
 لغاية شهر ٣

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة ٢٠٢٠
 من المجموع 

 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

االيرادات الضريبية  ١
٢٬٦١٠٬٥٥٢ ٢٬٩٨٢٬٦٥٥

-٧٧٫٧٦  %١٢٫٤٨-٣٧٢٬١٠٣% 

ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال١١ 
١٬٤٣٦٬٧٣٩ ١٬١٣٠٬٨٤٤

 ٤٢٫٨٠  % %٢٧٫٠٥ ٣٠٥٬٨٩٥

٤٢٫٧٩  % %٢٧٫٠٥ ٣٠٥٬٨٢٤ ضريبة على الدخل١١١ 

 ١٤٥٬٩٠٧  ١٨٩٬٧٤٣ ٤٫٣٥  % %٢٣٫١٠-٤٣٬٨٣٦-ضريبة الدخل على األرباح

 ٢١٤٬٠٤٦  ٢٤٣٬٢٥٤ ٦٫٣٨  % %١٢٫٠١-٢٩٬٢٠٨-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 ٢٩٬٥٦٠  ٦٥٬٢٣٣ ٠٫٨٨  % %٥٤٫٦٩-٣٥٬٦٧٣-خل على عائدات رؤوس االموالضريبة الد

 ١٬٠٤١٬٤١٣  ٦١٧٬٥٦٣ يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 ٣١٫٠٢  % %٦٨٫٦٣ ٤٢٣٬٨٥٠

 ٥٬٤٦٥  ١٤٬٧٧٤ ٠٫١٦  % %٦٣٫٠١-٩٬٣٠٩-غرامات (ضريبة على الدخل)

٣٤٨ الدخل ضرائب أخرى على١١٩   ٠٫٠١  % %٢٥٫٦٣ ٧١ ٢٧٧

٢٣١٬٩٠٣ ضريبة على االمالك١٢   ٦٫٩١  % %٢٢٫٦١-٦٧٬٧٧٠-٢٩٩٬٦٧٣

٤٥٬٣٩٦ ضريبة على األمالك المبنية١٢١   ١٫٣٥  % %٦٤٫٦٠-٨٢٬٨٥٠-١٢٨٬٢٤٦

 ٤٠٬٦٣٣  ١٢٢٬٢٠٠ ١٫٢١  % %٦٦٫٧٥-٨١٬٥٦٧-ضريبة على األمالك المبنية

 ٤٬٧٦٢  ٦٬٠٤٦ ٠٫١٤  % %٢١٫٢٤-١٬٢٨٤-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

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

٢٠٬١٧١ رسم االنتقال١٢٢   ٠٫٦٠  % %٣٥٫٤١-١١٬٠٥٨-٣١٬٢٢٩

 ١٩٬١٩٩  ٢٩٬٦٣٦ ٠٫٥٧  % %٣٥٫٢٢-١٠٬٤٣٧-رسم االنتقال

 ٩٧٢  ١٬٥٩٣ ٠٫٠٣  % %٣٨٫٩٨-٦٢١-غرامات (رسم االنتقال)

١٦٦٬٣٣٦ ضرائب غير متكررة على األمالك١٢٣   ٤٫٩٥  % %١٨٫٦٤ ٢٦٬١٣٨ ١٤٠٬١٩٨

 ١٦٦٬٣٣٦  ١٤٠٬١٦٠ ٤٫٩٥  % %١٨٫٦٨ ٢٦٬١٧٦ الرسوم العقارية

 ٠  ٣٨ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٣٨-ضريبة التحسين

٥٥٢٬٨٤٦ الرسوم الداخلية على السلع والخدمات١٣   ١٦٫٤٧  % %٤١٫٨٧-٣٩٨٬١٢٥-٩٥٠٬٩٧١

٣٬٩٩٤ الرسوم الداخلية على السلع١٣١   ٠٫١٢  % %٣٦٫٢١-٢٬٢٦٧-٦٬٢٦١

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ الرسوم على المواد الملتهبة

 ٢٬٢١١  ٢٬٥٥٠ ٠٫٠٧  % %١٣٫٢٩-٣٣٩-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 ١٣٠  ٤٤ ٠٫٠٠  % %١٩٥٫٤٥ ٨٦ رسم التبغ والتنباك

 ٢٧  ٤١ ٠٫٠٠  % %٣٤٫١٥-١٤-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 ٠  ٠ ٠٫٠٠  %٠ رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 ١٬٣١٠  ٣٬٦٢٦ ٠٫٠٤  % %٦٣٫٨٧-٢٬٣١٦-رسم انتاج على االسمنت

