
المبالغ المحققة خالل تقدیرات الموازنةنوع الوارداتفقرةبندفصل
السنة

المبالغ المدورة من 
سنوات سابقة

المبالغ الملغاة   
أو المنزلة

   المبالغ الصافیة 
الموضوعة قید التحصیل

التحصیالت خالل 
 الباقي قید التحصیلالسنة

الرسوم التي تستوفیھا البلدیة بطریقة مباشرة١
١٠,٦١٢,٧٠٠,٠٠٠١١,١٢٣,١٠٠,٠٠٠٤٣,٢٤٦,١٥٤,٠٠٠١,٠١٣,٧٧٣,٠٠٠٥٣,٣٥٥,٤٨١,٠٠٠٧,٠٥٦,٣٥١,٠٠٠٤٦,٢٩٩,١٣٠,٠٠٠

الرسوم المباشرة الناتجة عن استثمار األبنیة ١١
٦,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨,١٥١,٤١١,٠٠٠٣٥,٧٩٣,٤٤٧,٠٠٠٦٥٧,٤٣٤,٠٠٠٤٣,٢٨٧,٤٢٤,٠٠٠٤,٤٥٤,٧٣٩,٠٠٠٣٨,٨٣٢,٦٨٥,٠٠٠والمرتبطة بالقیمة التأجیریة

رسم على القیمة التأجیریة (سكن)١١١
٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٧٩٠,٠٤١,٠٠٠١٢,٣٣٣,٧٠١,٠٠٠١٧٣,٩٧٣,٠٠٠١٤,٩٤٩,٧٦٩,٠٠٠١,٤٧٦,٨٣٥,٠٠٠١٣,٤٧٢,٩٣٤,٠٠٠

رسم على القیمة التأجیریة (غیر سكن)١١٢
٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٤٧١,٥٩٠,٠٠٠١٧,٢٧٠,١٨٣,٠٠٠٣٦٦,٥٨٥,٠٠٠٢٠,٣٧٥,١٨٨,٠٠٠١,٨٧٤,٨١٤,٠٠٠١٨,٥٠٠,٣٧٤,٠٠٠

رسم صیانة المجاریر واألرصفة١١٣
١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠١,٤٦٣,٧٤٦,٠٠٠٥,٨٩٤,٢١٥,٠٠٠١١٦,٦٧٦,٠٠٠٧,٢٤١,٢٨٥,٠٠٠٧٩٤,٢٨٥,٠٠٠٦,٤٤٧,٠٠٠,٠٠٠

رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالنفجار ١١٤
٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٤٦,٠٠٠١٠٤,١٧٦,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٣٤,٠٢٢,٠٠٠٧,٢٤٦,٠٠٠١٢٦,٧٧٦,٠٠٠واالشتعال

الغرامات الناتجة عن رسوم استثمار االبنیة١١٩
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٩٥,٩٨٨,٠٠٠١٩١,١٧٢,٠٠٠٥٨٧,١٦٠,٠٠٠٣٠١,٥٥٩,٠٠٠٢٨٥,٦٠١,٠٠٠

الرسوم المباشرة الناتجة عن إعطاء رخصة١٢
٢,٢٤٣,٣٠٠,٠٠٠٢,٠٠٦,٠٤٥,٠٠٠٤,٦٨٨,٠٨٨,٠٠٠١٢١,٧٨٠,٠٠٠٦,٥٧٢,٣٥٣,٠٠٠١,٨١١,٤٣٠,٠٠٠٤,٧٦٠,٩٢٣,٠٠٠

رسم الترخیص ألماكن اإلجتماع وأندیة المراھنات١٢١
١,٠٠٠,٠٠٠٧٩١,٠٠٠٧٩١,٠٠٠٢٠٤,٠٠٠٥٨٧,٠٠٠

رسم الترخیص لإلعالن الدائم والمؤقت١٢٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٤٩٢,٠٠٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠١٨٠,٠٠٠٤٨,٣١٢,٠٠٠١٠,٥٤٨,٠٠٠٣٧,٧٦٤,٠٠٠

رسم الترخیص بإشغال األمالك العمومیة البلدیة١٢٣
١٠٠,٠٠٠٣٤٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠١١٣,٠٠٠٢٤٧,٠٠٠

رسم الترخیص لمحالت ومحطات توزیع المحروقات ١٢٤
١,٠٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠السائلة

رسم الترخیص للمؤسسات المصنفة١٢٥
٢٠٠,٠٠٠٢٨٠,٠٠٠٢٨٠,٠٠٠٢٨٠,٠٠٠

رسم الترخیص باحتراف المھن بالتجول١٢٦

رسم الترخیص بالبناء١٢٧
١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٩١,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٢٥,١٧٦,٠٠٠٦٢,٤٩٨,٠٠٠٤,٢٥٣,٦٧٨,٠٠٠١,٣٨٥,٨٢٩,٠٠٠٢,٨٦٧,٨٤٩,٠٠٠

