
 
 

ادلايل الطابع رسم  
 

5/8/1967 يف صادر - 67 رقم اشرتاعي مرسوم  
 
 
 

 اللبنانٌة الجمهورٌة ربٌس إن
 اللبنانً الدستور على بناء
 حق الحكومة إعطاء المتضمن 1967 حزٌران 5 بتارٌخ الصادر 45/67 رقم القانون على بناء

  والمالٌة، االقتصادٌة القضاٌا فً الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم التشرٌع
  المالٌة، وزٌر اقتراح على بناء
 آب 2 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراء مجلس موافقة وبعد الدولة، شورى مجلس استشارة وبعد

1967،  
:  ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

الرسم نطاق يف - األول الفصل  
 
 
 

:  على المالً الطابع رسم ٌفرض- 1 المادة

.  إقامتهم محل كان وأٌا علٌها، الموقعٌن جنسٌة كانت وأٌة شكلها، كان أٌا الصكوك- 1
 وخبلصتها، وصورها، نسخها من موقعا كان ما كل وعلى نفسها، الصكوك على الرسم ٌترتب

.  منها المؤخوذة والمقتطفات
 تمدٌد أو الصكوك تلك تجدٌد عند ذلك، خبلؾ على القانون ٌنص لم ما مجددا، الرسم وٌترتب
.  ضمنا أو صراحة التمدٌد أو التجدٌد تم سواء مفعولها

 
 وسابل من ووسٌلة حجة التخاذها تصلح ولكنها ذاتها، بحد صكوكا تشكل ال التً الكتابات- 2

.  الدفاع أو المداعاة
.  قضابٌة أو إدارٌة سلطة لدى خطٌة كبٌنة تبرز عندما اال الكتابات هذه على الرسم ٌترتب ال



 
 إخضاعها على به الملحقة الجداول أو اإلشتراعً المرسوم هذا ٌنص التً األخرى الكتابات- 3

. صرٌحة بصورة للرسم
 
 عندما األجنبٌة، القنصلٌات أو السفارات دور فً أو الخارج فً المنشؤة والكتابات الصكوك-  4

 للرسم خاضعة وتكون. اإلفراد قبل من والقنصلٌات الدور تلك خارج اللبنانٌة األراضً فً تستعمل
.  به الملحقة والجداول اإلشتراعً المرسوم هذا أحكام بمقتضى

 
 

 الموقعة الكتابات اإلشتراعً، المرسوم هذا أحكام تطبٌق اجل من بالصكوك، ٌقصد- 2 المادة

 خاص، توقٌع ذات أو رسمٌة، اإلسناد هذه كانت سواء قانونٌة، أعمال إلثبات إسنادا تشكل التً
: الحصر سبٌل على ال المثال سبٌل على ذلك ومن موقتة، أو دابمة
.  والعقود االتفاقات-  1
.  الكفاالت و التعهدات-  2
.  والتنازالت اإلقرارات- 3
.  والمخالصات واإلٌصاالت، الذمة، براءات- 4
.  والهبة التوصٌة صكوك- 5
.  العٌنٌة الحقوق إنشاء وصكوك الملكٌة، سندات- 6
.  أنواعها اختبلؾ على التجارٌة األوراق- 7
(.  الدٌن وسندات األسهم )المالٌة األوراق- 8
.  أنواعه على النقل تذاكر- 9
.  أنواعها اختبلؾ على الفواتٌر- 10

 
 

 اإلصبع، بصمة أو المطبوع التوقٌع أو التؤشٌر للصكوك، بالنسبة توقٌع، بمثابة ٌعتبر- 3 المادة

.  اإلٌفاء أو التسدٌد تفٌد موقعة ؼٌر عبارة كل وكذلك المإسسة، ختم أو
 
 

 القنصلٌات أو السفارات دور فً أو الخارج فً المنشؤة والكتابات الصكوك تعتبر- 4 المادة

:  عندما اللبنانٌة األراضً فً استعملت أنها األجنبٌة
 رسمٌة معاملة أٌة بشؤنها تجري أو قضابٌة، أو إدارٌة سلطة أمام األسباب من لسبب تبرز- 

.  التنفٌذٌة الصٌؽة إلعطابها
 أو الضمان، أو التكفل، أو القبول، أو المبادلة، أو والشراء، البٌع طرٌق عن بها التعامل ٌجري- 

.  مصرفٌة أو مدنٌة أخرى معاملة أٌة أو التحوٌل،
.  والوسٌلة الشكل كان أٌا التحصٌل، أو التنفٌذ قٌد وضعها أو تحصٌلها، أو بتنفٌذها، ٌباشر- 
 رسمً بسند تلحق أو رسمً، سند فً منها مؤخوذة مقتطفات أو خبلصتها أو نصوصها تورد 

.  اإلثبات لؽاٌات
 
 



:  الرسم نطاق عن تخرج- 5 المادة

 وبٌن بٌنها أو مستخدمٌها، بٌن أو الواحدة، المإسسة أقسام بٌن المتبادلة الداخلٌة الكتابات- 1
 مع ٌتعامل من توقٌع تحمل ال أن شرط الداخلً، العمل تنظٌم أو المحاسبة ألؼراض فروعها،
.  سواهم أو زبابن أو عمبلء أو موردٌن من المإسسة

.  المبلهً لضرٌبة الخاضعة والبطاقات التذاكر- 2
 فً علٌها المنصوص الكتابات فبات فً تدخل وال ذاتها بحد صكوكا تشكل ال التً الكتابات- 3

.  القانون هذا من األولى المادة

 
 

اإلعفاءات يف - الثاين الفصل  
 
 
 

 فً صراحة إعفابها على المنصوص والكتابات الصكوك المالً الطابع رسم من تعفى- 6 المادة

. الخاصة القوانٌن وفً اإلشتراعً المرسوم بهذا الملحقة الجداول

 
 

بالرسم احلق نشوء يف - الثالث الفصل  
 
 
 

ًا  معدلة- 7 المادة ًا  األول البند وعدل 15/2/1996 تارٌخ 490 رقم للقانون وفقا  رقم للقانون وفقا

 28/6/2001 تارٌخ 326
 لؤلحكام وفقا للحق المنشبة الواقعة حصول منذ ذلك، خبلؾ على القانون نص إذا اال الرسم، ٌتوجب
:  التالٌة
 خمسة تتعدى ال مهلة فً منها الماخوذة والمقتطفات وخبلصتها، وصورها ونسخها الصكوك- 1

. علٌها والتوقٌع انشاءها تارٌخ من عمل اٌام
 والمإسسات والبلدٌات الدولة فٌها تكون التً والكتابات الصكوك على المهلة هذه تطبق ان على 

. الموافقة صاحب تبلٌػ تارٌخ من وذلك فٌها فرٌقا العامة
 حٌن- قضابٌة أو إدارٌة سلطة لدى خطٌة كبٌنة وتبرز ذاتها بحد صكوكا تشكل ال التً الكتابات- 2

.  إبرازها
 أو السلطة إلى تقدٌمها حٌن- عنها تصدر أو قضابٌة أو إدارٌة لسلطة تقدم التً األخرى الكتابات- 3

.  المصلحة أصحاب إلى السلطة قبل من تسلٌمها



 فً استعمالها حٌن - القنصلٌات أو السفارات دور فً أو الخارج فً المنشؤة والكتابات الصكوك- 4
. لبنان

 
: التعدٌل قبل( 1 )البند نص
 من عمل أٌام ثبلثة تتعدى ال مهلة فً- منها المؤخوذة والمقتطفات وخبلصتها، وصورها، ونسخها، الصكوك،- 1

 .علٌها والتوقٌع إنشابها تارٌخ

 
 

.  بالرسم الحق نشوء تارٌخ لتحدٌد الصك على المدون التارٌخ ٌعتمد- 8 المادة

 الصك، مضمون إلى باالستناد تحدده أن المختصة للدابرة فٌعود علٌه، مدونا التارٌخ ٌكن لم إذا أما
 السابق الٌوم تارٌخ فٌعتمد ذلك تعذر واذا.وبٌنات قرابن من تستجمعه ما والى استعماله، ووجهة
 . الصك لضبط

 
 

 على متوجبا ٌبقى الذي بالرسم الحق نشوء على تؤثٌر أي فابدته أو الصك لصحة لٌس- 9 المادة

.  الفابدة عدٌم أو بعٌب مشوبا كونه أو الصك بطبلن من الرؼم
 
 

ًا  معدلة- 10 المادة  3/2/1970 تارٌخ 3/70 والقانون 19/1/1970 تارٌخ 1/70 للقانون وفقا

  15/2/1996 تارٌخ 490 والقانون
 والتً والخارج لبنان بٌن الجارٌة التجارٌة وؼٌر التجارٌة الصفقات كل على النسبً الرسم ٌتوجب

 المالً الطابع رسم وٌستوفى أخرى، واسطة بؤٌة أو بالمراسلة أو السلكٌا، أو هاتفٌا أو برقٌا تتم
 إدارة إلى تقدم والتً فقط، المستوردة والمواد والسلع بالبضابع المتعلقة الجمركٌة البٌانات على

