
  3: المادة     
  مرسوم

  19/11/1962:   تاريخ    11183: رقم 
                 

  .المستثمر: الموضوع
  
  إن رئيس الجمهورية اللبنانية   

  بناًء على الدستور اللبناني 
 المتعلـــق بـــضريبة األمـــالك المبنيـــة وال 1962 أيلــول 17وبنــاًء علـــى القـــانون الـــصادر بتـــاريخ 

   منه، 105 و 104 و 44 و 3 سيما المواد
  وبناًء على إقتراح وزير المالية، 

  :يرسم ما يأتي
 المتعلـق 1962 أيلـول سـنة 17يقصد بكلمة قانون أينما وردت في هذا المرسـوم قـانون : المادة األولى

  . بضريبة األمالك المبنية
ير وٕاسـتثمره ويقصد بالمستثمر كل من أقام بناء في عقار الغير أو إستأجر بناء من الغ  

  .  من القانون2وفقًا لما نصت عليه المادة 
  : ويقصد بالدائرة المالية المختصة  

  دائرة ضريبة األمالك المبنية في مدينة بيروت -
 الدائرة المالية اإلقليمية في مركز كل محافظة من المحافظات األخرى -

  محتسبية القضاء في األقضية األخرى من كل محافظة -
ينظم المالك أو المستثمر أو من هو في حكمهما التصريح المنصوص عليه في المادة : المادة الثانية

 مــن القــانون علــى نمــاذج خاصــة تــضعها وزارة الماليــة لهــذه الغايــة علــى أن يــودع 104
التصريح الدائرة المالية المختصة إما باليد لقاء إيصال وٕاما بالبريد المضمون وذلك فـي 

  . 1963 آذار 19مهلة تنتهي في 
 يقدم تصريح مستقل عن كـل عقـار مبنـي أو قـسم مـن عقـار مبنـي يـشكل وحـدة عقاريـة :المادة الثالثة

علــى أن يتــضمن هــذا التــصريح فــي حــال تعــدد المــالكين، أســماء )  ســهم2400(كاملــة 
  . الشركاء في الملكية ومقدار حصة كل منهم  باألسهم 



زيد عدد الـشركاء فـي الملكيـة ويمكن اإلستعاضة عن ذكر األسماء والحصص، عندما ي  
  . عن العشرة، بإفادة عقارية بهذا المعنى تضم إلى التصريح

  . كما وأن التصريح المقدم من قبل أحد المالكين يعفي سائر الشركاء من هذا الموجب  
  

قـسم للمالك، في حال إستثمار عقاره كليًا أو جزئيًا من قبل الغير، أن يكتفي، بالنسبة لل: المادة الرابعة
ـــاريخ مباشـــرة  أو األقـــسام المـــستثمرة، بالتـــصريح عـــن إســـم المـــستثمر أو المـــستثمرين وت

  . اإلستثمار ووجهة اإلستعمال وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد اإلستثمار
أمــــا المــــستثمر فيبقــــى خاضــــعًا لموجــــب التــــصريح عــــن جميــــع وحــــدات األشــــغال التــــي   

  . يستثمرها بالتأجير أو باإلشغال الذاتي
 مـن القـانون، فـي 104تفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانيـة مـن المـادة : المادة الخامسة

حــال توجبهــا، مــرة واحــدة عــن كــل وحــدة إشــغال ودون تجزئــة علــى جميــع الــشركاء فــي 
  . الملكية بالتكافل والتضامن فيما بينهم

تعـددت الوحـدات التـي وتبقى الغرامـة المـذكورة متوجبـة عـن كـل وحـدة إشـغال حتـى ولـو   
  . يستعملها شاغل واحد

 من القـانون إذا 104ال يطبق اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة األخيرة من المادة : المادة السادسة
كــان الكتمــان قــد صــرح عنــه أو إكتــشف مــن قبــل اإلدارة قبــل تــاريخ نــشر القــانون فــي 

  . الجريدة الرسمية 
ـــة الـــستة أشـــهر المنـــصوص عليهـــا فـــي وال يحـــول إكتـــشاف اإلدارة للكتمـــان    ضـــمن مهل

 المشار إليها، وقبل التصريح عنه من قبل صاحب العالقـة، دون اإلسـتفادة 104المادة 
  . من اإلعفاء المذكور

على مالحقي التحصيل والجباة والبلديات والمختارين مؤازرة الدوائر الماليـة المختـصة : المادة السابعة
 مـن القـانون وتزويـد 104 المتعلقـة بتطبيـق أحكـام المـادة في توزيـع النـشرات والتـصاريح

المــالكين ومــستثمري األبنيــة، عنــد اإلقتــضاء، بجميــع المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة تنظــيم 
  . التصريح وتقديمه

  . ينشر هذا المرسوم في ا لجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة: المادة الثامنة
  
  



  
 


