
 

  الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير
 

  1ص/2542 :تعميم رقم
  2002 كانون األول 18 :تاريخ

  وزير المالية: المصدر
  

تحديد   المرسوم االشتراعي  وما يليها من 46المادة تطبيق أحكام  أصول
قانون (وتعديالته  12/6/1959 تاريخ 144 رقم  )ضريبة الدخل

  لضريبة على الرواتب واألجورالخاضعة إيراداتهم ل شخاصاألالمتعلقة بفئات 
  
  
  

قـانون ضـريبة     (12/6/1959 تـاريخ    144 من المرسوم االشتراعي رقم      46تنص المادة   
على أن الضريبة تتناول الرواتب واألجور والتعويضات والمخصـصات ومعاشـات           ) الدخل

  :ب على األراضي اللبنانية علىالتقاعد العامة والخاّصة والمخصصات لمدى الحياة التي تترت
   كل شخص مقيم في لبنان أو في الخارج،إلىصندوق عام،  -1
 كل شـخص مقـيم فـي        إلى كل شخص مقيم في لبنان، وكذلك        إلىصندوق خاص،    -2

 .الخارج لقاء خدمات أديت في لبنان
  

لـضريبة  فئات األشخاص التي تخـضع إيـراداتهم        في ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر،         
بصفتهم أجراء أو موظفي قطاع العام، وذلك إذا تـوفرت لـديهم شـروط              اتب واألجور   الرو

  . من قانون ضريبة الدخلا وما يليه46ها في المادة  عليالخضوع المنصوص
  

  القطاع العام. 1
ن في الدولة واإلدارات    الموظفي، جميع   )الباب الثاني (خضع للضريبة على الرواتب واألجور      ي

، أجـور وتعويـضات    و رواتبوالذين يتقاضون    القطاع العاّم    فيبشكل عام   و العامة والبلديات 
  :ويشمل هذا التعريف الفئات التالية

  

 دارات العاّمةاإلالدولة و موظّفي. 1.1

 -أ )بالمالك (الموظّف الّدائم
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وخضع وظة في أحد المالكات التي يحددها القانون،         في وظيفة ملح    دائماً هو كّل من ولي عمالً    
  .لتقاعدلشرعة ا

 

 الموظّف المؤقّت -ب

  .أو لعمل عارض ولي وظيفة أنشئت لمّدة معينة شخصهو كّل 
 

 األجير -ج

 وال   والمؤسسات العامة والمـصالح المـستقلة      هو كّل شخص يعمل في خدمة اإلدارات العامة       
  .خضع لألحكام الخاصة بالمتعاقدينينتسب إلى أحد مالكاتها الدائمة أو المؤقّتة، وال ي

النظـام العـام    (وتعديالتـه    3/11/1994 تاريخ   5883 من المرسوم رقم     3المادة  جب  وبمو
  :إلى األجراءيصنف ) لألجراء
 األجير العادي 

 .هو األجير الذي يستخدم لمّدة معّينة أو لعمل مؤقّت أو عارض

 األجير الموسمي  

  .  الذي يستخدم لفترة موسمّية األجيرهو
  

 ة العسكريكالساأل -د

أمـن   واألمـن العـام   من أفراد الجيش وقوى األمن الداخلي و      لك العسكري واألمني  السيتألّف  
   .ن في السلك المذكورين العامليي المدنواألجراءن يالموظفكما يشمل ، غيرهمالدولة و

  

 الّسلك القضائي -ه

  .القضائيينالمساعدين  و والمساعدينيتألّف الّسلك القضائي من القضاة
  

 يلوماسالّسلك الّدب -و

 .الصفة الدبلوماسية بصورة رسمية   بوالملحقين وكل من يلحق     يضّم الّسلك الدبلوماسي السفراء     
لضريبة على الرواتـب    ل اللبناني   ي السلك الدبلوماس  إلىالمنتمون  ن  وبنانيللاالموظفون  يخضع  
 األجنبي لهذه الضريبة المستخدمون العاملون في السلك الدبلوماسي         أيضا كما يخضع    واألجور،