 أما وذلك أشكالها، بجمٌع التجارٌة لبلتفاقٌات إثباتا ذاتها بحد تشكل باعتبارها االستبلم بؽٌة الجمارك
 وفً العبلقة، أصحاب لرؼبة وفقا البٌان، على الطابع بإلصاق أو الجمركٌة الدوابر إلى نقدا بتسدٌده

 رسم من المستوفاة بالمبالػ خاصا حسابا تفتح أن الجمركٌة الدوابر على ٌتوجب النقدي التسدٌد حال
 وتارٌخ رقم ذكر مع وقٌمته استٌفاءه ٌفٌد بما الجمركٌة البٌانات على تإشر وان المالً الطابع

.  اإلٌصال
 الجمركٌة والبٌانات االستٌراد طرٌق عن تنفذ ال التً األخرى الصفقات على المتوجب الرسم أما

 المقٌم الفرٌق بحوزة تبقى والتً بها المتعلقة العقود على المالً الطابع بإلصاق عنها الرسم فٌسدد
.  لبنان فً

 والعمبلت أشكالها بجمٌع والترانزٌت التصدٌر بتجارة المتعلقة العقود المالً الطابع رسم من تعفى
.  الطابرات إلى المسلمة والمحروقات الخام والمجوهرات الثمٌنة المعادن وسابر والذهب األجنبٌة

 المستندات على المتوجب المقطوع المالً الطابع رسم نقدا تستوفً أن الجمركٌة للدوابر ٌمكن- 
 قٌمة مع المستندات بهذه مفصبل جدوال العبلقة صاحب ٌنظم أن بعد الجمركٌة، بالبٌانات المرفقة

.  مستند كل عن المتوجب  المقطوع المالً الطابع رسم
 بما المستندات هذه من كل على التؤشٌر الجمركٌة الدوابر على ٌتوجب  النقدي االستٌفاء حال فً- 

.  اإلٌصال وتارٌخ ورقم المستوفاة القٌمة ذكر مع المقطوع المالً الطابع رسم قٌمة استٌفاء ٌفٌد
 



 

 إصدارها المؽفلة الشركات تقرر التً الدٌن وسندات األسهم على بالرسم الحق ٌنشؤ- 11 المادة

 تؤدٌة العبلقة صاحبة الشركة على وٌتوجب. نافذا بها المتعلق القرار فٌه ٌصبح الذي التارٌخ منذ
. اإلشتراعً المرسوم هذا من 49 المادة فً المحددتٌن المهلة وضمن بالطرٌقة الرسم

 
 

ومعدالته الرسم أنواع يف - الرابع الفصل  
 
 
 

:  نوعٌن على المالً الطابع رسم- 12 المادة

.  ومقطوع نسبً

 
 

النسيب الرسم يف - األوىل النبذة  
 
 
 

 أو صرٌحة بصورة تتناول التً والكتابات الصكوك جمٌع النسبً للرسم تخضع- 13 المادة

 ألحكام وفقا المقطوع للرسم خاضعة أو معفاة تكن لم ما المال من معٌنة مبالػ أو معٌنا مبلؽا ضمنٌة
.  اإلشتراعً المرسوم بهذا الملحقة الجداول

 
 

ًا  معدلة- 14 المادة  تارٌخ 326 رقم والقانون 15/2/1996 تارٌخ 490 للقانون وفقا

28/6/2001 
 كان أٌا العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة لدابنٌها تدفعها التً المبالػ النسبً للرسم أٌضا تخضع
:  باستثناء وشكلها، الدفع وثٌقة نوع

.  أصحابها إلى ترد التً والتؤمٌنات األمانات- 1
.  والقروض السلفات- 2
.  بها الحق أصحاب إلى تعاد التً حق وجه دون المستوفاة المبالػ- 3
 أو المساهمة أو المساعدة سبٌل على دولٌة منظمة إلى أو أجنبٌة دولة إلى تدفع التً المبالػ- 4

.  االشتراك



 والبلدٌات الدولة موظفً وأجور ورواتب العامة السلطات مخصصات الرسم من وتعفى 
. نوعها كان أٌا ومساعدات ومكافآت ومنح تعوٌضات من ٌلحقها وما العامة والمإسسات

 وسابر البلدٌات واتحادات والبلدٌات العامة المإسسات الى الدولة تدفعها التً المساهمات- 5
 .الربح تتوخى ال التً والهٌبات العمومٌة الصفة ذوي المعنوٌٌن االشخاص

 
 

 أو الكتابات أو الصكوك فً المذكورة المبالػ النسبً الرسم لفرض أساسا تتخذ- 15 المادة

 الصكوك تلك إنشاء عند معرفتها باإلمكان كان التً أو فٌها، الواردة واألحكام األرقام عن الناتجة
.  والكتابات

 الكتابات أو الصكوك تناولتها التً المبالػ أو المبلػ حقٌقة من تتثبت أن المختصة الدابرة وٌمكن
. التحقٌق بنتٌجة معرفتها أمكنها أو نظامٌة بصورة علمها إلى وصلت أخرى مصادر إلى بالرجوع

 
 

ًا  معدلة- 16 المادة    15/2/1996 تارٌخ 490 رقم للقانون وفقا

 أصبل ٌخضع بند أو منها حكم كل وكان بنود، أو أحكام عدة تتضمن الكتابات أو الصكوك كانت إذا
:  ٌترتب الرسم فان النسبً، للرسم

 وكانت الموضوع فً وحدة ثمة كان إذا والبنود األحكام من أي فً ورد مبلػ اكبر أساس على أما- 
.  البعض لبعضها ومتممة متبلحمة والبنود األحكام

 وحدة شروط توفر عدم حال فً حدة على بند أو حكم كل فً المذكور المبلػ أساس على وأما- 
.  الذكر اآلنفة والتبلحم الموضوع

 البند هذا فً المذكورة المبالػ على المالً الطابع رسم ٌستوفى فبل جزابٌا بندا العقد تضمن وإذا- 
. الجزابً

 
 

 بعملة والكتابات الصكوك فً المذكورة المبالػ النسبً، الرسم تحدٌد اجل من تحول،- 17 المادة

 فً الحر السوق فً رابجا كان الذي األجنبً الصرؾ سعر أساس على اللبنانٌة العملة إلى أجنبٌة
 للدابرة المقدمة المستندات فً المذكورة المبالػ عدا ما. بالرسم الحق نشوء لتارٌخ السابق الٌوم

. تقدٌمها بتارٌخ الرابج الصرؾ سعر أساس على فتحسب المختصة المالٌة
 
 

ًا  معدلة- 18 المادة  تارٌخ 26/75 رقم والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9801  للمرسوم وفقا

  15/2/1996 تارٌخ 490 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7/85 رقم والقانون 14/8/1975
 به الملحقة الجداول أو اإلشتراعً المرسوم هذا نص إذا اال باأللؾ بثبلثة النسبً الرسم معدل ٌحدد
 النسبً، الرسم تطبٌق اجل من وٌعتبر والكتابات، الصكوك لبعض بالنسبة آخر معدل اعتماد على
.  كامل الؾ بمثابة لٌرة األلؾ كسر

 
 



ادلقطوع الرسم يف - الثانية النبذة  
 
 
 

 بهذا الملحقة الجداول نصت التً والكتابات الصكوك المقطوع للرسم تخضع- 19 المادة

 من مبلػ ذكر تتضمن كانت ولو حتى صرٌحة بصورة له إخضاعها على اإلشتراعً المرسوم
.  المال

 بهذا الملحقة الجداول فً والكتابات، الصكوك أنواع بحسب المقطوع، الرسم تعرفات وتحدد
. اإلشتراعً المرسوم

 
 

واستيفائه الرسم تأدية طرق يف - اخلامس الفصل  
 
 
 

ًا  معدلة- 20 المادة  622 رقم والقانون 15/2/1996 تارٌخ 490 للقانون وفقا

 28/6/2001 تارٌخ 326 رقم والقانون 14/2/2000 تارٌخ 173 والقانون 7/3/1997تارٌخ
 صراحة القانون ٌنص لم ما الؽاٌة، لهذه خصٌصا المعد المالً الطابع إلصاق بطرٌقة الرسم ٌإدى
 السماح على أو ٌلٌها، وما 26 المواد فً المبٌنة الطرق من أخرى طرٌقة اعتماد وجوب على

.  باعتمادها
 الحال، هذه وفً لبنانٌة، لٌرة الؾ مبتا.ل.ل/200000/المتوجب الرسم قٌمة تتجاوز ال أن شرط

 المالٌة الدوابر عن صادرة قبض أوامر بموجب المالٌة صنادٌق فً نقدا الرسم تسدٌد ٌتوجب
 المكاتب ذلك فً بما العقد إلى استمعت التً العقارٌة الدوابر عن أو المحافظات فً المختصة
 التً وااللٌات السٌارات تسجٌل مصلحة عن أو   األقضٌة فً المحتسبٌن عن أو المعاونة العقارٌة
 المالً الطابع رسم ٌدرج ان على للمصلحة، التابعة المكاتب ذلك فً بما البٌع عقد الى استمعت

