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  36:المادة 
  مذكرة

  1998 /11/ 18  :تاريخ    1ص/1114:رقم
  وزير المالية:مصدر ال        

  .تحديد المعايير واالجراءات لتقدير االموال المنقولة وغير المنقولة لغايات فرض رسم االنتقال: الموضوع
  

 وموحدة في كافـة     لما كان تقدير االموال الخاضعة لرسم االنتقال يجب ان يتم من خالل اصول ومعايير واضحة                
  االراضي اللبنانية حفاظاً على حقوق الخزينة وتأميناً للعدالة الضريبية بين المكلفين،

  :لذلك يطلب الى كافة الوحدات المعنية برسم االنتقال التقيد بتطبيق المعايير واتباع االجراءات التالية  
  :معايير تقدير االموال الخاضعة للرسم: اوالً

لحقيقية والواقعية في تقدير االموال الخاضعة للرسم بعد التثبت من هذه االسعار بجميع الوسـائل               اعتماد االسعار ا   .1
 .المتوفرة

 :تتبع في تقدير العقارات المبنية موضوع الحاالت االتية ما يلي .2
العقارات المبنية 
  الخاضعة للرسم

اذا كانت مؤجرة وااليجار   معايير التقدير
  23/7/1992معقوداً قبل 

انت مؤجرة اذا ك
وااليجار معقود بعد 

23/7/1992  

اذا كانت مشغولة من المالك 
المورث او الواهب أو (

  )الموصي

اذا كانت 
  شاغرة

يقدر سعر المسكن الذي كان   المسكن
يقطنه المورث وافراد اسرته 

من الورثة بحسب السعر 
  الرائج

أربعون % (40حسم 
  )بالماية

خمسة وعشرون % (25حسم   دون أي حسم
  )مايةبال

  دون أي حسم

يقدر سعرها كسعر البناء   المحالت التجارية
  :السكني مضروباً بـ

 ـ ثالثة اذا كانت على 
  .شارع رئيسي

ـ اثنين اذا كانت على 
  شارع فرعي

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

يقدر سعرها كسعر البناء   المكاتب
السكني مضروباً بواحد 

  ونصف

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

يقدر سعرها بنصف سعر   الطوابق السفلية
  البناء السكني

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

  
  :احتساب باقي المساحات الممكن استثمارها .3
  

  :قي المساحات الممكن استثمارها وفق الطريقة التاليةاذا كان البناء غير مكتمل االستثمار يتم احتساب با
   =ـ المساحة المبنية) معدل عامل االستثمار العام االقصى× مساحة االرض (

  معدل عامل االستثمار العام االقصى         
  قيمة باقي المساحات الممكن استثمارها= سعر متر االرض × نسبة قيمة االرض الممكن استثمارها 

  
  :في االعتبار في تقدير العقارات غير المبنية العناصر االتيةتؤخذ  . 4

  .موقع العقار، شكله الهندسي، صالح للبناء ام ال، منطقة االستثمار، سكنية، تجارية، صناعية، او زراعية
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  :الحصص الشائعة في العقارات المبنية وغير المبنية. 5

   16/12/1999 تاريخ 1ص/1065بالمذكرة رقم  ملغاة ومحددة النسب
  

  :االجراءات الواجب اتباعها النجاز الملفات غير المكتملة مستنداتها: ثانياً
  :على كل من دائرة رسم االنتقال والماليات في المحافظات كل فيما خصه القيام بما يأتي  

ل االداري   وإرسالها الى وزير المالية بالتسلـس      1998 وحتى عام    1992اد بيانات بالملفات المتراكمة منذ عام       داع .1
  . يوماً من تاريخ صدور هذه المذكرة15ضمن مهلة 

انجاز الملفات المتراكمة من سنين سابقة عن طريق ارسال كتب الى أصحاب العالقة بوجوب استكمال المستندات                 .2
الناقصة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم الكتاب واال تعرضوا للتكليف المباشر وابالغ نتائج هـذه                  

 .كاليف في اواخر كل شهر الى الوزير بالتسلسل االداريالت

أمانة السجل العقاري المركزي في بيروت المركـز االلـي، دوائـر            (الطلب الى المراجع الرسمية بكتاب خطي        .3
 .البيانات والمستندات الضرورية النجاز الملف) المساحة

 :اليةاعداد جداول شهرية بانتاجية رسم االنتقال تتضمن المعلومات الت .4

  الصافي    التنزيالت بموجب التسوية التحققات    عدد الملفات المنجزة  عدد الملفات الواردة
  القانونية على الغرامات              
 الى مديرية الواردات على ان تودع نسخة منها دائرة رسم االنتقال في بيروت وذلك في العاشـر مـن الـشهر                      وارسالها
  .التالي
لواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل مالية عن طريق اعداد جداول بارقام العقـارات             اعداد مؤشر اسعار للعقارات ا     .5

المبنية وغير المبنية المخمنة لكل منطقة وتاريخ التخمين ومساحة هذه العقارات وسعرها التقديري تكون مرجعـاً                
  .لجميع الماليات والوحدات المركزية

  
  ،وعليه

  .نتقال التقيد بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤوليةيطلب الى جميع الوحدات المعنية برسم اال  
  

  


