
                                                                
  تعميم وزير 

  13/11/2007: تاريخ    1ص/1869: رقم
  

  إنجاز معامالت ضريبة األمالك المبنية المرسلة عبر البريد
  

ـــم    مالت  قـــد حـــدد كيفيـــة إنجـــاز المعـــا14/9/2005 تـــاريخ 1ص/1665لمـــا كـــان التعمـــيم رق
المتراكمــــة لــــدى الوحــــدات الماليــــة المختــــصة وأضــــاف إلــــى المــــستندات المطلوبــــة تــــصريح محتويــــات 

  وٕاشغال، 
 تــاريخ 478/1 المعــدل بموجــب القــرار رقــم 31/5/2006 تــاريخ 612/1ولمــا كــان القــرار رقــم   

  قـــد حـــدد مهـــل إنجـــاز معـــامالت ضـــريبة األمـــالك المبنيـــة والمـــستندات الواجـــب تقـــديمها11/4/2007
  بالنسبة لكل نوع معاملة، 

ولما كانت وزارة المالية، وفي سـبيل تفعيـل خدمـة المكلفـين، قـد إتفقـت مـع شـركة ليبـان بوسـت   
  على إستالم التصاريح والطلبات الخاصة بضريبة األمالك المبنية واإلجابة عليها بواسطة البريد، 

يـة التعـاون بـين وحـدات  قـد حـددت آل21/2/2007 تـاريخ 1ص/267ولما كانت المـذكرة رقـم   
  التحقق والتحصيل فيما خص إصدار إيصاالت التحصيل المطلوبة إلنجاز معامالت الموظفين، 

  لذلــك،   
يطلب من جميع الوحدات المعنية بتحقق وتحصيل ضريبة األمالك المبنية في مديرية الماليـة   

  :  العقارية التقيد بما يليالعامة ومن جميع أمناء السجل العقاري في المديرية العامة للشؤون
  : في ما يتعلق بالوحدات المختصة بتحقق ضريبة األمالك المبنية: أوالً 

بطلبـــه أو )المالـــك أو المـــستثمر أو المـــشتري أو مـــن يمـــثلهم قانونـــاً (يتقـــدم صـــاحب العالقـــة  - 1
 1ك(تــصريحه مــن كافــة مكاتــب شــركة ليبــان بوســت وفقــًا للنمــوذج المخــصص لهــذه الغايــة 

 وتعديالتـه والتعمـيم رقـم 612/1مرفقًا بالمستندات التـي نـص عليهـا القـرار رقـم ) 19لغاية ك
  .  المذكوران أعاله1ص/1665

فــور إســتالم المراقــب للمعاملــة مــن قلــم الوحــدة المختــصة، يقــوم بمراجعــة المــستندات المرفقــة  - 2
ددًا محــ) 1نمــوذج رقــم(بهــا، وفــي حــال تبــين لــه وجــود أي نقــص يقــوم بتعبئــة الكتــاب المرفــق 

ـــة ويوقعـــه مـــع المراقـــب الرئيـــسي  المـــستندات اإلضـــافية التـــي يـــستدعيها إنجـــاز هـــذه المعامل



ورئيس الدائرة المختصة ويسجل في قلم تلك الدائرة قبل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا 
 . من اليوم التالي إلستالمها، ويرسل هذا الكتاب بالبريد المضمون في نفس يوم التسجيل

دم ورود المـستندات المطلوبـة ضـمن مهلـة خمـسة عـشر يومـًا مـن تـاريخ إرسـالها في حال عـ - 3
بالبريد المضمون، يترتب درس الملف وٕانجـاز المعاملـة فـي ضـوء المـستندات المتـوفرة ووفقـًا 
آللية تحـدد بموجـب تعليمـات يـصدرها مـدير الـواردات يراعـي فيهـا إنجـاز الدراسـات وٕاصـدار 

 . ور الزمنالتكاليف الالزمة ضمن مهل مر 

 : إذا تطلب إنجاز المعاملة إجراء الكشف الحسي على العقار وذلك في الحاالت التالية - 4

