
 لغاية شهر 9

 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 9,953,743  9,868,353 85,390 0.87%  77.74% 

4,333,073 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   3,679,769 653,304 17.75% %  33.84

4,332,136 ضريبة على الدخل111   3,679,103 653,033 17.75% %  33.83

 1,331,757  1,287,704 10.40  % %3.42 44,053 لدخل على األرباحضريبة ا

 675,398  670,922 5.27  % %0.67 4,476 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 348,512  369,988 2.72  % %5.80-21,476-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 1,950,495  1,312,457 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 638,038 48.61% %  15.23

 25,974  38,032 0.20  % %31.70-12,058-غرامات (ضريبة على الدخل)

937 ضرائب أخرى على الدخل119   666 271 40.69% %  0.01

650,286 ضريبة على االمالك12   841,062-190,776-22.68% %  5.08

197,203 ريبة على األمالك المبنيةض121   236,061-38,858-16.46% %  1.54

 181,455  220,873 1.42  % %17.85-39,418-ضريبة على األمالك المبنية

 15,748  15,188 0.12  % %3.69 560 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

80,612 رسم االنتقال122   79,029 1,583 2.00% %  0.63

 76,099  75,848 0.59  % %0.33 251 رسم االنتقال

 4,513  3,181 0.04  % %41.87 1,332 غرامات (رسم االنتقال)

372,471 ضرائب غير متكررة على األمالك123   525,972-153,501-29.18% %  2.91

 372,430  525,895 2.91  % %29.18-153,465-الرسوم العقارية

 41  37 0.00  % %10.81 4 ضريبة التحسين

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

4,049,230 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   4,337,972-288,742-6.66% %  31.62

957,770 الرسوم الداخلية على السلع131   999,030-41,260-4.13% %  7.48

 550,870  510,847 4.30  % %7.83 40,023 الرسوم على المواد الملتهبة

 13,845  16,096 0.11  % %13.98-2,251-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 132,125  101,797 1.03  % %29.79 30,328 رسم التبغ والتنباك

 92  80 0.00  % %15.00 12 لى السلع)غرامات (رسوم الداخلية ع

 245,376  347,861 1.92  % %29.46-102,485-رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 15,263  22,349 0.12  % %31.71-7,086-رسم انتاج على االسمنت

 199  0 0.00  %199 رسوم داخلية اخرى على السلع

200,256 أرباح ادارات الحصر132   135,213 65,043 48.10% %  1.56

 200,000  135,000 1.56  % %48.15 65,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

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

4,785 الرسوم على الخدمات133   4,016 769 19.15% %  0.04

 318  300 0.00  % %6.00 18 ضريبة المالهي

 3,345  3,580 0.03  % %6.56-235-رسوم المراهنات

 1,085  0 0.01  %1,085 رسوم على الجوائز
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 37  136 0.00  % %72.79-99-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

153 ضريبة على المبيعات134   227-74-32.60% %  0.00

 152  223 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
5%(

-71-31.84% %  0.00

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

2,580,722 الضريبة على القيمة المضافة135   2,853,279-272,557-9.55% %  20.16

 2,570,692  2,841,035 20.08  % %9.52-270,343-فةالضريبة على القيمة المضا

 10,030  12,244 0.08  % %18.08-2,214-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

305,544 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   346,207-40,663-11.75% %  2.39

 151,973  205,952 1.19  % %26.21-53,979-رسوم على السيارات

 1,632  577 0.01  % %182.84 1,055 دفوعات الشركات ذات االمتيازم

 151,351  138,944 1.18  % %8.93 12,407 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 588  734 0.00  % %19.89-146-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

502,711 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   559,453-56,742-10.14% %  3.93

502,711 رسوم على االستيراد141   559,453-56,742-10.14% %  3.93

 502,711  559,453 3.93  % %10.14-56,742-رسوم الجمارك على االستيراد

418,443 االيرادات الضريبية االخرى15   450,097-31,654-7.03% %  3.27

418,443 رسوم الطابع المالي151   450,097-31,654-7.03% %  3.27

 309,668  323,564 2.42  % %4.29-13,896-رسم طابع نقدي

 105,740  123,791 0.83  % %14.58-18,051-رسم طابع اميري

 3,035  2,742 0.02  % %10.69 293 غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 2,268,168  2,224,729 43,439 1.95%  17.71% 

1,438,653 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,312,938 125,715 9.58% %  11.24

1,282,006 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,179,929 102,077 8.65% %  10.01

