
 

 
 
 

 
 

 قانون  مشروع
   مي إلى تعدیلیر 

 53و 50و 21و 7رقم  وادالممن كل 
  تعدیالتهمع  12/6/1959 تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من 

 )الدخل ضریبة قانون(
 و

 44و 43و 16و 15و 11اد و الم
 تعدیالته مع 12/6/1959 تاریخ 146  رقم اإلشتراعي المرسوم من
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 األسباب الموجبة

 
مرحلة إعادة خالل  ) وتحدیداً 1975/1990الحرب اللبنانیة (مرحلة  انتهاءالتشریعات الصادرة ُبعید  تلّما كان

قابل البعض بالم استثنتإنما  النصوصا قد شملت عدد كبیر من القوانین وطّورت الكثیر من اإلعمار وما تبعه
بادرة هذا ولم یتم القیام بأي م .ها قوانین الجمعیات وسبل تمویلها وٕاعفائها من الضرائب والرسوماآلخر وأهم

قلیدیة مرعیة في ظل مفاهیم تعلى قدمها و  تلاز ز الهبات والمساعدات الممنوحة للجمعیات والتي ما تحفیجدیة ل
 .ماعیةواالجت االقتصادیةومعاییر هالكة لم تعد تتالءم مع الظروف الواقعیة الحالیة للبالد ومع التطورات 

 
قد  لعامةا المنفعة ذاتقد ثبت من خالل الممارسة والتجربة والوقائع أن الجمعیات وسیما منها تلك  ولّما كان

 ةاالجتماعیبدور رائد في تقدیم العون والمساعدة والخدمات  نفس الحقبة،، بالرغم مما تقدم وخالل قامت
میادین ردیف في بعض العملها للمواطنین والمعوزین وخاصة في مجاالت اإلغاثة واإلسعاف والتعلیم؛ مما جعل 

متعاظمة المكمل لدور الدولة العاجزة عن تلبیة جمیع وثائر الحاجات والطلبات  دورهاو لعمل األجهزة الحكومیة 
زمات. على مّر السنین واألالصعبة والمعیشیة  واالجتماعیة االقتصادیةمع تفاقم الدین العام وتأزم األوضاع 

ت اإلغاثة في مجاال ومحوریاً  مهماً  ، على سبیل الذكر والتعداد لیس إال، أنها لعبت دوراً والیقین هذا، ومع العلم
ط عن تقدیم خدمات التعلیم ومحو األمیة واالنخرا فضالً  ،األولیةواإلسعاف وفي تنفیذ برامج الرعایة الصحیة 

اطنین تخفیف األعباء على كاهل المو ساعدت في في برامج التنمیة الریفیة وفي حمالت التوعیة المجتمعیة و 
 البالد على مدى أربعة عقود منعصفت بذات الدخل المحدود أو المنعدم في الفترات الحرجة والصعبة التي 

 وفي شبه غیاب للدولة الراعیة. زمنال
 

مویل تأمین مقومات نجاح الجمعیات في تأدیة مهامها وتحقیق الغایة التتنوع الموارد وسبل من شأن ولّما كان 
التي أنشئت من أجلها وذلك في ظل احتیاجاتها المتعاظمة والصعوبات االقتصادیة التي تواجهها في سیاق 

تتطور  التي ال یمكن أنقیامها بوظائفها المهمة والضروریة؛ ومن ضمنها حمالت التمویل والتبرعات الطوعیة 
 في غیاب حوافز وتنزیالت مقابلة تمنح لهؤالء المتبرعین والممولین الطوعیین.  وزخماً  تفاعل وتزید حجماً وت
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 والممولین ینالمتبرعلهؤالء  مهماً  والمرعیة اإلجراء ال تشكل حافزاً  النافذة راهناً  القانونیة ت النصوصكان ولّما
ة العامة تحوز على صفة المنفع لعدم تطورها وعدم مالءمتها سیما بالنسبة للجمعیات التي ال نظراً الطوعیین 

 1785المعّدل بموجب المرسوم رقم  ،17/7/1970 في صادرال 14913 رقم مرسوممن ال 1حیث ان المادة 
 ضعةالخا األرباح من تنزیلها یمكن التي اإلسعاف لنفقات العامة الحدود تعییني ، الت14/2/1979تاریخ 
 یمكن يالت للمبالغ األقصى الحدودون تعدیل لجهة في حینه علیه  ما زالت على ما كانت ،الدخل لضریبة
 اإلحسان وأ التبرع أو اإلسعاف سبیل على مدفوعة تكون والتي الدخل، لضریبة الخاضعة األرباح من تنزیلها

 الحدهذا و  .1959 حزیران 12 تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من السابعة المادة من التاسع للبند وفقاً 
 ال أن طشر  الصافیة غیر الدافعة السنویة المؤسسة واردات قیمة مجموع من باأللف واحد نسبةبهو  األقصى
 تعدیل لىإ أو ملحوظاً  السنة؛ مع العلم أنه لم یصار كما كان مرتقباً  في لبنانیة لیرة ألف عشر خمسة یتجاوز

