
 شهر ١

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
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 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)ركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجم

االيرادات الضريبية  ١
١٬٢١٧٬٧٨٢ ١٬٣٦٠٬٥٢٩

-٧٩٫١٣  %١٠٫٤٩-١٤٢٬٧٤٧% 

٦٤٠٬١١٠ ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال١١   ٤١٫٥٩  % %١٢٫٧٣ ٧٢٬٢٨٧ ٥٦٧٬٨٢٣

٦٣٩٬٩٦٥ ضريبة على الدخل١١١   ٤١٫٥٨  % %١٢٫٧٣ ٧٢٬٢٤٤ ٥٦٧٬٧٢١

 ٤٩٬٢٧٣  ٨٦٬٦١١ ٣٫٢٠  % %٤٣٫١١-٣٧٬٣٣٨-ضريبة الدخل على األرباح

 ١٨٨٬٧١٣  ٢٢١٬٠٦٦ ١٢٫٢٦  % %١٤٫٦٣-٣٢٬٣٥٣-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 ١٨٬٧٥٤  ٢٨٬٠٢٥ ١٫٢٢  % %٣٣٫٠٨-٩٬٢٧١-س االموالضريبة الدخل على عائدات رؤو

 ٣٨٢٬٣٠٠  ٢٢٥٬٦٠٥ يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 ٢٤٫٨٤  % %٦٩٫٤٦ ١٥٦٬٦٩٥

 ٩٢٥  ٦٬٤١٤ ٠٫٠٦  % %٨٥٫٥٨-٥٬٤٨٩-غرامات (ضريبة على الدخل)

١٤٥ ضرائب أخرى على الدخل١١٩   ٠٫٠١  % %٤٢٫١٦ ٤٣ ١٠٢

٦٩٬٥٨١ ضريبة على االمالك١٢   ٤٫٥٢  % %١٤٫٨٨-١٢٬١٦٢-٨١٬٧٤٣

١١٬٦٨٥ ضريبة على األمالك المبنية١٢١   ٠٫٧٦  % %٥٤٫٦٠-١٤٬٠٥١-٢٥٬٧٣٦

 ١٠٬١٢٢  ٢٣٬٦١٨ ٠٫٦٦  % %٥٧٫١٤-١٣٬٤٩٦-ضريبة على األمالك المبنية

 ١٬٥٦٢  ٢٬١١٨ ٠٫١٠  % %٢٦٫٢٥-٥٥٦-المبنية) غرامات (ضريبة على االمالك

 ١  ٠ ٠٫٠٠  %١ ضرائب اخرى على االمالك المبنية

٤٬٩٥١ رسم االنتقال١٢٢   ٠٫٣٢  % %٦٨٫٠٠-١٠٬٥٢٢-١٥٬٤٧٣

 ٤٬٦٤٨  ١٤٬٥١٢ ٠٫٣٠  % %٦٧٫٩٧-٩٬٨٦٤-رسم االنتقال

 ٣٠٣  ٩٦١ ٠٫٠٢  % %٦٨٫٤٧-٦٥٨-غرامات (رسم االنتقال)

٥٢٬٩٤٥ ير متكررة على األمالكضرائب غ١٢٣   ٣٫٤٤  % %٣٠٫٦٢ ١٢٬٤١١ ٤٠٬٥٣٤

 ٥٢٬٩٤٥  ٤٠٬٥٣٤ ٣٫٤٤  % %٣٠٫٦٢ ١٢٬٤١١ الرسوم العقارية

٣٤٥٬٥٠٧ الرسوم الداخلية على السلع والخدمات١٣   ٢٢٫٤٥  % %٢٨٫٨٩-١٤٠٬٣٨٨-٤٨٥٬٨٩٥

١٬٧٢٤ الرسوم الداخلية على السلع١٣١   ٠٫١١  % %٣٧٫٣١-١٬٠٢٦-٢٬٧٥٠

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ الرسوم على المواد الملتهبة

 ٧٩٣  ١٬١٥٥ ٠٫٠٥  % %٣١٫٣٤-٣٦٢-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 ٠  ٤٤ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٤٤-رسم التبغ والتنباك

