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 رسم اإلنتقال                                                                                                                              –مديرية الواردات   

  ــــــــــــــــ:  رقم الملف
 

         ــــــــــــــــ        :سنة
      ــــــــــــــــ:محافظة 

  :رقم التسجيل  

 ــــــ/ــــ/ـــــ :تاريخ التسجيل
  :سم المتوفىإ

  :ةـالمنطق

  :تاريخ الوفاة

  

  نموذج تصريح 
  باألموال والحقوق التي آلت بطريق

  ...اإلرث والوصية والهبة والوقف 
  )أساسي، إضافي(
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  ىالمعلومات الشخصية المتعلقة بالمتوف: القسم األول

   أنثى ذكر    :   الجنســـــــــــــــــــــــ:  اسم األمـــــــــــــــــــــ :ألب اسم اــــــــــــــــــــ:  الشهرةــــــــــــــــــــــ: االسم
  ـــــــــــــ : رقم بطاقة الهويةـــــــــــ:مكان السجلـــــــ : رقم السجلــــــــــــ:مكان الوالدة ــــــ/ــــ/ـــــتاريخ الوالدة   ــــــــــــــــ:يةالجنس
  ــــــــــــــــــــــمكان الوفاة  ــــــ/ــــ/ـــــ تاريخ الوفاة ـــــــــــــــــــــــــلوفاة  محل السكن قبل اــــــــــــــــــــــ ــــالعملنوع 

  المعلومات الشخصية المتعلقة بالمصّرح: القسم الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــ:  اسم األم ـــــــــــــــــــــــــ:اسم األب ـــــــــــــــــــــــــــ:  الشهرةــــــــــــــــــــــــ: االسم

  

:محل اإلقامة المختار  
  ــــــــــــــــــــــــ:شارع ـــــــــــــــــــــــ: حيـــــــــــــــــــــــ:منطقة ــــــــــــــــــ:قضاء ـــــــــــــــــ:محافظة
  ــــ/ ــــــــــ:هاتف ـــــــ/ ــــــــــ:القسم/ رقم العقار ـــــــــــــــــــــــــ: المنطقة العقارية ـــــــــــ:طابق ــــــ ـــــــــــــــــ:مبنى

  

  :في حال التصريح بالوكالة
  ــــــ/ــــ/ـــــ  تاريخ التوكيلـــــــــــــــــــ رقم التوكيل ــــــــــــــــــــــــــــ منظم التوكيل ــــــــــــــــــــــــــــ: إسم الموكل

  المعلومات الشخصية المتعلقة بالورثة والموصى لهم: القسم الثالث
  محل اإلقامة المختار  اإلسم الثالثي

رقم التسجيل لدى 
  وزارة المالية

الوضع 
  العائلي

تاريخ 
  الوالدة

صلة 
بى

رقم  
  السجل

المنطقة   الجنسية  مكان السجل  إسم األم  الجنس
  العقارية

  رقم العقار  البلدة  الشارع  المبنى  الهاتف  اإلسم  إسم األب  الشهرة  القر
قم بطاقة ر

  الهوية
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  محل اإلقامة المختار  اإلسم الثالثي
رقم التسجيل لدى 

  وزارة المالية
الوضع 
  العائلي

صلة 
بى

رقم 
  السجل

جل  إسم األم  الجنس  تاريخ الوالدة المنطقة   الجنسية
  العقارية

  رقم العقار  البلدة  الشارع  المبنى  الهاتف  اإلسم  إسم األب  الشهرة  القر
  مكان الس
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  عناصر التركة: القسم الرابع
  األموال غير المنقولة: فقرة أولى

  العقارات المبنية: أوالً 
   العقارات التي ال تزال ملكًا للمورث-1

حصة 
فى رقم 

  القسم
رقم 
  العقار

المنطقة 
  ريةالعقا

المساحة 
  .م.م

تاريخ 
  اإلنجاز

تاريخ بدء  
 المتوالطابق    المحتويات  اإلشغال

  باألسهم
قيمة الحصة  إسم الشاغل  الصفة

  بتاريخ الوفاة

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

   العقارات المباعة من المورث إلى وارث خالل سنتين قبل تاريخ الوفاة-2
حصة  رقم 

  القسم
رقم 
  العقار

المنطقة 
  العقارية

المساحة 
  .م.م

تاريخ 
  اإلنجاز

تاريخ بدء  
 لمتوفىاالطابق    المحتويات  اإلشغال

  باألسهم
قيمة الحصة  إسم الشاغل  الصفة

  بتاريخ الوفاة
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  المبنيةغير العقارات : ثانياً 
   للمورث العقارات التي ال تزال ملكاً -1

