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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة ٢٠٢٠
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 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب
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 (بماليين الليرات)ت الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادا

االيرادات الضريبية  ١
٢٬٠٠٢٬٠٠٩ ٢٬١٧٨٬٣٩٤

-٧٩٫٠٠  %٨٫١٠-١٧٦٬٣٨٥% 

ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال١١ 
١٬٠٨٧٬٠٣٩

 ٤٢٫٩٠  % %٢٧٫٩٩ ٢٣٧٬٧٤٩ ٨٤٩٬٢٩٠

٤٢٫٨٩  % %٢٧٫٩٩ ٢٣٧٬٦٦٤ ٨٤٩٬١١٢ ضريبة على الدخل١١١ 

 ١٠٩٬٣٢٠  ١٣٨٬٢٩١ ٤٫٣١  % %٢٠٫٩٥-٢٨٬٩٧١-ضريبة الدخل على األرباح

 ١٩٨٬٥٠٦  ٢٢٩٬٦٤٤ ٧٫٨٣  % %١٣٫٥٦-٣١٬١٣٨-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 ٢٣٬٠٧٠  ٣٢٬٠٥٧ ٠٫٩١  % %٢٨٫٠٣-٨٬٩٨٧-ى عائدات رؤوس االموالضريبة الدخل عل

 ٧٥١٬٧٦٢  ٤٣٩٬٦٧٩ يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 ٢٩٫٦٧  % %٧٠٫٩٨ ٣١٢٬٠٨٣

 ٤٬١١٨  ٩٬٤٤١ ٠٫١٦  % %٥٦٫٣٨-٥٬٣٢٣-غرامات (ضريبة على الدخل)

٢٦٣ ضرائب أخرى على الدخل١١٩   ٠٫٠١  % %٤٧٫٧٥ ٨٥ ١٧٨

١٦٨٬٤٣٥ ضريبة على االمالك١٢   ٦٫٦٥  % %١١٫٨٢ ١٧٬٨٠٢ ١٥٠٬٦٣٣

٣٣٬٠٨٢ ضريبة على األمالك المبنية١٢١   ١٫٣١  % %٢٠٫٢٠-٨٬٣٧٤-٤١٬٤٥٦

 ٢٩٬٠٥٩  ٣٨٬٢٧٠ ١٫١٥  % %٢٤٫٠٧-٩٬٢١١-ضريبة على األمالك المبنية

 ٤٬٠٢٢  ٣٬١٨٦ ٠٫١٦  % %٢٦٫٢٤ ٨٣٦ بة على االمالك المبنية)غرامات (ضري

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

١٤٬١٢٤ رسم االنتقال١٢٢   ٠٫٥٦  % %٣١٫٤٢-٦٬٤٧١-٢٠٬٥٩٥

 ١٣٬٢٩٨  ١٩٬٤٣٧ ٠٫٥٢  % %٣١٫٥٨-٦٬١٣٩-رسم االنتقال

 ٨٢٦  ١٬١٥٨ ٠٫٠٣  % %٢٨٫٦٧-٣٣٢-غرامات (رسم االنتقال)

١٢١٬٢٢٩ ضرائب غير متكررة على األمالك١٢٣   ٤٫٧٨  % %٣٦٫٨٦ ٣٢٬٦٤٧ ٨٨٬٥٨٢

 ١٢١٬٢٢٩  ٨٨٬٥٨٢ ٤٫٧٨  % %٣٦٫٨٦ ٣٢٬٦٤٧ الرسوم العقارية

٤٦١٬٤٨٨ الرسوم الداخلية على السلع والخدمات١٣   ١٨٫٢١  % %٣٨٫٩٤-٢٩٤٬٢٩٦-٧٥٥٬٧٨٤

٢,٩٨٢ الرسوم الداخلية على السلع١٣١   ٠٫١٢  % %٤٠٫٨٩-٢٬٠٦٣-٥٬٠٤٥

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ الرسوم على المواد الملتهبة

 ١٬٤٢٤  ٢٬٣٥٣ ٠٫٠٦  % %٣٩٫٤٨-٩٢٩-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 ١٣٠  ٤٤ ٠٫٠١  % %١٩٥٫٤٥ ٨٦ رسم التبغ والتنباك

 ٢٤  ٢١ ٠٫٠٠  % %١٤٫٢٩ ٣ غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 ١٬٠٨٨  ٢٬٦٢٧ ٠٫٠٤  % %٥٨٫٥٨-١٬٥٣٩-رسم انتاج على االسمنت