ل لكي یتالءم مع التطورات الحاصلة وتبدّ  الوزراء مجلس في تتخذ بمراسیم االقتضاء عند األقصى الحد هذا
مسوغ قانوني  ودون وجّل ما تم القبول به عرفیاً  .وغالء المعیشة الظروف واألوضاع المالیة واالقتصادیة والنقدیة

 146 رقم اإلشتراعي المرسوممن  16دة هو مبلغ تنزیل بقیمة مائة ملیون لیرة لبنانیة كما هو ملحوظ في الما
 قیمتها تتجاوز ال هبة كلالتي اعفت في المطلق من رسوم االنتقال  )اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ
 أو نیةف أو ثقافیة أو ریاضیة جمعیة أو خیریة مؤسسةكان  له الموهوب كان إذا إال لیرة ألف ستمائةو  ملیون
 هذه تكون ماعندأما  .لیرة ملیون مئة مبلغعندها  اإلعفاء یشملحیث  الدینیة األوقاف فیها بما دینیة أو خیریة
 یمكن التي والمساعدات للهبات األقصى الحدعندها  یرفع، فعامة منفعة ذات مؤسسات إلى مدفوعة المبالغ
؛ المتبرع لمكلفل الصافیة السنویة األرباح قیمة من بالمئة عشرة إلى الدخل لضریبة الخاضعة األرباح من تنزیلها

بدل  ما یتم تحقیق عجز هو اإلیرادات اإلجمالیة إذ غالباً فق القانون المقارن  مع العلم أن المعیار المطبق عادةً 
 سیما في ظروف تحفیز االستثمار واالستدانة.  الربح 

 
اساس  بالضریبة على عما تقدم، ال یوجد إطار قانوني واضح وصریح یسمح لمن هم مكلفون ، فضالً ولّما كان

الربح المقطوع (وهم شریحة كبیرة من المكلفین سیما منهم المهن الحرة وشركات التأمین ومتعهدي األشغال 
تحت خانة ضریبة الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد (الباب الثاني) من االستفادة حتى العامة وسواهم) أو 

ظام الضرائب في ظل نوذلك، الدخل  لضریبة الخاضعة األرباح منلتنزیل تبرعاتهم ومساعداتهم من هكذا تدبیر 
 ومستدامة.ومهمة ؛ مما یحرم، والحال هذه، الجمعیات من مصادر تمویل إضافیة راهناً  النوعیة المتبع
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 التي ،)اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 15 المادةهذا، ولما كانت 
 نتیجة تؤولو  التركة عناصر في تدخل ال التيو  الحیاة على التأمین عقود في الملحوظة المبالغ موضوع تعالج
 28/6/2001 تاریخ 326 رقم القانون بموجبتم تعدیلها سبق و بهم، قد  الموصى أو الورثة إلى الوفاة لواقعة

التي و  الحیاة على التأمین عقود في الملحوظة المبالغلكي تصبح تلك  22/2/2007 تاریخ 40 رقم والمرسوم
إلى إعفاء الجمعیات سیما في حینه ؛ إال أنه لم یصار %5 بنسبة محددة لضریبة خاضعةً تؤول إلى المستفید 

یح هذا بالمبادئ اآلنفة الذكر توض نه یقتضي عمالً . وبالتالي، فإالعامة المنفعة صفة على تحوزالتي تلك 
 . لهذه الجهة لتفادي أي إلتباس أو لبس أو لغط اإلعفاء

 
في تمویل القطاع األهلي بصفة غیر مباشرة من خالل وضع  من المتاح للدولة المساهمة هي ایضاً  كان ولّما

إلعفائه من بعض الضرائب و/أو إعطاء حوافز وتنزیالت لتشجیع التبرعات والمساهمات مع ما یستتبع قوانین 
ذلك من نتائج لجهة تنفیذ برامج ومشاریع إنمائیة وخدماتیة عن طریق تلك المجموعات تساعد على تأمین 

 هو ضروري. المساعدات وٕایجاد فرص عمل وٕاطالق العجلة االقتصادیة وتحفیز النمو وغیرها مما 
 

زیادة تأمین التمویل و  على تساعدومتوازنة وموضوعیة  مقبولةآلیة  إیجاد، ما تقدم حیالیقتضي، ولّما كان 
الخاضعة للرقابة أي ما یسمى بالجمعیات ذات المنفعة العامة التي تلك التبرعات لتلك الهیئات وسیما منها 

؛ وٕانما دون المساس بحقوق الدولة والخزینة أو 30/6/1977تاریخ  87تنظمها أحكام المرسوم اإلشتراعي رقم 
 آلیة منضقانوني تشریعي  سیاق في إدراج أي طرح أو اقتراح أو تعدیل علىمع السهر التأثیر على دورها 

