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   1ص/2302 : رقمتعليمات

   2003 كانون األول 8 :تاريخ

   الصحفوالمجالت، والمطبوعات المماثلة،  والكتبتحديد 

 المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

  

 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم من  17المادة من  )ج(الفقرة عمالً بأحكام      

 31/1/2002 تاريخ 7341 من المرسوم رقم 2 وبأحكام المادة) الضريبة على القيمة المضافة(

 تاريخ 9859المعدل بموجب المرسوم رقم  باألموال واألشياء المعفاة من الضريبةالمتعلق 

 داخل األراضي تسليمال اتعملي من الضريبة يعف الذي ي، منه14السيما البند و ،2/4/2003

  .لصحفا ولمجالتاو ، والمطبوعات المماثلةلكتبااستيراد لبنانية وعمليات ال
  
نظراً التساع مفهوم الكتب والمطبوعات المماثلة بشكل يؤدي إلى حصول التباس في و     

  و خاضع للضريبة وما هو معفى منها،تحديد ما ه

  

 وفقاً لمعدة ا من تعريفة الرسوم الجمركية49 إلى نصوص وشروحات الفصل واستناداً   

، وتوحيدا للمعايير المعتمدة من اجل تصنيف الكتب والمطبوعات المماثلة ...للنظام المنسق

  والمجالت والصحف لدى كل من إدارة الجمارك واإلدارة الضريبية،

  

  : ينبغي تطبيق التعليمات التاليةلذلك

  

   مفهوم المطبوعات:أوالً

باإلضافة إلى ما هو متحصل عليه بجميع و عةيقصد بالمطبو استناداً إلى قانون المطبوعات

الت االستنساخ أو ما هو منتج بواسطة الكمبيوتر أو آكل ما هو منقول بأنواع الطباعة اليدوية، 

  .أو بالتصوير أو باالستنساخ الضوئي أو باالستنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة بالنقش

  

  



  بة تحديد فئات المطبوعات المعفاة من الضري:ثانياً

 .الكتب والكتيبات والمطبوعات المماثلة. 1

 : الكتب والكتيبات والمطبوعات المماثلة مفهوم-أ

 وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات واألشكال بالحروف واألرقام والصور           هي

سم المطبوعـة واسـم المؤلـف    ايذكر فيها  أنويجب , )Braille( والحروف النافرة   والرسوم

   .ه وتاريخ الطبعوالناشر وعنوان
  
  
  
 : من الضريبةاإلعفاء نطاق -ب

, فنيـاً , علميـاً , اقتصادياً, سياسياً, تاريخياً, أدبياً: هأياً كان مضمون  يعفى الكتاب من الضريبة     

  .وبأي لغة كان, صوراً أو لم يكنيتضمن  إن كان ..., اًتعليمي, اًإرشادي

  

  :التالية في الحاالت  من الضريبة الكتاب معفى تسليميبقى

  . خاصة لحمايته أو علبة, ضمن غالف معينكانإن  -

 لتشكل عمالً كامالً    اًبشكل أوراق متفرقة معدة ألن تجلد أو ترفق ببعضها بعض         كان  إن   -

 .أو جزءاً منه

أشرطة تسجيل شرط أن تكون التسجيالت جـزءاً مـن          كانت على شكل مجموعة     إن   -

عديل هذه الفقرة بموجب التعليمـات      تم ت (متضمنة معلومات عنه،  والكتاب وتفسيراً له    

  )16/12/2003 تاريخ 2377رقم 

شرط أن تكون   , بملصقات أو بغيرها من المواد المطبوعة     , أرفق بلوحات مصورة  إن   -

  . مع الكتاب ومتممة لهمرفقة 
  

   : عن الكتب والكتيبات والمطبوعات المماثلة التي تعتبر معفاة من الضريبةأمثلة

وان كانت بـشكل  , ميس والموسوعات والمعاجم مهما كان نوعها   القوا ك :كتب المراجع  •

 .والمكتبات باستثناء الكاتالوغات التجارية مراجع المتاحف, كراريس متسلسلة

ـ    :الكتب المدرسية وكتب القراءة والمطالعة     • ـ , اً أكان مضمونها أدبي  , دينيـاً  ,اًتاريخي