. السٌر ورسوم التسجٌل رسوم الستٌفاء المنظم القبض امر ضمن
 استوفً التً بناء، على اضافة او البناء اعادة او البناء رخص تعتبر السابقة، الفقرة لنص خبلفا
 مسددة لٌرة الؾ مابتً عن تزٌد قٌمته وكانت القانون هذا صدور قبل لصقا المالً الطابع رسم عنها
 .ؼرامة او رسم اي علٌها ٌتوجب وال

 
 

ادلايل الطابع يف - األوىل النبذة  



 
 
 

ًا  معدلة- 21 المادة   4/5/1968 تارٌخ 9801 للمرسوم وفقا

 والرقابة وأشكالها، وفباتها إصدارها، الممكن المالٌة الطوابع كمٌات المالٌة وزٌر من بقرار تحدد
.  التداول فً وضعها وتارٌخ طباعتها على

 
 

ًا  معدلة-22 المادة  27/6/1977 تارٌخ 71 اإلشتراعً للمرسوم وفقا

 المرسوم هذا ألحكام وفقا المجازٌن الباعة بواسطة الجمهور من المالٌة الطوابع تباع- 1
.  اإلشتراعً

 اإلدارات فً موظفٌن أو الصنادٌق أمناء بواسطة الجمهور إلى مباشرة الطوابع تباع أن وٌجوز- 2
.  المالٌة وزٌر من بقرار تحدد التً الحاالت فً وذلك العامة والمإسسات

 
 

ًا  معدلة-23 المادة   13/6/1984 تارٌخ 1/84 للقانون وفقا

 توفر من التثبت بعد المالٌة وزارة فً الخزٌنة مصلحة ربٌس المالٌة الطوابع ببٌع اإلجازة ٌعطً
:  التالٌة الشروط

.  سنة عشرٌن عن عمره ٌقل ال لبنانٌا اإلجازة طالب ٌكون أن- 1
.  شابنة بجنحة أو بجناٌة محكوم ؼٌر ٌكون أن- 2
.  للبٌع ثابت محل لدٌه ٌكون أن- 3
.  محله فٌها ٌقع التً المنطقة فً المالٌة الطوابع لبٌع جدٌد محل إلٌجاد حاجة ثمة ٌكون أن- 4
 الطوابع ببٌع المتعلقة التعلٌمات وبتنفٌذ واألنظمة، القوانٌن باحترام فٌه ٌلتزم خطٌا تعهدا ٌوقع أن- 5
.  علٌها المدونة االسمٌة قٌمتها عن ٌزٌد بمبالػ بٌعها عدم سٌما ال

:  الطوابع بشإون المختصٌن الموظفٌن بواسطة الخزٌنة مصلحة ربٌس ٌتحقق آخر نص ألي خبلفا
.  الطوابع بٌع إجازة وجود من- 
.  لدٌه توفرها واستمرار أعبله المحددة بالشروط اإلجازة صاحب التزام من- 

 المحددة لؤلصول وفقا ضبط محاضر بموجب الشؤن بهذا المخالفات إثبات الموظفون هإالء ٌتولى
 وتطبق العدلٌة الضابطة بصفة الجهة لهذه وٌتمتعون اإلشتراعً المرسوم هذا من 64المادة فً

.  منه 63 المادة أحكام علٌهم
 فً علٌها المنصوص للمخالفات المثبتة الضبط محاضر على وبناء الخزٌنة، مصلحة ربٌس على

.  فٌهما المحددة الؽرامات ٌفرض أن اإلشتراعً، المرسوم هذا من 72 و 71 المادتٌن
 
 

ًا  معدلة- 24 المادة  تارٌخ 13 رقم والقانون 18/3/1982 تارٌخ 17 رقم للقانون وفقا

 28/6/2001 تارٌخ 326 رقم والقانون 4/5/1987
 بالمبة خمسة%( 5 )قدرها جعالة من المجازٌن السٌر ؼرامات وطوابع المالٌة الطوابع باعة ٌستفٌد



. الٌهم المسلمة الطوابع اصل من سلفا لهم تحسم المباعة الطوابع قٌمة من
 المرخص المإسسات أصحاب المجازٌن المالٌة الطوابع لباعة المقررة نفسها الجعالة من ٌستفٌد كما
 .المطلوب االعتماد قٌمة اصل من لهم تحسم الواسمة اآلالت باستخدام لها
 
 

  15/2/1996 تارٌخ 490 للقانون وفقا معدلة- 25 المادة

 والشهر الٌوم)التارٌخ بذكر للرسم الخاضعة والكتابات الصكوك على الملصقة الطوابع تعطل
 التعطٌل ٌتناول أن على( الكوبٌا)الدامػ بالقلم أو الناشؾ أو العادي بالحبر علٌها وبالتوقٌع ،(والسنة

.  األقل على بالتوقٌع حدودها ٌتجاوز وان الملصقة الطوابع جمٌع والتوقٌع بالتارٌخ
 نص فً ورد لما وفقا التوقٌع بمثابة ٌعتبر بما التوقٌع عن االستعاضة ٌمكن الطوابع تعطٌل اجل من

.  القانون هذا من الثالثة المادة

 
 

والتأشري الدمغ يف  - الثانية النبذة  
 
 
 

 أو للرسم الخاضعة والكتابات الصكوك بدمػ الطوابع إلصاق عن االستعاضة ٌمكن- 26 المادة

:  التالٌة المواد ألحكام وفقا علٌها التؤشٌر

 
 

الدمغ يف - اوالًال   
 
 
 

 خاصة وسمة وضع اإلشتراعً، المرسوم هذا أحكام تطبٌق عنى فٌما بالدمػ، ٌقصد- 27 المادة

 تؤدٌة بعد للرسم الخاضعة والكتابات الصكوك إلنشاء المعدة المطبوعات على الطوابع، محل تحل
.  الخزٌنة صندوق فً نقدا عنها الرسم
 وزٌر من بقرار وألوانها، وقٌاساتها، الوسمة،  وشكل دمؽها، ٌجوز التً المطبوعات أنواع تحدد

.  الواردات مصلحة ربٌس وموافقة المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة ربٌس اقتراح على بناء المالٌة
.  الؽاٌة لهذه معدة واسمة آلة أو خاص خاتم بواسطة الوسمة توضع

 
 



ًا  معدلة-28 المادة   10/8/1985 تارٌخ 7/85  للقانون وفقا

 الصكوك تنشؤ أن شرط مقطوعا، أو نسبٌا المتوجب الطابع رسم كان إذا الدمػ طرٌقة اعتماد ٌجوز
 ورقما عملها ومركز وعنوانها المإسسة اسم تحمل مطبوعات على للرسم الخاضعة والكتابات
 المطبوعات هذه تكون أن فً فرق وال. الكتابة أو للصك وتعرٌفا منها، نوع لكل متتابعا متسلسبل

(.  واإلٌصاالت كالفواتٌر)دابم أو( الٌانصٌب كؤوراق)وقتً الستعمال معدة
 
 

 العبلقة صاحبة المإسسة طلبت إذا اال المختصة، المالٌة الدابرة الدمػ تتولى- 29 المادة

ًا  بنفسها الواسمة اآللة تستعمل بان لها الترخٌص  المرسوم هذا من ٌلٌها وما 33 المواد ألحكام وفقا
.  اإلشتراعً

 
 

 المختصة المالٌة الدابرة من تتقدم أن الدمػ طرٌقة اعتماد فً الراؼبة المإسسة على- 30 المادة

.  علٌها المترتب الرسم ومقدار وكمٌاتها للدمػ المقدمة المطبوعات أنواع فٌه تبٌن خطً بطلب
 
 

 من التهرب حاولت أو تهربت أنها ثبت مإسسة قبل من المقدم الدمػ طلب ٌقبل ال- 31 المادة

 المتعلقة الثبوتٌة األوراق فً أو القٌود فً التبلعب أو الؽش طرٌق عن رسم أو ضرٌبة أٌة دفع
 فً المالً الطابع رسم قانون أحكام خالفت أنها ثبت مإسسة قبل من وكذلك  معامبلتها بحركة

 المرتكبة المخالفات االعتبار بعٌن تإخذ ال أن على الطلب، لتارٌخ السابقة سنوات الثبلث ؼضون
. اإلشتراعً المرسوم بهذا العمل تارٌخ قبل

 
 

ًا  سجبل تمسك أن مطبوعاتها بدمػ لها ٌسمح التً المإسسة على- 32 المادة  لتدوٌن خاصا

 المالٌة وزٌر عن ٌصدر بقرار تحدد التً لؤلصول وفقا المدموؼة بالمطبوعات المتعلقة المعلومات
.  الواردات مصلحة ربٌس وموافقة المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة ربٌس اقتراح على بناء

 للمإسسات العابدة المعلومات على ٌحتوي إجمالٌا سجبل تمسك أن المختصة المالٌة الدابرة وعلى
.  المعنٌة

 
 

 كانت إذا الواسمة اآللة بواسطة الدمػ بنفسها تتولى أن للمإسسة الترخٌص ٌجوز- 33 المادة

.  كاملة نظامٌة محاسبة وتمسك البلزمة المبلءة شروط لدٌها تتوفر
 تحقٌق بعد الواردات مصلحة ربٌس اقتراح على بناء العام المالٌة مدٌر من بقرار الترخٌص ٌعطى