  .ن في لبنان قبل التعاقد معهمويم المقاألجانبن أي و، والمحلين اللبنانيينم
  

 فهم معفون من الـضريبة شـرط المعاملـة          ،جنبياألن للسلك الدبلوماسي    و التابع أما األجانب 
 من الضريبة   التي تستثني  من قانون ضريبة الدخل      47وذلك وفقا للبند الثاني من المادة        بالمثل
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ت التي يقبضها سفراء الدول األجنبية وممثلوها القنصليون، والرعايا األجانب          الرواتب والملحقا 
  .من موظفيهم شرط المعاملة بالمثل

  

 والبلديات والمصالح المستقلّة في المؤسسات العامة المستخدمون واألجراءالموظفون  -ز

الح المستقلّة   في المؤسسات العامة والمص    نو العامل فئاتهمبمختلف  المستخدمون واألجراء   وهم  
  . تالبلديا العاملون في واألجراءالموظفون و
 

  والخبراءالمستشارون .1.2

 والمحـامين وخبـراء   اسـبة كخبراء المح(الخبراء وأصحاب المهن الحرة  ن و و المستشار وهم
بالنظر لخبـرتهم الواسـعة فـي مجـال          يجري التعاقد معهم عادةً   الذين  ،  ...)السير وغيرهم 

  :للضريبة وفقا لما يلي يخضعونوصهم، اختصا
 41/42/43 المواد    ولضريبة ، كان لديهم محل لمزاولة المهنة     إذالضريبة الباب األول     -

 .لمزاولة المهنةلم يكن لهم محل  إذا )نيغير مقيممكلفون (من القانون 

 في حال ارتبط هؤالء بصاحب عمل بموجب عقد عمـل،           ضريبة الرواتب واألجور  ل -
  .  لتبعية اإلدارية واالقتصاديةوكان نشاطهم يخضع لمبدأ ا

  

 الّرؤساء والوزراء. 1.3
  

  حاالت خاصة. 1.4
المخصصات والمبـالغ   وفقا ألحكام القوانين الخاصة النافذة      تخضع لضريبة الرواتب واألجور     

  :للفئات التاليةالمدفوعة 
  

 التمثيلّيةهيئات لا -أ

  مجلس النوابأعضاء  
 

   بالنـسبة للمبـالغ التـي       المجلـس ئيس  رئب  انو رئيسمن   أعضاء المجلس البلدي
  .في البلدية مامهيتقاضونها من أجل قيامهم بمه

  

 المختارون 

ـ ت ،)قانون الموازنة  (8/2/2002 تاريخ   392 من القانون رقم     53عمال بأحكام المادة      ىعف
 التي يقومـون بهـا بـصفتهم       عمالاأل الناتجة عن المختارين   إيرادات  الدخل من ضريبة 
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نشاطات الخارجة عـن    البعض   التي يحصلون عليها من      األخرى يراداتاإل أما. الرسمية
 .لضريبةل ةضعاخبقى فت...) ترجمة، استكتاب، تخليص معامالت،(نطاق مهامهم الرسمي 

  
  
  
  القطاع الخاص. 2

  المبدأ. 2.1
، المبالغ التـي يتقاضـاها األشـخاص        )الباب الثاني (تخضع للضريبة على الرواتب واألجور      

قـانون  مـن    46أن تتوفر لديهم شروط الخضوع وفقاً ألحكام المـادة          شرط  ،  اءبصفتهم أجر 
  .مذكورقانون الال ن من الضريبة عمال بأحكامأن ال يكونوا مستثنيو ضريبة الدخل

  

 وما يليهـا مـن قـانون        46توفر شروط الخضوع المنصوص عليها في المادة        عدم  في حال   
 اإليـرادات تخضع  ،  حب عمل بأي صلة تبعية    في حال عدم االرتباط بصا    أّي   ،ضريبة الدخل 