 الضریبیة. والعدالة المساواةو  م الدستورتحتر 
  

یبیة وتفسیرها النصوص الضر یقتضي مقاربة بحیث  متكامالً  اً تشریعی اً نظام یشّكلولما كان القانون الضریبي 
 ُیفّسر قد التباس أيویزیل  وفق نیة المشترع بما یضمن حسن تنفیذهافیما بینها متكامل وبصورة منسجمة  ككلٍ 
 .كانت جهة ألي

 
 لذلــــك،

 
 الذي یوصي بتعدیل بعض مواد كل من المرسوم بمشروع القانون الحاضر،مرجعكم الموّقر نتقّدم من فإّننا 

 146 رقم اإلشتراعي المرسومو  )الدخل ضریبة قانون( تعدیالته مع 12/6/1959 تاریخ 144 رقم اإلشتراعي
 راجین إقراره. ؛)اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ
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 :المقترح النّص 
 

ضریبة  قانون( 12/6/1959  تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من 7 المادة من 9 لبندا ُیلغى: األولى المادة
 :التالي بالنص عنه وُیستعاض) الدخل

 
 أو قافیةث أو أو اجتماعیة خیریة مؤسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاف سبیل على دفعت أنها یثبت التي المبالغ -9

 ةالسنوی المؤسسة واردات قیمة مجموع من خمسة باأللف أقصى محدد بنسبة حد ضمن وذلك رسمیاً  بها معترف ریاضیة
 التي ساعداتوالم للهبات األقصى الحد ویرفع. السنة في لبنانیة لیرة ملیون مائتي یتجاوز ال أن شرط الصافیة غیر الدافعة
 لدافعةا السنویة المؤسسة واردات قیمة مجموع من بالمئة عشرةخمسة  إلى الدخل لضریبة الخاضعة األرباح من تنزیلها یمكن
 .عامة منفعة ذات مؤسسات إلى مدفوعة المبالغ هذه تكون عندما الصافیة غیر

 
) الدخل ضریبة قانون( 12/6/1959  تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من 21 المادة لغىتُ : ثانیةال المادة

 :التالي بالنص اعنه وُیستعاض
 

 -21المادة 
كما  .لمقطوعا الربح الصافي لتحدید الواردات مجموع على تطبیقها الواجب المعدالت تعیین المالیة وزارة مركزها لجنة تتولى

 التي الغالمب ،المذكور المعتمد المعّدل تطبیق وقبل الصافیة الحاصلة خالل السنة السابقة،غیر الواردات  ویقتطع من مجموع
 اوزتتج الضمن حدود قصوى عامة  منفعة ذات إلى مؤسسات اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاف سبیل على دفعت أنها یثبت

  السابقة. السنة خالل الحاصلة الصافیةغیر  الواردات ) من مجموع%01نسبة عشرة بالمئة (

 
 12/6/1959  تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من 50 المادةإلى  5یضاف بند جدید رقم : ةالثالث المادة

 :لما یلي وفقاً  )الدخل ضریبة قانون(
 

  -50المادة 
 :السابقة المادة في المذكورة الصافیة غیر الواردات من تنزل الصافیة، الواردات تحدید الجل

.......... 
 ال أن شرط عامة منفعة ذات مؤسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاف سبیل على دفعت أنها یثبت التي المبالغ -5

 .السابقةالمادة  في المذكورة الصافیة غیر الواردات مجموع من) %51( بالمئة عشرةخمسة  نسبة تتجاوز
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) الدخل ضریبة قانون( 12/6/1959 تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من 53 المادة ُتلغى: ةالرابع المادة

 :التالي بالنص عنها وُیستعاض
 
 -53المادة  

 في غلیش اجیر عامل أو أو مستخدم كل على یجب السابقة، المادة ألحكام وفقا العمل رب على المفروض التصریح على عالوة
 ریحاتص سنة، كل من ایار قبل اول المنطقة، مالیة الى بنفسه یقدم ان عدة، محالت أو مؤسسات في عمال أو وظیفة واحد آن

 كل من قبضها التي المبالغ ومقدار السنة السابقة، خالل عندهم اشتغل الذین وعناوینهم، االعمال، ارباب مختلف اسماء فیه یبین
 إلى إلحسانا أو التبرع أو اإلسعاف سبیل من قبله على ُدفعت أنها كما وتلك التي أثبت السنة تلك في له استحقت أو منهم

مع ما یالزمها من  51و 50بأحكام المادتین عمال  الصافیة غیر الواردات من وجرى تنزیلها عامة منفعة ذات مؤسسات
 .مثبتة لذلكمستندات 

 من ولاال بموجب الباب المحدثة للضریبة خاضعة مهنة نفسه الوقت في یمارس عامل او مستخدم كل على ایضا ذلك ویجب
 .الحیاة لمدى تخصیصات او تقاعد معاش اخرى جهة من یتقاضى او االشتراعي المرسوم هذا