.  المختصة المالٌة الدابرة تجرٌه تمهٌدي
 
 

 وفً الكتابة أو الصك إلنشاء المعدة نفسها المطبوعة على الوسمة توضع أن ٌجب- 34 المادة

 أو الوسمة على ٌكتب أن ٌجوز وال كان، نوع أي من إشارة أو رسم أو طبع أي فٌه لٌس مكان



.  القبٌل هذا من شًء علٌها ٌوضع
 
 

 وعلى فقط، ولحسابه ذلك له أجٌز من قبل من اال الواسمة اآللة استعمال ٌجوز ال- 35 المادة

.  عملها ومركز( عنوانها أو)المإسسة اسم تحمل مطبوعات
 
 

.  اإلشتراعً المرسوم هذا ألحكام خبلفا اآللة تضعها التً للوسمة قٌمة ال- 36 المادة

 
 

ًا  معدلة- 37 المادة  8/2/2002 تارٌخ 392 رقم للقانون وفقا
 اآللة بواسطة العامة اإلدارات بعض فً المالً الطابع رسم استٌفاء ٌقرر أن المالٌة وزٌر ٌمكن

. المإسسات لدى الواسمة لآلالت المقرر اللون عن الوسمة لون عندبذ ٌختلؾ أن شرط الواسمة
 الواسمة، اآللة العدل كتاب بعض لدى المالً الطابع رسم استٌفاء ٌقرر أن المالٌة لوزٌر ٌمكن كما

 واإلدارات الإسسات لدى الواسمة لآلالت المقرر اللون عن الوسمة لون عندبذ ٌختلؾ ان شرط
 .العامة

 
 

الوامسة اآلالت يف -  انياًال   
 
 
 

 وزٌر ٌعطٌه مسبق لترخٌص بها واالتجار واستٌرادها الواسمة اآلالت صنع ٌخضع- 38 المادة

.  الواردات مصلحة ربٌس وموافقة المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة ربٌس اقتراح على بناء المالٌة
 
 

 إذا السابقة المادة ألحكام وفقا ٌعطٌه ترخٌص أي ٌسحب أن المالٌة لوزٌر ٌمكن-  39 المادة

 طرٌق أي الحال بهذه الوزٌر قرار ٌقبل وال. للمحاذٌر الخزٌنة مصلحة ٌعرض استمراره أن وجد
.  المراجعة طرق من

 
 

:  التالٌة الفنٌة والمواصفات الشروط الواسمة اآلالت فً األقل على تتوفر أن ٌجب- 40 المادة

 
 مبلؽا الوسمات قٌمة تبلػ عندما آلٌا عملها فٌه ٌتوقؾ بشكل مصنوعة اآللة تكون أن - 1

 أخرى طرٌق أٌة أو الوسم، كرتونة أو خاص، جهاز بواسطة العمل بدء قبل ٌحدد( اعتماد)معٌنا



 الدابرة قبل من اال عملها تكٌٌؾ أو اآللة تسٌٌر إعادة باإلمكان ٌكون ال أن على الؽاٌة، نفس تحقق
 أخرى وسٌلة بؤٌة أو الوسم بكرتونات أو المذكور للجهاز خاص بمفتاح تحتفظ التً المختصة المالٌة
.  مانعة

 
:  قسمٌن من مإلفة األوسمة جعل ٌإمن بشكل مصنوعة اآللة تكون أن - 2
.  الممٌزة والرسومات واإلشارات العبارات ٌتضمن ثابت قسم- 
.  وسمة كل قٌمة تحدد التً واألحرؾ األرقام ٌتضمن متحرك قسم- 
 
 دون من منها الثابت القسم وضع اآللة بإمكان ٌكون ال وان واحدة بضربة الوسمة وضع ٌتم أن - 3

.  المتحرك القسم
 
 إشارات فٌها الموجودة األرقام خانات جمٌع الوسمة قٌمة تستوعب ال عندما اآللة تضع أن - 4

.  المستعملة ؼٌر األرقام خانات فً نجوم شكل على خاصة
 
 من إلٌها الوصول وٌتعذر للعٌان ظاهرة ؼٌر أحرفها اآللة فً الموجودة الوسمة أرقام تكون أن - 5

.  اآللة تفكٌك دون الخارج
 
 مجموع وتدوٌن وضعها، عند وسمة كل قٌمة لتدوٌن للجمع بعدادٌن مجهزة اآللة تكون أن - 6

 ٌدرك عندما الصفر إلى آلٌا ٌعودان ٌجعلهما بشكل مصنوعٌن ٌكونا أن على الموضوعة، الوسمات
.  لآللة المخصص االعتماد مبلػ الوسمات قٌمة مجموع

 
 األجهزة قلب طرٌق عن مرة من اكثر لآللة المخصص االعتماد استعمال باإلمكان ٌكون ال أن - 7

.  آخر شكل بؤي معالجتها أو اآللة فً المختصة
 
 

 لآلالت اإلضافٌة الفنٌة والمواصفات الشروط االقتضاء، عند ٌحدد، أن المالٌة لوزٌر- 41 المادة

.  الواسمة
 
 

 اعتبارا اإلشتراعً المرسوم هذا فً الواردة الواسمة باآلالت المتعلقة باألحكام ٌعمل- 42 المادة

.  الرسمٌة الجرٌدة فً ٌنشر بقرار المالٌة وزٌر ٌحدده الذي التارٌخ من
 

 
 

التأشرية يف -  الثاًال   
 
 



 
ًا  معدلة- 43 المادة  تارٌخ 280 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7/85  للقانون وفقا

  5/2/1998 تارٌخ 671 رقم والقانون 7/2/1995 تارٌخ 409 رقم والقانون 5/12/1993
 فً نقدا المالً الطابع رسم تؤدٌة المختصة المالٌة الدابرة من ٌطلبوا أن العبلقة ألصحاب ٌمكن

 فً الدابرة بتؤشٌرة والكتابات الصكوك على الطوابع إلصاق عن واالستعاضة الخزٌنة صندوق
:  التالٌتٌن الحالتٌن

 
 فً الطوابع علٌها تلصق ولم للرسم خاضعة كتابات أو صكوكا ٌقتنون العبلقة أصحاب كان إذا - 1

.  المتوجب الرسم مقدار عن قٌمتها تنقص طوابع علٌها  ألصقت أو حٌنه
 
 دور إحدى فً أو الخارج فً منشؤة كتابات أو صكوكا ٌقتنون العبلقة أصحاب كان إذا - 2

.  لبنان فً استعمالها فً وٌرؼبون األجنبٌة القنصلٌات أو السفارات
 
 الصٌؽة تؤخذ ولم التوقٌع برسم زالت ما كتابات أو صكوك بمشارٌع العبلقة أصحاب تقدم إذا - 3

.  المختصة المالٌة الدابرة لربٌس تقدٌرها ٌعود التً الحاالت فً وذلك بعد النهابٌة
.  ل.ل/200000 /لبنانٌة لٌرة الؾ مبتً الرسم قٌمة تجاوزت إذا األحوال مطلق وفً

 
 رسم تؤدٌة لها وٌجاز المشتركٌن بفواتٌر دورٌة اسمٌة كشوفات الخلٌوي الهاتؾ مإسسات تنظم - 4

(.  الطابع لصق من بدال) نقدا الفواتٌر هذه على المتوجب المقطوع المالً الطابع
.  الكشوفات هذه تنظٌم من أسبوع مهلة خبلل المقطوع المالً الطابع رسم قٌمة المإسسات تسدد
.  المالٌة وزٌر عن ٌصدر بقرار المادة هذه تطبٌق دقابق تحدد

 
 بعد أوتوماتٌكٌة وتؽلٌؾ اعداد بطرٌقة الشهرٌة الحسابات كشوفات إصدار للمصارؾ ٌمكن - 5

 على المتوجب المقطوع المالً الطابع رسم تؤدٌة لها وٌجاز حساب كشؾ لكل متسلسل رقم  وضع
(.  الطابع لصق من بدال )نقدا الكشوفات هذه
 هذه تنظٌم تارٌخ من أسبوع مهلة خبلل المقطوع المالً الطابع رسم قٌمة المصارؾ تسدد- 

.  الكشوفات
.  المالٌة وزٌر عن ٌصدر بقرار المادة هذه تطبٌق دقابق تحدد- 
 
 

 تؤدٌة بعد المعنٌة والكتابات الصكوك على التؤشٌرة المختصة المالٌة الدابرة تضع- 44 المادة

.  االقتضاء عند ؼرامة من ٌلحقه قد وما عنها الرسم
 وتارٌخه القبض إٌصال رقم ذكر ٌإمن خاص بخاتم الكتابة أو الصك بدمػ التؤشٌرة وضع ٌتم

.  المختص الموظؾ بتوقٌع وٌذٌل المقبوض المبلػ ومقدار

 
 

النقدي االستيفاء يف - الثالثة النبذة  



 
 
 

 إلى حاجة ودونما نقدا، المالً الطابع رسم باستٌفاء الطوابع إلصاق عن ٌستعاض- 45 المادة