 ٣١٦  ٠ ٠٫٠١  %٣١٦ رسوم داخلية اخرى على السلع

٣٬٢٠٦ الرسوم على الخدمات١٣٣   ٠٫١٣  % %٩٣٫٢٥ ١٬٥٤٧ ١٬٦٥٩

 ١٠  ٣٩ ٠٫٠٠  % %٧٤٫٣٦-٢٩-ضريبة المالهي

 ١٬٤٦٥  ١٬٦٠١ ٠٫٠٦  % %٨٫٤٩-١٣٦-رسوم المراهنات

 ١٬٧٢٩  ٠ ٠٫٠٧  %١٬٧٢٩ رسوم على الجوائز

 ٢  ١٩ ٠٫٠٠  % %٨٩٫٤٧-١٧-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

١٢ ضريبة على المبيعات١٣٤   ٠٫٠٠  % %٦٢٫٥٠-٢٠-٣٢

 ١٢  ٣١ رسم سياحية (ضريبة المبيعات على المؤسسات ال
٥%(

-٠٫٠٠  % %٦١٫٢٩-١٩

 ٠  ١ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-١-غرامات (ضريبة على المبيعات)
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 (بماليين الليرات)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة

٤١٩٬١٣٣ يبة على القيمة المضافةالضر١٣٥   ١٦٫٥٤  % %٣٩٫٩٧-٢٧٩٬٠١٧-٦٩٨٬١٥٠

 ٤١٧٬٢٩٥  ٦٩٤٬١٢٦ ١٦٫٤٧  % %٣٩٫٨٨-٢٧٦٬٨٣١-الضريبة على القيمة المضافة

 ١٬٨٣٨  ٤٬٠٢٤ ٠٫٠٧  % %٥٤٫٣٢-٢٬١٨٦-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

٣٦٬١٥٥ رسوم اخرى على السلع والخدمات١٣٩   ١٫٤٣  % %٢٨٫٩٧-١٤٬٧٤٣-٥٠٬٨٩٨

 ١٧٬٦٥٢  ٣٠٬٢٣٨ ٠٫٧٠  % %٤١٫٦٢-١٢٬٥٨٦-رسوم على السيارات

 ١٢٤  ١٩ ٠٫٠٠  % %٥٥٢٫٦٣ ١٠٥ مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 ١٨٬٣٠١  ٢٠٬٥٥٠ ٠٫٧٢  % %١٠٫٩٤-٢٬٢٤٩-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 ٧٨  ٩١ ٠٫٠٠  % %١٤٫٢٩-١٣-لع والخدمات)غرامات (رسوم اخرى على الس

١٩١٬٩٢٠ الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية١٤   ٧٫٥٧  % %٣٧٫٨٩-١١٧٬٠٧٨-٣٠٨٬٩٩٨

١٩١٬٩٢٠ رسوم على االستيراد١٤١   ٧٫٥٧  % %٣٧٫٨٩-١١٧٬٠٧٨-٣٠٨٬٩٩٨

 ١٩١٬٩٢٠  ٣٠٨٬٩٩٨ ٧.٥٧  % %٣٧٫٨٩-١١٧٬٠٧٨-رسوم الجمارك على االستيراد

٩٣٬١٢٧ االيرادات الضريبية االخرى١٥   ٣٫٦٨  % %١٨٫٠٩-٢٠٬٥٦٢-١١٣٬٦٨٩

٩٣٬١٢٧ رسوم الطابع المالي١٥١   ٣٫٦٨  % %١٨٫٠٩-٢٠٬٥٦٢-١١٣٬٦٨٩

 ٧٥٬٢٥٨  ٩٠٬٢١٧ ٢٫٩٧  % %١٦٫٥٨-١٤٬٩٥٩-رسم طابع نقدي

 ١٧٬٣٨٢  ٢٢٬٧٨٧ ٠٫٦٩  % %٢٣٫٧٢-٥٬٤٠٥-رسم طابع اميري

 ٤٨٧  ٦٨٥ ٠٫٠٢  % %٢٨٫٩١-١٩٨-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  ٣٧٧٬٢٥٥ ٢  ١٤٫٨٩  %٢٫٥٦ ٩٬٤٢٩ ٣٦٧٬٨٢٦% 

١٩٧٬٧٤٩ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة٢٦   ٧٫٨٠  % %١٫٤٢ ٢٬٧٦٢ ١٩٤٬٩٨٧

