
 لغاية شهر 2

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 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 2,178,394  2,118,923 59,471 2.81%  80.09% 

849,290 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   676,511 172,779 25.54% %  31.22

849,112 ضريبة على الدخل111   676,309 172,803 25.55% %  31.22

 138,291  147,075 5.08  % %5.97-8,784-ضريبة الدخل على األرباح

 229,644  227,807 8.44  % %0.81 1,837 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 32,057  37,812 1.18  % %15.22-5,755-رؤوس االموالضريبة الدخل على عائدات 

 439,679  247,347 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 192,332 77.76% %  16.16

 9,441  16,268 0.35  % %41.97-6,827-غرامات (ضريبة على الدخل)

178 ضرائب أخرى على الدخل119   202-24-11.88% %  0.01

150,633 ضريبة على االمالك12   199,047-48,414-24.32% %  5.54

41,456 ضريبة على األمالك المبنية121   50,314-8,858-17.61% %  1.52

 38,270  44,162 1.41  % %13.34-5,892-ضريبة على األمالك المبنية

 3,186  6,152 0.12  % %48.21-2,966-المالك المبنية)غرامات (ضريبة على ا

20,595 رسم االنتقال122   23,898-3,303-13.82% %  0.76

 19,437  22,447 0.71  % %13.41-3,010-رسم االنتقال

 1,158  1,451 0.04  % %20.19-293-غرامات (رسم االنتقال)

88,582 ضرائب غير متكررة على األمالك123   124,835-36,253-29.04% %  3.26

 88,582  124,816 3.26  % %29.03-36,234-الرسوم العقارية

 0  19 0.00  % %100.00-19-غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

755,784 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   812,630-56,846-7.00% %  27.79

5,045 على السلع الرسوم الداخلية131   6,918-1,873-27.07% %  0.19

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 2,353  2,626 0.09  % %10.40-273-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 44  9 0.00  % %388.89 35 رسم التبغ والتنباك

 21  45 0.00  % %53.33-24-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 2,627  4,238 0.10  % %38.01-1,611-رسم انتاج على االسمنت

1,659 الرسوم على الخدمات133   1,489 170 11.42% %  0.06

 39  78 0.00  % %50.00-39-ضريبة المالهي

 1,601  1,390 0.06  % %15.18 211 اهناترسوم المر

 19  21 0.00  % %9.52-2-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

32 ضريبة على المبيعات134   59-27-45.76% %  0.00

 31  55 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-24-43.64% %  0.00

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

698,150 الضريبة على القيمة المضافة135   740,159-42,009-5.68% %  25.67

 694,126  733,906 25.52  % %5.42-39,780-الضريبة على القيمة المضافة
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 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
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 (بماليين الليرات)جمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة ال

 4,024  6,253 0.15  % %35.65-2,229-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

50,898 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   64,005-13,107-20.48% %  1.87

 30,238  41,680 1.11  % %27.45-11,442-رسوم على السيارات

 19  207 0.00  % %90.82-188-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 20,550  21,902 0.76  % %6.17-1,352-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 91  216 0.00  % %57.87-125-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

308,998 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   315,445-6,447-2.04% %  11.36

308,998 رسوم على االستيراد141   315,445-6,447-2.04% %  11.36

 308,998  315,445 11.36  % %2.04-6,447-رسوم الجمارك على االستيراد

113,689 االيرادات الضريبية االخرى15   115,290-1,601-1.39% %  4.18

113,689 الماليرسوم الطابع 151   115,290-1,601-1.39% %  4.18

 90,217  85,224 3.32  % %5.86 4,993 رسم طابع نقدي

 22,787  29,195 0.84  % %21.95-6,408-رسم طابع اميري

 685  871 0.03  % %21.35-186-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 367,826  379,883-12,057-3.17%  13.52% 

194,987 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   151,553 43,434 28.66% %  7.17