 
 

) اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 11 المادة لغىتُ  :الخامسة المادة
 :التالي بالنص اعنه وُیستعاض

 
  -11المادة 
 وتعتبر اء،القض أمام بحق المتوفي بها التذرع یمكن بمستندات ثابتة كانت إذا وٕالزامات دیون من علیها ما كل التركة من یخرج
 .التركة إلزامات من الدفن نفقات
 تحت المختصة المالیة لهم الدوائر تحددها التي المهلة ضمن المذكورة وااللتزامات بالدیون المتعلقة المستندات تقدیم الورثة على
 .الرفض طائلة

 .الصافیة غیر كةالتر  قیمة بالمایة من واحداً  مجموعها یتجاوز ال أن شرط بالمستندات، إثباتها تعذر عند الدفن نفقات قبول ویجوز
 أو تبرعال أو اإلسعاف سبیل من حیاته على عشر سنواتخر من قبل المورث خالل آ دفعت أنها یثبت التي ل المبالغتنزكما 

 قیمة التركة غیر مجموع من) %51( بالمئة عشرةخمسة  نسبة تتجاوز ال أن شرط عامة منفعة ذات مؤسسات إلى اإلحسان
  .المستفیدة ات وفواتیر أصولیة صادرة عن الجهاتبمستند ثبتالصافیة وان تُ 
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 )اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 15 المادةلغى تُ : سةالمادة الساد
 بالنص التالي: اوُیستعاض عنه

 
  -15 لمادةا

في تاریخ  إلى المستفیدسواء آلت التركة  عناصر في تدخل وال الحیاة على التأمین عقود في الملحوظة المبالغ هبه تعتبر ال
أو تم تسدیدها للمؤمنین أو المستفیدین على شكل عائدات إستثمار لألقساط المدفوعة عمًال بتلك  اإلستحقاق نتیجة للوفاة

 تضاف وال اعفاء اي بدون التأمین مبلغ من بالمئة خمسة) %5( مقداره برسم تلك المبالغ والعائداتمن  المستفید یكلف. العقود
 .عالوة ایة علیه
 .الجدید التعدیل هذا صدور بتاریخ عنها الرسم قیمة تدفع ولم تصف لم التي الواقعات على النص هذا یطبق

المستفید من المبالغ الملحوظة في عقود التأمین على الحیاة التي یكتتب بها ضریبة،  أو آخر رسم أي ومنیعفى من هذا الرسم 
 المنفعة اتذ كما وتلك التي تستفید منها المؤسسات یستفید منها ومن عائداتها األشخاص من غیر اللبنانیین غیر المقیمینأو 

 .العامة
 
 

) اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 61 المادة لغىتُ  :ةالمادة السابع
 :التالي بالنص اعنھ وُیستعاض

 
 -16 لمادةا

 ملیون یمتهاق تتجاوز ال هبة كل أیضاً  وتعفى العامة، األموال من تؤدى التي والمنح واإلعانات المساعدات جمیع الرسوم من تعفى
 أو قافیةث أو ریاضیة جمعیة أو خیریة مؤسسة له الموهوب كان إذا إال الزیادة على الرسم یستوفى زادت وٕاذا. لیرة ألف ستمایة

له صفة  الموهوب انك أما في حال .لبنانیة لیرة ملیون ئتام مبلغ اإلعفاء فیشمل الدینیة األوقاف فیها بما دینیة أو خیریة أو فنیة
المؤسسة ذات المنفعة العامة المستوفاة الشروط القانونیة، فتعفى عندها الهبة من رسم االنتقال ومن أي ضریبة أو رسم 

 آخر. 
 
 
 

) اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 43 المادة لغىتُ  :ةالثامن المادة
 :التالي بالنص اعنھ وُیستعاض
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  -43المادة 
 باأللف ةخمس قدره مقطوع انتقال رسم یفرض اإلشتراعي المرسوم بهذا الملحق الجدول في المحددة االنتقال رسوم على عالوة
ت المنفعة والمؤسسات ذا والبلدیات الدولة باستثناء الغیر، إلى تؤول التي المنقولة وغیر المنقولة واألموال الحقوق جمیع على

 .الحقیقیة قیمتها یعادل عوض بال آخر طریق بأي أو الوقف، أو الهبة أو الوصیة أو اإلرث بطریق العامة،
 تجاوزی الذي الصافي غیر المنتقلة والقیم واألموال الحقوق قیمة مجموع من الجزء على المقطوع اإلضافي الرسم هذا یتوجب
 الریاضیة الجمعیات أو یةالخیر  بالنسبة للمؤسسات لبنانیة لیرة ملیون بالنسبة لسائر المكلفین ومئتین لبنانیة لیرة ملیون أربعین