  . اإلنشاءات الجديدة أو اإلضافات أو التحويرات الثابتة  - أ
إستمرار الـشغور الـذي يزيـد عـن سـنتين مـن تـاريخ تدوينـه سـابقًا لـدى الوحـدة المختـصة   -  ب

 .د مكتبيًا من صحة تصريح المكلفوذلك في حال تعذر على هذه الوحدة التأك

 القيم التأجيرية العائـدة للعقـارات غيـر المبنيـة المـستعملة لغايـات تجاريـة أو صـناعية أو -ج
  .إستثمارية

 الهدم أو التخريـب، إال إذا تقـدم صـاحب العالقـة بإفـادة صـادرة عـن مرجـع رسـمي تثبـت -د
سـرائيلي علـى لبنـان فـي العـام زلزال، فيضان، العـدوان اإل(حصول واقعة الكارثة العامة 

  . أو قرار وضع اليد من قبل الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة...) 2006
  . اإلعتراض على القيمة التأجيرية-هـ
  .  اإلخراج عن نطاق الضريبة-و
  .  الحاالت التي يراها رئيس الوحدة المالية المختصة ضرورية-ز

رئــيس الوحــدة، باإلتــصال بــصاحب العالقــة فــي اليــوم يقــوم المراقــب المخــتص، بعــد موافقــة 
التـــالي إلســـتالمه المعاملـــة طالبـــًا إجـــراء الكـــشف الحـــسي ضـــمن مهلـــة يـــومين مـــن تـــاريخ 

  .اإلتصال
عند توفر كافة المستندات والمعلومات المطلوبة وٕاجراء الكشف الحسي، تقوم الوحدة الماليـة  - 5

 وتعديالتـه  معتمـدة 612/1 القـرار رقـم المختصة بإنجاز المعاملة ضمن المهل المحددة فـي
  : اإلجراءات التالية

 . إصدار التكاليف المستعجلة المترتبة  - أ

  
  



، يعمــــد )علــــم مــــستعجل أو جــــدول(قبــــل اإلفــــراز ) كبلــــوك(إذا تبــــين أن العقــــار مكلــــف   -  ب
المراقب إلى توزيعه مباشرة على أقسام هذا العقار ويتم إعداد البيانات الناتجة عـن هـذا 

 : فقًا لألصول التاليةالتوزيع و 

  تــوزع الــضرائب المترتبــة علــى العقــار، قبــل إفــرازه إلــى أقــسام، علــى األقــسام الناتجــة
عــن هــذا اإلفــراز بنــسبة القيمــة التأجيريــة العائــدة لكــل قــسم والتــي علــى أساســها تــم 

  . تنفيذ اإلفراز
 تودع البيانات الناتجة عن هذا التوزيع وحدات التحصيل المختصة. 

بين وجود ضـرائب متوجبـة التـسديد وفقـًا لنظـام الـدفع الـدفع المـسبق، يقـوم المراقـب  إذا ت-ج
لغاية آخـر الـشهر ، إذا ترتبت، 59التصاريح مع إضافة غرامة المادة /بتعبئة التصريح

إعالمـات التكليـف المـستعجلة / التـاريخ المحـدد إنجـاز المعاملـة، ويـنظم إعـالمالذي يلي
، على أن تلحظ )2نموذج رقم ( المعاملة كتاب توضيحي بالغرامات النسبية ويضم إلى

 مـــن البنـــد أوًال أعـــاله آليـــة إصـــدار تكـــاليف 3التعليمـــات المنـــصوص عليهـــا فـــي الفقـــرة 
المعامالت التـي لـم يـتم القيـام بـإجراءات الـدفع المـسبق الخاصـة بهـا ضـمن مهـل مـرور 

  .الزمن
ابقًا ألغــراض تجاريـــة أو صـــناعية،  إذا تبــين أن المالـــك يــشغل العقـــار أو كــان قـــد شــغله ســـ-6

تجـــري إحالـــة بيـــان القيمـــة التأجيريـــة األصـــلي مرفقـــة بـــصورة عـــن عقـــد البيـــع إلـــى الجهـــة 
) 3نمــوذج رقــم (المختــصة بــضريبة الــدخل، ويجــري تبليــغ صــاحب العالقــة بواســطة كتــاب 

