
    …حابب أعرف أكتر      
 وزارة-واالقتصادي املالي فليحان باسل معهد مع بالتعاون  معّدة فقرة

 .للمواطنين واالقتصادية املالية الثقافة تعزيز  بهدف املالية،

 مؤشرات عن لبنان

 سؤال جواب ؟هل تعلم

 مفردات

 بيالضراعن 

 األجوبة
 الضريبة، في تعديالت املالية وزارة تقترح أن يمكن خطأ؛ -1

 موافقة بعد إال  التعديالت هذه تنفيذ يمكنها ال  ولكن
 .النيابي املجلس

  في11 هي لبنان في TVA الـ نسبة أن صحيح املئة؛ في 11 -2
 والخدمات السلع بعض إنما السلع، جميع على املئة

 .العربي الخبز  مثل الضريبة هذه من مستثناة األساسية
  الدخل ازداد كلما الضريبة معّدالت تزداد صح؛ -3

 
 وفقا

 .الشطر بحسب املئة في 20و 2 بين وتتراوح معينة لشطور 
  يقتطعها املئة في 5 قدرها نسبية لضريبة تخضع خطأ؛ -4

 .الفوائد استحقاق عند املصرف
فرض ضريبة وهو  االنتقال؛ رسم -5

ُ
 على واحدة مرة ت

 طريق عن وعقارات أموال إليهم ينتقل الذين األشخاص
 تسجيل لرسم بالنسبة أما ...غيرها أو  الوصية أو  اإلرث

 .ما عقار  شراء حال في فيستحق العقارات
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 الضرائب تقّرر  من هي املالية وزارة  -1
   صح -أ

 خطأ -ب
 

 لبنان؟ في املضافة القيمة على الضريبة نسبة هي ما -2
 املئة في 11 -أ

 املئة في 15 -ب
 املئة في 20 -ت

 
 تصاعدية ضريبة هي واألجور  الرواتب على الدخل ضريبة -3
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 للضريبة تخضع ل  املصرفية الحسابات فوائد -4
 صح - أ

 خطأ - ب
 

  ورثت حال في -5
ا
 ضريبة تدفع هل األقارب، دأح من منزل

 للدولة؟
 العقارات تسجيل رسم نعم، -أ

 االنتقال رسم نعم، -ب
 رسم يوجد ال  كال، -ت

 نسبة أي الضريبي العبء بحسب ةإلقليميا الدول  تصنيف
 2016  عام  -  القتصاد حجم إجمال من الضرائب

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.7% 
2.6% 

12.2% 
13.9% 

15.3% 15.5% 

21.7% 22.4% 

 2016 - الدولي البنك بيانات :املصدر

 على الضريبة مصدرها الضريبية اإليرادات معظم
 مليار  3,159 إيراداتها بلغت وقد .TVA املضافة القيمة

 املئة في 30.5 الـ يقارب ما أي 2015 سنة نهاية في .ل.ل
 .الدولة إيرادات إجمالي من

 من نوع 36 تحصيل (البلديات) املحلية للسلطة يمكن
  لكنها والرسوم، الضرائب

 
 :رسمين على تعتمد ما عادة

 .التأجيرية القيمة ورسم البناء ترخيص رسم

 يدفعها التي والرسوم الضرائب هي :الضريبية اإليرادات
 وضريبة الجمركية والرسوم TVA الـ مثل املواطن،

 ...وغيرها التبغ استهالك ورسوم الدخل

 الدولة تحّققها التي األرباح هي :الضريبية غير  اإليرادات
 حصر  وإدارة االتصاالت مثل) رابحة عامة مؤسسات من

 على الرسوم ومن (... بيروت ومرفأ والتنباك التبغ
 .(... السفر جوازات رسوم مثل) إدارية معامالت
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