
 لغاية شهر 10

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2019
 من المجموع 

 العام
 2019  2018 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيراد

االيرادات الضريبية  1 10,836,755  11,293,581-456,826-4.05%  76.65% 

4,765,818 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   4,084,575 681,243 16.68% %  33.71

4,764,713 ضريبة على الدخل111   4,083,804 680,909 16.67% %  33.70

 1,336,863  1,322,626 9.46  % %1.08 14,237 ضريبة الدخل على األرباح

 843,515  852,653 5.97  % %1.07-9,138-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 351,973  398,018 2.49  % %11.57-46,045-ة الدخل على عائدات رؤوس االموالضريب

 2,205,407  1,463,408 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 741,999 50.70% %  15.60

 26,955  47,099 0.19  % %42.77-20,144-غرامات (ضريبة على الدخل)

1,105 أخرى على الدخل ضرائب119   771 334 43.32% %  0.01

694,560 ضريبة على االمالك12   946,415-251,855-26.61% %  4.91

204,060 ضريبة على األمالك المبنية121   252,446-48,386-19.17% %  1.44

 187,387  235,463 1.33  % %20.42-48,076-ضريبة على األمالك المبنية

 16,673  16,983 0.12  % %1.83-310-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

85,887 رسم االنتقال122   94,973-9,086-9.57% %  0.61

 81,184  91,232 0.57  % %11.01-10,048-رسم االنتقال

 4,703  3,741 0.03  % %25.72 962 غرامات (رسم االنتقال)

404,613 ير متكررة على األمالكضرائب غ123   598,996-194,383-32.45% %  2.86

 404,572  598,919 2.86  % %32.45-194,347-الرسوم العقارية

 41  37 0.00  % %10.81 4 ضريبة التحسين

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

3,349,709 لى السلع والخدماتالرسوم الداخلية ع13   4,025,110-675,401-16.78% %  23.69

21,882 الرسوم الداخلية على السلع131   29,874-7,992-26.75% %  0.15

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 4,083  4,547 0.03  % %10.20-464-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 63  191 0.00  % %67.02-128-رسم التبغ والتنباك

 109  85 0.00  % %28.24 24 غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 17,412  25,051 0.12  % %30.49-7,639-رسم انتاج على االسمنت

 215  0 0.00  %215 لعرسوم داخلية اخرى على الس

200,256 أرباح ادارات الحصر132   135,213 65,043 48.10% %  1.42

 200,000  135,000 1.41  % %48.15 65,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

4,913 الرسوم على الخدمات133   4,088 825 20.18% %  0.03

 328  322 0.00  % %1.86 6 ضريبة المالهي

 3,345  3,611 0.02  % %7.37-266-رسوم المراهنات

 1,203  0 0.01  %1,203 رسوم على الجوائز
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 (بماليين الليرات)جمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة ال

 37  155 0.00  % %76.13-118-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

158 ضريبة على المبيعات134   249-91-36.55% %  0.00

 157  245 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-88-35.92% %  0.00

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

2,784,968 الضريبة على القيمة المضافة135   3,452,016-667,048-19.32% %  19.70

 2,773,745  3,423,068 19.62  % %18.97-649,323-الضريبة على القيمة المضافة

 11,223  28,948 0.08  % %61.23-17,725-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

337,532 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   403,670-66,138-16.38% %  2.39

 162,825  230,158 1.15  % %29.26-67,333-رسوم على السيارات

 1,632  577 0.01  % %182.84 1,055 مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 172,414  172,111 1.22  % %0.18 303 رة االراضي اللبنانيةرسوم مغاد

 661  824 0.00  % %19.78-163-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,559,759 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,713,848-154,089-8.99% %  11.03

1,559,759 رسوم على االستيراد141   1,713,848-154,089-8.99% %  11.03

 1,559,759  1,713,848 11.03  % %8.99-154,089-رسوم الجمارك على االستيراد

466,909 االيرادات الضريبية االخرى15   523,633-56,724-10.83% %  3.30

466,909 رسوم الطابع المالي151   523,633-56,724-10.83% %  3.30

 349,895  379,343 2.47  % %7.76-29,448-ابع نقديرسم ط

 113,711  140,789 0.80  % %19.23-27,078-رسم طابع اميري

 3,303  3,501 0.02  % %5.66-198-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 2,638,381  2,622,275 16,106 0.61%  18.66% 

1,712,543 ة /امالك الدولةحاصالت ادارات ومؤسسات عام26   1,588,993 123,550 7.78% %  12.11

1,553,023 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,452,368 100,655 6.93% %  10.99