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

٠ أرباح ادارات الحصر١٣٢   ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٥٦-٢٥٦

 ٠  ٢٥٦ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٥٦-غرامات (ارباح ادارات الحصر)

٣٬٢٠٨ الرسوم على الخدمات١٣٣   ٠٫١٠  % %٨٥٫٥٤ ١٬٤٧٩ ١٬٧٢٩

 ١٢  ٥١ ٠٫٠٠  % %٧٦٫٤٧-٣٩-ضريبة المالهي

 ١٬٤٦٥  ١٬٦٥٣ ٠٫٠٤  % %١١٫٣٧-١٨٨-رسوم المراهنات

 ١٬٧٢٩  ٠ ٠٫٠٥  %١٬٧٢٩ م على الجوائزرسو

 ٢  ٢٥ ٠٫٠٠  % %٩٢٫٠٠-٢٣-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)
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 لغاية شهر ٣

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة ٢٠٢٠

لمجموع من ا  
 العام

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب

 الجمهورية اللبنانية
 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

١٣ المبيعاتضريبة على ١٣٤   ٠٫٠٠  % %٦٩٫٧٧-٣٠-٤٣

 ١٣  ٤٢ رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
٥%(

-٠٫٠٠  % %٦٩٫٠٥-٢٩

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

٤٩٥٬٣٤٢ الضريبة على القيمة المضافة١٣٥   ١٤٫٧٥  % %٤٢٫٢٨-٣٦٢٬٧٦٨-٨٥٨٬١١٠

 ٤٩٣٬٢٦٤  ٨٥٢٬٧٠٣ ١٤٫٦٩  % %٤٢٫١٥-٣٥٩٬٤٣٩-الضريبة على القيمة المضافة

 ٢٬٠٧٨  ٥٬٤٠٧ ٠٫٠٦  % %٦١٫٥٧-٣٬٣٢٩-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

٥٠٬٢٨٩ رسوم اخرى على السلع والخدمات١٣٩   ١٫٥٠  % %٤٠٫٥٤-٣٤٬٢٨٣-٨٤٬٥٧٢

 ٢٣٬٠٠٠  ٤٦٬٥٩٣ ٠٫٦٩  % %٥٠.٦٤-٢٣٬٥٩٣-رسوم على السيارات

 ١٢٤  ٢١٧ ٠٫٠٠  % %٤٢٫٨٦-٩٣-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 ٢٧٬٠٥٧  ٣٧٬٦٠٥ ٠٫٨١  % %٢٨٫٠٥-١٠٬٥٤٨-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 ١٠٨  ١٥٧ ٠٫٠٠  % %٣١٫٢١-٤٩-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

٢٧٩٬٣٤٧ الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية١٤   ٨٫٣٢  % %٣٨٫٦٢-١٧٥٬٧٧٧-٤٥٥٬١٢٤

٢٧٩٬٣٤٧ رسوم على االستيراد١٤١   ٨٫٣٢  % %٣٨٫٦٢-١٧٥٬٧٧٧-٤٥٥٬١٢٤

 ٢٧٩٬٣٤٧  ٤٥٥٬١٢٤ ٨٫٣٢  % %٣٨٫٦٢-١٧٥٬٧٧٧-رسوم الجمارك على االستيراد

١٠٩٬٧١٧ االيرادات الضريبية االخرى١٥   ٣٫٢٧  % %٢٤٫٨٧-٣٦٬٣٢٦-١٤٦٬٠٤٣

١٠٩٬٧١٧ رسوم الطابع المالي١٥١   ٣٫٢٧  % %٢٤٫٨٧-٣٦٬٣٢٦-١٤٦٬٠٤٣

 ٨٩٬١٦٤  ١١١٬٦٣٢ ٢٫٦٦  % %٢٠٫١٣-٢٢٬٤٦٨-رسم طابع نقدي

 ١٩٬٩٨٩  ٣٣٬٣٦٣ ٠٫٦٠  % %٤٠٫٠٩-١٣٬٣٧٤-رسم طابع اميري

 ٥٦٤  ١٬٠٤٨ ٠٫٠٢  % %٤٦٫١٨-٤٨٤-غرامات (رسوم الطابع المالي)

لضريبيةااليرادات غير ا  ٥٥٢٬٤٧١ ٢  ١٦٫٤٦  %١٩٫٨٥-١٣٦٬٨٣٦-٦٨٩٬٣٠٧% 

٣١٦٬٣٦٢ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة٢٦   ٩٫٤٢  % %٢٤٫٧١-١٠٣٬٨٣٢-٤٢٠٬١٩٤