 .صورية على  محتووإن كانت... اقتصادياً, اًثقافي, اًعلمي, اًترفيهي

 وغيرها من تعليم الفنون      والخياطة فن الطبخ و بما فيها برامج الكمبيوتر    :كتب التعليم  •

 ... والهوايات

 . المعدة من قبل األساتذة أو التالميذ في الجامعات:األبحاث واألطروحات •



فراغـات لملئهـا باألجوبـة      مـع    تكون عادة عبارة عن أسئلة       :دفاتر تمارين عملية   •

 .المناسبة

، التي تكـون    ... ، التحف الفنية، الرسومات     )غرافير(ميع نسخ الصور المحفورة     مجا •

مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في كتاب وذلك عنـدما تكـون تلـك               

 .الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بمؤلفيها

دليـل  دليل الهاتف،   (تكون عادة محتوية على معلومات عامة وشاملة        :  السنوية األدلة •

 .للدعايةويستثنى منها ما هو معد ...) دليل النقاباتالشركات، 

 مجلدة وان   أو اً كانت مرفقة ببعضها بعض    إن :مجاميع الصحف والمطبوعات الدورية    •

   .إعالناتكانت مشتملة على 

إن أتت على شـكل     , غير مصورة  مصورة أو , مخطوطة,  مطبوعة :أعمال موسيقية  •

  .أو إرشادات تابعة لها وإن احتوت على نصوص, جلدةمأوراق متفرقة أو متصلة أو 

 :كتب األطفال •

بما فيها تلك التي تكون الـصور فيهـا العنـصر            كتب لألطفال و مجاميع صور  -

تبقى كتب األطفال معفاة إن كانت مـصنوعة        , األساسي ويكون النص فيها ثانوياً    

 . من التمزقامن قماش أو من كرتون أو غيره من المواد لحمايته

 بالمئة   لكتب التي تحتوي على صور للقص شرط أال تتعدى هذه الصور خمسين           ا -

 .بما فيها صفحات الغالفمن مجموع الصفحات 

 لتوجيه العمل   على تعليمات وإرشادات  التي تحتوي   مجاميع رسم وتلوين لألطفال      -

 .مع إمكانية بيعها مع أقالم التلوين شرط أن تكون جزءاً متصالً بالكتاب, عليها

عن وتلك الصادرة   ,  بصفتها سلطة عامة   نشورات الصادرة عن المؤسسات العامة    الم •

, ن كانت منشورات دورية   إو, ...الجمعيات الدينية أو السياسية أو اإلنسانية أو الثقافية       

  :ومنها على سبيل المثال

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة أو المنظمات الدولية التي تتعـاطى            النشرات −

 .توعية لتجنب بعض األمراضالنشرات  ودليل تلقيح األطفال كالشأن الصحي

 اإلرشادات الصادرة عن اإلدارات العامة مثل دليل تطبيق الضرائب في الـبالد            −

المطبوعات التي توزعها اإلدارات العامة بصفتها سلطة عامة أو المؤسـسات           و

ت مثل النصوص القانونيـة، الموازنـة العامـة والحـسابا         , ذات الصفة العامة  

مطبوعـات  اللمنـاطق،   شتى ا الخرائط المعدة من قبل وزارة السياحة ل      , الختامية

النـشرات الـصادرة عـن      , مودعة في مؤسسة المحفوظات الوطنية    ال يةلتاريخا

 ... سحوبات اليانصيب الوطني اللبناني, مصرف لبنان



السـتعمالها  والمخصصة   والبلديات   تالنشرات الصادرة عن الجمعيات، االتحادا     −

 .خلياًدا

 تصدر وتنشر من قبل مؤسـسة تجاريـة أو          التي وغير الدورية    الدوريةالمنشورات   •

ؤسسة أو الهيئة   ضمن الم أو   ل داخ ها حصرا إذا كانت بهدف توزيع    ,هيئات أو جمعيات  

  .أو الجمعية نفسها

مثل المدارس والجامعات والمهنيات التي     , الصادرة عن مؤسسات تعليمية   طبوعات  الم •

والتـي  , منها ما يخص الطالب والحياة المدرسية والجامعية      , عديدةتتضمن مواضيع   

 .عالنات بعض اإل حتى ولو تضمنت واألساتذةتوزع على الطالب

  

  

