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٢٠١١الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة
()بآﻻف الليرات السورية

ESTIMATED REVENUES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011
(S.P.000)
TAB 4/14
TYPE OF REVENUES
Marketed Output :

- Revenues from public Items sales

- Revenues of advertisment ,broad casting
And TV. records

- Revenue of television programs
- Theatre shows revenues
Not Marketed Output :
- School fees

- University fees

- Fees of residence in the students hostels

- Fees of visits to museums & antiquties sites
- Revenues of press, photographing and
magazine subscriptions

- Revenues books of sales

- Revenues of public services

- Health revenue of services & health quarantine

Other Taxes On Product :
- Real estate revenues tax
- Tax on non built Iand
- Livestock tax
- Fees on cars

- Fees on environment protection

- Fees on Investment transfer law

- Additional registration fees on cars
- Irrigation fees

- Revenue of general security offices
- Stamp fees

- Commercial & Industrial property
Protection revenues

- Additions to taxes and duties for
education buildings

- Fees on hunting, fishing & vessels

المبلــــغ

Amount

١٤/٤ جـــدول

نـــوع الـــواردات

: مخرجات سوقية
 بدل بيع اﻷشياء العامة حصيلة إعﻼنات وتسجيﻼت إذاعية25000
وتلفزيونية
20000
 قيمة برامج تلفزيونية2000
 ريع حفﻼت الفرق و المسارح3165000
: مخرجات غير سوقية
80000
 رسوم أجور مدرسية230000
 رسوم دراسة جامعية0
 رسوم اﻷقامة في المدينة الجامعية300000
 رسوم زيارة المتاحف واﻷماكن اﻷثرية حصيلة مبيعات المطابع والتصوير2000
واشتراك المجﻼت
3000
 حصيلة بيع الكتب2500000
 إيرادات الخدمات العامة50000
 بدﻻت الخدمات الصحية والحجر الصحي33675000
: الضرائب اﻷخرى على اﻹنتاج
2000000
 ضريبة ريع العقارات50000
 ضريبة العرصات30000
 ضريبة المواشي13000000
 رسوم السيارات1800000
 رسم حماية البيئة50000
 رسم انتقال حق اﻻستثمار1000000
 رسم التسجيل اﻹضافي على السيارات200000
 رسم الري1000000
 رسوم اﻷمن العام12000000
 رسم الطابع حصيلة حماية الملكية التجارية130000
والصناعية
 اﻹضافات على الضرائب والرسوم2400000
ﻷبنية التعليم
15000
 رسم الصيد البري والبحري والمراكب67000
20000
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الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة٢٠١١
)بآﻻف الليرات السورية(

ESTIMATED REVENUES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011
)(S.P. 000

جـــدول  ١٤/٤تابﻊ

نـــوع الـــواردات
ضرائب ورسوم على الصادرات :
ـ ضريبة التصدير على القطن

ضرائب ورسوم على المستوردات :
ـ رسوم كتاب العدل
ـ الرسوم الجمركية
ـ رسوم اﻹحصاء
ـ رسوم التجارة الخارجية
ـ رسوم استيراد أجهزة الراديو

الضرائب على المنتجات :
ـ رسوم أجهزة التلفزيون
ـ اﻹنفاق اﻹستهﻼكي الكمالي
ـ ضريبة اﻹسمنت
ـ ضريبة المواد المشتعلة
ـ ضريبة مقطوعية الكهرباء
ـ ضريبة السكر
ـ ضريبة المواد الكحولية
ـ ضريبة حصر التبغ
ـ ضريبة الملح
ـ ضريبة المﻼهي
ـ ضريبة اﻹنتاج الزراعي
ـ رسوم المعادن والمقالع
ـ إيرادات مختلفة
ـ إيرادات الفنادق

الضرائب الجارية على الدخل :
ـ ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية
والتجارية وغير التجارية
ـ ضريبة دخل الرواتب واﻷجور
ـ ضريبة ريع رؤوس اﻷموال المتداولة

المبلــــغ
Amount

TAB 4/14 Cont'd
TYPE OF REVENUES

0

Taxes & Duties On Exports :

42630000

Taxes & Duties On Imports :

0

30000

- Fees on cotton exportation
- Fees on the notary public

37500000

- Customs fees

1800000

- Foreign trade fees

3300000
0

108704000
0

43500000
0

70000

3700000
0

10000

3000000
0
0
0

120000

57340000
964000

187500000
174000000
12000000
1500000

- Statistic fees

- Fees on radio sets importation

Other Taxes On Products :
- Fees on television sets

- Luxury consumption expenditure
- Tax on cement
- Tax on fuel

- Tax on electricity consumption
- Sugar tax

- Tax on alcoholic beverages
- Tax on tobacco
- Tax on salt

- Tax on entertainments

- Tax on agricultural production
- Fees on mines and quarries
- Different revenues
- Hotels revenues