٢٣١٬٧٥٥ حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية٢٦١   ٦٫٩٠  % %٣٦٫٣٣-١٣٢٬٢٣٦-٣٦٣٬٩٩١

 ٢٥٬٢٤٣  ٣١٬٧٦٤ ٠٫٧٥  % %٢٠٫٥٣-٦٬٥٢١-ايرادات كازينو لبنان

 ٢٤٥  ٣١٨ ٠٫٠١  % %٢٢٫٩٦-٧٣-ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 ٦٬٢٦٦  ٥٬٧٤٦ ٠٫١٩  % %٩٫٠٥ ٥٢٠ نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 ٢٠٠٬٠٠٠  ٣٢٦٬١٢٥ ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
سلكيةوالال

-٥٫٩٦  % %٣٨٫٦٧-١٢٦٬١٢٥

 ١  ٣٨ ٠٫٠٠  % %٩٧٫٣٧-٣٧-ايرادات استراحات

٦٠٬٠٧٥ حاصالت من مؤسسات عامة مالية٢٦٢   ١٫٧٩  % %٠٫٠٠ ٦٠٬٠٧٥ ٠

 ٦٠٬٠٧٥  ٠ ١٫٧٩  %٦٠٬٠٧٥ ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

٢٣٬٦٠٢ حاصالت من أمالك الدولة الخاصة٢٦٣   ٠٫٧٠  % %٥٦٫٩٧-٣١٬٢٤٤-٥٤٬٨٤٦

 ٢٢٬٦٨٠  ٥٤٬٤٠٥ ٠٫٦٨  % %٥٨٫٣١-٣١٬٧٢٥-ايرادات مطار بيروت الدولي

 ٩٢٢  ٤٤١ ٠٫٠٣  % %١٠٩٫٠٧ ٤٨١ حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

٩٣٠ حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة٢٦٩   ٠٫٠٣  % %٣١٫٤٧-٤٢٧-١٬٣٥٧

 ٩٣٠  ١٬٣٥٧ ٠٫٠٣  % %٣١٫٤٧-٤٢٧-ائدفو

١٥٦٬٥٥٧ الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات٢٧   ٤٫٦٦  % %٢٥٫٤٥-٥٣٬٤٥١-٢١٠٬٠٠٨

١٢٢٬٥٥٧ رسوم ادارية٢٧١   ٣٫٦٥  % %٢٢٫٥٩-٣٥٬٧٦١-١٥٨٬٣١٨
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 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الباب
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 (بماليين الليرات)ارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االد

 ١٠٬٦٤٦  ١٥٬٥٤٤ ٠٫٣٢  % %٣١٫٥١-٤٬٨٩٨-رسوم كتاب العدل

 ٢٬٥٤٠  ٣٬٥٧٨ ٠٫٠٨  % %٢٩٫٠١-١٬٠٣٨-الرسوم القنصلية

 ٤٧٬٦١٢  ٥٨٬٢٤١ ١٫٤٢  % %١٨٫٢٥-١٠٬٦٢٩-رسوم االمن العام

 ٤٧٬٠٨٠  ٥٧٬٢٧٦ ١٫٤٠  % %١٧٫٨٠-١٠٬١٩٦-رسوم السير

 ٦٬٤٣٠  ٧٬٩٥٣ ٠٫١٩  % %١٩٫١٥-١٬٥٢٣-الرسوم القضائية

 ٢٬٦٤٦  ٥٬٠١٧ ٠٫٠٨  % %٤٧٫٢٦-٢٬٣٧١-رسوم السوق

 ٥٬٦٠٣  ١٠٬٧٠٩ ٠٫١٧  % %٤٧٫٦٨-٥٬١٠٦-غرامات (رسوم ادارية)

٨٬٢٤٧ عائدات ادارية٢٧٢   ٠٫٢٥  % %٦٠٫٢٥-١٢٬٥٠١-٢٠٬٧٤٨

 ٣٤٢  ١١١ ٠٫٠١  % %٢٠٨٫١١ ٢٣١ رسوم المنائر

 ٨٣  ١٬٠٢١ ٠٫٠٠  % %٩١٫٨٧-٩٣٨-رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 ٥٬٤٢٧  ٢٬٧٩٩ ٠٫١٦  % %٩٣٫٨٩ ٢٬٦٢٨ رسوم الجامعة اللبنانية

 ٢٤٣  ١٬٢٦٣ ٠٫٠١  % %٨٠٫٧٦-١٬٠٢٠-رسوم االمتحانات الرسمية

 ٢٬١٥٠  ١٣٬٤٥٤ ٠٫٠٦  % %٨٤٫٠٢-١١٬٣٠٤-انئايرادات رئاسة المو

 ٠  ٢٬١٠٠ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٬١٠٠-غرامات (عائدات ادارية)

