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ـ   : الموضوع على فوائد وإيـرادات سـندات      % 5أصول تسديد ضريبة ال

  . الخزينة اللبنانية المصدرة بالعمالت األجنبية
  

  إن وزير المالية، 
  ، )تشكيل الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناًء على المرسوم رقم 
إقرار برنامج متوسط    (24/2/1999 تاريخ   2 الوزراء رقم    بناًء على قرار مجلس   

) Global Medium Term Note Program(األجل إلصدار سندات خزينة 
وأية عمـالت  ) Euro(من جانب الحكومة اللبنانية بالدوالر األميركي واليورو      

  . أخرى
وص بناًء على األحكام والشروط التي ترعى البرنامج المشار إليه أعاله والمنـص           

 8سيما المادة وال) Offering Circular(عليها في كتّيب التعريف بالبرنامج 
  . منها

قـانون  ( وتعديالتـه    12/6/1959 تاريخ   144بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم      
  . سيما الباب الثالث منه، ال)دخلضريبة ال

 2004- 205/2003 و   188الـرأي رقـم     (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة      
  ).5/5/2004تاريخ

وبعد موافقة مجلس الوزراء المشروطة بموافقة مجلس شورى الدولة وذلـك فـي             
  . 8/4/2004جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  :يقـــرر ما يأتــي

 30/1/2003 تاريخ   497 من القانون رقم     51إستناداً ألحكام المادة    : المادة األولى 
لك في ما خص    وذ) 2003الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      (

تسديد الفوائد المترتبة على إصدار سندات خزينة لبنانيـة بـالعمالت           



األجنبية ضمن البرنامج المتوسط األجل إلصـدار سـندات خزينـة           
)Global Medium Term Note Program . (  
وحيث أن صافي العائد الذي من الممكن أن يتم التعاقد على أساسه مع       

كون وعلى سبيل المثال هو في حـدود        رين المرتقبين سوف ي   ثمتسالم
ذلك يعني أن الكلفة اإلجمالية للفائدة على       . سنوياً%) ف(معدل الفائدة   

% + ف(سوف تصبح في حـدود      % 5السندات بما في ذلك ضريبة      
  )  0.05×ف

بناًء على ما تقدم، فإنه يمكن إعتماد الوسيلة التالية لقيد وتسديد قيمـة               
  %. 5لمستحقة بما فيها ضريبة الـالكلفة اإلجمالية للفائدة ا

إحتساب قيمة الضريبة المترتبة على فائدة السندات المشار إليها          -1
 تـاريخ   497 مـن القـانون رقـم        51أعاله وفقاً ألحكام المادة     

 بتاريخ إستحقاق الفائدة واإليرادات، وتسجيلها في        30/1/2003
ـ  وعائدات حساب ضريبة الدخل على فوائد     المفتوح لدى  % 5 ال

  . مصرف لبنان
تسديد صافي فوائد وإيرادات السندات المشار إليها أعاله بتاريخ          -2

إستحقاقها من حساب الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان إلـى           
ـ       عمـالً بأحكـام    % 5حملة السندات، وذلك بعد إقتطاع مبلغ ال

 . 30/1/2003 تاريخ 497 من القانون رقم 51المادة 

ـ   تسديد ما ي   -3 علـى الفوائـد واإليـرادات      % 5عادل قيمة مبلغ ال
المذكورة أعاله والمتوجبة لغاية تاريخ إستحقاق السندات، وذلـك    

 . لحملة السندات المشار إليها أعاله

بناًء على ما تقدم وعلى سبيل المثال فإنه ينبغي أن يـتم قيـد هـذه                
  : العملية في حسابات وزارة المالية على الشكل التالي

  ) كلفة الفوائد المدفوعة لحملة السندات(يف  مصار-
  %) ف( 

   تسديد مبلغ الفائدة المتوجب لحملة السندات عبر المصرف -



   أي المصرف الذي يتولى Paying Agentالمكلف بالدفع   
  )0.05× ف-% ف.(لى حملة السنداتعمليات دفع القسائم إ  
  المبلغ الواجب تحويله مباشرة إلى حساب ضريبة الدخل-

  على فوائد وعائدات سندات الخزينة لدى مصرف لبنان   
  )0.05×ف(.من أصل مبلغ الفائدة % 5ي يشكل والذ  
  )0.05×ف.( كلفة مصاريف وعموالت-
   تسديد مبلغ لحملة السندات ما يعادل قيمة ضريبة الدخل-
  عبر المصرف المكلف بالدفع % 5  المن فوائد وعائدات  
  Paying Agent عمليات دفع القسائم إلى  أي الذي يتولى  
  ) 0.05×ف    (          . حملة السندات  
  .يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية : المادة الثانية
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