:  التالٌة الحاالت فً التؤشٌرة، أو الوسمة وضع
.  تعطٌها التً واإلٌصاالت العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة تصرفها التً المبالػ فً - 1
.  المؽفلة الشركات تصدرها التً الدٌن وسندات األسهم فً - 2
.  الدورٌة التؤدٌة لطرٌقة الخاضعة المإسسات تنشبها التً والكتابات الصكوك فً - 3

 
 

تعطيها اليت واإليصاالت العامة وادلؤسسات والبلديات الدولة تصرفها اليت ادلبالغ يف - اوالًال   
 
 
 

 والبلدٌات الدولة دابنٌها إلى تدفعها التً المبالػ على المتوجب النسبً الرسم ٌقتطع- 46 المادة

 قٌمة تكون أن بعد الحق أصحاب إلى دفعها عند المذكورة المبالػ اصل من العامة والمإسسات
.  الدفع وثٌقة على دونت قد الرسم

 
 

 الرسم ترتب دون السابقة المادة فً علٌه المنصوص النسبً الرسم استٌفاء ٌحول ال- 47 المادة

 وفقا مقداره أو الدٌن بموضوع المتعلقة بها المرفقة المستندات وسابر واالتفاقٌات الفواتٌر على
. به الملحقة والجداول اإلشتراعً المرسوم هذا ألحكام

 
 

 هذا ٌترتب عندما نقدا المالً الطابع رسم ٌستوفوا أن العامة الصنادٌق ألمناء ٌجوز- 48 المادة

 المبلػ إلى الرسم قٌمة تضاؾ الحال وبهذه مقبوضاتهم، لقاء ٌعطونها التً اإلٌصاالت على الرسم
.  المقبوض

 
 

ادلغفلة الشركة تصدرها اليت الدين وسندات األسهم -  انيا  
 



 
 

ًا  معدلة- 49 المادة  تارٌخ 622 رقم والقانون 15/7/1981 تارٌخ 14 رقم للقانون وفقا

 23/4/1997 تارٌخ 638 رقم والقانون 7/3/1997
 والسندات األسهم على ٌترتب الذي النسبً المالً الطابع رسم نقدا تإدي أن المؽفلة الشركات على
:  إصدارها تقرر التً

 
:  من اعتبارا اشهر ثبلثة مهلة فً - 1

 أعضاء وتعٌٌن األسهم بكامل االكتتاب من التحقق ٌتضمن الذي التؤسٌسٌة الجمعٌة محضر تارٌخ
 المال راس اسهم بإصدار األمر ٌتعلق عندما وذلك مهمتهم وقبول المراقبة ومفوض اإلدارة مجلس

.  األساسً
 
 االكتتاب من التحقق ٌثبت الذي العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة محضر تارٌخ من اسبوع مهلة فً- 2

. المال راس زٌادة اقرار عند الجدٌدة باالسهم
 

 الحالتٌن فً نفسها، المهلة وضمن الطرٌقة بنفس مجددا، الرسم تإدي أن المذكورة الشركات وعلى
:  التالٌتٌن
: لؤلسهم بالنسبة - أ

 من القسم أو المال رأس قٌمة أساس على عندبذ الرسم وٌستوفى الشركة، اجل تمدٌد جرى إذا
.  التمدٌد تناوله الذي المال رأس

: للسندات بالنسبة - ب
 أساس على عندبذ الرسم وٌستوفى الفابدة، معدل تعدٌل أو االستحقاق توارٌخ تعدٌل جرى إذا

 التعدٌل تناول إذا واحدة مرة اال ٌستوفى ال أن على التعدٌل، تناولها التً السندات قٌمة
.  واحد أن فً الفابدة ومعدل االستحقاق توارٌخ

 شروط أن طالما عددها أو السندات أو األسهم شكل تعدٌل حال فً مجددا الرسم ٌستوفى وال
 .تتوفر لم السابقة الفقرة

 
 

الدورية التأدية لطريقة اخلاضعة ادلؤسسات تنشئها اليت والكتابات الصكوك -  الثا  
 
 
 

 عن المالً الطابع رسم باستٌفاء التالٌة 51 المادة فً المبٌنة المإسسات تلزم- 50 المادة

 اشهر، ثبلثة كل مرة حاصله وبتؤدٌة مباشرة، العبلقة أصحاب من تنشبها التً والكتابات الصكوك
 فً المحددة لؤلصول وفقا قٌودها أساس على الخزٌنة صندوق إلى منه، علٌها ٌترتب قد ما مع



:  التالٌة المواد
 
 

ًا  معدلة- 51 المادة  بتارٌخ 7/79 رقم والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9801  للمرسوم وفقا

  10/8/1985 تارٌخ 7/85 رقم والقانون 21/12/1979
 والبلدٌات العامة المإسسات السابقة 50 المادة فً علٌها المنصوص الدورٌة التؤدٌة لطرٌقة تخضع

.  االمتٌاز ذات والشركات الضمان ومإسسات العامة المنفعة ذات المابٌة والمشارٌع
 
 

ًا  معدلة- 52 المادة  تارٌخ 1/70 رقم والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9801 للمرسوم وفقا

19/1/1970  
 والعقود وملحقاتها العقود شهر كل آخر فً فٌه تدون نظامٌا سجبل تمسك أن الضمان مإسسات على

 منه ٌتبٌن بحٌث عنها الناتجة التؤمٌن أقساط وقٌمة التعدٌل أو التجدٌد أو التمدٌد ومعامبلت اإلضافٌة
.  وقٌمته إصداره وتارٌخ الصك رقم ذكر مع الصكوك هذه على المتوجبة الرسوم مقدار وضوح بكل
.  المالً الطابع إلصاق بطرٌقة عنها الرسم فٌإدى للرسم الخاضعة والكتابات الصكوك بقٌة أما

 المالٌة الدابرة بخاتم ممهورة مرقمة صفحات ذا المادة هذه فً إلٌه المشار السجل ٌكون أن ٌجب
.  وبتؤشٌرها المختصة

 وزٌر من بقرار المذكور السجل ٌتضمنها أن ٌجب التً اإلضافٌة المعلومات االقتضاء عند تحدد
. الواردات مصلحة ربٌس وموافقة المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة اقتراح على بناء المالٌة

 
 

ًا  معدلة- 53 المادة   15/2/1996 تارٌخ 490 للقانون وفقا

 مع استوفته الذي الرسم حاصل تسدد أن اإللزامٌة الدورٌة التؤدٌة لطرٌقة الخاضعة المإسسات على
.  المدنٌة السنة فصول من فصل كل نهاٌة تلً التً ٌوما عشر الخمسة خبلل فً منه علٌها ٌترتب ما

 رسم "بعبارة الرسم عنها استوفت التً والكتابات الصكوك تمهر أن المذكورة المإسسات وعلى
".  مدفوع المالً الطابع
 ولجان والبلدٌات العامة للمإسسات بالنسبة المدنٌة السنة فصول من فصل كل ٌلً بشهر المهلة تحدد

. االمتٌاز ذات والشركات الودابع لضمان الوطنٌة والمإسسة المابٌة المشارٌع
 
 

 المالٌة الدابرة تحٌط أن اإللزامٌة الدورٌة التؤدٌة لطرٌقة الخاضعة المإسسات على- 54 المادة

 تارٌخ من واحد شهر ؼضون فً العمل عن توقفها تارٌخ وعن العمل مباشرتها تارٌخ عن علما
.  التوقؾ أو المباشرة

 
 

بالرسم ادلدينني يف - السادس الفصل  
 



 
 

 الطابع رسم ٌتوجب واستٌفابه، الرسم تؤدٌة بطرق المختصة األحكام مراعاة مع- 55 المادة

.  القانون هذا من 7 المادة ألحكام وفقا للحق المنشبة الواقعة عنه صدرت من على المالً
 تؤدٌة فً متضامنٌن جمٌعهم هإالء فٌعتبر أشخاص عدة عن المذكورة الواقعة صدور حال وفً

 أو نسخ ثمة كان إذا اال الرسم تعدد إلى التواقٌع تعدد ٌإدي أن دون االقتضاء عند والؽرامة الرسم
.  القانون هذا من األولى المادة أحكام بشؤنها تطبق صور
 بالتكافل مسإوال بها تعامل أو القانون هذا ألحكام المخالفة الكتابات أو الصكوك قبل من كل وٌبقى

. والؽرامة الرسم تؤدٌة عن المخالؾ مع والتضامن
 
 

ًا  معدلة- 56 المادة  تارٌخ 9312 رقم والمرسوم 4/5/1968 تارٌخ 9801  للمرسوم وفقا

  5/2/1998 تارٌخ 671 رقم والقانون 25/10/1974
:  المالً الطابع رسم ٌتوجب السابقة، 55 المادة ألحكام خبلفا

 
 فً مبٌن هو كما دابنٌها إلى العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة تدفعها التً المبالػ عن - 1

.  المدفوع المبلػ فً الحق صاحب على14المادة
 
 الؽٌر هذا على:الؽٌر مع العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة تجرٌها التً والعقود االتفاقات عن - 2

.  له تعود التً النسخ أو النسخة عن
 
 والخاضعة العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة عن الصادرة األخرى والكتابات الصكوك عن - 3

