
 1

  36:المادة 
  

   وزير المالية تتعليما
  8/12/2005: تاريخ  1ص/2345:رقم

          
تتعلق بكيفية احتساب رسم االنتقال عن الحصص الشائعة في عقارات اقام عليها بعض الشركاء فـي                : الموضوع

  .الملكية أو الغير أبنية مختلفة
  

 التركات، مسألة تقييم الحصة الشائعة التي       تواجه الوحدات المالية المكلفة برسم االنتقال في معرض تحرير بعض         
وقد يكون المورث   . كان يملكها المتوفى في عقار أقام عليه بعض الشركاء في الملكية إنشاءات وأبنية قبل فرزه واقتسامه               

تملـك  وقد تكون مساحة العقار شاسعة وب     . ابنتى بدوره منزالً أو أنشأ بناء على هذا العقار أسوة ببعض المالكين اآلخرين            
عدد كبير يتجاوز المئات أحياناً شأن العقارات المحيطة بمطار بيروت الدولي فـي منـاطق الـشياح وبـرج البراجنـة                     

وتكمن المشكلة في تقييم الحصة التي تركهـا        . والعمروسية ونهر الغدير أو في بعض محافظات الشمال والجنوب والبقاع         
  :المورث بإحدى الطريقتين التاليتين

  .مة أرض العقار واستخراج قيمة الحصة منه فقط وإضافة قيمة اإلنشاءات التي قد يكون المورث قام بإنشائهاتقييم قي. 1
واستخراج قيمة الحصة الشائعة منه، مع      ) قيمة األرض  مضافاً عليها قيمة اإلنشاءات جميعها       (تقييم قيمة العقار بكامله     . 2

ة واإلنشاءات من جهة ومن مبالغة أو تخفيض في تقييم الحـصة            ما في ذلك من صعوبة واستحالة لجهة تخمين األبني        
  .المتروكة من جهة أخرى

وبما أن وزارة المالية تتوخى وضع معايير محددة وواضحة لهذه المسائل يتم التعامل معها بشكل موحد لـدى كافـة                    
  :الوحدات المالية المعنية برسم االنتقال، لذلك يطلب التقيد بما يلي

  .أن األبنية واإلنشاءات المشادة على العقار الذي كان المورث يملك فيه حصة شائعة تعود للمالكين اآلخرينإثبات : اوالً
  :وعلى الورثة في الحالة إبراز ما يلي  

  .إفادة عقارية تشمل على أسماء مالكي العقار وأسهم كل منهم. 1
فيها بلدية تبين بوضوح اإلنشاءات ومحتوياتها وتاريخ       إفادة بلدية تفصيلية أو إفادة من المختار في القرى التي ليس            . 2

  .إنجازها وأسماء المالكين الذين أشادوا هذه األبنية
  .تعهد مصدق لدى الكاتب العدل بأن مورثهم لم يقم بأي بناء سوى المصرح به . 3

  :تقييم الحصة المتروكة على الشكل التالي: ثانياً
: ض العقار الذي شيد عليه بعض المالكين اآلخرين أو الغير أبنية وإنشاءات           إذا كان المورث يملك حصة شائعة في أر         

  .يقتضي احتساب قيمة الحصة المتروكة باستخراج قيمتها من قيمة أرض العقار فقط
تحدد عندها قيمة الحصة المتروكة باضـافة قيمـة         : بناًء أو مسكناً  ـ إذا كان المورث باالضافة لحصته الشائعة أشاد         

  . المسكن إلى قيمة حصته في أرض العقارالبناء أو
تحديد المحتويات التي استوفي على أساسها الرسم ضمن ترخيص نقل الملكية الـصادر والموجـه إلـى الـدوائر                   : ثالثاً

  .العقارية
  