١٢٢٬٤٥٠ حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية٢٦١   ٤٫٨٣  % %٢٠٫٠٤-٣٠٬٦٩٨-١٥٣٬١٤٨

 ١٥٬٩٧٤  ٢١٬٧٣٢ ٠٫٦٣  % %٢٦٫٥٠-٥٬٧٥٨-ايرادات كازينو لبنان

 ٢١٠  ٢٥٧ ٠٫٠١  % %١٨٫٢٩-٤٧-ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 ٦٬٢٦٦  ٥٬٧٤٦ ٠٫٢٥  % %٩٫٠٥ ٥٢٠ نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

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

-٣٫٩٥  % %٢٠٫٢٤-٢٥٬٣٧٥

 ٠  ٣٨ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٣٨-ايرادات استراحات

٦٠٬٠٧٥ حاصالت من مؤسسات عامة مالية٢٦٢   ٢٫٣٧  % %٠٫٠٠ ٦٠٬٠٧٥ ٠

 ٦٠٬٠٧٥  ٠ ٢٫٣٧  %٦٠,٠٧٥ ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

١٤٬٤٧٠ حاصالت من أمالك الدولة الخاصة٢٦٣   ٠٫٥٧  % %٦٤٫٦٥-٢٦٬٤٥٨-٤٠٬٩٢٨

 ١٤٬١٠٦  ٤٠٬٦٨٤ ٠٫٥٦  % %٦٥٫٣٣-٢٦٬٥٧٨-ايرادات مطار بيروت الدولي

 ٣٦٤  ٢٤٤ ٠٫٠١  % %٤٩٫١٨ ١٢٠ حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

٧٥٤ ات عامةحاصالت أخرى من ادارات ومؤسس٢٦٩   ٠٫٠٣  % %١٧٫٢٣-١٥٧-٩١١

 ٧٥٤  ٩١١ ٠٫٠٣  % %١٧٫٢٣-١٥٧-فوائد

١٢٣٬٦٩٧ الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات٢٧   ٤٫٨٨  % %٦٫٦٨-٨٬٨٥٩-١٣٢٬٥٥٦

٩٥٬٨٦٢ رسوم ادارية٢٧١   ٣٫٧٨  % %٣٫٣٩-٣٬٣٥٩-٩٩٬٢٢١

 ٨٬٧٥٠  ١٠٬٤٠٠ ٠٫٣٥  % %١٥.٨٧-١٬٦٥٠-رسوم كتاب العدل

 ١٬٥٣٦  ١٬٨٩١ ٠٫٠٦  % %١٨٫٧٧-٣٥٥-الرسوم القنصلية

 ٣٨٬٦٧١  ٣٨٬٢٩٠ ١٫٥٣  % %١٫٠٠ ٣٨١ رسوم االمن العام
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)اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة ين الليراتبمالي ) 

 ٣٤٬٦٣٧  ٣٣٬٣٢٠ ١٫٣٧  % %٣٫٩٥ ١٬٣١٧ رسوم السير

 ٥٬٦٦٠  ٤٬٧٤٣ ٠٫٢٢  % %١٩٫٣٣ ٩١٧ الرسوم القضائية

 ٢٬٠٥٥  ٣٬٢١١ ٠٫٠٨  % %٣٦٫٠٠-١٬١٥٦-رسوم السوق

 ٤٬٥٥٣  ٧٬٣٦٦ ٠٫١٨  % %٣٨٫١٩-٢٬٨١٣-غرامات (رسوم ادارية)

٥٬٩٤٠ عائدات ادارية٢٧٢   ٠٫٢٣  % %٥٠٫٤٩-٦٬٠٥٨-١١٬٩٩٨

 ٢٥٠  ٧٠ ٠٫٠١  % %٢٥٧٫١٤ ١٨٠ رسوم المنائر

 ٦  ٩٦٥ ٠٫٠٠  % %٩٩٫٣٨-٩٥٩-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 ٤٬٠١٨  ٢٬٧٨٤ ٠٫١٦  % %٤٤٫٣٢ ١٬٢٣٤ رسوم الجامعة اللبنانية