مرفـــق بـــصورة عـــن بيـــان القيمـــة التأجيريـــة، ضـــمن المهلـــة المحـــددة إلنجـــاز المعاملـــة، كـــي 
  .  من القانون37تمكن صاحب العالقة من اإلعتراض عليها عمًال بالمادة ي

 تحــال المعــامالت المنجــزة إلــى الوحــدة المختــصة بالتحــصيل مرفقــة بالتكــاليف المترتبــة علــى -7
  . العقار وبالبطاقة الحمراء الخاصة بالبريد المضمون مدون عليها كافة المعلومات الالزمة

سام اإللتـزام الـضريبي فـي بيـروت والمحافظـات بقـسائم معلومـات عـن  يجري تبليـغ دوائـر وأقـ-8
  . القيم التأجيرية الصادرة في الحاالت التي تتعلق باإلنشاءات واإلفراز والبيوع التجارية

  . إرسال المعامالت المنجزة بالبريد إلى أصحاب العالقة بعد إعادتها من وحدات التحصيل-9
  
  

  :ت المختصة التحصيلفي ما يتعلق بالوحدا: ثانياً 



يطلــب إلــى وحــدات التحــصيل عنــد إســتالم المعــامالت التــي تردهــا مــن وحــدات التحقــق المعنيــة   
بضريبة األمالك المبنية إنجاز الخطوات التالية ضمن مهلة يوم واحد مـن تـاريخ ورود المعاملـة 

  : إليها وفقًا لما يلي
، إصـــدار يتقـــدم بهـــا المالـــك التـــي بالنـــسبة للمعـــامالت المتعلقـــة بطلبـــات القـــيم التأجيريـــة  - أ

إيصاالت تحصيل بجميع الضرائب والرسوم المترتبة عليه، وال تعطـى هـذه القيمـة التاجيريـة 
  .إال بعد أن يسدد هذه الضرائب والرسوم

، تعــالج وفقــًا يتقــدم بهــا المــشتريبالنــسبة للمعــامالت المتعلقــة بطلبــات القــيم التاجيريــة التــي   -  ب
 : لما هو وارد أدناه

  :  حال عدم ترتب أية ضرائب ورسوم أخرى على المالكفي
تصدر وحدة التحصيل المعنية إيصاالت تحصيل بـضريبة األمـالك المبنيـة المترتبـة حـصرًا 

  . على القسم أو العقار موضوع القيمة التأجيرية
  : في حال ترتب ضرائب أو رسوم أخرى على المالك

 تعطـى القيمـة التاجيريـة وتحجـز بـاقي :إذا كان عقد البيع قبل تاريخ صـدور الـضريبة - 1
  . العقارات العائدة للمالك

 : يوجد حالتين: إذا كان عقد البيع بعد تاريخ صدور الضريبة - 2

تعطـى القيمـة التأجيريــة وتحجـز بـاقي العقــارات : فـي حـال عــدم وجـود إشــارة حجـز  - أ
  . العائدة للمالك

 : في حال وجود إشارة حجز  -  ب

 ــعإذا كانــت اإلشــارة بعــد تــاريخ عقــد تعطــى القيمــة التأجيريــة وتطلــب مــن :  البي
المديريــة العامــة للــشؤون العقاريــة رفــع إشــارة الحجــز عــن العقــار المعنــي وتحجــز 

  . باقي العقارات العائدة للمالك مهما كانت قميتها
 يطلــب إلــى صــاحب العالقــة مراجعــة :  اإلشــارة قبــل تــاريخ عقــد البيــعتإذا كانــ

 .ن قبل البائع أو توزع على المشترينوحدة التحصيل لكي تسدد الضرائب م

  عقــارات بإســم البــائع بإســتثناء عــدم وجــودال تعطــى القيمــة التأجيريــة فــي حــال 
القــسم أو العقــار موضــوع الطلــب إال بعــد تــسديد البــائع لكافــة الــضرائب والرســوم 

 .المترتبة عليه



  كيـل  تعطى القيمة التأجيرية ويبلغ كل من و في حال تم شراء العقار من مفلس
 0وقاضي التفليسة بالضرائب المترتبة على البائع