  .)الباب األول (األرباحلضريبة الدخل على عندئذ 
  

   فئات األجراء. 2.2
 أو العاملين في المؤسسات الخاصة لقاء راتب        األجراء جميعطبق المبدأ المذكور أعاله على      ي

ـ  ...)مستخدمين، عّمال، أجراء، الخ     (وذلك أياً كانت تسميتهم     اجر    فـيهم المتـدّربون     ن، بم
  .  المؤقتون أو المياومون

  :على سبيل المثال األجراء فئاتيدخل ضمن 
  

 المرئي والمسموعاإلعالم في برامجن وملاالع   

 أو على أساس المـدة       العمل محدداً   بدل  كان سواء واألجورتخضع ايرادتهم لضريبة الرواتب     
  .على أساس الحديث أو الحفلة أو القطعة

  

  المستثمر أو المساهم زوج أو زوجة 

 مـستثمر  أومالك  زوجة  ل الراتب المدفوع لزوج أو      ،يخضع للضريبة على الرواتب واألجور    
 أعباء  ضمن هذا الراتب    قبولفي حال تّم    وذلك   ،مؤسسة فردية أو شريك أو مساهم في شركة       

قات غير   اعتبر من النف   وإال ه، به لصالح المؤسسة ويتناسب مع     مقابل نشاط يقوم  كان  و ,الشركة
  .الجائز تنزيلها من األرباح
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 حـصة   إلى، فتضاف   األشخاص الشريك في شركات     أو رواتب صاحب المؤسسة الفردية      أما
  ).األولالباب  (األرباح، ويخضع المجموع للضريبة على األرباح منهما من لك
  

 الصحافيون 

 بـشكل   كل شخص يمارس مهنة الصحافة     هو   ،جورواأل لضريبة الرواتب    الخاضعالصحافي  
، يومّية كانـت أو     أكثر أو واحدة    مطبوعة أو مجلة   أولقاء عوض في صحيفة     ،  منتظم و أساسي
  . الرئيسي من هذا النشاطه ويستحصل على مدخول،دورية

  
  لتجاريونالتجاريون والوسطاء االممثلون 

 والمعتمد ومـدير الفـرع أو       ب المحلي والمندوب الجوال   المندوتخضع المبالغ التي يتقاضاها     
  .)ضريبة الباب الثاني( الضريبة على الرواتب واألجور إلى الوكالة

 يعمل لحسابه الخاص ويمارس نشاطاً    الذي  أما الممثل التجاري أو الوكيل التجاري أو الوسيط         
 .  )الباب األول( رباحاأل فيخضع للضريبة على ،تجارياً

  

صاحبهم لحساب منازلالعاملون في    عمل
  

 ألجراء المخترعونا 

لقـاء   ،األجير إلىجميع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل       لضريبة الرواتب واألجور    ع  تخض
  الخدمـة   ما لم تؤدَ   ه،بط ب تذ عقد العمل الذي ير    يفتنبمعرض  قام بها   خدمات  ختراع أو تطوير    ا

  .)الباب األول( األرباح  علىضريبةتخضع المقبوضات الناتجة عنه للف ،عمل عقد خارج
  

 تحاناتعضاء لجان االمأ 

 مهما كانت طبيعـة     ، لضريبة الرواتب واألجور   أعضاء لجان االمتحانات   أتعاببدالت  تخضع  
  .النشاط المهني الذي يمارسونه أصالً

 

 أو المؤقتونمتعاقدونلمدّرسون الا  

 وتقيدوا  بالشروط العائدة للتدريس   في حال التزموا     واألجورتخضع ايرادتهم لضريبة الرواتب     
 حتى ولو تمتعوا بحرية تحديد ساعات العمـل واسـتعمال الوسـائل             ،مدرسةتعليمات إدارة ال  ب

  .التربوية الالزمة
  

 اء التأمينوسط 
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 ولـيس علـى ضـريبة       )الباب األول ( األرباحعلى   التأمين للضريبة    طيسوإيرادات  خضع  ت
  .الرواتب واألجور