Current Taxes On Income :

- Tax on Industrial, commercial and
on-commercial professions

- Salaries & wages tax

-Tax on return from circulating capitals
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٢٠١١الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة
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ESTIMATED REVENUES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011
(S.P. 000)
TAB 4/14 Cont'd
TYPE OF REVENUES
Other Current Taxes :

- Fees on inheritance, wills & grants
- Arm's permits duties
- Consular fees
- Exodus fee

- Revaluation & cession fees

- Returns form petroleum pipe lines

المبلــــــغ
Amount
18000000
100000
300000

4500000
4000000
0
0

- Transit duties

1500000

- Fees on sale transfer & registration of property

3200000

- Military service commutation revenues

3200000

- Duties of crossing Damascus-bagdad road
- Fees on emigrants
- Judicial fees

Distributed Profit :

- Industrial revenues

- Agricultural revenues

- Commercial & financial revenues

Government Royalty of Joint Oil Fields
Other Revenues :

- Pension fund returns

- Reducing expenditure revenues
- Deposits and trusts

- Grants and subsidies
- Loans & assistances
- Special revenues

Supply Surplus

- Budget Surplus

- Agriculture, forestry and fishing

100000
0

1100000
525000
75000

450000
0

48115000

13050000

 تابﻊ١٤/٤ جـــدول

نـــوع الـــواردات
: الضرائب الجارية اﻷخرى

ـ رسوم اﻹنتقال على التركات والوصايا والهبات

ـ رسوم حيازة اﻷسلحة
 الرسوم القنصلية رسم الخروج رسم اعادة تقويم وتنازل عوائد مرور النفط رسوم الترانزيت بغداد-  رسوم عبور دمشق-

ـ رسوم الفراغ واﻻنتقال والتسجيل العقاري

ـ رسوم المغتربين
ـ إيرادات البدل النقدي
 الرسوم القضائية: أرباح موزعة

ـ إيرادات صناعية
ـ إيرادات زراعية
ـ إيرادات تجارية ومالية

حق الدولة من حقول النفط
: إيـرادات اخــــرى

0

 العوائد التقاعدية إيرادات مخففة للنفقات الودائع واﻻمانات الهبات واﻻعانات قروض ومساعدات إيرادات خاصة-

185004747

 فائــض الموازنـــة-

50000

9000000
4000000
0
0
193228497
23642

الفائـــض المتـــاح

 الزراعة والغابات واﻷسماك-
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٢٠١١الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة
()بآﻻف الليرات السـورية

ESTIMATED REVENUES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011
(S.P.000)
TAB 4/14 Cont'd
TYPE OF REVENUES
- Quarrying Industries

- Manufacturing Industry

- Electricity, gas and water
- Building & construction
- Trade

المبلـــغ
Amount

78416188
15787808
282342
324275

2142575

- Transport, communication & storage

50949642

- Collective, social & Individual services

1344274

- Money, Insurances & real estates
- Liquidity Surplus :

- Agriculture, forestry and fishing
- Quarrying Industry

- Manufacturing Industry

- Electricity , gas & water
- Building & construction
- Trade

- Transport ,communication & storage
- Money, Insurances & real estates

- Collective , social & Individual services

- Municipalities ( Self supply )

- Wakf Departments ( Self Supply )
- Popular work ( Self Supply )
Exceptional Revenues :

- Foreign loans & resoures
- Local loans

- Taken from reserve
GRAND TOTAL

35734001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8223750
0
0

186340503
18851555
0

167488948
835000000

 تابﻊ١٤/٤ جـــدول

نـــوع الـــواردات
 الصناعة اﻹستخراجية الصناعة التحويلية الكهرباء والغاز والماء البناء والتشييد التجارة النقل والمواصﻼت والتخزين المال والتأمين والعقارات خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية:  فائـــــض السيولـــــة الزراعـــة و الغــــابات و اﻷســــماك الصناعة اﻹستخراجية الصناعة التحويلية الكهرباء والغاز والماء البناء والتشييد التجارة النقل والمواصﻼت والتخزين المال والتأمين والعقارات خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية(  البلديات ) تمويل ذاتي( ) تمويل ذاتي-  الدوائر الوقفيـــة( العمل الشعبي ) تمويل ذاتي: إيرادات إستثنائية
 القروض والموارد الخارجية القروض الداخلية المأخوذ من اﻹحتياطيالمجمــوع العـــام