رسم استعمال األمالك والمنشآت العامة البلدیة١٢٨
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٧٦٠,٠٠٠٢٦١,٤١٧,٠٠٠١١,٨٨٢,٠٠٠٣١٩,٢٩٥,٠٠٠٦٩,٣٦٦,٠٠٠٢٤٩,٩٢٩,٠٠٠

رسم انفاق في وجوه محددة١٢٩
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٣٩,٦٢١,٠٠٠٣٢٧,٣٦٦,٠٠٠٨٢٥,٠٠٠٤٦٦,١٦٢,٠٠٠١٣٩,١٠٥,٠٠٠٣٢٧,٠٥٧,٠٠٠

 الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -
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الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -

رسم متختات١٢١٠

رسم تصوینة١٢١١
١,٠٠٠,٠٠٠٦٥٠,٠٠٠٦٥٠,٠٠٠٦٥٠,٠٠٠

رسم الترمیم١٢١٢
٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٠٠,٠٠٠٣,٧٠٠,٠٠٠٣,٧٠٠,٠٠٠

رسم انشاء مجاریر وأرصفة١٢١٣
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٣٧٤,٠٠٠١١٧,٩٤٦,٠٠٠٣,٥٥٨,٠٠٠١٧٤,٧٦٢,٠٠٠٦٠,١٦٥,٠٠٠١١٤,٥٩٧,٠٠٠

رسم المرآب١٢١٤
٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٢٨,٠٠٠٢٠,٠٢٨,٠٠٠٢٠,٠٢٨,٠٠٠

الغرامات الناتجة عن عدم الترخیص١٢١٩
٧٥,٠٠٠,٠٠٠٣١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠١٢,٩٧٢,٠٠٠٤٢,٨٣٧,٠٠٠١,٢٨٣,٩٣٥,٠٠٠١٢١,٤٤٢,٠٠٠١,١٦٢,٤٩٣,٠٠٠

الرسوم المباشرة االستثماریة الناتجة عن الرخصة١٣
٢٥٧,٠٠٠,٠٠٠٤٥٣,٠١٢,٠٠٠١,٨٠١,٨٨٦,٠٠٠١٤٢,٤٠٩,٠٠٠٢,١١٢,٤٨٩,٠٠٠٣٠٨,٧٣٩,٠٠٠١,٨٠٣,٧٥٠,٠٠٠

رسم االستثمار ألماكن االجتماع وأندیة المراھنات١٣١
٥٠,٠٠٠,٠٠٠٧٤,٣٠٥,٠٠٠٤٠٣,١٩٣,٠٠٠٧٣,٢١٣,٠٠٠٤٠٤,٢٨٥,٠٠٠٤٧,٨٤٢,٠٠٠٣٥٦,٤٤٣,٠٠٠

رسم االستثمار لإلعالن الدائم١٣٢
٧٠,٠٠٠,٠٠٠٨٢,٧٤٢,٠٠٠٣١٦,٩٤٦,٠٠٠١١,٩٨٢,٠٠٠٣٨٧,٧٠٦,٠٠٠٨٩,٧٦٣,٠٠٠٢٩٧,٩٤٣,٠٠٠

رسم االستثمار لإلعالن المؤقت١٣٣
١,٠٠٠,٠٠٠٥٤,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠٤١٤,٠٠٠٨٩,٠٠٠٣٢٥,٠٠٠

رسم االستثمار إلشغال األمالك العمومیة البلدیة١٣٤
١١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٤,٠٩٨,٠٠٠٩٨٨,١٥٦,٠٠٠٥٤,٣٢٨,٠٠٠١,١٧٧,٩٢٦,٠٠٠١٢٣,٢٦١,٠٠٠١,٠٥٤,٦٦٥,٠٠٠

رسم االستثمار لمحالت ومحطات توزیع المحروقات ١٣٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠٨١,٦٤٢,٠٠٠٢,٨٦٨,٠٠٠١٠٤,٩٧٤,٠٠٠٣٣,٩٢٨,٠٠٠٧١,٠٤٦,٠٠٠السائلة

رسم االستثمار للمحركات المستعملة في المؤسسات ١٣٦
١,٠٠٠,٠٠٠٩٣٨,٠٠٠٥,٢٠٦,٠٠٠١٨,٠٠٠٦,١٢٦,٠٠٠٦١١,٠٠٠٥,٥١٥,٠٠٠الصناعیة

الغرامات الناتجة عن رسوم االستثمار١٣٩
٥,٠٠٠,٠٠٠٢٤,٦٧٥,٠٠٠٦,٣٨٣,٠٠٠٣١,٠٥٨,٠٠٠١٣,٢٤٥,٠٠٠١٧,٨١٣,٠٠٠