 ٩  ٨ ٠٫٠٠  % %١٢٫٥٠ ١ غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ هالك الداخلي للسياراترسم االست

 ٦٥٤  ١٬٥٤٣ ٠٫٠٤  % %٥٧٫٦٢-٨٨٩-رسم انتاج على االسمنت

 ٢٦٨  ٠ ٠٫٠٢  %٢٦٨ رسوم داخلية اخرى على السلع

٢٬٢٧٠ الرسوم على الخدمات١٣٣   ٠٫١٥  % %٤٦٫٩٣ ٧٢٥ ١٬٥٤٥

 ٥  ٢٣ ٠٫٠٠  % %٧٨٫٢٦-١٨-ضريبة المالهي

 ١٬٤٥٥  ١٬٥٠٧ ٠٫٠٩  % %٣٫٤٥-٥٢-م المراهناترسو

 ٨٠٩  ٠ ٠٫٠٥  %٨٠٩ رسوم على الجوائز

 ١  ١٥ ٠٫٠٠  % %٩٣٫٣٣-١٤-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

٦ ضريبة على المبيعات١٣٤   ٠٫٠٠  % %٦٨٫٤٢-١٣-١٩

 ٦  ١٨ رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
٥%(

-٠٫٠٠  % %٦٦٫٦٧-١٢

 ٠  ١ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-١-غرامات (ضريبة على المبيعات)
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رية اللبنانيةالجمهو  

 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

٣٢٧٬٠٣٢ الضريبة على القيمة المضافة١٣٥   ٢١٫٢٥  % %٢٨٫٩٧-١٣٣,٣٦٣-٤٦٠٬٣٩٥

 ٣٢٦٬٣٦٢  ٤٥٧٬١٤٩ ٢١٫٢١  % %٢٨٫٦١-١٣٠٬٧٨٧-الضريبة على القيمة المضافة

 ٦٧٠  ٣٬٢٤٦ ٠٫٠٤  % %٧٩٫٣٦-٢٬٥٧٦-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

١٤٬٤٧٥ رسوم اخرى على السلع والخدمات١٣٩   ٠٫٩٤  % %٣١٫٦٨-٦٬٧١١-٢١٬١٨٦

 ٧٬٦٠٩  ١٣٬٩٠٣ ٠٫٤٩  % %٤٥٫٢٧-٦٬٢٩٤-رسوم على السيارات

 ١٩  ٠ ٠٫٠٠  %١٩ مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 ٦٬٨٠٢  ٧٬٢٥٠ ٠٫٤٤  % %٦٫١٨-٤٤٨-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 ٤٥  ٣٣ ٠٫٠٠  % %٣٦٫٣٦ ١٢ غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

٩٩٬٧١٧ الدوليةالرسوم على التجارة والمبادالت ١٤   ٦٫٤٨  % %٣٧٫٨٢-٦٠٬٦٥٥-١٦٠٬٣٧٢

٩٩٬٧١٧ رسوم على االستيراد١٤١   ٦٫٤٨  % %٣٧٫٨٢-٦٠٬٦٥٥-١٦٠٬٣٧٢

 ٩٩٬٧١٧  ١٦٠٬٣٧٢ ٦٫٤٨  % %٣٧٫٨٢-٦٠٬٦٥٥-رسوم الجمارك على االستيراد

٦٢٬٨٦٧ االيرادات الضريبية االخرى١٥   ٤٫٠٩  % %٢٫٨٣-١٬٨٢٩-٦٤٬٦٩٦

٦٢٬٨٦٧ رسوم الطابع المالي١٥١   ٤٫٠٩  % %٢٫٨٣-١٬٨٢٩-٦٤٬٦٩٦

 ٥٢٬٨٩٩  ٥٣٬٤٢٦ ٣٫٤٤  % %٠٫٩٩-٥٢٧-رسم طابع نقدي

 ٩٬٦٧٢  ١٠٬٨٩٥ ٠٫٦٣  % %١١٫٢٣-١٬٢٢٣-رسم طابع اميري

 ٢٩٦  ٣٧٥ ٠٫٠٢  % %٢١٫٠٧-٧٩-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  ٢١٦,٩٥٨ ٢  ١٤٫١٠  %١٩٫٨٥-٥٣٬٧٤٥-٢٧٠٬٧٠٣% 