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

٤٩٢ مبيعات٢٧٣   ٠٫٠١  % %٣٤٫٥٧-٢٦٠-٧٥٢

 ٤٩٢  ٧٥٢ ٠٫٠١  % %٣٤٫٥٧-٢٦٠-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

١٩٬٢٣٢ رسوم اجازات٢٧٤   ٠٫٥٧  % %١٫٢٦-٢٤٥-١٩٬٤٧٧

 ١٦٬٤٤٩  ١٦٬٨٠٥ ٠٫٤٩  % %٢٫١٢-٣٥٦-رسوم اجازات عمل

 ١٬١٧٠  ٢٦٨ ٠٫٠٣  % %٣٣٦٫٥٧ ٩٠٢ رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

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

 ٢٥٧  ٣٣٧ ٠٫٠١  % %٢٣٫٧٤-٨٠-ازات)غرامات (رسوم اج

 ١٬٣٣١  ٢٬٠٦٧ ٠٫٠٤  % %٣٥٫٦١-٧٣٦-رسوم اخرى على االجازات

٦٬٠٢٩ رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى٢٧٩   ٠٫١٨  % %٤٣٫٧٢-٤٬٦٨٤-١٠٬٧١٣

 ٧  ١٣ ٠٫٠٠  % %٤٦٫١٥-٦-رسوم االحراج

 ١٩  ١٬٥٨١ ٠٫٠٠  % %٩٨٫٨٠-١٬٥٦٢-غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 ٦٬٠٠٣  ٩٬١١٩ ٠٫١٨  % %٣٤٫١٧-٣٬١١٦-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

٣٬٣٢٤ الغرامات والمصادرات٢٨   ٠٫١٠  % %٦١٫٩٧-٥٬٤١٦-٨٬٧٤٠

٣٬١٥٣ غرامات واحكام نقدية٢٨١   ٠٫٠٩  % %٦٣٫٣٥-٥٬٤٥١-٨٬٦٠٤

 ٣٬١٥٣  ٨٬٦٠٤ ٠٫٠٩  % %٦٣.٣٥-٥٬٤٥١-غرامات سير

١ مصادرات٢٨٢   ٠٫٠٠  % %٨٣٫٣٣-٥-٦

١٧٠ عقوبات٢٨٣   ٠٫٠١  % %٣٠٫٧٧ ٤٠ ١٣٠

٧٦٬٢٢٨ االيرادات غير الضريبية المختلفة٢٩   ٢٫٢٧  % %٥١٫٣٥ ٢٥٬٨٦٣ ٥٠٬٣٦٥

٦٤٬٤٢١ حسومات تقاعدية٢٩١   ١٫٩٢  % %٣٠٫٢٦ ١٤٬٩٦٥ ٤٩٬٤٥٦

٥٬٤٧٤ ارجيةالهبات الجارية الخ٢٩٥   ٠٫١٦  % %١٩٠٥٫١٣ ٥٬٢٠١ ٢٧٣

 ٥٬٤٧٤  ٠ ٠٫١٦  %٥٬٤٧٤ هبات جارية من منظمات دولية
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 لغاية شهر ٣

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة ٢٠٢٠
 من المجموع 

 العام
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ ابالب

 الجمهورية اللبنانية
 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

 ٠  ٢٧٣ ٠٫٠٠  % %١٠٠٫٠٠-٢٧٣-يةهبات جارية خارجية من منظمات غير حكوم

٦٬٣٣٣ االيرادات غير الضريبية االستثنائية٢٩٩   ٠٫١٩  % %٨٩٥٫٧٥ ٥٬٦٩٧ ٦٣٦

 ٨٥  ٥٧ ٠٫٠٠  % %٤٩٫١٢ ٢٨ ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 ٥٥٤  ٥٧٩ ٠٫٠٢  % %٤٫٣٢-٢٥-استردادات

 ٥٬٦٩٤  ٠ ٠٫١٧  %٥٬٦٩٤ يةايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحر

 ١٩٤٬١٣٠  ٢١٢٬٢١٦ ايرادات خزينة مختلفة ٨٫٥٢- %١٨٬٠٨٦-٣

٣٬٨٨٤٬١٧٨٣٬٣٥٧٬١٥٣
١٣٫٥٧- %٥٢٧٬٠٢٥-المجموع

%  ٥٫٧٨

١٠٠٫٠٠% 
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