
 لغاية شهر 8

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

رادات الضريبيةاالي  1 9,200,774  9,114,343 86,431 0.95%  79.23% 

4,052,611 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,465,655 586,956 16.94% %  34.90

4,051,792 ضريبة على الدخل111   3,465,060 586,732 16.93% %  34.89

 1,315,798  1,271,042 11.33  % %3.52 44,756 لدخل على األرباحضريبة ا

 665,770  660,969 5.73  % %0.73 4,801 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 336,090  361,828 2.89  % %7.11-25,738-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 1,710,542  1,135,326 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 575,216 50.67% %  14.73

 23,592  35,895 0.20  % %34.27-12,303-غرامات (ضريبة على الدخل)

819 ضرائب أخرى على الدخل119   595 224 37.65% %  0.01

581,097 ضريبة على االمالك12   765,316-184,219-24.07% %  5.00

186,850 ريبة على األمالك المبنيةض121   222,260-35,410-15.93% %  1.61

 172,348  208,278 1.48  % %17.25-35,930-ضريبة على األمالك المبنية

 14,502  13,982 0.12  % %3.72 520 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

72,421 رسم االنتقال122   71,359 1,062 1.49% %  0.62

 68,252  68,429 0.59  % %0.26-177-رسم االنتقال

 4,169  2,930 0.04  % %42.29 1,239 غرامات (رسم االنتقال)

321,826 ضرائب غير متكررة على األمالك123   471,697-149,871-31.77% %  2.77

 321,786  471,620 2.77  % %31.77-149,834-الرسوم العقارية

 40  37 0.00  % %8.11 3 ضريبة التحسين

 0  40 0.00  % %100.00-40-غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

3,733,481 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   3,967,468-233,987-5.90% %  32.15

854,820 الرسوم الداخلية على السلع131   880,511-25,691-2.92% %  7.36

 487,727  457,211 4.20  % %6.67 30,516 الرسوم على المواد الملتهبة

 12,200  14,090 0.11  % %13.41-1,890-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 116,258  81,000 1.00  % %43.53 35,258 رسم التبغ والتنباك

 83  79 0.00  % %5.06 4 السلع) غرامات (رسوم الداخلية على

 225,528  308,520 1.94  % %26.90-82,992-رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 12,998  19,611 0.11  % %33.72-6,613-رسم انتاج على االسمنت

 26  0 0.00  %26 رسوم داخلية اخرى على السلع

200,256 أرباح ادارات الحصر132   125,213 75,043 59.93% %  1.72

 200,000  125,000 1.72  % %60.00 75,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

 256  213 0.00  % %20.19 43 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

3,548 الرسوم على الخدمات133   3,770-222-5.89% %  0.03

 304  283 0.00  % %7.42 21 ضريبة المالهي

 3,209  3,366 0.03  % %4.66-157-رسوم المراهنات

 35  121 0.00  % %71.07-86-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)
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 لغاية شهر 8

قالفربيان االيراداتالبندلالفص  النسبة 
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

125 ضريبة على المبيعات134   191-66-34.55% %  0.00

 124  187 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-63-33.69% %  0.00

 1  4 0.00  % %75.00-3-غرامات (ضريبة على المبيعات)

2,412,862 الضريبة على القيمة المضافة135   2,658,209-245,347-9.23% %  20.78

 2,403,751  2,647,017 20.70  % %9.19-243,266-الضريبة على القيمة المضافة

 9,111  11,192 0.08  % %18.59-2,081-(الضريبة على القيمة المضافة) غرامات

261,870 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   299,574-37,704-12.59% %  2.25

 136,965  185,046 1.18  % %25.98-48,081-رسوم على السيارات

 340  577 0.00  % %41.07-237-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 124,054  113,276 1.07  % %9.51 10,778 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 511  675 0.00  % %24.30-164-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

450,537 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   500,607-50,070-10.00% %  3.88

450,537 رسوم على االستيراد141   500,607-50,070-10.00% %  3.88

 450,537  500,607 3.88  % %10.00-50,070-رسوم الجمارك على االستيراد

383,048 االيرادات الضريبية االخرى15   415,297-32,249-7.77% %  3.30

383,048 رسوم الطابع المالي151   415,297-32,249-7.77% %  3.30

 286,627  301,676 2.47  % %4.99-15,049-رسم طابع نقدي

 93,850  111,101 0.81  % %15.53-17,251-رسم طابع اميري

 2,571  2,520 0.02  % %2.02 51 غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 1,897,173  2,110,110-212,937-10.09%  16.34% 

1,165,216 مؤسسات عامة /امالك الدولةحاصالت ادارات و26   1,288,104-122,888-9.54% %  10.03

1,017,994 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,167,500-149,506-12.81% %  8.77

 79,817  88,502 0.69  % %9.81-8,685-ايرادات كازينو لبنان

 2,129  1,482 0.02  % %43.66 647 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 219,555  75,000 1.89  % %192.74 144,555 ايرادات مرفأ بيروت

