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  . بيانات القيم التأجيرية وبراءات الذمة: الموضوع
  
 تـــاريخ 1ص/736الذمـــة قـــد حـــددت فـــي التعميمـــين رقـــم لمـــا كانـــت أصـــول إعطـــاء بـــراءات   

 وفــــــــــي كتــــــــــاب هــــــــــذه المديريــــــــــة  العامــــــــــة رقــــــــــم 17/8/60 تــــــــــاريخ 1ص/2172 ورقــــــــــم 10/3/60
  . 3/4/1964 تاريخ 2ص/1846/797

ولمــا كانــت هيئــة التفتــيش المركــزي قــد الحظــت ، مــن خــالل تحقيقــات مفتــشيها المــاليين، أن   
  . لجباة على الرغم من عدم صالحيتهمبراءات الذمة تعطى أحيانًا من قبل ا

ـــك، فــإنني أرغــب إلــى المــصالح والــدوائر ذات العالقــة التقيــد بأحكــام التعــاميم الــسابقة مــع    لذلـ
  : مراعاة ما يلي 

  :  القيم التأجيرية أو البيعيةتفي بيانا - 1
  : تراعى في إعطاء بيانات القيم التأجيرية األصول التالية

ف علـــى العقـــار إذا كـــان واقعـــًا فـــي منطقـــة آهلـــة وعلـــى يجـــري المراقـــب المخـــتص الكـــش -
األخــص إذا كــان واقعـــًا فــي مدينـــة أو مركــز مـــن مراكــز المحافظـــات أو األقــضية أو فـــي 
مراكـــز اإلصـــطياف وكـــذلك فـــي المنـــاطق المتاخمـــة أو المجـــاورة لكـــل مـــن هـــذه المـــدن أو 

  . المراكز أو التي تشكل إمتدادًا واقعيًا لها
يصرف النظر عن الكشف ويكتفي بإفادة من المختار إذا كـان العقـار بإمكان المراقب أن  -

واقعــًا فــي قريــة نائيــة أو غيــر آهلــة، ويعطــي القيمــة التأجيريــة عندئــٍذ علــى أســاس مــا لديــه 
مــن معلومــات عــن مــستوى بــدالت اإليجــار فــي المنطقــة ، وفــي ضــوء مــا تــضمنته إفــادة 

 . المختار بشأن المحتويات والقيمة التأجيرية

إمكـــان رئـــيس الـــدائرة أن يقـــرر صـــرف النظـــر عـــن الكـــشف ويعتمـــد قيـــود الـــدائرة أساســـًا ب -
إلعطاء القيمة التأجيرية المطلوبة إذا كان لم ينقض على آخـر كـشف أجرتـه الـدائرة علـى 



العقار أكثر من ستة أشهر إلى سنة، على أن يترك له أمـر تقـدير المـدة فـي ضـوء حركـة 
 . ن يفرض الكشف إذا وجد ذلك ضرورياً العمران في المنطقة، كما له أ

يـــنظم بيانــــات القــــيم التأجيريــــة المراقــــب المخـــتص ويؤشــــر عليهــــا، مــــع المراقــــب الرئيــــسي  -
ــدائرة للتوقيــع، وال يجــوز للمراقــب أن  المخــتص عنــد اإلقتــضاء ، ويعرضــها علــى رئــيس ال

 . يعطي البيانات المذكورة مباشرة

  : في براءات الذمة  - 2
  :ات الذمة األصول التاليةتراعى في إعطاء براء

  . تقدم الطلبات إلى دائرة التحصيل في بيروت وٕالى المحتسبيات في سائر المناطق -
يحــال الطلــب إلــى الــدائرة الماليــة التــي تعنــى بفــرض الــضريبة المطلــوب عنهــا بــراءة الذمــة  -

لبيـــان مــا قــد يترتــب مـــن ضــرائب أو ضــمائم، حتــى نهايـــة ) إلــخ...دخــل، أمــالك مبنيــة (
 .  الجارية، لم تصدر بها جداول تكليف سابقةالسنة

تعاد المعاملـة إلـى الـدائرة المحتـسبية  المختـصة مـع المعلومـات المطلوبـة ويجـرى إصـدار  -
 . جداول التكليف الالزمة عند اإلقتضاء بالصورة المعجلة

توقــع بــراءات الذمــة فــي بيــروت مــن قبــل رئــيس دائــرة التحــصيل ومــن قبــل المحتــسب فــي  -
خــرى، وال يجــوز للجبــاة وال أي موظــف آخــر لــم يعــط صــالحية التوقيــع عــن المنــاطق األ

  .     رئيس الدائرة أو المحتسب أن يوقع براءات الذمة
 