 مجموع لىع المترتبة وااللتزامات الدیون من ویعتبر ،الدینیة األوقاف فیها بما الدینیة أو الخیریة أو الفنیة أو الثقافیة أو
 .المذكورة العناصر

 ألحكام الفاً خ التركة، أعباء من اعتبارها ودون الورثة حصص لنسب وفقاً  الرسم هذا توزیع العالقة، أصحاب لطلب بناء یمكن
 .المادة هذه من السابقة الفقرة

 
 

) اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم من 44 المادة لغىتُ  :ةالتاسع المادة
 :التالي بالنص اعنھ وُیستعاض

 
  -44المادة 
 أو الهبة طریقب الخیریة أو الفنیة أو الثقافیة أو الریاضیة الجمعیات وٕالى الخیریة المؤسسات إلى یؤول ما على الرسم یستحق
المعفیة في و  وٕامتیازات المؤسسات ذات المنفعة العامة ، بإستثناء تلك التي تتمتع بصفةذلك حكم في ما أو الوصیة أو الوقف

 .اإلشتراعي المرسوم بهذا الملحق الجدول في الثالثة للفئة المقررة النسبة وبحسب السابقة 16 المادة في المبین التنزیل بعد ،المطلق
 
 

 :ةالعاشر المادة
 

 المرسوم كل من من واد المعّدلة بموجبھالم أحكام مع تتعارض التي والتنظیمیة القانونیة النصوص جمیع ُتلغى
 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي المرسوم و )اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959 تاریخ 146 رقم اإلشتراعي

 .)اإلنتقال رسم قانون( 12/6/1959
 
 

 :ةشرحادیة عالالمادة 
 

 ُیعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 
 
 
 

 النص المعّدل القدیمالنّص  المادة 
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 من 7 المادة من 9 البند
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 12/6/1959  تاریخ 144
 )الدخل ضریبة قانون(

 إلسعافا سبیل على دفعت أنھا یثبت التي المبالغ -9
 أو خیریة مؤسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو

 اً رسمی بھا معترف ریاضیة أو ثقافیة أو اجتماعیة
الحدود العامة التي تعین بمرسوم یتخذ  ضمن وذلك

 .في مجلس الوزراء

 سعافاإل سبیل على دفعت أنھا یثبت التي المبالغ -9
 أو خیریة مؤسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو

 رسمیاً  بھا معترف ریاضیة أو ثقافیة أو اجتماعیة
 نم باأللف خمسة بنسبة محدد أقصى حد ضمن وذلك

 رغی الدافعة السنویة المؤسسة واردات قیمة مجموع
 بنانیةل لیرة ملیون مائتي یتجاوز ال أن شرط الصافیة

 والمساعدات للھبات األقصى الحد ویرفع. السنة في
 لضریبة الخاضعة األرباح من تنزیلھا یمكن التي

 قیمة مجموع من بالمئة عشرةخمسة  إلى الدخل
 الصافیة غیر الدافعة السنویة المؤسسة واردات
 ذات مؤسسات إلى مدفوعة المبالغ ھذه تكون عندما
 .عامة منفعة

 المرسوم من 21 المادة
 144 رقم اإلشتراعي

 12/6/1959  تاریخ
 )الدخل ضریبة قانون(

 المعدالت تعیین المالیة وزارة مركزھا لجنة تتولى
 بحالر لتحدید الواردات مجموع على تطبیقھا الواجب
 . المقطوع الصافي

 المعدالت تعیین المالیة وزارة مركزھا لجنة تتولى
 حالرب لتحدید الواردات مجموع على تطبیقھا الواجب
 الواردات مجموع من ویقتطع كما. المقطوع الصافي

 لوقب السابقة، السنة خالل الحاصلة الصافیةغیر 
 تیثب التي المبالغ المذكور، المعتمد المعّدل تطبیق

 اناإلحس أو التبرع أو اإلسعاف سبیل على دفعت أنھا
ضمن حدود قصوى  عامة منفعة ذات مؤسسات إلى
 مجموع من) %10( بالمئة عشرة نسبة تتجاوز ال

 .قةالساب السنة خالل الحاصلة الصافیةغیر  الواردات
 المرسوم من 50 المادة

 144 رقم اإلشتراعي
 12/6/1959  تاریخ

 )الدخل ضریبة قانون(

 الواردات من تنزل الصافیة، الواردات تحدید الجل
  :السابقة المادة في المذكورة الصافیة غیر

 قاوف للتقاعد والمدفوعة المحسومة المبالغ -1
 .النافذة واالنظمة للقوانین

 وظیفةال نفقات لقاء تعطي التي التعویضات -2
 اتوتعویض االنتقال، او النقل او التمثیل او

 وبدل العلف، وبدل الصندوق، مسؤولیة
 التعویضات جمیع عامة وبصورة الملبس
 اسبةبمن المصروفة النفقات لتغطیة المعطاة