 تعطى القيمة التأجيرية ويبلغ رئيس دائـرة في حال تم شراء العقار بالمزاد العلني 
 .التنفيذ بالضرائب المترتبة على البائع

 المعامالت المستلمة إلى الفرع المختص بخدمة المكلفين في بيـروت أو إلـى  إعادة-ج
  : وعية في المحافظات بعد إتمام الخطوات التاليةدوائر الضرائب الن

 تسجل وحدة التحصيل المختصة عـل بيـان القيمـة التأجيريـة الـضرائب المترتبـة -1  
وتصدر إيصاالت للتحـصيل الالزمـة وتوقعهـا، وتـضم أحـد الكتـابين المـوجهين إلـى 

  ). 5 و 4النموذجان رقم (أمانة السجل العقاري بترتب الضرائب أو عدمها 
 إعـــادة كافـــة المعـــامالت الـــواردة مـــن وحـــدات التحقـــق، مرافـــق بهـــا إيـــصاالت التحـــصيل -3

الالزمـــة والنمـــاذج فـــي حـــال وجـــدها والطاقـــة الحمـــراء الخاصـــة بالبريـــد المـــضمون، إلـــى 
  . الفرع والدوائر المذكورة أعاله إلرسالها بالبريد إلى المستدعي

  : عقاريةفي ما يتعلق بالمديرية العامة للشؤون ال: ثالثاً 
علــى الــدوائر العقاريــة المختــصة عــدم إعطــاء بيــان القيمــة التأجيريــة الــصيغة التنفيذيــة إال بعــد   

التأكد من تسديد كافة التـصاريح وٕايـصاالت التحـصيل المرفقـة بالمعاملـة ضـمن المهلـة المحـددة 
أي من قبل الوحدة المختصة، والتي جرى علـى أساسـها إحتـساب الغرامـات، أو مـن عـدم ترتـب 

–ضريبة للتسديد وذلك وفقًا لمضمون الكتابين المنصوص عنهما في المقطع الثاني مـن الفقـرة 
  ). 5 و 4النموذجان ( من البند ثانيًا أعاله -ج

  . تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا التعميم: رابعاً 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  الجمهورية اللبنانية 

  وزارة المالية    
   العامة مديرية المالية 

  بريد/ 1نموذج رقم               مديرية الواردات   
  ضريبة األمالك المبنية 

  ............................................حضـرة السيــد 
  

  ........ملك...........................شارع.................منطقة .............. المقيم في 
   ................................صندوق البريد.............هاتف 

  
  ................................بتصريح /بما أنكم قد تقدمتم بطلب

  : ولما كان إنجاز المعاملة يفتقر إلى
-   
-   
-   
-   

  . وحيث أنه تعذر إنجاز المعاملة ضمن المهلة المحددة بسبب هذا النقص
  لذلــك، 

من مهلـة أسـبوع مـن تـاريخ تـبلغكم هـذا الكتـاب لكـي يـصار يرجى ضـم المـستندات المـذكورة أعـاله، ضـ
  . إلى إنجاز المعاملة

  ......./..../................ في ........    ......./..../........في ........
  ...................إسم المراقب الرئيسي     :...................إسم المراقب

  : ..........................وقيــع الت      : ..................التوقيــع 
  

  ......./..../........في........          



  : ......................رئيـس           
  : .....................التوقيـع           

  
  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية    

  مديرية المالية العامة  
  بريد/ 2نموذج رقم                      
  

   ............................................حضـرة السيــد
  

  ..............قسم ............... الضرائب المترتبة على العقار رقم : الموضوع
  .العقارية................... منطقة .......  بلوك   
  ....................تاريخ .............. المعاملة المسجلة برقم : المرجـع

  
  :ى طلبكم وبعد دراسة ملف العقار أعاله، تبين توجب الضرائب التاليةبناًء عل

  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة ............... ....تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 

  ............. سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ... .........التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 

  
  ......من العام ............. مبالغ المفصلة أعاله بمهلة أقصاها نهاية شهر على أن تسدد ال

  . منعًا لفرض غرامات إضافية عليكم
     



    ......./..../...............في ........            
  : ......................رئيـس             
  : .....................التوقيـع             

  
  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية    
  مديرية المالية العامة  

  بريد/ 3نموذج رقم                      
  ............................................حضـرة السيــد 

منطقـة ..... بلـوك ...... قسم ...... متابعة إنجاز معاملتكم المتعلقة بالعقار رقم : الموضوع
  .كبار المكلفين/ يبة الدخلدائرة ضر / العقارية لدى فرع............ 

