
 لغاية شهر 5

 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 5,356,816  5,326,700 30,116 0.57%  79.60% 

2,100,269 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   1,767,218 333,051 18.85% %  31.21

2,099,804 ضريبة على الدخل111   1,766,804 333,000 18.85% %  31.20

 437,740  442,343 6.50  % %1.04-4,603-على األرباح ضريبة الدخل

 451,034  451,375 6.70  % %0.08-341-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 211,861  223,147 3.15  % %5.06-11,286-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 980,221  622,501 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارفالحسابات لدى الدائنة

 357,720 57.46% %  14.57

 18,948  27,438 0.28  % %30.94-8,490-غرامات (ضريبة على الدخل)

465 ضرائب أخرى على الدخل119   414 51 12.32% %  0.01

430,561 ضريبة على االمالك12   539,481-108,920-20.19% %  6.40

156,482 ك المبنيةضريبة على األمال121   186,274-29,792-15.99% %  2.33

 146,989  175,503 2.18  % %16.25-28,514-ضريبة على األمالك المبنية

 9,493  10,771 0.14  % %11.87-1,278-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

52,749 رسم االنتقال122   46,292 6,457 13.95% %  0.78

 49,410  44,063 0.73  % %12.13 5,347 رسم االنتقال

 3,339  2,229 0.05  % %49.80 1,110 غرامات (رسم االنتقال)

221,330 ضرائب غير متكررة على األمالك123   306,915-85,585-27.89% %  3.29

 221,290  306,853 3.29  % %27.88-85,563-الرسوم العقارية

 40  22 0.00  % %81.82 18 ضريبة التحسين

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

2,290,753 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   2,437,357-146,604-6.01% %  34.04

521,359 الرسوم الداخلية على السلع131   523,214-1,855-0.35% %  7.75

 300,144  273,431 4.46  % %9.77 26,713 الرسوم على المواد الملتهبة

 8,133  9,295 0.12  % %12.50-1,162-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 73,323  47,566 1.09  % %54.15 25,757 رسم التبغ والتنباك

 60  67 0.00  % %10.45-7-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 132,446  181,238 1.97  % %26.92-48,792-رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 7,253  11,617 0.11  % %37.57-4,364-رسم انتاج على االسمنت

90,256 أرباح ادارات الحصر132   65,213 25,043 38.40% %  1.34

 90,000  65,000 1.34  % %38.46 25,000 والتنباك ارباح من ادارة حصر التبغ

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

1,823 الرسوم على الخدمات133   2,062-239-11.59% %  0.03

 95  128 0.00  % %25.78-33-ضريبة المالهي

 1,698  1,834 0.03  % %7.42-136-رسوم المراهنات

 30  100 0.00  % %70.00-70-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

74 ضريبة على المبيعات134   111-37-33.33% %  0.00
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 لغاية شهر 5

سبةالن الفرقبيان االيراداتالبندلالفص  
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

 73  107 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-34-31.78% %  0.00

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

1,525,462 الضريبة على القيمة المضافة135   1,666,317-140,855-8.45% %  22.67

 1,518,552  1,657,684 22.56  % %8.39-139,132-الضريبة على القيمة المضافة

 6,910  8,633 0.10  % %19.96-1,723-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

151,779 م اخرى على السلع والخدماترسو139   180,440-28,661-15.88% %  2.26

 80,137  110,384 1.19  % %27.40-30,247-رسوم على السيارات

 340  411 0.01  % %17.27-71-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 71,042  69,188 1.06  % %2.68 1,854 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 260  457 0.00  % %43.11-197-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

284,314 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   315,898-31,584-10.00% %  4.22

284,314 رسوم على االستيراد141   315,898-31,584-10.00% %  4.22

 284,314  315,898 4.22  % %10.00-31,584-لى االستيرادرسوم الجمارك ع

250,919 االيرادات الضريبية االخرى15   266,746-15,827-5.93% %  3.73

250,919 رسوم الطابع المالي151   266,746-15,827-5.93% %  3.73

 191,934  194,514 2.85  % %1.33-2,580-رسم طابع نقدي

 57,286  70,662 0.85  % %18.93-13,376-اميريرسم طابع 

 1,699  1,570 0.03  % %8.22 129 غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 1,070,417  1,178,252-107,835-9.15%  15.91% 

623,842 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   637,048-13,206-2.07% %  9.27

497,862 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   537,218-39,356-7.33% %  7.40