 .الخدمة تطلبتھ بعمل القیام
 المبالغ من) بالمئة خمسون( 50% -3

 فعلي طیران ساعات بدل المدفوعة
 الطائرة طاقم افراد وسائر للطیارین

 .لبنان في للضریبة الخاضعین
 تيال والمساعدات الوالدة ومنح التعلیم، منح -4

 المستخدم زواج بمناسبة المؤسسة تمنحھا
 ضمن وذلك عائلتھ، افراد احد وفاة او

 ةتعاونی في المقررة المبالغ وحدود الشروط
 ھذه تكون ان شرط الدولة، موظفي

 شامل دائم نظام بموجب جاریة التقدیمات
 وزارة من علیھ مصادق المستخدمین لكافة
 .العمل

 

 الواردات من تنزل الصافیة، الواردات تحدید الجل
  :السابقة المادة في المذكورة الصافیة غیر

 اوفق للتقاعد والمدفوعة المحسومة المبالغ -1
 .النافذة واالنظمة للقوانین

 وظیفةال نفقات لقاء تعطي التي التعویضات -2
 اتوتعویض االنتقال، او النقل او التمثیل او

 وبدل العلف، وبدل الصندوق، مسؤولیة
 التعویضات جمیع عامة وبصورة الملبس
 سبةبمنا المصروفة النفقات لتغطیة المعطاة

 .الخدمة تطلبتھ بعمل القیام
 المبالغ من) بالمئة خمسون( 50% -3

 فعلي طیران ساعات بدل المدفوعة
 الطائرة طاقم افراد وسائر للطیارین

 . لبنان في للضریبة الخاضعین
 يالت والمساعدات الوالدة ومنح التعلیم، منح -4

 وا المستخدم زواج بمناسبة المؤسسة تمنحھا
 الشروط ضمن وذلك عائلتھ، افراد احد وفاة

 موظفي تعاونیة في المقررة المبالغ وحدود
 جاریة التقدیمات ھذه تكون ان شرط الدولة،
 المستخدمین لكافة شامل دائم نظام بموجب
 .العمل وزارة من علیھ مصادق

 
 لسبی على دفعت أنھا یثبت التي المبالغ -5

 إلى اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاف
 ال أن شرط عامة منفعة ذات مؤسسات
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) %51( بالمئة عشرةخمسة  نسبة تتجاوز
 الصافیة غیر الواردات مجموع من

 .السابقة المادة في المذكورة
 المرسوم من 53 المادة

 144 رقم اإلشتراعي
 12/6/1959 تاریخ

 )الدخل ضریبة قانون(

 فقاو العمل رب على المفروض التصریح على عالوة
 أو مستخدم كل على یجب السابقة، المادة ألحكام
 في عمال أو وظیفة واحد آن في یشغل اجیر أو عامل

 مالیة الى بنفسھ یقدم ان عدة، محالت أو مؤسسات
 نیبی تصریحا سنة، كل من ایار اول قبل المنطقة،

 نالذی وعناوینھم، االعمال، ارباب مختلف اسماء فیھ
 المبالغ ومقدار السابقة، السنة خالل عندھم اشتغل

 .لسنةا تلك في لھ استحقت أو منھم كل من قبضھا التي
 یمارس عامل او مستخدم كل على ایضا ذلك ویجب

 المحدثة للضریبة خاضعة مھنة نفسھ الوقت في
 او االشتراعي المرسوم ھذا من االول الباب بموجب
 تخصیصات او تقاعد معاش اخرى جھة من یتقاضى

 .الحیاة لمدى

 قاوف العمل رب على المفروض التصریح على عالوة
 ملعا أو مستخدم كل على یجب السابقة، المادة ألحكام

 في عمال أو وظیفة واحد آن في یشغل اجیر أو
 مالیة الى بنفسھ یقدم ان عدة، محالت أو مؤسسات
 فیھ نیبی تصریحا سنة، كل من ایار اول قبل المنطقة،

 الذین وعناوینھم، االعمال، ارباب مختلف اسماء
 لتيا المبالغ ومقدار السابقة، السنة خالل عندھم اشتغل
 ماك السنة تلك في لھ استحقت أو منھم كل من قبضھا
 سبیل على قبلھ من ُدفعت أنھا أثبت التي وتلك

 ذات مؤسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاف
 غیر الواردات من تنزیلھا وجرى عامة منفعة

 ما مع 51و 50 المادتین بأحكام عمال الصافیة
 .لذلك مثبتة مستندات من یالزمھا
 یمارس عامل او مستخدم كل على ایضا ذلك ویجب

 المحدثة للضریبة خاضعة مھنة نفسھ الوقت في
 او االشتراعي المرسوم ھذا من االول الباب بموجب
 تخصیصات او تقاعد معاش اخرى جھة من یتقاضى