  باإلشارة إلى الموضوع أعاله، 
ت بيــان القيمــة التأجيريــة  /نعلمكــم أنــه تــم أنجــاز معــاملتكم المتعلقــة بالعقــار المــذكور أعــاله وقــد أحيــل

  ..............................براءة ذمة بقيمة ) المرفق صورة عنه(
  ......................................................................................فقط

  ................بتاريخ.............كبار المكلفين في محافظة/ دائرة ضريبة الدخل/ إلى فرع
  األمر الذي يتطلب منكم مراجعتهم، 

لغكم مع اإلشارة إلى أنه يمكنكم اإلعتراض على بيان القيمة التأجيرية خالل مهلة شهرين من تـاريخ تـب
  . هذا الكتاب

  :  كما ترتبت على العقار الضرائب المبينة بالتصاريح واإليصاالت التالية
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 

  ............................بقيمة ................... خصي عن سنة إيرادات تصريح ش
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 

  ............. سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 



  ...    ..........سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  ......من العام ............. على أن تسدد المبالغ المفصلة أعاله بمهلة أقصاها نهاية شهر 

  . منعًا لفرض غرامات إضافية عليكم
    ......./..../...............في ........               

  : ......................رئيـس             
  : .....................التوقيـع             

  جمهورية اللبنانيةال
  وزارة المالية    

  مديرية المالية العامة  
  بريد/ 4نموذج رقم                      

  .........................جانــب أمانة السجل العقاري في 
  

والعائــد للعقــار رقــم ............. تــاريخ ...... .....متسلــسلرقم  ربطــًا بيــان القيمــة التأجيريــة بــنــودعكم
فقـــــط ................... بقيمـــــة العقاريـــــة ............ منطقـــــة ..... بلـــــوك ...... سم قـــــ.......... 

........................................................................................  
تاليــة،  أنــه ال يمكــن إعطــاء هــذا البيــان الــصيغة التنفيذيــة إال بعــد تــسديد التــصاريح واإليــصاالت العلمــاً 

  :ضمن المهل المحددة من قبل الوحدات المالية المختصة
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............................بقيمة  ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات

  ............................بقيمة ................... تصريح شخصي عن سنة إيرادات 
  ............. سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة  ............ التاريخ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 
  .............    سنة اإليرادات ............. القيمة ............ التاريخ ..... رقم اإليصال 

  
عــن هــذا العقــار فــي حــال تــم تــسديد .............. تــاريخ ........ يرجــى رفــع إشــارة الحجــز رقــم كمــا 

  .الضريبة المذكورة أعاله



    ......./..../...............في ........               
  : ......................رئيـس             
  : .....................التوقيـع             

  
  
  
  

       
  للبنانيةالجمهورية ا  

  وزارة المالية    
  مديرية المالية العامة  

  بريد/ 5نموذج رقم                      
  .........................جانــب أمانة السجل العقاري في 

  
والعائــد للعقــار رقــم ............. تــاريخ ...... .....متسلــسلرقم  ربطــًا بيــان القيمــة التأجيريــة بــنــودعكم

فقـــــط ................... بقيمـــــة العقاريـــــة ............ منطقـــــة .....  بلـــــوك ......قـــــسم .......... 
........................................................................................  

  ......../...../..... بأنه ال يتوجب ضريبة أمالك مبنية على العقار المذكور أعاله لغاية علماً 
علــى هــذا العقــار لعــدم توجــب ايــة ..................تــاريخ..........ى رفــع إشــارة الحجــز رقــمكمــا يرجــ
  .ضرائب

  
    ......./..../...............في ........               

  : ......................رئيـس             
  : .....................التوقيـع             

  
 