  قيمة الحصة بتاريخ الوفاة  المنطقة العقارية  رقم العقار  المحتويات  .م.المساحة م   باألسهمحصة المتوفى
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   العقارات المباعة من المورث إلى وارث خالل سنتين قبل تاريخ الوفاة-2
  قيمة الحصة بتاريخ الوفاة  المنطقة العقارية  رقم العقار  المحتويات  .م.المساحة م   باألسهمحصة المتوفى

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  منقولةاألموال ال: فقرة ثانية
 5  )شركات أموال (أسهم ومشاركات: أوالً 



الحصة أو عدد  
  األسهم

مجموع حقوق 
  الشركاء والمساهمين

رقم الشركة في 
  السجل التجاري

نوع 
  الشركة

لدى رقم التسجيل 
القيمة المقدرة للحصة أو  النشاط  إسم الشركة  وزارة المالية

  األسهم
                

                

                

                

   مؤسسات فردية أو شركات أشخاص:ثانياً 
مجموع حقوق 

  الشركاء 
مركز المؤسسة أو 
  الشركة الرئيسي

لدى رقم التسجيل 
  وزارة المالية

في رقم الشركة 
  قيمة الحصة المقدرة  حصة المتوفى  إسم المؤسسة أو الشركة  النشاط  السجل التجاري

                

                

                

                

  صارف اللبنانية واألجنبيةأرصدة في الم: ثالثاً 
  القيمة بتاريخ الوفاة  إسم المصرف  داخل لبنان  خارج لبنان  نوع العملة  القيمة حسب نوع العملة

            

            

            

            

  سندات دين وتأمينات وديون أخرى: رابعاً 
  بتاريخ الوفاةقيمة الدين والفائدة  قيمة الدين  إسم المدين  تاريخ نشوء الدين  تاريخ اإلستحقاق 

          

          

          

          

  سندات الخزينة اللبنانية: خامسًا◌ً 
  القيمة مع الفائدة بتاريخ الوفاة  القيمة اإلسمية للسندات  تاريخ اإلكتتاب  تاريخ اإلستحقاق

        

        

        

        

   ألحد الورثةاألموال المنقولة التي تفّرغ عنها المورث خالل سنتين قبل تاريخ الوفاة: سادسًا◌ً 
  القيمة المقدرة لهذه األموال  نوع األموال المتفرغ عنها  إسم المتفرغ له  صفته

        

        

        

        

  

  

  آليات النقل: سابعاً 
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  قيمتها المقدرة  نوع اآللية  الماركة  الطراز  تاريخ الصنع  رقم التسجيل
            

            

            

            

  مجوهرات وحلى: ثامناً 
  القيمة المقدرة  نوع المجوهرات والحلى

    

    

    

  معاش تقاعدي أو تعويض صرف أو تعويض نهاية خدمة: تاسعاً 
   موظفًا أو مستخدمًا فيهادارة أو المؤسسة التي كان المتوفىإسم اإل  نوع التعويض

  )ما يزيد عن أربعين مليون ليرة لبنانية(مفروشات وأثاث : عاشراً 
  القيمة المقدرة  ثاثنوع المفروشات واأل

    

    

    

  حقوق وعناصر أخرى: حادي عشر

  

  اإللزامات المترتبة على الشركة: القسم الخامس
  )إرفاق المستندات في حال توفره(تكاليف الدفن : أوالً 
  ديون على المورث وأعباء التركة: ثانياً 
   ديون للمصارف-1

يخه   التأمين العقاري وتار  إسم المصرف  تاريخ نشوء الدين  اسيةقيمة الدين األس  قيمة الدين المسددة قبل الوفاة  رصيد الدين
            

            

            

   سندات الدين-2
  تاريخ االستحقاق  نوع السند  قيمة السند  تاريخ توقيعه

        

        

        

   اتفاقيات بيع وعقود مقاوالت موقعة مع الغير-3
  قه لدى الكاتب العدل أو المرجع الرسميتاريخ تصدي  نوع االلتزام  تاريخ توقيعه
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   وتعديالته12/6/1959 تاريخ 146 المتعلقة بالتصريح المنصوص عنها في المرسوم االشتراعي رقم المواد القانونية
  أن يقـدموا إلـى الـدوائر الماليـة المختـصة خـالل تـسعين "ايترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا واألوقاف أو من ينـوب عـنهم قانونـ: 21المادة ،

يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف أو الموصي وعلى أسـماء الورثـة " من حصول الوفاة أو الهبة أو إنفاذ الوصية أو الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا" يوما
صـية أو الوقـف مـع محـل إقامـة كـل مـنهم ومـشتمالت األمـوال المنتقلـة علـى مختلـف أنواعهـا باإلضـافة إلـى مكـان والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقـف ومنفـذي الو 

كما يترتب على أصحاب العالقة المذكورين أعاله تقديم كافة المستندات واإلثباتات المتعلقة بتصريحهم خالل مدة ستة أشهر على األكثر . وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة
 .ريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسممن تا

  

  ال تسري مهلة تقديم التصريح أو مهلة تقديم باقي المـستندات واإلثباتـات علـى الورثـة والموهـوب لهـم ومـستحقي الوقـف، فيمـا عنـى أيـة تركـة أو هبـة أو وصـية أو :22المادة 
 .ي بالنزاعمن تاريخ صدور الحكم النهائ" وقف موضوع نزاع قضائي، إال اعتبارا

  

  يجـوز للـدائرة الماليـة المختـصة أن تمـدد مهلــة تقـديم التـصريح لمـدة ال تتجـاوز الـسنة، بالنـسبة للمكلفــين الملـزمين بتقديمـه، إذا كـانوا موجـودين خـارج لبنـان بتــاريخ : 24المـادة
  .راضي اللبنانيةالوفاة أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو إذا حصلت مسببات انتقال األموال إليهم خارج األ

وٕاذا وقــف أصــحاب العالقــة فــي أي وقــت بعــد تقــديم التــصريح وبأيــة طريقــة كانــت علــى معلومــات جديــدة يترتــب عليهــا تعــديل مــا ورد فــي التــصريح، وجــب علــيهم أن يقــدموا 
علــى حــق اإلدارة بــالرجوع علــى المكلفــين بالرســم فيمــا عنــى مــن تــاريخ وقــوفهم علــى تلــك المعلومــات وال تــسري أحكــام مــرور الــزمن " فــي مهلــة ثالثــين يومــا" إضــافيا" تــصريحا

 .األموال والحقوق التي ال يصرح عنها كل ملزم بالتصريح
  

  11/11/2008 تاريخ 44 من القانون رقم 134التي عدلت بموجب المادة (التأخر أو عدم تقديم التصاريح ومرفقاتها أو تقديم باقي المستندات : 33المادة.(  
 مـن قـانون رسـم االنتقـال، عوقبـوا بغرامـة تعـادل 21دم أصحاب العالقة التصريح ومرفقاتـه أو التـصريح عـن بـاقي المـستندات ضـمن المهـل المحـددة فـي المـادة في حال لم يق

 عـن كـل شـهر تـأخير أو كـسر الـشهر، مـن ثالثة بالمئة عن مخالفة عدم التصريح أو التأخير بتقديمه واثنان في المئة عن مخالفة عدم تقديم المـستندات أو التـأخير بتقـديمها
قيمة الرسم الذي يترتب على األموال أو الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحـددة، علـى أن ال تتعـدى الغرامـة عـن كـل مـن هـاتين المخـالفتين قيمـة خمـسين 

 مئة ألف ليرة، عن كل من هاتين المخالفين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل بالمئة من الرسم الذي تفرض على أساسه وان ال تقل حتى ولو لم يترتب أي رسم عن
  .صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها

  

  فــي حالــة الــشك .  العالقــة فــي تــصاريحهملألســعار الــسائدة بتــاريخ االنتقــال التــي يحــددها أصــحاب" للتكليــف قــيم األمــوال والحقــوق المنتقلــة اســتنادا"  تتخــذ أساســا:36المــادة
  .بالتصريح، للدوائر المالية المختصة أن تعدله

 حزيـران 12 تـاريخ 146أنا الموقع أدناه أشـهد بـصحة المعلومـات الـواردة فـي هـذا التـصريح والمـستندات المربوطـة تحـت طائلـة العقوبـات المنـصوص عليهـا فـي المرسـوم االشـتراعي رقـم 
  . المبينة أعاله21 ، 22، 33، 34، 36د اطلعت على نصوص المواد وق.  وتعديالته1959

                                                                        
    ــــــ/ــــ/ـــــفي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  :اإلسم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الصفة

  ):لدى وزارة المالية(رقم التسجيل 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع
  مخصص لإلدارة: القسم السادس

  إسم المراقب  ــــــ/ــــ/ـــــأودع الدائرة بتاريخ 

  توقيع المراقب  أعطي به إيصال رقم

  مالحظات
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