
 لغاية شهر 6

 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 6,974,882  6,887,837 87,045 1.26%  80.42% 

3,260,721 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   2,768,868 491,853 17.76% %  37.60

3,260,131 ضريبة على الدخل111   2,768,395 491,736 17.76% %  37.59

 1,286,297  1,222,257 14.83  % %5.24 64,040 لدخل على األرباحضريبة ا

 458,565  460,315 5.29  % %0.38-1,750-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 280,491  287,534 3.23  % %2.45-7,043-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 1,214,544  767,586 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 446,958 58.23% %  14.00

 20,234  30,703 0.23  % %34.10-10,469-غرامات (ضريبة على الدخل)

590 ضرائب أخرى على الدخل119   473 117 24.74% %  0.01

476,235 ضريبة على االمالك12   617,592-141,357-22.89% %  5.49

167,864 ة على األمالك المبنيةضريب121   198,170-30,306-15.29% %  1.94

 156,175  186,350 1.80  % %16.19-30,175-ضريبة على األمالك المبنية

 11,689  11,820 0.13  % %1.11-131-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

59,652 رسم االنتقال122   56,495 3,157 5.59% %  0.69

 56,012  54,104 0.65  % %3.53 1,908 رسم االنتقال

 3,640  2,391 0.04  % %52.24 1,249 غرامات (رسم االنتقال)

248,719 ضرائب غير متكررة على األمالك123   362,927-114,208-31.47% %  2.87

 248,679  362,861 2.87  % %31.47-114,182-الرسوم العقارية

 40  26 0.00  % %53.85 14 ضريبة التحسين

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

2,622,822 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   2,817,593-194,771-6.91% %  30.24

619,669 الرسوم الداخلية على السلع131   639,367-19,698-3.08% %  7.15

 351,013  326,462 4.05  % %7.52 24,551 الرسوم على المواد الملتهبة

 9,324  10,903 0.11  % %14.48-1,579-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 87,312  58,056 1.01  % %50.39 29,256 رسم التبغ والتنباك

 72  74 0.00  % %2.70-2-السلع)غرامات (رسوم الداخلية على 

 162,738  229,506 1.88  % %29.09-66,768-رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 9,210  14,366 0.11  % %35.89-5,156-رسم انتاج على االسمنت

120,256 أرباح ادارات الحصر132   85,213 35,043 41.12% %  1.39

 120,000  85,000 1.38  % %41.18 35,000 رة حصر التبغ والتنباكارباح من ادا

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

1,897 الرسوم على الخدمات133   2,143-246-11.48% %  0.02

 157  180 0.00  % %12.78-23-ضريبة المالهي

 1,707  1,863 0.02  % %8.37-156-رسوم المراهنات

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

86 ضريبة على المبيعات134   126-40-31.75% %  0.00
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 النسبة الفرقداتبيان االيراالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 
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 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

 85  122 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-37-30.33% %  0.00

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

1,695,330 الضريبة على القيمة المضافة135   1,872,640-177,310-9.47% %  19.55

 1,687,419  1,863,372 19.46  % %9.44-175,953-الضريبة على القيمة المضافة

 7,911  9,268 0.09  % %14.64-1,357-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

185,584 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   218,104-32,520-14.91% %  2.14

 99,112  135,415 1.14  % %26.81-36,303-رسوم على السيارات

 340  420 0.00  % %19.05-80-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 85,786  81,730 0.99  % %4.96 4,056 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 346  539 0.00  % %35.81-193-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

335,965 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   379,285-43,320-11.42% %  3.87

335,965 رسوم على االستيراد141   379,285-43,320-11.42% %  3.87

 335,965  379,285 3.87  % %11.42-43,320-سوم الجمارك على االستيرادر

279,139 االيرادات الضريبية االخرى15   304,499-25,360-8.33% %  3.22

279,139 رسوم الطابع المالي151   304,499-25,360-8.33% %  3.22

 209,533  219,277 2.42  % %4.44-9,744-رسم طابع نقدي

 67,728  83,352 0.78  % %18.74-15,624-رسم طابع اميري

 1,878  1,870 0.02  % %0.43 8 غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 1,353,300  1,296,844 56,456 4.35%  15.60% 

814,529 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   666,789 147,740 22.16% %  9.39

680,108 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   559,010 121,098 21.66% %  7.84

