
 لغاية شهر 7

 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 8,371,980  8,288,104 83,876 1.01%  79.61% 

3,758,065 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,212,895 545,170 16.97% %  35.74

3,757,360 ضريبة على الدخل111   3,212,350 545,010 16.97% %  35.73

 1,299,109  1,245,548 12.35  % %4.30 53,561 لدخل على األرباحضريبة ا

 653,055  651,536 6.21  % %0.23 1,519 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 311,491  319,424 2.96  % %2.48-7,933-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 1,472,229  963,676 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 508,553 52.77% %  14.00

 21,476  32,166 0.20  % %33.23-10,690-غرامات (ضريبة على الدخل)

705 ضرائب أخرى على الدخل119   545 160 29.36% %  0.01

521,977 ضريبة على االمالك12   697,311-175,334-25.14% %  4.96

176,659 ة على األمالك المبنيةضريب121   209,991-33,332-15.87% %  1.68

 163,345  197,125 1.55  % %17.14-33,780-ضريبة على األمالك المبنية

 13,314  12,866 0.13  % %3.48 448 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

66,940 رسم االنتقال122   65,178 1,762 2.70% %  0.64

 62,966  62,491 0.60  % %0.76 475 رسم االنتقال

 3,974  2,687 0.04  % %47.90 1,287 غرامات (رسم االنتقال)

278,378 ضرائب غير متكررة على األمالك123   422,142-143,764-34.06% %  2.65

 278,338  422,076 2.65  % %34.06-143,738-الرسوم العقارية

 40  26 0.00  % %53.85 14 ضريبة التحسين

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

3,352,435 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   3,554,059-201,624-5.67% %  31.88

743,151 الرسوم الداخلية على السلع131   763,038-19,887-2.61% %  7.07

 420,664  391,416 4.00  % %7.47 29,248 الرسوم على المواد الملتهبة

 10,636  12,288 0.10  % %13.44-1,652-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 100,810  69,913 0.96  % %44.19 30,897 رسم التبغ والتنباك

 76  77 0.00  % %1.30-1-السلع)غرامات (رسوم الداخلية على 

 200,035  272,602 1.90  % %26.62-72,567-رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 10,930  16,742 0.10  % %34.72-5,812-رسم انتاج على االسمنت

150,256 أرباح ادارات الحصر132   95,213 55,043 57.81% %  1.43

 150,000  95,000 1.43  % %57.89 55,000 ارة حصر التبغ والتنباكارباح من اد

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

3,429 الرسوم على الخدمات133   3,376 53 1.57% %  0.03

 215  247 0.00  % %12.96-32-ضريبة المالهي

 3,181  3,029 0.03  % %5.02 152 رسوم المراهنات

 33  100 0.00  % %67.00-67-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

105 ضريبة على المبيعات134   156-51-32.69% %  0.00
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 104  152 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-48-31.58% %  0.00

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

2,234,549 الضريبة على القيمة المضافة135   2,429,731-195,182-8.03% %  21.25

 2,225,996  2,419,479 21.17  % %8.00-193,483-الضريبة على القيمة المضافة

 8,553  10,252 0.08  % %16.57-1,699-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

220,945 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   262,545-41,600-15.84% %  2.10

 120,724  163,456 1.15  % %26.14-42,732-رسوم على السيارات

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

 99,459  97,898 0.95  % %1.59 1,561 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 422  614 0.00  % %31.27-192-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

399,912 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   443,980-44,068-9.93% %  3.80

399,912 رسوم على االستيراد141   443,980-44,068-9.93% %  3.80

 399,912  443,980 3.80  % %9.93-44,068-رسوم الجمارك على االستيراد

339,591 االيرادات الضريبية االخرى15   379,859-40,268-10.60% %  3.23

339,591 رسوم الطابع المالي151   379,859-40,268-10.60% %  3.23

 255,528  279,016 2.43  % %8.42-23,488-رسم طابع نقدي

 82,022  98,585 0.78  % %16.80-16,563-رسم طابع اميري

 2,041  2,258 0.02  % %9.61-217-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 1,695,292  1,756,757-61,465-3.50%  16.12% 

1,057,822 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,021,200 36,622 3.59% %  10.06

917,131 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   905,284 11,847 1.31% %  8.72