الرسوم المباشرة الناتجة عن تصریح١٤
٧٠,٢٠٠,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠

رسم استثمار على اإلعالنات التي تعرض في دور ١٤١
١٠٠,٠٠٠السینما

رسم استثمار أسبوعي لإلعالن خارج دور السینما١٤٢
١٠٠,٠٠٠
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الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -

الرسم النسبي على المزایدات١٤٣
٦٥,٠٠٠,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠١٧,٣٨٨,٠٠٠

رسم على الحیوانات التي تذبح في النطاق البلدي ١٤٤
واللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي

رسم معاینة اللحوم الواردة من خارج النطاق البلدي١٤٥

الغرامات الناتجة عن عدم التصریح١٤٩
٥,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٢٢,٢٠٠,٠٠٠٤٩٥,٢٤٤,٠٠٠٩٦٢,٧٣٣,٠٠٠٩٢,١٥٠,٠٠٠١,٣٦٥,٨٢٧,٠٠٠٤٦٤,٠٥٥,٠٠٠٩٠١,٧٧٢,٠٠٠الواردات المباشرة األخرى١٩

رسم وقوف السیارات١٩١
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٤,٥٠٨,٠٠٠٣٥٤,٥٠٨,٠٠٠٣٥٤,٥٠٨,٠٠٠

رسم الدخول إلى األماكن األثریة والسیاحیة١٩٢
٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٨٧٥,٠٠٠٦,٨٧٥,٠٠٠٦,٨٧٥,٠٠٠

رسم تسجیل عقود اإلیجار١٩٣
٢٠٠,٠٠٠١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠

رسم إعطاء البیانات واإلفادات والدروس الفنیة١٩٤
٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٤٨٠,٠٠٠٢٣٠,٠٠٠٥,٧١٠,٠٠٠٥,٤٤٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠

واردات ناتجة عن أشغال لحساب الغیر        ١٩٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠٤٩,١٠٦,٠٠٠١٥١,٧٦٠,٠٠٠٩٢,١٥٠,٠٠٠١٠٨,٧١٦,٠٠٠١٧,٨٥٥,٠٠٠٩٠,٨٦١,٠٠٠

الغرامات التي تفرضھا المحاكم ١٩٦
١,٠٠٠,٠٠٠

رسوم وغرامات تسویة مخالفات البناء١٩٧
٧٥,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٤٥٧,٠٠٠٨١٠,٠٦٤,٠٠٠٨٥٠,٥٢١,٠٠٠٤٠,٥٥٧,٠٠٠٨٠٩,٩٦٤,٠٠٠

غرامات االعمال غیر المنفذة من البناء ١٩٨
٥,٠٠٠,٠٠٠

واردات مباشرة غیر ملحوظة١٩٩
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٨,٦٣٢,٠٠٠٦٧٩,٠٠٠٣٩,٣١١,٠٠٠٣٨,٦٣٤,٠٠٠٦٧٧,٠٠٠

رسم المرآب السنوي على المؤسسات السیاحیة ١٩١٠
١,٠٠٠,٠٠٠

الرسوم التي تستوفیھا البلدیة بطریقة غیر مباشرة٢
١١,٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠٨,٧٣١,١٩٤,٠٠٠٨,٧٣١,١٩٤,٠٠٠٨,٧٣١,١٩٤,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠عائدات البلدیة من الصندوق البلدي المستقل٢١
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الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -

الحصة العائدة لدعم موازنة البلدیة٢١١
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠

الحصة المخصصة لدعم مشاریع التنمیة٢١٢

عائدات البلدیة من الرسوم التي تستوفیھا الدولة أو ٢٢
المؤسسات العامة والخاصة وتؤدیھا مباشرة إلى 

البلدیة
١,٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠١,٥٣٦,١٥٠,٠٠٠١,٥٣٦,١٥٠,٠٠٠١,٥٣٦,١٥٠,٠٠٠

عالوة على ضریبة االمالك المبنیة النسبیة٢٢١

رسم نسبي على تذاكر الدخول إلى أماكن االجتماع ٢٢٢
وأندیة المراھنات

الضریبة على القیمة المضافة على قیمة أجور ٢٢٣
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٢٩,٣٩٤,٠٠٠١,٣٢٩,٣٩٤,٠٠٠١,٣٢٩,٣٩٤,٠٠٠المخابرات وبدل اإلشتراك

الضریبة على القیمة المضافة على قیمة الطاقة ٢٢٤
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠الكھربائیة المستھلكة