 92,711  100,856 0.72  % %8.08-8,145-ايرادات كازينو لبنان

 2,418  1,557 0.02  % %55.30 861 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 219,555  75,000 1.71  % %192.74 144,555 ايرادات مرفأ بيروت

 26,131  20,873 0.20  % %25.19 5,258 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 940,913  981,344 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-40,431-4.12% %  7.35

 278  299 0.00  % %7.02-21-ايرادات استراحات

60,358 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,425-67-0.11% %  0.47

 60,358  60,425 0.47  % %0.11-67-باح وفروقات قطع)ايرادات مصرف لبنان (أر

91,542 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   66,311 25,231 38.05% %  0.71

 90,255  63,159 0.70  % %42.90 27,096 ايرادات مطار بيروت الدولي

 1,287  3,152 0.01  % %59.17-1,865-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

4,747 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   6,273-1,526-24.33% %  0.04

 4,576  3,548 0.04  % %28.97 1,028 فوائد
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 171  2,725 0.00  % %93.72-2,554-حاصالت االسهم الحكومية

623,313 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   691,751-68,438-9.89% %  4.87

494,208 رسوم ادارية271   579,941-85,733-14.78% %  3.86

 49,632  54,192 0.39  % %8.41-4,560-رسوم كتاب العدل

 8,698  11,991 0.07  % %27.46-3,293-الرسوم القنصلية

 199,238  211,441 1.56  % %5.77-12,203-رسوم االمن العام

 171,716  250,040 1.34  % %31.32-78,324-رسوم السير

 22,768  20,250 0.18  % %12.43 2,518 الرسوم القضائية

 15,553  17,266 0.12  % %9.92-1,713-رسوم السوق

 26,603  14,761 0.21  % %80.22 11,842 غرامات (رسوم ادارية)

31,897 عائدات ادارية272   19,856 12,041 60.64% %  0.25

 371  316 0.00  % %17.41 55 رسوم المنائر

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

 3,059  1,634 0.02  % %87.21 1,425 رسوم الجامعة اللبنانية

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

 21,767  13,670 0.17  % %59.23 8,097 ايرادات رئاسة الموانئ

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

 249  284 0.00  % %12.32-35-سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

 336  377 0.00  % %10.88-41-رسوم امتحانات الكولوكيوم

2,166 مبيعات273   2,256-90-3.99% %  0.02

 2,166  2,256 0.02  % %3.99-90-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

67,350 رسوم اجازات274   69,257-1,907-2.75% %  0.53

 58,053  56,351 0.45  % %3.02 1,702 رسوم اجازات عمل

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

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

 1,329  1,372 0.01  % %3.13-43-غرامات (رسوم اجازات)

 6,884  6,319 0.05  % %8.94 565 رسوم اخرى على االجازات

27,692 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   20,441 7,251 35.47% %  0.22

 13  3 0.00  % %333.33 10 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 26  6 0.00  % %333.33 20 رسوم االحراج

 8,363  1,043 0.07  % %701.82 7,320 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 19,290  19,389 0.15  % %0.51-99-مبيعات اخرىرسوم وعائدات ادارية و

27,510 الغرامات والمصادرات28   26,339 1,171 4.45% %  0.21

27,232 غرامات واحكام نقدية281   26,054 1,178 4.52% %  0.21

 27,232  26,037 0.21  % %4.59 1,195 غرامات سير

 0  17 0.00  % %100.00-17-غرامات واحكام نقدية اخرى
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16 مصادرات282   12 4 33.33% %  0.00

262 عقوبات283   273-11-4.03% %  0.00

178,692 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   193,701-15,009-7.75% %  1.40

154,436 حسومات تقاعدية291   171,305-16,869-9.85% %  1.21

0 يدحاصالت البر292   42-42-100.00% %  0.00

16,660 الهبات الجارية الخارجية295   19,285-2,625-13.61% %  0.13

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

 16,250  14,904 0.13  % %9.03 1,346 هبات جارية من منظمات دولية

 410  0 0.00  %410 من منظمات غير حكوميةهبات جارية خارجية 

7,596 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   3,069 4,527 147.51% %  0.06

 321  756 0.00  % %57.54-435-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 7,129  2,313 0.06  % %208.21 4,816 استردادات

 146  0 0.00  %146 تسوية االمالك البحرية ايرادات ناتجة عن

 582,244  978,550 ايرادات خزينة مختلفة 3-396,306% -40.50

 13,071,632 12,804,155 2.05- %267,477-المجموع

%  4.55

100.00% 
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