 .الحیاة لمدى
 المرسوم من 11 المادة

 146 رقم اإلشتراعي
 12/6/1959 تاریخ

 )اإلنتقال رسم قانون(

 إذا وإلزامات دیون من علیھا ما كل التركة من یخرج
 لمتوفيا بحق بھا التذرع یمكن بمستندات ثابتة كانت
 .تركةال إلزامات من الدفن نفقات وتعتبر القضاء، أمام
 بالدیون المتعلقة المستندات تقدیم الورثة على

 لھم تحددھا التي المھلة ضمن المذكورة وااللتزامات
 .الرفض طائلة تحت المختصة المالیة الدوائر
 إثباتھا تعذر عند الدفن نفقات قبول ویجوز

 واحداً  مجموعھا یتجاوز ال أن شرط بالمستندات،
 . الصافیة غیر التركة قیمة من بالمایة

 إذا وإلزامات دیون من علیھا ما كل التركة من یخرج
 متوفيال بحق بھا التذرع یمكن بمستندات ثابتة كانت
 .تركةال إلزامات من الدفن نفقات وتعتبر القضاء، أمام
 بالدیون المتعلقة المستندات تقدیم الورثة على

 لھم تحددھا التي المھلة ضمن المذكورة وااللتزامات
 .الرفض طائلة تحت المختصة المالیة الدوائر
 إثباتھا تعذر عند الدفن نفقات قبول ویجوز

 واحداً  مجموعھا یتجاوز ال أن شرط بالمستندات،
 لمبالغا لتنز كما. الصافیة غیر التركة قیمة من بالمایة

 شرع آخر خالل المورث قبل من دفعت أنھا یثبت التي
 وأ التبرع أو اإلسعاف سبیل على حیاتھ من سنوات

 ال أن شرط عامة منفعة ذات مؤسسات إلى اإلحسان
 من) %15( بالمئة عشرة خمسة نسبة تتجاوز
 ُتثبت وان الصافیة غیر التركة قیمة مجموع

 الجھات عن صادرة أصولیة وفواتیر بمستندات
 .المستفیدة

 
 
 
 
 

  15المادة 
 اإلشتراعي من المرسوم

 تاریخ 146 رقم
12/6/1959 

 على التأمین عقود في الملحوظ المبلغ ھبھ یعتبر ال 
 فیدالمست یكلف. التركة عناصر في یدخل وال الحیاة

 مبلغ من بالمئة خمسة) %5( مقداره برسم منھ
 .عالوة ایة علیھ تضاف وال اعفاء اي بدون التأمین

 لىع التأمین عقود في الملحوظة المبالغ ھبھ تعتبر ال
 إلى آلت سواء التركة عناصر في تدخل وال الحیاة

 تم وأ للوفاة نتیجة اإلستحقاق تاریخ في المستفید
 ئداتعا شكل على المستفیدین أو للمؤمنین تسدیدھا
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 مول تصف لم التي الواقعات على النص ھذا یطبق
 .التعدیل ھذا صدور بتاریخ عنھا الرسم قیمة تدفع
 ةالملحوظ المبالغ من المستفید الرسم ھذا من یعفى

 بھا یكتتب التي الحیاة على التأمین عقود في
 .المقیمین غیر اللبنانیین غیر من األشخاص

 كلفی. العقود بتلك عمالً  المدفوعة لألقساط إستثمار
 مقداره برسم والعائدات المبالغ تلك من المستفید

 اءاعف اي بدون التأمین مبلغ من بالمئة خمسة) 5%(
 .عالوة ایة علیھ تضاف وال

 مول تصف لم التي الواقعات على النص ھذا یطبق
 التعدیل ھذا صدور بتاریخ عنھا الرسم قیمة تدفع

 .الجدید
 في ةالملحوظ المبالغ من المستفید الرسم ھذا من یعفى
 ستفیدی أو بھا یكتتب التي الحیاة على التأمین عقود
 یرغ اللبنانیین غیر من األشخاص عائداتھا ومن منھا

 ذات المؤسسات منھا تستفید التي وتلك كما المقیمین
 . العامة المنفعة

 المرسوم من 16 المادة
 146 رقم اإلشتراعي

 قانون(12/6/1959 تاریخ
 )اإلنتقال رسم

 حوالمن واإلعانات المساعدات جمیع الرسوم من تعفى
 ةھب كل أیضاً  وتعفى العامة، األموال من تؤدى التي

 ادتز وإذا. لیرة ألف ستمایة ملیون قیمتھا تتجاوز ال
 ھل الموھوب كان إذا إال الزیادة على الرسم یستوفى
 أو نیةف أو ثقافیة أو ریاضیة جمعیة أو خیریة مؤسسة
 فیشمل الدینیة األوقاف فیھا بما دینیة أو خیریة

 . لبنانیة لیرة ملیون مئتا مبلغ اإلعفاء

 والمنح واإلعانات المساعدات جمیع الرسوم من تعفى
 ةھب كل أیضاً  وتعفى العامة، األموال من تؤدى التي

