
 لغاية شهر 11

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2020
 من المجموع 

 العام
 2020  2019 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

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

االيرادات الضريبية  1 9,368,677  11,708,165-2,339,488-19.98% 69.32% 

4,482,701 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   5,058,297-575,596-11.38%%  33.17

4,481,790 ضريبة على الدخل111   5,057,068-575,278-11.38 %%  33.16

 660,242  1,347,417 4.89  %%51.00-687,175-ضريبة الدخل على األرباح

 685,601  856,680 5.07  %%19.97-171,079-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 132,132  356,490 0.98  %%62.94-224,358-ضريبة الدخل على عائدات رؤوس االموال

 2,980,322  2,468,875 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

 511,447 20.72%%  22.05

 23,493  27,606 0.17  %%14.90-4,113-غرامات (ضريبة على الدخل)

911 ضرائب أخرى على الدخل119   1,229-318-25.87 %%  0.01

1,203,111 ضريبة على االمالك12   740,146 462,965 62.55%%  8.90

177,116 ضريبة على األمالك المبنية121   209,993-32,877-15.66 %%  1.31

 159,613  192,510 1.18  %%17.09-32,897-ضريبة على األمالك المبنية

 17,502  17,483 0.13  %%0.11 19 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

 1  0 0.00  %1 ضرائب اخرى على االمالك المبنية

102,631 رسم االنتقال122   93,711 8,920 9.52 %%  0.76

 97,420  88,635 0.72  %%9.91 8,785 رسم االنتقال

 5,211  5,076 0.04  %%2.66 135 امات (رسم االنتقال)غر

923,364 ضرائب غير متكررة على األمالك123   436,442 486,922 111.57 %%  6.83

 923,364  436,401 6.83  %%111.59 486,963 الرسوم العقارية

 0  41 0.00  %%100.00-41-ضريبة التحسين

2,106,658 لخدماتالرسوم الداخلية على السلع وا13   3,732,465-1,625,807-43.56%%  15.59

28,685 الرسوم الداخلية على السلع131   23,857 4,828 20.24 %%  0.21

 13,566  0 0.10  %13,566 الرسوم على المواد الملتهبة

 3,396  4,166 0.03  %%18.48-770-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 228  63 0.00  %%261.90 165 رسم التبغ والتنباك

 34  118 0.00  %%71.19-84-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 11,138  19,289 0.08  %%42.26-8,151-رسم انتاج على االسمنت

 323  221 0.00  %%46.15 102 السلع رسوم داخلية اخرى على

268,254 أرباح ادارات الحصر132   200,256 67,998 33.96 %%  1.98

 267,988  200,000 1.98  %%33.99 67,988 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

 266  256 0.00  %%3.91 10 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

9,896 الرسوم على الخدمات133   6,385 3,511 54.99 %%  0.07

 97  333 0.00  %%70.87-236-ضريبة المالهي

 1,827  3,345 0.01  %%45.38-1,518-رسوم المراهنات

 7,953  2,670 0.06  %%197.87 5,283 رسوم على الجوائز
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 لغاية شهر 11

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2020
 من المجموع 

 العام
 2020  2019 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)لتي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم ا

 19  37 0.00  %%48.65-18-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

43 ضريبة على المبيعات134   171-128-74.85 %%  0.00

 41  170 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
٥%(

-129-75.88%%  0.00

 2  1 0.00  %%100.00 1 غرامات (ضريبة على المبيعات)

1,624,694 الضريبة على القيمة المضافة135   3,135,432-1,510,738-48.18 %%  12.02

 1,616,710  3,101,779 11.96  %%47.88-1,485,069-الضريبة على القيمة المضافة

 7,984  33,653 0.06  %%76.28-25,669-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

175,086 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   366,364-191,278-52.21 %%  1.30

 115,736  169,142 0.86  %%31.57-53,406-رسوم على السيارات

 335  1,632 0.00  %%79.47-1,297-مدفوعات الشركات ذات االمتياز

 58,721  194,882 0.43  %%69.87-136,161-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 294  708 0.00  %%58.47-414-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

1,163,946 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   1,685,270-521,324-30.93%%  8.61

1,163,946 االستيرادرسوم على 141   1,685,270-521,324-30.93 %%  8.61

 1,163,946  1,685,270 8.61  %%30.93-521,324-رسوم الجمارك على االستيراد

412,261 االيرادات الضريبية االخرى15   491,987-79,726-16.20%%  3.05

412,261 رسوم الطابع المالي151   491,987-79,726-16.20 %%  3.05

 343,531  368,262 2.54  %%6.72-24,731-رسم طابع نقدي

 65,986  120,090 0.49  %%45.05-54,104-رسم طابع اميري

 2,744  3,635 0.02  %%24.51-891-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 2,670,424  2,899,019-228,595-7.89% 19.76% 

1,745,387 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26   1,829,240-83,853-4.58%%  12.91

1,523,507 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   1,657,122-133,615-8.06 %%  11.27

 85,957  110,316 0.64  %%22.08-24,359-ايرادات كازينو لبنان

 378  3,135 0.00  %%87.94-2,757-ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف

 216,703  219,555 1.60  %%1.30-2,852-ايرادات مرفأ بيروت

 36,593  46,226 0.27  %%20.84-9,633-نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 1,183,842  1,277,591 ر موازنة المواصالت السلكية ايرادات من وف
والالسلكية

-93,749-7.34%%  8.76

 34  299 0.00  %%88.63-265-ايرادات استراحات

60,075 حاصالت من مؤسسات عامة مالية262   60,358-283-0.47 %%  0.44

 60,075  60,358 0.44  %%0.47-283-ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)

156,675 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   101,690 54,985 54.07 %%  1.16

 154,588  100,044 1.14  %%54.52 54,544 ايرادات مطار بيروت الدولي

 2,087  1,646 0.02  %%26.79 441 حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

5,130 عامةحاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات 269   10,070-4,940-49.06 %%  0.04

 4,987  9,899 0.04  %%49.62-4,912-فوائد
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 لغاية شهر 11

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2020

موع من المج  
 العام

 2020  2019 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

 143  171 0.00  %%16.37-28-السهم الحكوميةحاصالت ا

608,392 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   746,905-138,513-18.54%%  4.50

497,535 رسوم ادارية271   591,192-93,657-15.84 %%  3.68

 43,662  58,768 0.32  %%25.70-15,106-رسوم كتاب العدل

 3,979  10,279 0.03  %%61.29-6,300-وم القنصليةالرس

 147,695  240,825 1.09  %%38.67-93,130-رسوم االمن العام

 249,457  205,835 1.85  %%21.19 43,622 رسوم السير

 25,794  28,721 0.19  %%10.19-2,927-الرسوم القضائية

 13,570  18,086 0.10  %%24.97-4,516-رسوم السوق

 13,378  28,678 0.10  %%53.35-15,300-غرامات (رسوم ادارية)

17,327 عائدات ادارية272   36,741-19,414-52.84 %%  0.13

 1,083  592 0.01  %%82.94 491 رسوم المنائر

 1,949  1,160 0.01  %%68.02 789 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

 6,117  6,462 0.05  %%5.34-345-الجامعة اللبنانية رسوم

 600  2,855 0.00  %%78.98-2,255-رسوم االمتحانات الرسمية

 6,947  22,868 0.05  %%69.62-15,921-ايرادات رئاسة الموانئ

 0  2,100 0.00  %%100.00-2,100-غرامات (عائدات ادارية)

 258  273 0.00  %%5.49-15-سيقىطني العالي للمورسوم التسجيل في المعهد الو

 373  431 0.00  %%13.46-58-رسوم امتحانات الكولوكيوم

1,592 مبيعات273   2,528-936-37.03 %%  0.01

 1,592  2,528 0.01  %%37.03-936-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

65,330 رسوم اجازات274   85,623-20,293-23.70 %%  0.48

 57,879  74,787 0.43  %%22.61-16,908-رسوم اجازات عمل

 1,223  1,039 0.01  %%17.71 184 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة

 25  45 0.00  %%44.44-20-رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية

 677  1,590 0.01  %%57.42-913-غرامات (رسوم اجازات)

 5,526  8,162 0.04  %%32.30-2,636-رسوم اخرى على االجازات

26,608 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   30,821-4,213-13.67 %%  0.20

 16  13 0.00  %%23.08 3 حاصالت مصلحة البارود و المتفجرات

 27  26 0.00  %%3.85 1 رسوم االحراج

 717  8,851 0.01  %%91.90-8,134-رامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)غ

 25,848  21,931 0.19  %%17.86 3,917 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

20,708 الغرامات والمصادرات28   31,869-11,161-35.02%%  0.15

20,446 غرامات واحكام نقدية281   31,543-11,097-35.18 %%  0.15

 20,446  31,543 0.15  %%35.18-11,097-غرامات سير

11 مصادرات282   17-6-35.29 %%  0.00
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 لغاية شهر 11

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2020
 من المجموع 

لعاما  
 2020  2019 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

251 عقوبات283   309-58-18.77 %%  0.00

295,937 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   291,005 4,932 1.69%%  2.19

240,655 حسومات تقاعدية291   198,761 41,894 21.08 %%  1.78

13,844 الهبات الجارية الخارجية295   82,118-68,274-83.14 %%  0.10

 246  6,442 0.00  %%96.18-6,196-كومات اجنبيةهبات جارية من ح

 13,598  75,266 0.10  %%81.93-61,668-هبات جارية من منظمات دولية

 0  410 0.00  %%100.00-410-هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

41,438 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   10,126 31,312 309.22 %%  0.31

 8,400  453 0.06  %%1754.30 7,947 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

 1,396  7,260 0.01  %%80.77-5,864-استردادات

 31,642  2,413 0.23  %%1211.31 29,229 ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية

 1,476,520  722,021 ايرادات خزينة مختلفة 3 754,499% 104.50

 15,329,205 13,515,621 11.83-%1,813,584-المجموع

%  10.92

100.00% 
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