 :الكتب والكتيبات والمطبوعات المماثلة الخاضعة للضريبة -ج

عنـدما يتنـاول نـشاط      أي   بالطابع الـدعائي  يتصف  عندما  يخضع الكتاب للضريبة      

 أو عنـدما يـصدر      ,وان بصورة غير مباشرة   أي معلومات عن منتجاتها     المؤسسة الناشرة أو    

بمعنى آخر أن تكون الغايـة      ,  معينة رغم احتوائه على معلومات عامة       خدمات أو لترويج سلع 

  . تجارية وليس بهدف تثقيفي، إرشادي، أو تعليمي غايةمن نشره
  

   :بات والمطبوعات المماثلة التي تعتبر خاضعة للضريبةالكتب والكتي  عنأمثلة

عـن فوائـد     وأ معلومات عامة عـن الـصحة         في الوقت ذاته   يتضمنالذي  ب  اكتال •

حيـث  أسماء أدوية أو فيتامينات موجودة في األسـواق،         و, الفيتامينات للجسم البشري  

ف معينة وبيعهـا  الهدف منه هو ترويج أصنا   دعائياً ألن   ب عمالً   ي الكت أوكتاب  اليعتبر  

 . بصورة غير مباشرة كان ذلكولو

يحتوي على معلومـات خاصـة   الذي   أو صناعيةصادر عن مؤسسة تجاريةالكتاب  ال •

على معلومات تاريخية خاصـة     بهدف التوزيع على الجمهور كأن يحتوي       , مؤسسةبال

وعنـاوين   مثل تطور الشركة منذ إنشائها ولغاية تـاريخ النـشر         , وموظفيها بالشركة

جـة لـديها أو      أو أي معلومات خاصة عن األصـناف المباعـة أو المنت           ,...فروعها

 .وألصنافها مؤسسةهذا الكتاب ترويجاً دعائياً لل الخدمات التي تقدمها، حيث يعتبر
 

  

  

  



  

  جالت والصحف والمنشورات المطبوعةالم -2

 : من الضريبةاإلعفاء نطاق -أ

, مضمونها ثقافياً مهما كان    من الضريبة    فى المجالت والصحف والمنشورات المطبوعة    عت

 ال يكـون    أنعلـى    ,...رياضـياً , علمياً, إخبارياً, )كمجالت الكلمات المتقاطعة  (ترفيهياً  , تقنَياً

  : تصدرأنوذلك شرط  مضمونها إعالنياً بحتاً،

  , ...)فصلية, شهرية, أسبوعية, يومية(بصورة مستمرة أو دورية  -

 , باسم معين -

  ,بأجزاء متتابعة -

 , مؤرخة -

 , مرقمة -

  .وتكون معدة للتوزيع على الجمهور -
  
  

  : المذكورة في هذه الفقرة معفاة من الضريبة في الحاالت التاليةالمطبوعاتتبقى 

 , كانت مطوية أو إن كانت من أوراق متفرقة -

  .مشتملة على إعالنات كانت مصورة أو إن -

 مـن   ءاَشرطة جـز  مجموعة مع أشرطة تسجيل شرط أن تكون األ       على شكل   إن أتت    -

 . معهاتوزع المجلة و 

بملصقات أو بغيرها من المـواد المطبوعـة، شـرط أن           ,  أرفقت بلوحات مصورة   إن -

 .هذه المطبوعاتمع وزع ت
   

  :  عن المجالت والصحف والمنشورات المطبوعة التي تعتبر معفاة من الضريبةأمثلة

ـ  ال ،ةاضـي ريات ال لقـاء ال التي تتضمن بـرامج      أو المطبوعات الكتيبات   • , اتمهرجان

ـ    أما. وغيرها من الحفالت  ات  مسرحي وال ، السينما رضامعال ي  بالنسبة للمطبوعات الت

 هـذه المطبوعـات     تعتبـر ف... ,تتناول برنامج مسرحية واحدة أو مهرجان معين الخ       

  .لضريبة على القيمة المضافةلوبالتالي تكون خاضعة ترويجاً مباشراً لهذا العمل 

ورات العلمية الدورية الـصادرة عـن مؤسـسات صـناعية أو            المطبوعات أو المنش   •

والتي تتناول تطور قطاع صناعي أو تجاري أو مالي وان احتوت           , مؤسسات مشابهة 

مطبوعة تتنـاول تطـور قطـاع صـناعة         إعالنات مباشرة أو غير مباشرة، ك     على  