صفحة ٤ من ٦



المبالغ المحققة خالل تقدیرات الموازنةنوع الوارداتفقرةبندفصل
السنة

المبالغ المدورة من 
سنوات سابقة

المبالغ الملغاة   
أو المنزلة

   المبالغ الصافیة 
الموضوعة قید التحصیل

التحصیالت خالل 
 الباقي قید التحصیلالسنة

 الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -

الضریبة على القیمة المضافة على قیمة المیاه ٢٢٥
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٦,٧٥٦,٠٠٠٢٠٦,٧٥٦,٠٠٠٢٠٦,٧٥٦,٠٠٠المستھلكة

ضریبة التحسین٢٢٦

عائدات أخرى٢٢٩
٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠١٧,٨٦٢,٠٠٠٢٥٤,٦٠٩,٠٠٠١,٢٦٤,٠٠٠١,٢٧١,٢٠٧,٠٠٠٦٦٢,٥١٣,٠٠٠٦٠٨,٦٩٤,٠٠٠عائدات متنوعة٣

٥,٠٠٠,٠٠٠المساعدات والھبات والوصایا٣١

المساعدات والھبات والوصایا٣١١
٥,٠٠٠,٠٠٠

الفوائد٣٢

الفوائد٣٢١

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٤١٨,٧٥٠,٠٠٠٢٥٤,١٠٠,٠٠٠٦٧٢,٨٥٠,٠٠٠٦٤,٥٠٠,٠٠٠٦٠٨,٣٥٠,٠٠٠ایرادات بیع االمالك البلدیة الخاصة٣٣

ایرادات بیع األمالك البلدیة الخاصة٣٣١
١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٤١٨,٧٥٠,٠٠٠٢٥٤,١٠٠,٠٠٠٦٧٢,٨٥٠,٠٠٠٦٤,٥٠٠,٠٠٠٦٠٨,٣٥٠,٠٠٠

٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠٥٩٩,١١٢,٠٠٠٥٠٩,٠٠٠١,٢٦٤,٠٠٠٥٩٨,٣٥٧,٠٠٠٥٩٨,٠١٣,٠٠٠٣٤٤,٠٠٠عائدات متنوعة أخرى٣٩

عائدات إیجارات البلدیة٣٩١
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٦٧,٢٦٣,٠٠٠١٦٧,٢٦٣,٠٠٠١٦٧,٢٦٣,٠٠٠

إیرادات الملعب البلدي٣٩٢
٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠

إیرادات سباق الخیل٣٩٣

عائدات متنوعة أخرى٣٩٩
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٣١,٧٢٩,٠٠٠٥٠٩,٠٠٠١,٢٦٤,٠٠٠٤٣٠,٩٧٤,٠٠٠٤٣٠,٦٣٠,٠٠٠٣٤٤,٠٠٠

٢٢,٩١٧,٧٠٠,٠٠٠٢٠,٨٧٢,١٥٦,٠٠٠٤٣,٥٠٠,٧٦٣,٠٠٠١,٠١٥,٠٣٧,٠٠٠٦٣,٣٥٧,٨٨٢,٠٠٠١٦,٤٥٠,٠٥٨,٠٠٠٤٦,٩٠٧,٨٢٤,٠٠٠المجموع

صفحة ٥ من ٦



المبالغ المحققة خالل تقدیرات الموازنةنوع الوارداتفقرةبندفصل
السنة

المبالغ المدورة من 
سنوات سابقة

المبالغ الملغاة   
أو المنزلة

   المبالغ الصافیة 
الموضوعة قید التحصیل

التحصیالت خالل 
 الباقي قید التحصیلالسنة

 الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

الجزء األولبلدیة طرابلس قسم الواردات -

تقديرات الموازنةنوع الوارداتفقرةبندفصل
المبالغ المحققة خالل 

السنة
المبالغ المدورة من 

سنوات سابقة
المبالغ الملغاة أو 

المنزلة

   المبالغ الصافية 
الموضوعة قيد 

التحصيل

التحصيالت خالل 
السنة

 الباقي قيد التحصيل

٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠واردات استثنائية١

القروض١١

القروض١١١

٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠مأخوذات من مال االحتياط١٢

مأخوذات من مال االحتياط١٢١
٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,١١٧,٧٠٠,٠٠٠٢٠,٨٧٢,١٥٦,٠٠٠٤٣,٥٠٠,٧٦٣,٠٠٠١,٠١٥,٠٣٧,٠٠٠٦٣,٣٥٧,٨٨٢,٠٠٠١٦,٤٥٠,٠٥٨,٠٠٠٤٦,٩٠٧,٨٢٤,٠٠٠المجموع

بلدية 
قسم الواردات - الجزء الثاني

 الحساب االداري لعام ٢٠٠٧الجمهورية اللبنانية
للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العموميةوزارة الداخلية والبلديات

صفحة ٦ من ٦


