
                         ضرائب غير مباشرة                  

  
   على الصكوك والكتاباترسم الطابع المالي: سم المعاملةا

  .الكتابات التي تنشأ حقًا لآلخرينهو رسم يفرض على الصكوك و : ما هو رسم الطابع المالي
  . والتوقيع عليهخمسة أيام عمل تلي إنشاء الحق: المهلة المحددة لتسديد هذا الرسم

  .يوم عمل :إلنجاز المعاملةالمهلة المحددة 
  :يسدد رسم الطابع المالي بثالث طرق :  طرق تأدية الرسم

فـــي وذلـــك  ألـــف ليـــرة لبنانيـــة 200التأديـــة النقديـــة اإلجباريـــة إذا تجـــاوزت قيمـــة الرســـم  -
أو لدى أي في المصارف وفروعها العاملة في لبنان الصندوق التابع لوزارة المالية أو 

مكتــب مــن مكاتــب شــركة ليبــان بوســت أو أي شــركة تتعاقــد معهــا وزارة الماليــة لهــذا 
  .الغرض

  . ألف ليرة لبنانية وما دون200إذا كانت قيمة الرسم ) طابع مالي ( لصقًا  -
 .الوسم أو الدمغ بواسطة اآللة الواسمة -

 
    الرسم المتوجب     النماذج والمستندات المطلوب ضمها     مراحل سير المعاملة

 يتم تسجيل المعاملـة فـي قلـم - 1
الوحدة المالية المختـصة ثـم تحـال 
إلـــــى المراقـــــب المخـــــتص لدرســـــها 
وتنظــــــــيم أمــــــــر القــــــــبض بالرســــــــم 

  .المتوجب 
  تعرض بعدها المعاملة علـى -2

رئيس الدائرة الـذي يوقعهـا ليـصار 
  .إلى دفع الرسم لدى الصندوق 

 يـــــودع المراقـــــب نـــــسخة أمـــــر -3
القــبض حيــث يقــوم بوســم المــستند 
بخــــاتم الوحــــدة الماليــــة المختــــصة 

 .ويوقعه المراقب ورئيسه 

 طلب يقدم وفقًا لنماذج معتمدة فـي -1
ـــــع مـــــن  ـــــصة توق ـــــة المخت الوحـــــدة المالي
صـــــاحب العالقـــــة أو مـــــن يتـــــوب عنـــــه 

  .قانونًا 
ـــــسديد الرســـــم -2 ـــــوب ت  المـــــستند المطل

 – تعهـد – اقـرار –ند  سـ–عقد ( عنــه 
تحقــــــــــق   محــــــــــضر–نظــــــــــام أساســــــــــي 

 –باالكتتــــــاب عنــــــد زيــــــادة رأس المــــــال 
ـــــــرار تـــــــرخيص بـــــــإجراء يناصـــــــيب   –ق

المحافظــــــــة علــــــــى موافقــــــــة البلديــــــــة أو 
 )أشغال أمالك عمومية

ــــــــاأللف مــــــــن 3 رســــــــم بقيمــــــــة -1  ب
المبـــــــالغ المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــستندات 

عقــــود علــــى انواعهــــا ، إتفاقيــــات ، (
 اقـــــــــرارات ، كفـــــــــاالت ، تعهـــــــــدات ،

  ... )وتنازالت وغيرها 
 رســـم مقطـــوع علـــى العقـــود التـــي -2

ــــضمن ذكــــر مبــــالغ مــــن المــــال  ال تت
 3علـــــى أن يتوجـــــب الرســـــم النـــــسبي 

  .باأللف فور معرفة قيمة المبالغ 
 بــاأللف علــى 50،1 رســم بقيمــة -3

  .قيمة سندات الدين التجارية 
 رســــــــــــــوم مقطوعــــــــــــــة محــــــــــــــددة – 4

 .67/67بالجداول الملحقة بالقانون 

  
  
  