الملبوسات أو قطاع المال أو االقتصاد أو أي قطاع آخر حتـى ولـو تـضمنت أي                 



ومات عن الشركات المصنعة أو الشركات العاملة في هذا القطاع أو أي إعالنـات           معل

 .من أي نوع آخر

  

 :والمنشورات الخاضعة للضريبةالمطبوعات  -ب

أي تخضع للضريبة على القيمـة المـضافة        مطبوعات تجارية وهي بالتالي     كتصنف  

  .ع أو خدمات أي بهدف بيع سلبهدف تجاري بحت أو غير دورية تنشر دوريةمطبوعة 

  

, مؤرخـة , أي أن تكون مرقمـة    ,  المطبوعات ولو كانت دورية    تلكتخضع للضريبة   و

تبقى هذه المطبوعات خاضعة للضريبة على القيمـة المـضافة          كما  ... صادرة بأجزاء متتابعة  

ولو كانت صادرة عن مؤسسات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تعـرض              حتى  

  .,...أو سلعها,  منتجاتها,من خاللها خدماتها
  

  : عن المطبوعات والمنشورات التي تعتبر خاضعة للضريبةأمثلة

مثـل المـدارس والجامعـات      , المنشورات الصادرة عن مؤسسات تعليميـة     تخضع   •

والمهنيات التي تعلن فيها عن برامجها التعليمية والشهادات التي تقـدمها والـصفوف             

 تتَصف بطابع دعائي للمؤسسة التعليمية الناشرة       ألنها, ...المتوفرة لديها في كل فصل    

  .حتى ولو كانت هذه األخيرة معفاة

تجارية وما يماثلها بمـا فيهـا كاتالوغـات البـضائع والـسلع             الكاتالوغات  تخضع ال  •

: مثـل , المعنيـة ة   المؤسـس  تناول منتجات ، وغيرها من المطبوعات التي ت     والخدمات

كيفية استعمال أو تركيب     العائدة ل  رشاداتاإلدليل   و ... كاتالوغات مطابخ، صالونات،  

 .ةمعينسلعة 

 ... التي تحتوي فقط على دعايات وال تتناول أي موضوع أو أي معلوماتالمطبوعات •

المطبوعات الصادرة عن النقابات والجمعيات والتي تنشر من خاللها تقارير الشركات            •

 .السنوية كالميزانية واألرباح المحققة خالل السنة

بطاقات دخول السينما والمـسارح  ،   المطبوعة ةقات اإلعالنية واللوحات اإلعالني   الملص •

 باسـتثناء تلـك     ...األطلـس  (م الجغرافية والخرائط والرس ،  والمهرجانات وما يماثلها  

 التصاميم الهندسية وغيرها من التـصاميم والرسـوم       ،  )الصادرة عن وزارة السياحة     

اللوائح و ،ألدلة ذات الطابع التجاري والدعائي    او ،لتجارةالصناعة أو    ألغراض ا  المعدة

فهـرس الـشركات الـذي       (االسمية والبيانات التفصيلية والفهارس على كافة أنواعها      



عبارة عن أسـئلة    المنشورات التي تكون    ،  )...أنشطتها, يحتوي على عناوين الشركات   

 ،وفراغات لملئها باألجوبة المناسبة

، ) غرافيـر (صور محفورة    متفرقة و    وغرافيةصور فوت , مطبوعةالرسوم  الصور و ال •

 .لمدارس كوسيلة للشرح أو للتعليماستعملت في ا أوولو تضمنت معلومات عامة حتى 

  

   القرطاسيةأصناف -3

علـى سـبيل    وهي تتنـاول    ،  أصناف القرطاسية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة      تعتبر  

 :المثال

 ، الرزنامـات جداول المواعيـد والفهرسـة،      ،  كافة أنواع البيانات والجداول التجارية    •

، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المتفرقـة         تقاويم من جميع األنواع مطبوعة    

 سندات وما يماثلها مرقمة وموقعة، شيكات ، أسهم،دفتر دفاتر ومفكرات، 

بطاقات مطبوعة متضمنة تمنيـات أو دعـوات        بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة،       •

 . ..ان كانت مصورة أو مزخرفة مع أو بدون مغلفاتشخصية و

  

  وزير المالية
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    فؤاد السنيورة              