١٢٠٬٧٦٢ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة٢٦   ٧٫٨٥  % %٣٣٫٠٢-٥٩٬٥٤٢-١٨٠٬٣٠٤

١١٣٬٤٤٠ حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية٢٦١   ٧٫٣٧  % %٢٠٫١٠-٢٨٬٥٣٤-١٤١٬٩٧٤

 ٧٬٠٦٤  ١١٬٣٨٠ ٠٫٤٦  % %٣٧٫٩٣-٤٬٣١٦-ايرادات كازينو لبنان

 ١١٠  ٢١٩ ٠٫٠١  % %٤٩٫٧٧-١٠٩-ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 ٦٬٢٦٦  ٥٬٠٠٠ ٠٫٤١  % %٢٥٫٣٢ ١٬٢٦٦ نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 ١٠٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٣٧٥ ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-٦٫٥٠  % %٢٠٫٢٤-٢٥٬٣٧٥

٦٬٩٦٥ حاصالت من أمالك الدولة الخاصة٢٦٣   ٠٫٤٥  % %٨١٫٦٣-٣٠٬٩٥١-٣٧٬٩١٦

 ٦٬٨٣٢  ٣٧٬٧٨٩ ٠٫٤٤  % %٨١٫٩٢-٣٠٬٩٥٧-ايرادات مطار بيروت الدولي

 ١٣٣  ١٢٧ ٠٫٠١  % %٤٫٧٢ ٦ حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

٣٥٧ حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة٢٦٩   ٠٫٠٢  % %١٣٫٧٧-٥٧-٤١٤

 ٣٥٧  ٤١٤ ٠٫٠٢  % %١٣٫٧٧-٥٧-فوائد

٦٥٬٥٦٤ الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات٢٧   ٤٫٢٦  % %٥٫٥٩-٣٬٨٨٠-٦٩٬٤٤٤

٤٩٬٥٣١ رسوم ادارية٢٧١   ٣٫٢٢  % %١٫٤٠-٧٠٥-٥٠٬٢٣٦

 ٤٬٦٥٩  ٥٬٣٦٦ ٠٫٣٠  % %١٣٫١٨-٧٠٧-رسوم كتاب العدل

 ١,١٢٦  ٩٢١ ٠٫٠٧  % %٢٢٫٢٦ ٢٠٥ الرسوم القنصلية

 ٢١٬٦٥٦  ١٩٬٩٣٣ ١٫٤١  % %٨٫٦٤ ١٬٧٢٣ رسوم االمن العام

 ١٦٬٠١٨  ١٦٬٦٦٧ ١٫٠٤  % %٣٫٨٩-٦٤٩-رسوم السير

 ٣٬٠٠٣  ٢٬١٤٤ ٠٫٢٠  % %٤٠٫٠٧ ٨٥٩ الرسوم القضائية

 ٩٠٧  ١٬٥٢٢ ٠٫٠٦  % %٤٠٫٤١-٦١٥-رسوم السوق
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 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

 ٢٬١٦٢  ٣٬٦٨٣ ٠٫١٤  % %٤١٫٣٠-١٬٥٢١-غرامات (رسوم ادارية)

٤٬٦٢٩ عائدات ادارية٢٧٢   ٠٫٣٠  % %١٨٫٤٣-١٬٠٤٦-٥٬٦٧٥

 ١٤٨  ٣٣ ٠٫٠١  % %٣٤٨٫٤٨ ١١٥ رسوم المنائر

 ٠  ٧٤٤ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٧٤٤-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 ٣٬٦٢٦  ٢٬٥٦٢ ٠٫٢٤  % %٤١٫٥٣ ١٬٠٦٤ رسوم الجامعة اللبنانية