 الصكوك تصدر الذي الشخص على: اإلشتراعً المرسوم بهذا الملحقة الجداول ألحكام وفقا للرسم
.  لمصلحته المذكورة والكتابات

 
.  الضمان مإسسات بواسطة المضمونٌن على : الضمان وأقساط الضمان عقود عن - 4
 
.  لهم أعطٌت من على: الذمة وبراءات اإلٌصاالت عن - 5
 العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة تجرٌها التً والعقود االتفاقٌات على المادة هذه أحكام تطبق ال

.  لها التابعة والمإسسات األجنبٌة والحكومات الدولٌة المإسسات مع
 األجنبٌة الجهات مع أجرتها أن العامة والمإسسات والبلدٌات للدولة سبق التً والعقود االتفاقات أما

 تعود التً النسخ أو النسخة على المالً الطابع رسم من فتعفى التصفٌة قٌد تزال ال والتً المذكورة
 هذه فً ذكرها الوارد والكتابات الصكوك سابر وعلى المذكورة والعقود االتفاقات من الجهات لهذه

.  المادة
 
 

 صكوكا الؽٌر لصالح ٌنشبون الذٌن العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة موظفً أن- 57 المادة

 منه قسم أي أو الرسم تؤدٌة عدم عن شخصٌا مسإولون المقطوع أو النسبً للرسم تخضع وكتابات



.  العبلقة ذوي على متوجبا الرسم بقاء مع الؽرامة بتؤدٌة وٌلزمون
 فٌبقون السابقة، المادة من 5و 4 الفقرتٌن فً علٌها المنصوص والكتابات الصكوك منشبو أما

 الرسم علٌهم ٌتوجب الذٌن مع والتضامن بالتكافل االقتضاء عند والؽرامة الرسم تؤدٌة عن مسإولٌن
.  قانونا

 
 

 الدولة إلى المقدمة الكتابات أو الصكوك بالٌد ٌستلم أن موظؾ ألي ٌجوز ال- 58 المادة

 تؤدٌة إلى ٌشٌر ما تحمل أو المتوجبة الطوابع علٌها ملصقة تكن لم ما العامة والمإسسات والبلدٌات
.  عنها الرسم
 أن المالً، الطابع رسم لقانون مخالفة كتابات أو صكوك بالبرٌد إلٌهم ترسل الذٌن الموظفٌن وعلى

 الشهر، تتعدى ال مهلة فً المختصة، المالٌة الدابرة إلى التسلسلٌٌن رإسابهم طرٌق عن ٌودعوها
.  والؽرامة الرسم الستٌفاء

 
 

 التً والكتابات الصكوك عنى فٌما العدل الكتاب على السابقة 58 المادة أحكام تطبق- 59 المادة

 أو رسمً سند فً منها مؤخوذة مقتطفات أو خبلصتها أو نصوصها أٌراد أو تصدٌقها إلٌهم ٌطلب
. به إلحاقها

 
 

ادلخالفات وضبط ادلراقبة يف - السابع الفصل  
 
 
 

 الدوابر لدى ٌطلعوا أن ولرإسابهم المختصٌن المالً الطابع رسم لمراقبً ٌحق- 60 المادة

 والقٌود والكتابات الصكوك جمٌع على واألفراد، والخاصة العامة والمإسسات والبلدٌات الحكومٌة
.  اإلشتراعً المرسوم هذا أحكام تنفٌذ من التثبت اجل من والسجبلت

 من الموظفٌن تمكٌن لعدم المهنة بسر التذرع الحكومٌة، للدوابر وال حتى هإالء، من ألي ٌجوز وال
.  باالطبلع حقهم ممارسة

 التً والكتابات الصكوك على المصارؾ لدى ٌطلعوا أن المذكورٌن للموظفٌن ٌجوز ال انه ؼٌر
 والكتابات الصكوك من ؼٌرها دون من المصارؾ سرٌة قانون مخالفة إلى علٌها االطبلع ٌإدي

.  األخرى
 
 

 الدوام أوقات ضمن اال المختصٌن الموظفٌن قبل من االطبلع حق ممارسة ٌجوز ال- 61 المادة

 من بترخٌص الرسمً الدوام أوقات خارج التحقٌق الطاربة الحاالت فً ٌجوز انه ؼٌر. الرسمً



.  المختصة الوحدة ربٌس
 
 

 والكتابات الصكوك ٌصادروا أن 60 المادة فً إلٌهم المشار للموظفٌن ٌجوز- 62 المادة

 ٌعطوا أن على اإلفراد، أو الخاصة المإسسة لدى ٌجدونها قد التً اإلشتراعً المرسوم لهذا المخالفة
.  األمر اقتضى إذا عنها مصدقة نسخة أو إٌصاال بها
 ٌنظم أن على األحمر بالشمع ختمها إلى  فٌعمد المستندات عدد كثرة بسبب المصادرة تعذرت إذا أما

.  بالواقع محضر
 فٌكتفً عامة، مإسسة أو بلدٌة أو حكومٌة دابرة لدى موجودة والكتابات الصكوك كانت إذا وأما

 بصورة المختصة المالٌة الدابرة وتطلبها بذلك محضرا وٌنظم بها العلم بؤخذ المختص الموظؾ
.  بشؤنها المقتضى إلجراء رسمٌة

 
 

 من 579 المادة ألحكام وفقا المهنة بسر 60 المادة فً إلٌهم المشار الموظفون ٌلزم- 63 المادة

.  العقوبات قانون
 المرجع أمام القانونٌة الٌمٌن حلؾ بعد لهم تعطى خاصة هوٌة ببطاقات الموظفون هإالء وٌزود

.  االطبلع حق بممارسة شروعهم قبل بطاقاتهم ٌبرزوا أن وعلٌهم المختص، القضابً
 
 

 ألحكام المخالفات إثبات عنى فٌما 60 المادة فً إلٌهم المشار الموظفٌن من كل ٌتمتع- 64 المادة

 ٌثبتوا أن المذكورٌن الموظفٌن وعلى العدلٌة، الضابطة رجل بصفة اإلشتراعً، المرسوم هذا
 من أي أو المخالفة عن المسإول إلى  وٌطلبون ٌوقعونها ضبط محاضر بموجب الحاصلة المخالفات
 ذلك دون التوقٌع رفض ما فإذا إصرار، دون علٌها التوقٌع التحقٌق معهم جرى الذٌن مستخدمٌه

.  المحضر على
. الضبط لمحضر الثبوتٌة القوة على تؤثٌر أي التوقٌع لرفض لٌس

 
 

 الؽرامة فرض الضبط، محضر تدقٌق بعد المختصة، المالٌة الدابرة ربٌس ٌتولى- 65 المادة

 محل فً أو  عمله محل فً مستخدمٌه من مقامه ٌقوم من بواسطة أو شخصٌا المخالؾ إلى وإببلؼها
 أي  أو التحصٌل مبلحق أو الجابً  بواسطة أو باالستبلم إشعار مع مضمون بكتاب إما وذلك إقامته

 رفض ٌعتبر أن على مقامه، ٌقوم من أو المخالؾ توقٌع لقاء وذلك المهمة بهذه ٌكلؾ  آخر موظؾ
. المباشر ربٌسه علٌها ٌصدق المختص الموظؾ من بإفادة إثباته بعد قانونً تبلٌػ بمثابة التوقٌع

 
 

العقوبات يف - الثامن الفصل  
 



 
 

 إدارٌة أو مالٌة لعقوبات اإلشتراعً، المرسوم هذا ألحكام المخالفون ٌتعرض- 66 المادة

:  التالٌة المواد ألحكام وفقا المحاكم علٌهم تفرضها جزابٌة لعقوبات أو اإلدارة علٌهم تفرضها
. كلٌهما أو اآلخرٌن النوعٌن من أي تطبٌق دون العقوبات أنواع أحد تطبٌق ٌحول وال

 
 

واإلدارية ادلالية العقوبات يف - اوال  
 
 
 

 عشرة تعادل ؼرامة بٌانها التالً المخالفات من أٌا ٌرتكب من كل على ٌفرض- 67 المادة

.  المخالفة جراء من لخسارته الخزٌنة تعرضت الذي الرسم من الجزء أو الرسم أضعاؾ
 الرسم قٌمة عن قٌمتها تقل طوابع إلصاق أو المتوجب الرسم بقٌمة طوابع الصاق عدم - 1

.  المتوجب
.  المتوجب الرسم قٌمة عن قٌمتها تقل وسمة وضع أو المتوجب الرسم بقٌمة وسمة وضع عدم - 2
 التؤدٌة لطرٌقة الخاضعة المإسسات على ٌتوجب الذي الرسم من قسم وإخفاء استٌفاء عدم - 3

 التصرٌح وعدم جزبٌا، أو كلٌا فعبل، منه استوفً ما إخفاء أو العبلقة أصحاب من استٌفاإه الدورٌة
.  الخزٌنة صندوق إلى المذكور الرسم حاصل تؤدٌة لدى المختصة المالٌة للدابرة عنه

 
 