 51,715  55,787 0.77  % %7.30-4,072-ايرادات كازينو لبنان

 1,175  823 0.02  % %42.77 352 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 5,746  620 0.09  % %826.77 5,126 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 439,188  479,844 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-40,656-8.47% %  6.53

 38  144 0.00  % %73.61-106-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.90

 60,358  60,425 0.90  % %0.11-67-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

63,059 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   37,191 25,868 69.55% %  0.94

 62,545  35,605 0.93  % %75.66 26,940 ايرادات مطار بيروت الدولي

 514  1,586 0.01  % %67.59-1,072-اصالت من امالك الدولة الخاصة االخرىح

2,563 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   2,214 349 15.76% %  0.04

 2,392  2,072 0.04  % %15.44 320 فوائد

 171  142 0.00  % %20.42 29 حاصالت االسهم الحكومية

341,782 دارية والمبيعاتالرسوم والعائدات اال27   412,188-70,406-17.08% %  5.08

258,876 رسوم ادارية271   340,026-81,150-23.87% %  3.85
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 لغاية شهر 5

فرقالبيان االيراداتالبندلالفص  النسبة 
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

 26,481  29,994 0.39  % %11.71-3,513-رسوم كتاب العدل

 5,041  2,994 0.07  % %68.37 2,047 الرسوم القنصلية

 99,961  112,885 1.49  % %11.45-12,924-رسوم االمن العام

 89,105  163,135 1.32  % %45.38-74,030-رسوم السير

 13,128  11,173 0.20  % %17.50 1,955 الرسوم القضائية

 8,244  9,225 0.12  % %10.63-981-رسوم السوق

 16,916  10,620 0.25  % %59.28 6,296 غرامات (رسوم ادارية)

26,758 عائدات ادارية272   15,690 11,068 70.54% %  0.40

 191  170 0.00  % %12.35 21 رسوم المنائر

 1,086  680 0.02  % %59.71 406 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 2,822  1,369 0.04  % %106.14 1,453 رسوم الجامعة اللبنانية

 2,840  2,850 0.04  % %0.35-10-رسوم االمتحانات الرسمية

 17,497  10,403 0.26  % %68.19 7,094 ايرادات رئاسة الموانئ

 2,100  0 0.03  %2,100 غرامات (عائدات ادارية)

 144  138 0.00  % %4.35 6 سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 78  80 0.00  % %2.50-2-امتحانات الكولوكيوم رسوم

1,221 مبيعات273   1,266-45-3.55% %  0.02

 1,221  1,266 0.02  % %3.55-45-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

33,618 رسوم اجازات274   39,394-5,776-14.66% %  0.50

 28,171  30,551 0.42  % %7.79-2,380-رسوم اجازات عمل

 1,039  4,578 0.02  % %77.30-3,539-رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

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

 536  824 0.01  % %34.95-288-غرامات (رسوم اجازات)

 3,872  3,351 0.06  % %15.55 521 رسوم اخرى على االجازات

21,309 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   15,812 5,497 34.76% %  0.32

 2  1 0.00  % %100.00 1 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 13  2 0.00  % %550.00 11 رسوم االحراج

 6,451  1,008 0.10  % %539.98 5,443 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 14,843  14,801 0.22  % %0.28 42 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

14,905 الغرامات والمصادرات28   14,239 666 4.68% %  0.22

14,742 غرامات واحكام نقدية281   14,100 642 4.55% %  0.22

 14,742  14,090 0.22  % %4.63 652 غرامات سير

 0  10 0.00  % %100.00-10-ت واحكام نقدية اخرىغراما

12 مصادرات282   4 8 200.00% %  0.00

151 عقوبات283   135 16 11.85% %  0.00

89,888 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   114,777-24,889-21.68% %  1.34
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 لغاية شهر 5

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)

82,890 حسومات تقاعدية291   98,177-15,287-15.57% %  1.23

0 حاصالت البريد292   42-42-100.00% %  0.00

273 الهبات الجارية الخارجية295   14,142-13,869-98.07% %  0.00

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

 0  9,761 0.00  % %100.00-9,761-هبات جارية من منظمات دولية

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

6,725 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   2,416 4,309 178.35% %  0.10

 144  601 0.00  % %76.04-457-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 6,581  1,815 0.10  % %262.59 4,766 استردادات

 302,668  724,106 ايرادات خزينة مختلفة 3-421,438% -58.20

 7,229,058 6,729,901 6.90- %499,157-المجموع

%  4.50

100.00% 
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