 ٨٥٣  ٢٬٣٣٦ ٠٫٠٦  % %٦٣٫٤٨-١٬٤٨٣-ايرادات رئاسة الموانئ

 ٢  ٠ ٠٫٠٠  %٢ سيقىالعالي للمورسوم التسجيل في المعهد الوطني 

٢٠٤ مبيعات٢٧٣   ٠٫٠١  % %١٨٫٤٠-٤٦-٢٥٠

 ٢٠٤  ٢٥٠ ٠٫٠١  % %١٨٫٤٠-٤٦-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

٨٬٣٥٧ رسوم اجازات٢٧٤   ٠٫٥٤  % %٨٫٦٧ ٦٦٧ ٧٬٦٩٠

 ٧٬٦٩١  ٦٬٦٠٦ ٠٫٥٠  % %١٦٫٤٢ ١٬٠٨٥ رسوم اجازات عمل

 ٠  ٢٦٨ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٦٨-ع تبغ و تنباك بالجملةرسوم رخص بي

 ١١٦  ١٤٣ ٠٫٠١  % %١٨٫٨٨-٢٧-غرامات (رسوم اجازات)

 ٥٥٠  ٦٧٣ ٠٫٠٤  % %١٨٫٢٨-١٢٣-رسوم اخرى على االجازات

٢٬٨٤٣ رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى٢٧٩   ٠٫١٨  % %٤٩٫١٧-٢٬٧٥٠-٥٬٥٩٣

 ٥  ٨ ٠٫٠٠  % %٣٧٫٥٠-٣-رسوم االحراج

 ٧  ١٬٠٦٣ ٠٫٠٠  % %٩٩٫٣٤-١٬٠٥٦-غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 ٢٬٨٣١  ٤٬٥٢٢ ٠٫١٨  % %٣٧٫٣٩-١٬٦٩١-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

١٬٥١٠ الغرامات والمصادرات٢٨   ٠٫١٠  % %٤٧٫٢٨-١٬٣٥٤-٢٬٨٦٤

١٬٣٥٧ غرامات واحكام نقدية٢٨١   ٠٫٠٩  % %٥٠٫٦٥-١٬٣٩٣-٢٬٧٥٠

 ١٬٣٥٧  ٢٬٧٥٠ ٠٫٠٩  % %٥٠٫٦٥-١٬٣٩٣-غرامات سير

٠ مصادرات٢٨٢   ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٣-٣

١٥٣ عقوبات٢٨٣   ٠٫٠١  % %٣٧٫٨٤ ٤٢ ١١١

٢٩٬١٢٢ االيرادات غير الضريبية المختلفة٢٩   ١٫٨٩  % %٦٠٫٩٨ ١١٬٠٣١ ١٨٬٠٩١

٢٢٬٢٣٤ حسومات تقاعدية٢٩١   ١٫٤٤  % %٢٥٫٩١ ٤٬٥٧٥ ١٧٬٦٥٩

٥٬٢٧٧ الهبات الجارية الخارجية٢٩٥   ٠٫٣٤  % %١٨٣٢٫٩٧ ٥٬٠٠٤ ٢٧٣

 ٥٬٢٧٧  ٠ ٠٫٣٤  %٥٬٢٧٧ هبات جارية من منظمات دولية

 ٠  ٢٧٣ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٧٣-هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

١٬٦١١ االستثنائية االيرادات غير الضريبية٢٩٩   ٠٫١٠  % %٩١٣٫٢١ ١٬٤٥٢ ١٥٩

 ٠  ٢١ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢١-ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 ٣٧٧  ١٣٨ ٠٫٠٢  % %١٧٣٫١٩ ٢٣٩ استردادات

 ١٬٢٣٤  ٠ ٠٫٠٨  %١٬٢٣٤ ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية

 ١٠٤٬٢٢٩  ٩٣٬٤٤١ ختلفةايرادات خزينة م ١١٫٥٥  %١٠٬٧٨٨ ٣

١٬٧٢٤٬٦٧٣١٬٥٣٨٬٩٦٩
١٠٫٧٧- %١٨٥٬٧٠٤-المجموع

%  ٦٫٧٧

١٠٠٫٠٠% 
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