريبية  2 2,224,729  2,128,770 95,959 4.51%  17.02% 

1,312,938 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,263,500 49,438 3.91% %  10.04

1,179,929 يةحاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مال261   1,097,238 82,691 7.54% %  9.03

 100,856  89,315 0.77  % %12.92 11,541 ايرادات كازينو لبنان

 1,557  1,245 0.01  % %25.06 312 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 75,000  174,935 0.57  % %57.13-99,935-ايرادات مرفأ بيروت

 20,873  31,329 0.16  % %33.37-10,456-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 981,344  799,986 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

 181,358 22.67% %  7.51

 299  278 0.00  % %7.55 21 ايرادات استراحات

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

60,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,683-258-0.43% %  0.46

 60,425  60,683 0.46  % %0.43-258-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

66,311 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   101,017-34,706-34.36% %  0.51

 63,159  96,598 0.48  % %34.62-33,439-ادات مطار بيروت الدولياير

 3,152  4,419 0.02  % %28.67-1,267-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

6,273 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   4,562 1,711 37.51% %  0.05

 3,548  4,420 0.03  % %19.73-872-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 حاصالت االسهم الحكومية

691,751 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   625,674 66,077 10.56% %  5.29

579,941 رسوم ادارية271   532,260 47,681 8.96% %  4.44

 54,192  28,573 0.41  % %89.66 25,619 رسوم كتاب العدل

 11,991  1,824 0.09  % %557.40 10,167 الرسوم القنصلية

 211,441  211,733 1.62  % %0.14-292-رسوم االمن العام

 250,040  228,078 1.91  % %9.63 21,962 رسوم السير

 20,250  20,788 0.15  % %2.59-538-الرسوم القضائية

 17,266  17,374 0.13  % %0.62-108-رسوم السوق

 14,761  23,890 0.11  % %38.21-9,129-غرامات (رسوم ادارية)

19,856 عائدات ادارية272   19,188 668 3.48% %  0.15

 316  269 0.00  % %17.47 47 رسوم المنائر

 714  726 0.01  % %1.65-12-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 1,634  5,182 0.01  % %68.47-3,548-رسوم الجامعة اللبنانية

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

 13,670  9,363 0.10  % %46.00 4,307 دات رئاسة الموانئايرا

 284  299 0.00  % %5.02-15-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 377  318 0.00  % %18.55 59 رسوم امتحانات الكولوكيوم

2,256 مبيعات273   2,267-11-0.49% %  0.02

 2,256  2,265 0.02  % %0.40-9-الرسميةحاصالت مبيعات الجريدة 

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

69,257 رسوم اجازات274   61,094 8,163 13.36% %  0.53

 56,351  53,266 0.43  % %5.79 3,085 رسوم اجازات عمل

 5,095  182 0.04  % %2699.45 4,913 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 120  0 0.00  %120 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 1,372  973 0.01  % %41.01 399 غرامات (رسوم اجازات)

 6,319  6,673 0.05  % %5.30-354-رسوم اخرى على االجازات

20,441 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   10,865 9,576 88.14% %  0.16

 3  14 0.00  % %78.57-11-الت مصلحة البارود و المتفجراتحاص

 6  0 0.00  %6 رسوم االحراج

 1,043  535 0.01  % %94.95 508 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 19,389  10,316 0.15  % %87.95 9,073 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

26,339 الغرامات والمصادرات28   26,044 295 1.13% %  0.20

26,054 غرامات واحكام نقدية281   25,692 362 1.41% %  0.20

 26,037  25,464 0.20  % %2.25 573 غرامات سير

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

12 مصادرات282   30-18-60.00% %  0.00

273 عقوبات283   322-49-15.22% %  0.00

193,701 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   213,552-19,851-9.30% %  1.48

171,305 حسومات تقاعدية291   156,991 14,314 9.12% %  1.31

42 حاصالت البريد292   0 42 0.00% %  0.00

19,285 الهبات الجارية الخارجية295   44,781-25,496-56.93% %  0.15

 4,381  904 0.03  % %384.62 3,477 هبات جارية من حكومات اجنبية

 14,904  43,877 0.11  % %66.03-28,973-دوليةهبات جارية من منظمات 

3,069 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   11,780-8,711-73.95% %  0.02

 756  455 0.01  % %66.15 301 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 2,313  11,325 0.02  % %79.58-9,012-استردادات

 978,550  864,508 زينة مختلفةايرادات خ 3 114,042%  13.19

 12,670,984 13,071,632 3.16  %400,648 المجموع

%  7.49

100.00% 
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