 101,823  111,577 0.72  % %8.74-9,754-ايرادات كازينو لبنان

 2,999  2,044 0.02  % %46.72 955 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 219,555  110,000 1.55  % %99.60 109,555 ايرادات مرفأ بيروت

 26,131  20,964 0.18  % %24.65 5,167 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 1,202,216  1,207,469 الت السلكية ايرادات من وفر موازنة المواص
والالسلكية

-5,253-0.44% %  8.50

 299  314 0.00  % %4.78-15-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.43

 60,358  60,425 0.43  % %0.11-67-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

94,279 ك الدولة الخاصةحاصالت من أمال263   69,263 25,016 36.12% %  0.67

 92,730  66,075 0.66  % %40.34 26,655 ايرادات مطار بيروت الدولي

 1,549  3,188 0.01  % %51.41-1,639-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

4,883 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   6,937-2,054-29.61% %  0.03

 4,712  4,212 0.03  % %11.87 500 فوائد
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 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 171  2,725 0.00  % %93.72-2,554-حاصالت االسهم الحكومية

690,803 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   791,219-100,416-12.69% %  4.89

549,459 رسوم ادارية271   664,922-115,463-17.36% %  3.89

 54,713  61,513 0.39  % %11.05-6,800-رسوم كتاب العدل

 9,926  19,357 0.07  % %48.72-9,431-الرسوم القنصلية

 221,840  235,739 1.57  % %5.90-13,899-رسوم االمن العام

 190,898  288,033 1.35  % %33.72-97,135-رسوم السير

 27,293  23,309 0.19  % %17.09 3,984 الرسوم القضائية

 16,985  19,657 0.12  % %13.59-2,672-رسوم السوق

 27,804  17,314 0.20  % %60.59 10,490 ات (رسوم ادارية)غرام

34,192 عائدات ادارية272   23,719 10,473 44.15% %  0.24

 512  373 0.00  % %37.27 139 رسوم المنائر

 1,160  714 0.01  % %62.46 446 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 4,664  4,372 0.03  % %6.68 292 رسوم الجامعة اللبنانية

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

 22,273  14,689 0.16  % %51.63 7,584 ايرادات رئاسة الموانئ

 2,100  0 0.01  %2,100 غرامات (عائدات ادارية)

 273  285 0.00  % %4.21-12-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 355  425 0.00  % %16.47-70-رسوم امتحانات الكولوكيوم

2,347 مبيعات273   2,551-204-8.00% %  0.02

 2,347  2,551 0.02  % %8.00-204-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

76,100 رسوم اجازات274   78,474-2,374-3.03% %  0.54

 65,907  64,265 0.47  % %2.56 1,642 لرسوم اجازات عم

 1,039  5,116 0.01  % %79.69-4,077-رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 45  120 0.00  % %62.50-75-رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 1,471  1,519 0.01  % %3.16-48-غرامات (رسوم اجازات)

 7,638  7,454 0.05  % %2.47 184 رسوم اخرى على االجازات

28,705 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   21,553 7,152 33.18% %  0.20

 13  6 0.00  % %116.67 7 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 26  22 0.00  % %18.18 4 رسوم االحراج

 8,845  1,084 0.06  % %715.96 7,761 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 19,821  20,441 0.14  % %3.03-620-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

30,642 الغرامات والمصادرات28   29,876 766 2.56% %  0.22

30,332 غرامات واحكام نقدية281   29,560 772 2.61% %  0.21

 30,332  29,543 0.21  % %2.67 789 غرامات سير

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

 العام
 2019  2018 الباب

يةالجمهورية اللبنان  

 المركز االلكتروني وزارة المالية
 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

17 مصادرات282   16 1 6.25% %  0.00

293 عقوبات283   300-7-2.33% %  0.00

204,393 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   212,187-7,794-3.67% %  1.45

178,500 حسومات تقاعدية291   189,185-10,685-5.65% %  1.26

0 حاصالت البريد292   42-42-100.00% %  0.00

17,170 الهبات الجارية الخارجية295   19,635-2,465-12.55% %  0.12

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

 16,760  15,254 0.12  % %9.87 1,506 هبات جارية من منظمات دولية

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

8,723 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   3,325 5,398 162.35% %  0.06

 453  804 0.00  % %43.66-351-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 7,212  2,521 0.05  % %186.08 4,691 استردادات

 1,058  0 0.01  %1,058 ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية

 662,272  1,043,490 ايرادات خزينة مختلفة 3-381,218% -36.53

 14,959,346 14,137,408 5.49- %821,938-المجموع

%  4.68

100.00% 
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