 26,131  20,873 0.23  % %25.19 5,258 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 690,163  981,344 السلكية ايرادات من وفر موازنة المواصالت 
والالسلكية

-291,181-29.67% %  5.94

 199  299 0.00  % %33.44-100-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.52

 60,358  60,425 0.52  % %0.11-67-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

82,546 الك الدولة الخاصةحاصالت من أم263   55,330 27,216 49.19% %  0.71

 81,646  52,593 0.70  % %55.24 29,053 ايرادات مطار بيروت الدولي

 900  2,737 0.01  % %67.12-1,837-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

4,318 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   4,849-531-10.95% %  0.04

 4,147  3,204 0.04  % %29.43 943 فوائد

 171  1,645 0.00  % %89.60-1,474-حاصالت االسهم الحكومية

 am 11:58:11صفحة  2من    4 16/10/2019
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لفرقابيان االيراداتالبندلالفص  النسبة 
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

549,395 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   624,682-75,287-12.05% %  4.73

433,625 رسوم ادارية271   521,927-88,302-16.92% %  3.73

 44,053  48,670 0.38  % %9.49-4,617-رسوم كتاب العدل

 8,034  10,927 0.07  % %26.48-2,893-الرسوم القنصلية

 176,631  190,069 1.52  % %7.07-13,438-رسوم االمن العام

 145,528  224,470 1.25  % %35.17-78,942-رسوم السير

 20,701  18,745 0.18  % %10.43 1,956 الرسوم القضائية

 13,676  15,324 0.12  % %10.75-1,648-رسوم السوق

 25,002  13,722 0.22  % %82.20 11,280 غرامات (رسوم ادارية)

30,630 عائدات ادارية272   18,603 12,027 64.65% %  0.26

 328  262 0.00  % %25.19 66 ررسوم المنائ

 1,160  712 0.01  % %62.92 448 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 2,861  1,465 0.02  % %95.29 1,396 رسوم الجامعة اللبنانية

 2,855  2,861 0.02  % %0.21-6-رسوم االمتحانات الرسمية

 20,743  12,667 0.18  % %63.76 8,076 ايرادات رئاسة الموانئ

 2,100  0 0.02  %2,100 غرامات (عائدات ادارية)

 249  269 0.00  % %7.43-20-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 334  367 0.00  % %8.99-33-رسوم امتحانات الكولوكيوم

1,926 مبيعات273   1,997-71-3.56% %  0.02

 1,926  1,997 0.02  % %3.56-71-ت مبيعات الجريدة الرسميةحاصال

57,389 رسوم اجازات274   62,419-5,030-8.06% %  0.49

 49,167  50,430 0.42  % %2.50-1,263-رسوم اجازات عمل

 1,039  5,095 0.01  % %79.61-4,056-رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 45  105 0.00  % %57.14-60-للوسائل االعالميةرسوم رخص واشتراكات 

 1,142  1,256 0.01  % %9.08-114-غرامات (رسوم اجازات)

 5,996  5,533 0.05  % %8.37 463 رسوم اخرى على االجازات

25,825 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   19,736 6,089 30.85% %  0.22

 5  2 0.00  % %150.00 3 د و المتفجراتحاصالت مصلحة البارو

 26  5 0.00  % %420.00 21 رسوم االحراج

 8,116  1,036 0.07  % %683.40 7,080 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 17,678  18,693 0.15  % %5.43-1,015-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

24,685 الغرامات والمصادرات28   23,486 1,199 5.11% %  0.21

24,494 غرامات واحكام نقدية281   23,232 1,262 5.43% %  0.21

 24,494  23,215 0.21  % %5.51 1,279 غرامات سير

 0  17 0.00  % %100.00-17-غرامات واحكام نقدية اخرى

14 مصادرات282   9 5 55.56% %  0.00
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 لغاية شهر 8

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

177 عقوبات283   245-68-27.76% %  0.00

157,877 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   173,838-15,961-9.18% %  1.36

133,959 حسومات تقاعدية291   155,015-21,056-13.58% %  1.15

0 حاصالت البريد292   42-42-100.00% %  0.00

16,660 ةالهبات الجارية الخارجي295   15,820 840 5.31% %  0.14

 0  4,381 0.00  % %100.00-4,381-هبات جارية من حكومات اجنبية

 16,250  11,439 0.14  % %42.06 4,811 هبات جارية من منظمات دولية

 410  0 0.00  %410 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

7,258 االستثنائية االيرادات غير الضريبية299   2,961 4,297 145.12% %  0.06

 215  742 0.00  % %71.02-527-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 7,043  2,219 0.06  % %217.40 4,824 استردادات

 515,472  933,585 ايرادات خزينة مختلفة 3-418,113% -44.79

 12,158,038 11,613,419 4.48- %544,619-مجموعال

%  4.44

100.00% 
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