  
  
  

 أصحاب المهن الحّرة 

  ولكن فـي حـال     ،)األولالباب   (رباح أصحاب المهن الحّرة للضريبة على األ       إيرادات خضعت
وتوفرت شروط الخضوع المنصوص عليها في       عمل   صاحب  صاحب مهنة حّرة لصالح    عمل

   .لضريبة الرواتب واألجورإيراداته تخضع  وما يليها من قانون ضريبة الدخل، 46المادة 
ـ          كان  في حال    اني معـاً،   صاحب المهنة الحّرة يمارس نشاطاً خاضعاً للباب األول والباب الث

فيستفيد من التنزيل العائلي في الباب األّول فقط، ويكلّف عن رواتبه بضريبة الباب الثاني دون               
   .أي تنزيل عائلي

  :ونذكر على سبيل المثال ال الحصر
o األطّباء 

 أما إيـرادات  ,  األرباح  على ضريبةل ل ةمهنالتخضع إيرادات األطباء الناتجة عن ممارسة       
  :ضع للضريبة على الرواتب واألجورتخف منهم، التالية الفئات

ا -  .ألطباء الذين يرتبطون بعقد عمل مع إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو العاّمة
 ومؤسـسات التمـريض     ن الذين يعملون بدوام كامـل فـي المستـشفيات         ولمتدربا -

 .واإلسعاف

 اًشاطأو عّدة مؤسسات دون أن يمارس ن        واحدة في حال كان الطبيب يعمل لدى مؤسسة      
ها بعقد عمل، تخضع مقبوضاته مـن       ويرتبط مع ) الباب األول ( لضريبة األرباح    اًخاضع

، وذلك وفقاً ألصول تكليف األجراء الذين يعملون        واألجوراتب  والرهذا النشاط لضريبة    
  .اهدنلدى عّدة مؤسسات المنصوص عليها أ

o في المستشفيات والعياداتالصيادلة  

o نوالمهندس 

o نوالمحام 

خبراء لمحاسبة وخبراء ا o  الّسير
o  وسواهم من أصحاب المهن المماثلة... 

 

 مدراء الشّركات 

  . لضريبة الباب الثانيامهم في الشركات هبمتخضع مقبوضات المدراء المرتبطة 
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 صاحب أو   )شركة تضامن أو توصية بسيطة    (  في شركة أشخاص   شريكاًالمدير  وفي حال كان    
كلّـف  تو ،اف هذا الراتب إلى حصته مـن األربـاح        ضمنها، ي  ى راتباً يتقاضمؤسسة فردية و  

  .ضريبة الباب األولب  إيراداتهمجموع
  .  في الشركةالمستخدمين مثل سائر  عن رواتبه فيكلّف المدير،أما في شركات األموال

  

   الذين يعملون في عدة مؤسساتاألجراء: حاالت خاّصة . 2.3
 سات األشخاص الذين يعملون بدوام غير كامل في عدة مؤس 

  .تخضع هذه الفئة لضريبة الدخل عمال بأحكام الباب الثاني من القانون
  . يستفيد لديه من التنزيل العائلي المعفى من الضريبةاً مركز عمل رئيسياألجيريختار 
  العمل الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي دفعها إلى المستخدم دون أي تنزيـل             صاحبيقتطع  

  . الذي إختارهالرئيسي العمل صاحبعائلي ما عدا 
  

  لدى مؤسسة واحدة ال غيربدوام غير كاملاألشخاص الذين يعملون   
إذا ثبت عدم قيامهم بعمل مأجور آخر خالل السنة، تحتسب الضريبة عمال بأحكام الباب الثاني               
من قانون ضريبة الدخل على مجموع رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم السنوية بعد اسـتفادتهم             

  .ائلي سنوي كاملمن تنزيل ع
 

  
  .يلغى كل تعميم أو مذكرة مخالفة لمضمون هذا التعميم

  
  
  


