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  50:المادة 
  

  رئيس مجلس الوزراءتعميم 
  17/6/1969: تاريخ  20: رقم

          
جداول اسمية شهرية بجميع معامالت ) مصلحة الواردات(إيداع دائرة رسم االنتقال في وزارة المالية : الموضوع

  .حصر اإلرث
  

برسم االنتقال، بعد  المتعلق 1959 حزيران سنة 12 تاريخ 146من المرسوم االشتراعي رقم ) 50(نصت المادة 
  : على ما يأتي1976 آب سنة 5 تاريخ 64تعديلها بالمرسوم االشتراعي 

يحظر على المراجع القضائية ذات الصالحية اعطاء حصر االرث قبل ان يستحصل ذوو العالقة على تـرخيص                 "  
  .خاص من الدوائر المالية المختصة

 مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءهـا حـصر االرث          ويحق للدوائر المذكورة ان تمارس حقوق الورثة وتطلب         
  .العائد الية تركة كانت دون رسوم

جـداول  ) مصلحة الواردات (كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة، من دينية ومدنية، ايداع وزارة المالية               
  ".اسمية شهرية بجميع معامالت حصر االرث الصادرة عنها

من الجداول الواردة اليها حتى االن، عمـالً  ) دائرة رسم االنتقال(ي وزارة المالية وقد الحظت مصلحة الواردات ف   
بالنص االنف الذكر، ان العديد من قرارات حصر االرث الصادرة كان باالستناد الى اوراق اخرى ال عالقـة لهـا البتـة        

  .المنوه عنها أعاله) 50(ة بالترخيص الخاص الذي اشترطه القانون في الفقرة االولى من الماد
لذلك، وضماناً لحسن تطبيق النص المشار إليه، ارغب الى جميع المراجع القضائية ذات الصالحية ان تمتنع عـن                    

اعطاء أي قرار متعلق بحصر االرث اال باالستناد إلى الترخيص الخاص الصادر عن الدوائر المالية المختصة، وهي على                  
  :سبيل الحصر
 ).وزارة المالية ـ مصلحة الواردات(نتقال دائرة رسم اال .1

 ).رئيس المالية ـ بعدبا(دائرة مالية جبل لبنان  .2

 ).رئيس المالية ـ طرابلس(دائرة مالية الشمال  .3

 ).رئيس المالية ـ صيدا(دائرة الية لبنان الجنوبي  .4

 ).رئيس المالية ـ زحلة(دائرة مالية البقاع  .5

  )ربطاً نموذج هذا الترخيص الخاص( 
  

ما ارغب إلى المراجع القضائية ذاتها تنظيم الجداول المطلوبة بالنسبة الى كل من الدوائر الخمس المذكورة على                 ك
  :حدة وبحيث يتضمن كل جدول على االقل االعمدة التسعة التالية
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