 ١٠١  ٣٩٢ ٠٫٠٠  % %٧٤٫٢٣-٢٩١-رسوم االمتحانات الرسمية

 ١٬٥٦٣  ٧٬٧٨٧ ٠٫٠٦  % %٧٩٫٩٣-٦٬٢٢٤-ايرادات رئاسة الموانئ

 ٢  ٠ ٠٫٠٠  %٢ سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

٤٠٣ مبيعات٢٧٣   ٠٫٠٢  % %٢٠٫٥١-١٠٤-٥٠٧

 ٤٠٣  ٥٠٧ ٠٫٠٢  % %٢٠٫٥١-١٠٤-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

١٥٬٧٦٩ رسوم اجازات٢٧٤   ٠٫٦٢  % %٢١٫٠٩ ٢,٧٤٦ ١٣٬٠٢٣

 ١٣٬٣٩٢  ١١٬١٩٦ ٠٫٥٣  % %١٩٫٦١ ٢٬١٩٦ رسوم اجازات عمل

 ١٬١٧٠  ٢٦٨ ٠٫٠٥  % %٣٣٦٫٥٧ ٩٠٢ رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 ٢٥  ٠ ٠٫٠٠  %٢٥ رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 ٢١١  ٢٤٠ ٠٫٠١  % %١٢٫٠٨-٢٩-غرامات (رسوم اجازات)

 ٩٧١  ١٬٣١٩ ٠٫٠٤  % %٢٦٫٣٨-٣٤٨-رسوم اخرى على االجازات

٥٬٧٢٣ رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى٢٧٩   ٠٫٢٣  % %٢٦٫٦٩-٢٬٠٨٤-٧٬٨٠٧

 ٥  ١٣ ٠٫٠٠  % %٦١٫٥٤-٨-رسوم االحراج

 ١٦  ١٬٢٧٧ ٠٫٠٠  % %٩٨٫٧٥-١٬٢٦١-غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 ٥٬٧٠٢  ٦٬٥١٧ ٠٫٢٣  % %١٢٫٥١-٨١٥-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

٣٬٠٦٥ الغرامات والمصادرات٢٨   ٠٫١٢  % %٤٥٫٠١-٢٬٥٠٩-٥٬٥٧٤

٢٬٩٠٢ غرامات واحكام نقدية٢٨١   ٠٫١١  % %٤٦٫٧٣-٢٬٥٤٦-٥٬٤٤٨

 ٢٬٩٠٢  ٥٬٤٤٨ ٠٫١١  % %٤٦٫٧٣-٢٬٥٤٦-غرامات سير

١ مصادرات٢٨٢   ٠٫٠٠  % %٨٠٫٠٠-٤-٥

١٦٢ عقوبات٢٨٣   ٠٫٠١  % %٣٣٫٨٨ ٤١ ١٢١

٥٢٬٧٤٤ االيرادات غير الضريبية المختلفة٢٩   ٢٫٠٨  % %٥١٫٩٦ ١٨٬٠٣٥ ٣٤٬٧٠٩

٤٣٬٧٢٩ حسومات تقاعدية٢٩١   ١٫٧٣  % %٢٨٫٢٤ ٩٬٦٢٩ ٣٤٬١٠٠

٥٬٤٧٤ الهبات الجارية الخارجية٢٩٥   ٠٫٢٢  % %١٩٠٥٫١٣ ٥٬٢٠١ ٢٧٣

 ٥٬٤٧٤  ٠ ٠٫٢٢  %٥٬٤٧٤ هبات جارية من منظمات دولية

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

٣٬٥٤١ االيرادات غير الضريبية االستثنائية٢٩٩   ٠٫١٤  % %٩٥٣٫٨٧ ٣٬٢٠٥ ٣٣٦

 ٣٨  ٣٣ ٠٫٠٠  % %١٥٫١٥ ٥ ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 ٥١٨  ٣٠٣ ٠٫٠٢  % %٧٠٫٩٦ ٢١٥ استردادات
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 لغاية شهر ٢

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة ٢٠٢٠
 من المجموع 

 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب

 الجمهورية اللبنانية
مركز االلكترونيال 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

 ٢٬٩٨٥  ٠ ٠٫١٢  %٢٬٩٨٥ ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية

 ١٥٤٬٧٦٥  ١٧٣٬٨٣٩ رادات خزينة مختلفةاي ١٠٫٩٧- %١٩٬٠٧٤-٣

٢٬٧٢٠٬٠٥٩٢٬٥٣٤٬٠٢٩
٦٫٨٤- %١٨٦٬٠٣٠-المجموع

%  ٦٫١١

١٠٠٫٠٠% 
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