153,148 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   133,007 20,141 15.14% %  5.63

 21,732  23,741 0.80  % %8.46-2,009-ايرادات كازينو لبنان

 257  372 0.01  % %30.91-115-ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 5,746  328 0.21  % %1651.83 5,418 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 125,375  108,494 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

 16,881 15.56% %  4.61

 38  72 0.00  % %47.22-34-ايرادات استراحات

40,928 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   17,910 23,018 128.52% %  1.50

 40,684  16,739 1.50  % %143.05 23,945 ايرادات مطار بيروت الدولي

 244  1,171 0.01  % %79.16-927-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

911 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   636 275 43.24% %  0.03

 911  636 0.03  % %43.24 275 فوائد

132,556 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   177,041-44,485-25.13% %  4.87

99,221 رسوم ادارية271   146,995-47,774-32.50% %  3.65

 10,400  11,923 0.38  % %12.77-1,523-رسوم كتاب العدل

 1,891  1,325 0.07  % %42.72 566 الرسوم القنصلية

 38,290  43,710 1.41  % %12.40-5,420-رسوم االمن العام

 33,320  78,396 1.22  % %57.50-45,076-رسوم السير

 4,743  4,041 0.17  % %17.37 702 الرسوم القضائية

 3,211  3,622 0.12  % %11.35-411-رسوم السوق

 7,366  3,978 0.27  % %85.17 3,388 غرامات (رسوم ادارية)
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رقالفبيان االيراداتالبندلالفص  النسبة 
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 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 الليرات بماليين ) 

11,998 عائدات ادارية272   9,201 2,797 30.40% %  0.44

 70  51 0.00  % %37.25 19 رسوم المنائر

 965  485 0.04  % %98.97 480 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 2,784  1,328 0.10  % %109.64 1,456 رسوم الجامعة اللبنانية

 392  690 0.01  % %43.19-298-حانات الرسميةرسوم االمت

 7,787  6,647 0.29  % %17.15 1,140 ايرادات رئاسة الموانئ

507 مبيعات273   466 41 8.80% %  0.02

 507  466 0.02  % %8.80 41 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

13,023 رسوم اجازات274   14,300-1,277-8.93% %  0.48

 11,196  12,209 0.41  % %8.30-1,013-رسوم اجازات عمل

 268  347 0.01  % %22.77-79-رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 0  90 0.00  % %100.00-90-رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 240  273 0.01  % %12.09-33-غرامات (رسوم اجازات)

 1,319  1,381 0.05  % %4.49-62-رى على االجازاترسوم اخ

7,807 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   6,079 1,728 28.43% %  0.29

 13  0 0.00  %13 رسوم االحراج

 1,277  954 0.05  % %33.86 323 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 6,517  5,125 0.24  % %27.16 1,392 بيعات اخرىرسوم وعائدات ادارية وم

5,574 الغرامات والمصادرات28   6,835-1,261-18.45% %  0.20

5,448 غرامات واحكام نقدية281   6,735-1,287-19.11% %  0.20

 5,448  6,735 0.20  % %19.11-1,287-غرامات سير

5 مصادرات282   3 2 66.67% %  0.00

121 باتعقو283   97 24 24.74% %  0.00

34,709 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   44,454-9,745-21.92% %  1.28

34,100 حسومات تقاعدية291   40,064-5,964-14.89% %  1.25

273 الهبات الجارية الخارجية295   2,539-2,266-89.25% %  0.01

 0  2,539 0.00  % %100.00-2,539-من منظمات دوليةهبات جارية 

 273  0 0.01  %273 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

336 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   1,851-1,515-81.85% %  0.01

 33  490 0.00  % %93.27-457-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 303  1,361 0.01  % %77.74-1,058-استردادات

 173,839  444,935 ايرادات خزينة مختلفة 3-271,096% -60.93

 2,943,741 2,720,059 7.60- %223,682-المجموع

%  6.39

100.00% 
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