
 شهر 1

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2021
 من المجموع 

 العام
 2021  2020 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)مركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الج

االيرادات الضريبية  1 635,062  1,217,782-582,720-47.85% 83.97% 

318,593 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11   640,110-321,517-50.23%%  42.12

318,515 ضريبة على الدخل111   639,965-321,450-50.23 %%  42.11

 16,693  49,273 2.21  %%66.12-32,580-ضريبة الدخل على األرباح

 42,342  188,713 5.60  %%77.56-146,371-ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

 14,253  18,754 1.88  %%24.00-4,501-س االموالضريبة الدخل على عائدات رؤو

 244,637  382,300 يع ضريبة الدخل على فوائد وعائدات وايرادات جم
المصارف لدى الدائنة الحسابات

-137,663-36.01%%  32.35

 590  925 0.08  %%36.22-335-غرامات (ضريبة على الدخل)

78 ضرائب أخرى على الدخل119   145-67-46.21 %%  0.01

39,347 ضريبة على االمالك12   69,581-30,234-43.45%%  5.20

4,476 ضريبة على األمالك المبنية121   11,685-7,209-61.69 %%  0.59

 3,990  10,122 0.53  %%60.58-6,132-ضريبة على األمالك المبنية

 486  1,562 0.06  %%68.89-1,076-غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)

 0  1 0.00  %%100.00-1-ضرائب اخرى على االمالك المبنية

2,117 رسم االنتقال122   4,951-2,834-57.24 %%  0.28

 2,017  4,648 0.27  %%56.60-2,631-رسم االنتقال

 100  303 0.01  %%67.00-203-غرامات (رسم االنتقال)

32,754 متكررة على األمالك ضرائب غير123   52,945-20,191-38.14 %%  4.33

 32,754  52,945 4.33  %%38.14-20,191-الرسوم العقارية

157,151 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13   345,507-188,356-54.52%%  20.78

289 الرسوم الداخلية على السلع131   1,724-1,435-83.24 %%  0.04

 0  0 0.00  %0 الرسوم على المواد الملتهبة

 85  793 0.01  %%89.28-708-الرسوم على المسكرات والمشروبات الروحية

 0  0 0.00  %0 رسم التبغ والتنباك

 0  9 0.00  %%100.00-9-غرامات (رسوم الداخلية على السلع)

 0  0 0.00  %0 راترسم االستهالك الداخلي للسيا

 203  654 0.03  %%68.96-451-رسم انتاج على االسمنت

 1  268 0.00  %%99.63-267-رسوم داخلية اخرى على السلع

17 الرسوم على الخدمات133   2,270-2,253-99.25 %%  0.00

 0  5 0.00  %%100.00-5-ضريبة المالهي

 17  1,455 0.00  %%98.83-1,438-رسوم المراهنات

 0  809 0.00  %%100.00-809-رسوم على الجوائز

 0  1 0.00  %%100.00-1-غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

1 ضريبة على المبيعات134   6-5-83.33 %%  0.00

 1  6 رسم ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية (
٥%(

-5-83.33%%  0.00

152,247 ريبة على القيمة المضافةالض135   327,032-174,785-53.45 %%  20.13
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 شهر 1

 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2021
 من المجموع 

 العام
 2021  2020 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

 151,854  326,362 20.08  %%53.47-174,508-لمضافةالضريبة على القيمة ا

 393  670 0.05  %%41.34-277-غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)

4,597 رسوم اخرى على السلع والخدمات139   14,475-9,878-68.24 %%  0.61

 597  7,609 0.08  %%92.15-7,012-رسوم على السيارات

 0  19 0.00  %%100.00-19-االمتيازمدفوعات الشركات ذات 

 3,997  6,802 0.53  %%41.24-2,805-رسوم مغادرة االراضي اللبنانية

 3  45 0.00  %%93.33-42-غرامات (رسوم اخرى على السلع والخدمات)

95,835 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14   99,717-3,882-3.89%%  12.67

95,835 على االستيراد رسوم141   99,717-3,882-3.89 %%  12.67

 95,835  99,717 12.67  %%3.89-3,882-رسوم الجمارك على االستيراد

24,136 االيرادات الضريبية االخرى15   62,867-38,731-61.61%%  3.19

24,136 رسوم الطابع المالي151   62,867-38,731-61.61 %%  3.19

 23,113  52,899 3.06  %%56.31-29,786-رسم طابع نقدي

 988  9,672 0.13  %%89.78-8,684-رسم طابع اميري

 35  296 0.00  %%88.18-261-غرامات (رسوم الطابع المالي)