 68,896  77,361 0.66  % %10.94-8,465-ايرادات كازينو لبنان

 1,813  1,267 0.02  % %43.09 546 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 150,000  75,000 1.43  % %100.00 75,000 ايرادات مرفأ بيروت

 6,131  20,873 0.06  % %70.63-14,742-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 690,163  730,594 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-40,431-5.53% %  6.56

 128  189 0.00  % %32.28-61-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.57

 60,358  60,425 0.57  % %0.11-67-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

76,907 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   50,953 25,954 50.94% %  0.73

 76,152  48,241 0.72  % %57.86 27,911 ادات مطار بيروت الدولياير

 755  2,712 0.01  % %72.16-1,957-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

3,426 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   4,538-1,112-24.50% %  0.03

 3,255  2,893 0.03  % %12.51 362 فوائد

 171  1,645 0.00  % %89.60-1,474-الت االسهم الحكوميةحاص

477,017 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   557,614-80,597-14.45% %  4.54
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371,728 رسوم ادارية271   464,810-93,082-20.03% %  3.53

 38,444  42,345 0.37  % %9.21-3,901-رسوم كتاب العدل

 5,787  10,398 0.06  % %44.35-4,611-الرسوم القنصلية

 150,385  163,817 1.43  % %8.20-13,432-رسوم االمن العام

 123,042  205,402 1.17  % %40.10-82,360-رسوم السير

 18,813  16,755 0.18  % %12.28 2,058 الرسوم القضائية

 11,882  13,288 0.11  % %10.58-1,406-رسوم السوق

 23,375  12,805 0.22  % %82.55 10,570 غرامات (رسوم ادارية)

29,739 عائدات ادارية272   18,087 11,652 64.42% %  0.28

 283  237 0.00  % %19.41 46 رسوم المنائر

 1,148  712 0.01  % %61.24 436 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 2,861  1,465 0.03  % %95.29 1,396 رسوم الجامعة اللبنانية

 2,855  2,861 0.03  % %0.21-6-رسوم االمتحانات الرسمية

 19,971  12,176 0.19  % %64.02 7,795 ايرادات رئاسة الموانئ

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

 187  269 0.00  % %30.48-82-سيقىتسجيل في المعهد الوطني العالي للمورسوم ال

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

1,672 مبيعات273   1,770-98-5.54% %  0.02

 1,672  1,770 0.02  % %5.54-98-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

49,329 رسوم اجازات274   54,866-5,537-10.09% %  0.47

 42,109  43,848 0.40  % %3.97-1,739-رسوم اجازات عمل

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

 30  90 0.00  % %66.67-60-رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 892  1,129 0.01  % %20.99-237-غرامات (رسوم اجازات)

 5,259  4,704 0.05  % %11.80 555 رسوم اخرى على االجازات

24,549 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   18,081 6,468 35.77% %  0.23

 5  2 0.00  % %150.00 3 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 15  4 0.00  % %275.00 11 رسوم االحراج

 8,103  1,027 0.08  % %689.00 7,076 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 16,426  17,048 0.16  % %3.65-622-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

21,433 الغرامات والمصادرات28   20,662 771 3.73% %  0.20

21,250 غرامات واحكام نقدية281   20,464 786 3.84% %  0.20

 21,250  20,447 0.20  % %3.93 803 غرامات سير

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

14 مصادرات282   9 5 55.56% %  0.00

169 عقوبات283   189-20-10.58% %  0.00
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139,020 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   157,281-18,261-11.61% %  1.32

115,620 حسومات تقاعدية291   138,730-23,110-16.66% %  1.10

0 حاصالت البريد292   42-42-100.00% %  0.00

16,239 الهبات الجارية الخارجية295   15,820 419 2.65% %  0.15

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

 15,829  11,439 0.15  % %38.38 4,390 هبات جارية من منظمات دولية

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

7,161 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   2,689 4,472 166.31% %  0.07

 189  688 0.00  % %72.53-499-مخالفات البناءايرادات ناتجة عن تسوية 

 6,972  2,001 0.07  % %248.43 4,971 استردادات

 448,850  879,915 ايرادات خزينة مختلفة 3-431,065% -48.99

 10,924,776 10,516,122 3.74- %408,654-المجموع

%  4.27

100.00% 
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