 58,535  67,202 0.67  % %12.90-8,667-ايرادات كازينو لبنان

 1,361  947 0.02  % %43.72 414 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 75,000  0 0.86  %75,000 ايرادات مرفأ بيروت

 5,746  10,873 0.07  % %47.15-5,127-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 539,413  479,844 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

 59,569 12.41% %  6.22

 53  144 0.00  % %63.19-91-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.70

 60,358  60,425 0.70  % %0.11-67-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

71,201 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   43,257 27,944 64.60% %  0.82

 70,656  40,813 0.81  % %73.12 29,843 روت الدوليايرادات مطار بي

 545  2,444 0.01  % %77.70-1,899-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

2,862 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   4,097-1,235-30.14% %  0.03

 2,691  2,452 0.03  % %9.75 239 فوائد

 171  1,645 0.00  % %89.60-1,474-حكوميةحاصالت االسهم ال

399,974 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   477,897-77,923-16.31% %  4.61
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 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

307,210 رسوم ادارية271   396,120-88,910-22.45% %  3.54

 31,463  35,757 0.36  % %12.01-4,294-رسوم كتاب العدل

 5,606  5,336 0.06  % %5.06 270 الرسوم القنصلية

 120,695  135,721 1.39  % %11.07-15,026-رسوم االمن العام

 104,328  183,162 1.20  % %43.04-78,834-رسوم السير

 15,406  13,511 0.18  % %14.03 1,895 الرسوم القضائية

 9,833  10,998 0.11  % %10.59-1,165-رسوم السوق

 19,879  11,635 0.23  % %70.86 8,244 غرامات (رسوم ادارية)

29,074 عائدات ادارية272   16,819 12,255 72.86% %  0.34

 233  203 0.00  % %14.78 30 رسوم المنائر

 1,119  712 0.01  % %57.16 407 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 2,849  1,415 0.03  % %101.34 1,434 رسوم الجامعة اللبنانية

 2,849  2,861 0.03  % %0.42-12-رسوم االمتحانات الرسمية

 19,424  11,101 0.22  % %74.98 8,323 ايرادات رئاسة الموانئ

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

 166  199 0.00  % %16.58-33-سيقىالوطني العالي للمو رسوم التسجيل في المعهد

 334  328 0.00  % %1.83 6 رسوم امتحانات الكولوكيوم

1,425 مبيعات273   1,515-90-5.94% %  0.02

 1,425  1,515 0.02  % %5.94-90-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

39,744 رسوم اجازات274   46,820-7,076-15.11% %  0.46

 33,744  36,725 0.39  % %8.12-2,981-رسوم اجازات عمل

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

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

 630  986 0.01  % %36.11-356-غرامات (رسوم اجازات)

 4,331  3,924 0.05  % %10.37 407 رسوم اخرى على االجازات

22,521 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   16,623 5,898 35.48% %  0.26

 5  1 0.00  % %400.00 4 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 14  3 0.00  % %366.67 11 رسوم االحراج

 6,910  1,015 0.08  % %580.79 5,895 ات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)غرام

 15,592  15,604 0.18  % %0.08-12-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

17,652 الغرامات والمصادرات28   17,210 442 2.57% %  0.20

17,477 غرامات واحكام نقدية281   17,031 446 2.62% %  0.20

 17,477  17,021 0.20  % %2.68 456 غرامات سير

 0  10 0.00  % %100.00-10-غرامات واحكام نقدية اخرى

13 مصادرات282   4 9 225.00% %  0.00

162 عقوبات283   175-13-7.43% %  0.00
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 الجمهورية اللبنانية
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121,145 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   134,948-13,803-10.23% %  1.40

98,157 حسومات تقاعدية291   117,770-19,613-16.65% %  1.13

0 حاصالت البريد292   42-42-100.00% %  0.00

16,102 الهبات الجارية الخارجية295   14,575 1,527 10.48% %  0.19

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

 15,829  10,194 0.18  % %55.28 5,635 هبات جارية من منظمات دولية

 273  0 0.00  %273 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

6,886 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   2,561 4,325 168.88% %  0.08

 155  621 0.00  % %75.04-466-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 6,731  1,940 0.08  % %246.96 4,791 استردادات

 344,480  771,226 ايرادات خزينة مختلفة 3-426,746% -55.33

 8,955,907 8,672,662 3.16- %283,245-المجموع

%  3.97

100.00% 
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