االيرادات غير الضريبية  2 73,314  216,958-143,644-66.21% 9.69% 

35,948 ؤسسات عامة /امالك الدولةحاصالت ادارات وم26   120,762-84,814-70.23%%  4.75

35,803 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261   113,440-77,637-68.44 %%  4.73

 15,788  7,064 2.09  %%123.50 8,724 ايرادات كازينو لبنان

 15  110 0.00  %%86.36-95-احفايرادات المغارات واآلثارات والمت

 20,000  6,266 2.64  %%219.18 13,734 نيايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوط

 0  100,000 ايرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية 
والالسلكية

-100,000-100.00%%  0.00

86 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة263   6,965-6,879-98.77 %%  0.01

 0  6,832 0.00  %%100.00-6,832-ايرادات مطار بيروت الدولي

 86  133 0.01  %%35.34-47-حاصالت من امالك الدولة الخاصة االخرى

59 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269   357-298-83.47 %%  0.01

 59  357 0.01  %%83.47-298-فوائد

13,380 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27   65,564-52,184-79.59%%  1.77

11,048 رسوم ادارية271   49,531-38,483-77.69 %%  1.46

 1,733  4,659 0.23  %%62.80-2,926-رسوم كتاب العدل

 178  1,126 0.02  %%84.19-948-الرسوم القنصلية

 6,968  21,656 0.92  %%67.82-14,688-وم االمن العامرس

 1,024  16,018 0.14  %%93.61-14,994-رسوم السير

 654  3,003 0.09  %%78.22-2,349-الرسوم القضائية

 232  907 0.03  %%74.42-675-رسوم السوق

 259  2,162 0.03  %%88.02-1,903-غرامات (رسوم ادارية)
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 النسبة الفرقبيان االيراداتالبندلالفص
  نسبة 2021
 من المجموع 

 العام
 2021  2020 الباب

 الجمهورية اللبنانية
 المركز االلكتروني وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 (بماليين الليرات)بلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى م

641 عائدات ادارية272   4,629-3,988-86.15 %%  0.08

 108  148 0.01  %%27.03-40-رسوم المنائر

 0  3,626 0.00  %%100.00-3,626-رسوم الجامعة اللبنانية

 528  853 0.07  %%38.10-325-ايرادات رئاسة الموانئ

 5  2 0.00  %%150.00 3 سيقىرسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للمو

43 مبيعات273   204-161-78.92 %%  0.01

 43  204 0.01  %%78.92-161-حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

1,446 رسوم اجازات274   8,357-6,911-82.70 %%  0.19

 1,030  7,691 0.14  %%86.61-6,661-رسوم اجازات عمل

 31  116 0.00  %%73.28-85-غرامات (رسوم اجازات)

 385  550 0.05  %%30.00-165-رسوم اخرى على االجازات

202 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279   2,843-2,641-92.89 %%  0.03

 0  5 0.00  %%100.00-5-رسوم االحراج

 0  7 0.00  %%100.00-7-غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

 202  2,831 0.03  %%92.86-2,629-رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

882 الغرامات والمصادرات28   1,510-628-41.59%%  0.12

829 غرامات واحكام نقدية281   1,357-528-38.91 %%  0.11

 829  1,357 0.11  %%38.91-528-غرامات سير

53 عقوبات283   153-100-65.36 %%  0.01

23,104 االيرادات غير الضريبية المختلفة29   29,122-6,018-20.66%%  3.05

21,229 حسومات تقاعدية291   22,234-1,005-4.52 %%  2.81

0 الهبات الجارية الخارجية295   5,277-5,277-100.00 %%  0.00

 0  5,277 0.00  %%100.00-5,277-هبات جارية من منظمات دولية

1,875 االيرادات غير الضريبية االستثنائية299   1,611 264 16.39 %%  0.25

 1,016  0 0.13  %1,016 ات ناتجة عن تسوية مخالفات البناءايراد

 45  377 0.01  %%88.06-332-استردادات

 814  1,234 0.11  %%34.04-420-ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية

 47,938  104,229 ايرادات خزينة مختلفة 3-56,291%-54.01

 1,538,969 756,314 50.86-%782,655-المجموع

%  6.34

100.00% 
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