 أو والكتابات الصكوك على الملصقة الطوابع تعطٌل ٌهمل من كل على ٌفرض- 68 المادة

 عشرة تعادل ؼرامة اإلشتراعً، المرسوم هذا من 25 المادة ألحكام مخالفة بصورة ٌعطلها
. قانونٌة ؼٌر بصورة المعطلة أو المعطلة ؼٌر الطوابع قٌمة أضعاؾ

 
 

 كانت كلما الخزٌنة، صندوق إلى نقدا الرسم تؤدٌة فً ٌتؤخر من كل على ٌفرض- 69 المادة

 عشرة تعادل ؼرامة المحددة المهلة بعد ما إلى القانون، بمقتضى مفروضة الشكل هذا على تؤدٌته
.  المذكور الرسم أضعاؾ

 
 

ًا  معدلة- 70 المادة  تارٌخ 490 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

15/2/1996  
 المنصوص السجل وكذلك 32 المادة فً علٌه المنصوص السجل مسك ٌهمل من كل على ٌفرض



 ٌفرض التً المعلومات تدوٌن فً أو السجلٌن من ذلك أو هذا مسك فً ٌتؤخر أو 52 المادة فً علٌه
 مقطوعة ؼرامة ،54 المادة فً علٌه المنصوص العلم تقدٌم إهمال أو فٌهما تدوٌنها القانون
.  لٌرة ألؾ/250000/قدرها

 
 

ًا  معدلة- 71 المادة  تارٌخ 490 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

15/2/1996  
 ؼرامة علٌها، المدونة االسمٌة قٌمتها عن تزٌد بؤسعار المالٌة  الطوابع ٌبٌع من كل على ٌفرض
.  مجازا كان إذا له المعطاة البٌع إجازة سحب مع للتسوٌة، قابلة ؼٌر لٌرة ألؾ/ 250000/قدرها

 
 

ًا  معدلة- 72 المادة  490 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

  15/2/1996تارٌخ
 لٌرة، ألؾ/250000/قدرها ؼرامة ترخٌص، دون المالٌة الطوابع ٌبٌع من كل على ٌفرض

 العبلقة لصاحب ٌكون أن دون للخزٌنة مكتسبا حقا وتصبح البٌع برسم الموضوعة الطوابع وتصادر
.  التعوٌض أو بالبدل حق أي

 بٌن تتراوح لمدة مجاز، ؼٌر محل فً المخالفة تحصل عندما المحل، إقفال ٌقرر أن المالٌة ولوزٌر
.  سنوات ثبلث ؼضون فً المخالفة تكررت إذا واحد وشهر أٌام ثبلثة

 
 

ًا  معدلة- 73 المادة  تارٌخ 490 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

15/2/1996  
 أي من إشارة أو رسم أو كتابة أو طبع أي علٌها ٌضع أو الوسمة على ٌكتب من كل على ٌفرض

.  لٌرة ألؾ/250000/قدرها مقطوعة ؼرامة قٌمتها، معرفة عدم إلى ٌإدي مما كان نوع
 
 

ًا  معدلة- 74 المادة  تارٌخ 490 رقم والقانون 20/8/1990تارٌخ 14 للقانون وفقا

15/2/1996   
 بصنع بالترخٌص المتعلقة اإلشتراعً المرسوم هذا من 38 المادة أحكام ٌخالؾ من كل على ٌفرض
 قابلة ؼٌر لٌرة ألؾ/250000 /قدرها ؼرامة بها، واالتجار وبٌعها واستٌرادها الواسمة اآلالت

 لصاحب ٌكون أن دون للخزٌنة مكتسبا حقا وتصبح المخالفة الواسمة اآلالت وتصادر للتسوٌة،
.  التعوٌض أو بالبدل حق أي العبلقة

 
 

 حق أي العبلقة لصاحب ٌكون أن دون الواسمة، اآللة باستعمال الترخٌص ٌلؽى- 75 المادة

 اإلساءات أو المخالفات إحدى ارتكب أو المذكورة اآللة استعمال له المرخص أساء إذا بالتعوٌض،
 المرسوم هذا من 35و 34و 32المواد بؤحكام التقٌد أهمل أو 31 المادة فً علٌها المنصوص
.  اإلشتراعً



 
 

ًا  معدلة- 76 المادة  490 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

  15/2/1996تارٌخ
 المنصوص الحفظ مدة طٌلة للرسم الخاضعة والكتابات بالصكوك ٌحتفظ لم من كل على ٌفرض
 لٌرة، ألؾ/500.000/قدرها مقطوعة ؼرامة اإلشتراعً، المرسوم هذا من 99 المادة فً علٌها
 المادة فً علٌها المنصوص الؽرامة وٌفرضوا الرسم ٌقدروا أن  عندبذ المختصٌن للموظفٌن وٌحق
 المخالؾ سجبلت إلى باالستناد المذكورة والكتابات الصكوك على(والثانٌة األولى فقرتٌها)67

. وقٌوده
 
 

 المخالفة ارتكابه عند ٌعمل كان إذا اال المخالؾ بوفاة( الؽرامة )المالٌة العقوبة تسقط- 77 المادة

 على الؽرامة تبقى الحال فبهذه إلٌها، ٌنتسب جماعة أو فٌها ٌشترك مإسسة لحساب أو الؽٌر لحساب
.  لحسابه ٌعمل المخالؾ كان من عاتق
 منهم الباقٌن عاتق على بكاملها تبقى الؽرامة فان المخالفة فً شركاء المتوفً للمخالؾ كان وإذا
. الحٌاة قٌد على

 
 

 تكرار عند 71و70و69و68و67 المواد فً علٌها المنصوص الؽرامات تضاعؾ- 78 المادة

.  مدنٌة سنوات ثبلث ؼضون فً  المخالفة
 المخالفة ضبط تارٌخ بعد الثانٌة مخالفته ارتكب قد المخالؾ ٌكن لم ما حاصبل التكرار ٌعتبر وال

.  األولى
 
 

 الدابرة ربٌس من بمذكرة السابقة المواد فً علٌها المنصوص الؽرامات تفرض- 79 المادة

.  المختصة المالٌة
 الطوابع ومصادرة المحل وإقفال الترخٌص وإلؽاء اإلجازة كسحب األخرى اإلدارٌة العقوبات أما

.  المالٌة وزٌر من بقرار فتفرض
 
 

ًا  معدلة- 80 المادة   4/5/1968 تارٌخ 9801 للمرسوم وفقا

 السابقة، المواد ألحكام وفقا المفروضة الؽرامات العبلقة، أصحاب لطلب بناء تخفض، أن ٌجوز
.  العام المالٌة مدٌر بالتخفٌض ٌبت. خمسها حتى

 
 

 من حصة المخالفات من بمخالفة ضبط محضر ٌنظم الذي المختص الموظؾ ٌعطى- 81 المادة

.  قٌمتها من بالمبة عشر خمسة%(15)قدرها المخالفة ضبط بنتٌجة المحصلة النهابٌة الؽرامة
 على تساعد صحٌحة خطٌة واقعٌة معلومات لئلدارة ٌقدم الذي للمخبر% 10 قدرها حصة وتعطى



 الدابرة وموظفً الخزٌنة بٌن مناصفة حصته تقسم مخبر وجود عدم حال وفً. المخالفة ضبط
:  التالٌة 82 للمادة وفقا المالٌة

 الطابع برسم المتعلقة المخالفات اكتشاؾ على العمل وظٌفته علٌه تحتم الذي للموظؾ ٌجوز وال
 أو أصوله من أي أو الموظؾ ذلك زوج من ألي ٌجوز ال كما المخبر صفة لنفسه ٌتخذ أن المالً
. المذكورة الصفة لنفسه ٌتخذ أن فروعه

 
 

 عن الناتجة المحصلة النهابٌة الؽرامات مجموع من بالمبة عشرة%(10)ٌقتطع- 82 المادة

 وٌوزع القانون هذا من 60 المادة فً إلٌهم المشار المختصون الموظفون ٌضبطها التً المخالفات
 وحصتٌن الواردات مصلحة لربٌس حصتٌن بنسبة المختصٌن الموظفٌن على حصصا الحاصل
 التابعٌن المباشرة ؼٌر الضرابب مراقبً من لكل واحدة وحصة المختصة، المالٌة الدابرة لربٌس
.  وحجاب ومستكتبٌن وكتبة محررٌن من معاونٌهم من ولكل للدابرة

 

 
 

اجلزائية العقوبات يف -  انيا  
 
 
 

ًا  معدلة-83 المادة   20/8/1990 تارٌخ 14 للقانون وفقا

 بالسجن استعمالها، سبق مالٌة طوابع ٌبٌع أن حاول أو باع أو سابق علم عن استعمل من كل ٌعاقب
.  العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة 100000الى 25000 من نقدي وبجزاء شهرٌن إلى ٌوما 15 من

 
 

 حاول أو قلد من كل العقوبات، قانون من 451و450 المادتٌن ألحكام وفقا ٌبلحق- 84 المادة

 هذا من 40 المادة فً علٌها المنصوص الواسمة اآلالت فً توضع التً الخاصة الوسمة ٌقلد أن
.  الوسمة تلك دمؽة ٌقلد أن حاول أو قلد من كل وكذلك اإلشتراعً المرسوم

 
 