 ادتز وإذا. لیرة ألف ستمایة ملیون قیمتھا تتجاوز ال
 ھل الموھوب كان إذا إال الزیادة على الرسم یستوفى
 أو یةفن أو ثقافیة أو ریاضیة جمعیة أو خیریة مؤسسة
 اإلعفاء فیشمل الدینیة األوقاف فیھا بما دینیة أو خیریة

 كان حال في أما. لبنانیة لیرة ملیون مئتا مبلغ
 العامة المنفعة ذات المؤسسة صفة لھ الموھوب
 من بةالھ عندھا فتعفى القانونیة، الشروط المستوفاة

 .آخر رسم أو ضریبة أي ومن االنتقال رسم
 المرسوم من 43 المادة

 146 رقم اإلشتراعي
 قانون(12/6/1959 تاریخ
 )اإلنتقال رسم

 الجدول في المحددة االنتقال رسوم على عالوة
 قالانت رسم یفرض اإلشتراعي المرسوم بھذا الملحق
 الحقوق جمیع على باأللف خمسة قدره مقطوع

 إلى تؤول التي المنقولة وغیر المنقولة واألموال
 أو ثاإلر بطریق والبلدیات الدولة باستثناء الغیر،

 بال آخر طریق بأي أو الوقف، أو الھبة أو الوصیة
 الرسم ھذا یتوجب. الحقیقیة قیمتھا یعادل عوض

 قیمة مجموع من الجزء على المقطوع اإلضافي
 لذيا الصافي غیر المنتقلة والقیم واألموال الحقوق
 سائرل بالنسبة لبنانیة لیرة ملیون أربعین یتجاوز

 الدیون من ویعتبر لبنانیة لیرة ملیون ومئتین المكلفین
 العناصر مجموع على المترتبة وااللتزامات

 عتوزی العالقة، أصحاب لطلب بناء یمكن. المذكورة
 ھااعتبار ودون الورثة حصص لنسب وفقاً  الرسم ھذا
 ھذه نم السابقة الفقرة ألحكام خالفاً  التركة، أعباء من

 .المادة

 قالملح الجدول في المحددة االنتقال رسوم على عالوة
 وعمقط انتقال رسم یفرض اإلشتراعي المرسوم بھذا
 واألموال الحقوق جمیع على باأللف خمسة قدره

 استثناءب الغیر، إلى تؤول التي المنقولة وغیر المنقولة
 العامة، المنفعة ذات والمؤسسات والبلدیات الدولة

 بأي أو الوقف، أو الھبة أو الوصیة أو اإلرث بطریق
 .الحقیقیة قیمتھا یعادل عوض بال آخر طریق
 نم الجزء على المقطوع اإلضافي الرسم ھذا یتوجب
 غیر المنتقلة والقیم واألموال الحقوق قیمة مجموع
 یةلبنان لیرة ملیون أربعین یتجاوز الذي الصافي
 بنانیةل لیرة ملیون ومئتین المكلفین لسائر بالنسبة
 یةالریاض الجمعیات أو الخیریة للمؤسسات بالنسبة

 فیھا بما الدینیة أو الخیریة أو الفنیة أو الثقافیة أو
 وااللتزامات الدیون من ویعتبر الدینیة، األوقاف
 .المذكورة العناصر مجموع على المترتبة

 مالرس ھذا توزیع العالقة، أصحاب لطلب بناء یمكن
 ءأعبا من اعتبارھا ودون الورثة حصص لنسب وفقاً 

 .المادة ھذه من السابقة الفقرة ألحكام خالفاً  التركة،
 المرسوم من 44 المادة

 146 رقم اإلشتراعي
 قانون(12/6/1959 تاریخ
 )اإلنتقال رسم

 یةالخیر المؤسسات إلى یؤول ما على الرسم یستحق
 وأ الفنیة أو الثقافیة أو الریاضیة الجمعیات وإلى

 يف ما أو الوصیة أو الوقف أو الھبة بطریق الخیریة
 السابقة 16 المادة في المبین التنزیل بعد ذلك، حكم

 دولالج في الثالثة للفئة المقررة النسبة وبحسب
 .اإلشتراعي المرسوم بھذا الملحق

 ةالخیری المؤسسات إلى یؤول ما على الرسم یستحق
 وأ الفنیة أو الثقافیة أو الریاضیة الجمعیات وإلى

 يف ما أو الوصیة أو الوقف أو الھبة بطریق الخیریة
 متیازاتوإ بصفة تتمتع التي تلك بإستثناء ذلك، حكم

 ینالمب التنزیل بعد العامة، المنفعة ذات المؤسسات
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 ئةللف المقررة النسبة وبحسب السابقة 16 المادة في
 .اإلشتراعي المرسوم بھذا الملحق الجدول في الثالثة
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