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طرق وكيفية تحديـد الـدخل العائـد إلسـكان المعـوزين وذوي الـدخل المتواضـع وذوي : الموضوع
  .الدخل المحدود من اللبنانيين 

   
  إن رئيس الجمهورية،  
  بناًء على الدستور اللبناني،  

 تـاريخ 58/65 ، المعدل بموجـب القـانون رقـم 1962/ 17/9ى قانون اإلسكان بتاريخ بناًء عل
8/12/1965،  

 رقــم المحــضر 22/1/72وبعــد إســتطالع رأي مجلــس اإلســكان فــي  جلــسته المنعقــدة بتــاريخ 
211،   

  وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة، 
  وبناًء على إقتراح وزير العمل والشؤون اإلجتماعية، 

  .19/4/1972قة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة  بتاريخ وبعد مواف
  :يرســم ما يأتــي

علــى طالــب اإلنتفــاع مــن قــانون اإلســكان أن يقــدم تــصريحًا بدخلــه العــائلي مــن جميــع : المــادة األولــى
المـــصادر فـــي كـــل مـــن الـــسنتين الـــسابقتين لـــسنة تقـــديم التـــصريح، مـــشفوعًا باإلثباتـــات 

  . المطلوبة من اإلدارة
يقدم التصريح علـى نمـوذج يطلـب مـن قبـل مـصلحة اإلسـكان فـي وزارة العمـل والـشؤون   

  . اإلجتماعية
بالوســائل المنــصوص عليهــا فــي هــذا المرســوم  تتحقــق المــصلحة مــن صــحة التــصاريح: المــادة الثانيــة

والقــرارات التطبيقيــة العائــدة لــه، وتقــدم نتيجــة التحقيــق مــع إقتراحاتهــا لمجلــس اإلســكان 
  . ت فيها نهائياً الذي يب

يتعـــرض الطالـــب لحرمانـــه مـــن األفـــضلية فـــي اإلنتفـــاع مـــن اإلســـكان إذا وجـــدت فـــي : المـــادة الثالثـــة
  . تصريحه أجوبة غير صحيحة أو إذا أخفى أية معلومات تساعد على تحديد دخله



للمــــصلحة الحــــق بتحــــري المعلومــــات مــــن جميــــع المــــصادر، وعلــــى جميــــع اإلدارات : المــــادة الرابعــــة
ومية والبلديـة أن تقـدم للمـصلحة جميـع المعلومـات التـي تطلبهـا ويجـب أن يتـضمن الحك

الطلب المنصوص عليه بالمادة األولى تصريحًا من المـستدعي يعطـي بـه اإلدارة الحـق 
  . باإلستحصال على جميع المعلومات من اإلدارات بما فيها دوائر ضريبة الدخل

واألجور بمـا فيهـا معاشـات التقاعـد  العائلي تجمع الرواتبللتوصل إلى تحديد الدخل : المادة الخامسة
والتعويــضات والمخصــصات النقديــة للــزوج والزوجــة إذا كانــت تعمــل بعمــل دائــم وكــذلك 
تـــضاف مـــداخيل العقـــارات المبنيـــة والمـــداخيل النقديـــة للعقـــارات الزراعيـــة وأربـــاح المهـــن 

  . ولةالصناعية وغير التجارية، والدخل من رؤوس األموال المنق
تثبـــت صــحة الرواتــب واألجـــور وتوابعهــا ببيانــات مــن أربـــاب العمــل أو مــن الـــدوائر :المــادة الــسادسة

الماليــة عنــدما تكــون هــذه الــواردات خاضــعة لــضريبة الــدخل ويتعــرض مــن يعطــي إفــادة 
  . القانون كاذبة للعقوبات التي ينص عليها

، يطـرح مـن اإليـرادات الحقيقيـة أو المخمنـة ل إلـى الـدخل مـن العقـارات المبنيـةللتوصـ: المادة الـسابعة
الناتجـــة عـــن كـــل العقـــارات المبنيـــة، ســـواء أكـــان يـــشغلها مالكوهـــا أو أي شـــخص آخـــر، 

عــشرة بالمئـة مـن الــدخل لقـاء الـصيانة واإلســتهالك تثبـت صــحة % 10مجانـًا أو ببـدل، 
  . القيمة التأجيرية ببيانات من الدوائر المالية أو البلدية

للتوصــل إلـى الــدخل مـن األراضــي الزراعيـة واألراضــي غيـر المبنيــة، تجمـع اإليــرادات : ةالمـادة الثامنــ
  . النقدية ويطرح منها نصفها كمصاريف وبدل إستهالك

  .تثبت صحة هذه اإليرادات بالوسائل التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء  
ــادة التاســعة لتجاريــة وغيــر التجاريــة، تجمــع للتوصــل إلــى الــدخل مــن أربــاح المهــن الــصناعية وا: الم

ـــواردات المـــذكورة ويطـــرح منهـــا النفقـــات واألعبـــاء التـــي تقتـــضيها ممارســـة التجـــارة أو  ال
 الــصادر 144 مــن المرســوم اإلشــتراعي رقــم 7الــصناعة أو المهنــة، كمــا حــددتها المــادة 

   .1959 حزيران سنة 12بتاريخ 
تمـد فيمـا يخـص هـذه المـداخيل وفي األحوال التي تدفع الضرائب على أساس مقطـوع يع  

  . تخمين الدوائر المالية
  . تثبت صحة الدخل الحقيقي أو المقدر ببيانات من الدوائر المالية  
 مـن المرسـوم 69ن الدخل من رؤوس األموال المنقولة هـو الـدخل المحـدد فـي المـادة إ: المادة العاشرة

   .1959 حزيران سنة 12 الصادر بتاريخ 144اإلشتراعي رقم 



تثبـــت صـــحة الـــدخل ببيانـــات مـــن الـــدوائر الماليـــة، وببيانـــات مـــن الـــدوائر العقاريـــة فيمـــا   
  .يتعلق برؤوس األموال المربوطة بتأمينات عقارية

  .نشر ويبلغ هذا المشروع حيث تدعو الحاجةي: المادة الحادية عشر
 


