
  

2ن    الجمهورية اللبنانية      
مديرية المالية العامة         مستندات معاملة االنتقال           وزارة المالية

  ل رسم اإلنتقا–مديرية الواردات   
  
  

   :حضرة رئيس
  :)ليةلدى وزارة الما(رقم التسجيل  (*)                     :                                         المستدعي
  ــــــ/ـــــ/ـــــ: تاريخ الترخيص      :                رقم الترخيص       :                               المنطقة

  : ات تركة المتوفىمستند" أرفق لكم ربطا
  

  :وهي مفصلة كما يلي
 1- حكم حصر ارث المتوفى أو صك الوصية المنفذة أو الهبة.  

 - 2  .قارات التي يملكها المتوفى وبأماكن تواجدها ونسخ عن خرائطهابيان بمساحة الع
 3- إفادة من البلدية المختصة بنتيجة الكشف بمحتويات العقارات موضوع التركة أو من مختار المحلة حيث ال يوجد بلدية.  

 - 4  .عقود اإليجار للعقارات المبنية التي يملكها المتوفى بتاريخ الوفاة
 5- صارف أو المؤسسات المالية التي يوجد لديها حسابات إيداع أو توفير جارية باسم المتوفى إذا كان الورثة يريدون إفادات الم

 تاريخ 146 من المرسوم اإلشتراعي رقم 13بالمادة " اإلدالء بديون للمصارف بذمة مورثهم وذلك بناء على ترخيص من الورثة عمال
  . وتعديالته12/6/1959
 6-  ملكية اآلليات والمركبات بمختلف أنواعهادفتر.  
 7-  عقارية، تجارية(عقود التأمين.(...  
 8- ميزانية السنتين األخيرتين اللتين تسبقان سنة الوفاة للشركات والمؤسسات التجارية أو الصناعية التي يملكها المورث مع تقرير 

  .مفوض المراقبة في حال وجوده
 9-مصرفي المصّرح عنه صورة عن كشف الحساب ال.  
 10 -صورة عن مستندات سندات الخزينة التي يملكها الموّرث .  
 11 -إفادة من الجهة المختصة عن األسهم التي يملكها الموّرث والسعر المحدد للسهم في البورصة بتاريخ الوفاة .  
 12 -ة المصّرح عنها إفادة من وحدات التحصيل المختصة بتسديد كافة الضرائب عن العقارات المبني.  
 13 -   

  .مستند ال غير                       فقط 
  

  ــــــ/ـــــ/ ـــــ: ن قبل الوريث أو الوكيل بتاريخنظر م  ــــــ/ـــــ/ـــــ: نظر من قبل المراقب بتاريخ
    :                                 اإلسم

  : اإلسم
  

  :التوقيع

  : الصفة
  :)ى وزارة الماليةلد(رقم التسجيل 

   :التوقيع

  .أحد ورثة المتوفى، وكيل أحد ورثة المتوفى، أحد المستفيدين من الهبة، وكيل أحد المستفيدين من الهبة، منفذ الوصية: اكتب إحدى الجمل المناسبة(*) 
  . في المربع حيث المستند المرفقxضع عالمة : مالحظة