 أو زور أو قلد من كل العقوبات قانون من 451و450 المادتٌن ألحكام وفقا ٌبلحق- 85 المادة

.  سابق علم عن المزورة أو المقلدة الطوابع استعمل أو المالٌة الطوابع ٌزور أو ٌقلد أن حاول
 
 

 السجل فً دون من كل العقوبات قانون من 462و461 المادتٌن ألحكام وفقا ٌبلحق- 86 المادة

 أو كاذبة معلومات اإلشتراعً المرسوم هذا من 52 المادة فً أو 32 المادة فً علٌه المنصوص



. تدوٌنها ٌنبؽً كان صحٌحة معلومات تدوٌن اؼفل أو مؽلوطة
 
 

 أو بالقوة منع من كل العقوبات قانون من ٌلٌها وما 381 المواد ألحكام وفقا ٌبلحق- 87 المادة

 أو وظٌفتهم باعباء القٌام من اإلشتراعً المرسوم هذا مخالفات بضبط المكلفٌن الموظفٌن منع حاول
.  كان شكل بؤي الذم أو القدح أو بالتحقٌر لهم تعرض أو الشدة أو بالعنؾ عاملهم

 
 

 الجنح ٌثبتوا أن اإلشتراعً، المرسوم هذا مخالفات بضبط المكلفٌن للموظفٌن ٌحق- 88 المادة

.  الفصل هذا  فً علٌها المنصوص والجناٌات
 
 

 بها تقضً التً الجزوات وبٌن اإلدارة تفرضها التً الؽرامات بٌن الجمع ٌجوز- 89 المادة

.  العقوبات قانون من المختصة ولؤلحكام السابقة المواد ألحكام وفقا المحاكم
 
 

 ال ٌلٌها وما 83 المواد ألحكام وفقا إلٌه المنسوب الجرم من المخالؾ تبربة أن- 90 المادة

.  للقانون وفقا علٌه فرضت التً الؽرامة عن اإلدارة رجوع ٌستتبع
 

 
 

واالستبدال االسرتداد يف - التاسع الفصل  
 
 
 

 أو الوسمة وضع بطرٌقة أو الطوابع إلصاق بطرٌقة المالً الطابع رسم تؤدٌة أن- 91 المادة

 ذلك بعد المذكور الرسم استرداد طلب ٌقبل وال نهابٌة، تعتبر الدورٌة التؤدٌة بطرٌقة أو التؤشٌرة
.  آخر سبب ألي أو فابدتهما عدم أو الكتابة أو الصك بطبلن بداعً

 
 

 المدفوع المالً الطابع رسم رد ٌمكن القانون، هذا من 91 المادة أحكام مراعاة مع- 92 المادة

 ثبت إذا حصولها، قبل عملٌات عن أو إنشابها قبل كتابات أو صكوك عن مسبقا الخزٌنة صندوق فً
 بطلب الحق صاحب وتقدم تحصل لم العملٌات تلك أن أو تنشؤ لم والكتابات الصكوك تلك أن

.  الرسم دفع تارٌخ على واحدة سنة انقضاء قبل بالمستندات مرفقا االسترداد
 



 

 المالٌة الطوابع استبدال ٌطلبوا أن ،23 المادة ألحكام وفقا المجازٌن للباعة ٌحق- 93 المادة

 ؼٌر أنها تبٌن أو إرادتهم عن خارجة ألسباب محبلتهم فً التلؾ أصابها إذا بسواها إلٌهم المسلمة
.  مماثل آخر سبب ألي أو الطبع فً خطؤ أو الصنع فً نقص بسبب لبلستعمال صالحة

 البابع بإمكان ٌكون أن دون استبدالها المطلوب الطوابع به ترفق لم ما االستبدال طلب ٌقبل وال
. تسلٌمها لعدم آخر سبب بؤي أو ضٌاعها أو بهبلكها التذرع

 
 

 الطوابع لمعاٌنة موظفٌن ثبلثة من لجنة العام، المالٌة مدٌر من بقرار تإلؾ،- 94 المادة

 أو المذكورة الطوابع استعمال عدم ومن وصحته الطلب جدٌة من التثبت بؽٌة استبدالها المطلوب
.  باستعمالها المباشرة

. المذكورة اللجنة محضر على بناء االستبدال بطلب الخزٌنة مصلحة ربٌس ٌبت
 
 

 ٌشترك أن السابقة، 94 المادة فً علٌها المنصوص اللجنة أعضاء من ألي ٌجوز ال- 95 المادة

.  المستبدلة الطوابع إتبلؾ عملٌة فً

 
 

الزمن مرور يف - العاشر الفصل  
 
 
 

 ؼرامات، من ٌلحقه ما مع المالً، الطابع رسم ٌسقط التالٌة، المواد أحكام مراعاة مع- 96 المادة

 فً لدفعه قانونا المحددة المهلة نهاٌة على أو به الحق نشوء تارٌخ على سنوات خمس بمرور
. نقدا تؤدٌته على القانون فٌها ٌنص التً الحاالت فً الخزٌنة صندوق

 
 

 تنشا التً الصكوك فً السابقة 96 المادة فً علٌه المنصوص الزمن مرور ٌتوقؾ- 97 المادة

.  العبلقة أو الرابطة وجود مدة طٌلة دابنٌه عبلقة أو قانونٌة رابطة
 
 

:  السابقة 96 المادة فً علٌه المنصوص الزمن مرور ٌنقطع- 98 المادة

.  المخالؾ بمعرفة محضر فً وإثباتها المخالفة بضبط- 
.  والؽرامة الرسم تؤدٌته وجوب المكلؾ بإببلغ- 
.  والؽرامة الرسم تحصٌل بمبلحقة- 



 
 

 لمناسبة المالً الطابع لرسم خاضعة كتابات أو صكوكا ٌستلم أو ٌنشا من كل على- 99 المادة

 ٌإول أو ٌبقى بما ٌحتفظ أن آخر، دابم عمل أي أو حرة مهنة أو صناعٌا أو تجارٌا نشاطا ممارسته
 الرابطة نهاٌة أو إنشابها تارٌخ من اعتبارا سنوات خمس مدة والكتابات الصكوك تلك من إلٌه

.  تنشبها التً الدابنٌة العبلقة أو القانونٌة
 وسم تطلب التً والمإسسات اإللزامٌة الدورٌة التؤدٌة لطرٌقة الخاضعة للمإسسات بالنسبة أما

 المهلة نهاٌة تارٌخ من اعتبارا الحفظ مدة فتبدأ الواسمة، اآلالت تستعمل أو وكتاباتها صكوكها
 عبلقة أو قانونٌة رابطة ٌنشا الذي النوع من كانت إذا اال الخزٌنة صندوق فً الرسم لدفع المحددة

.  السابقة الفقرة أحكام عندبذ بشؤنها فتطبق دابنٌه

 
 

االعرتاضات يف - عشر احلادي الفصل  
 
 
 

 بمقتضى علٌه المفروضٌن والؽرامة الرسم على ٌعترض أن مكلؾ لكل ٌحق- 100 المادة

. قانونٌة مخالفة أو إجحافا أو خطؤ فٌهما وجد إذا اإلشتراعً المرسوم هذا أحكام
 
 

 تارٌخ من اعتبارا شهر مهلة ضمن المختصة المالٌة الدابرة إلى االعتراض ٌقدم- 101 المادة

.  اإلشتراعً المرسوم هذا من 65 المادة فً المحددة لبلصول وفقا المكلؾ تبلٌػ
 بؤجراء أو األسماء أو األرقام بتدوٌن حصرا ٌتعلق بحتا مادٌا ما خطؤ ٌتناول االعتراض كان إذا أما

 كانون 31 إلى المهلة فتمدد أصبل، متوجب ؼٌر بتكلٌؾ أو التكلٌؾ، بتكرار أو الحسابٌة العملٌات
.  والؽرامة الرسم فٌها فرض التً للسنة التالٌة السنة من األول

 
 

 مستوؾ السابقة للمادة وفقا المقدم االعتراض أن المختصة المالٌة للدابرة تبٌن إذا- 102 المادة

 والقانون، الواقع حٌث من جزبٌا أو كلٌا محلها فً تضمنها التً األسباب وان الشكلٌة الشروط
.  لؤلصول وفقا الشؤن صاحب إلى ذلك أبلؽت علٌه المعترض التكلٌؾ تصحٌح إلى عمدت

 وأحالت بذلك علما العبلقة صاحب أحاطت محله، ؼٌر فً هو االعتراض أن رأت إذا أما
 فً هو رأٌها أن وجد إذا له ٌحق الذي الواردات مصلحة ربٌس على بمطالعتها مشفوعا االعتراض

 ان علٌه كان وإال مسإولٌته على التكلٌؾ تصحٌح ٌطلب وان إلٌها االعتراض ٌعٌد ان محله ؼٌر
 التالٌة 103 المادة فً علٌها المنصوص اللجنة على المختصة الدابرة مطالعة مع االعتراض ٌحٌل

.  فٌه والفصل لدرسه



 
 

 على باالعتراضات النظر لجنة المالٌة، وزٌر اقتراح على بناء بمرسوم، تإلؾ- 103 المادة

:  ٌلً كما المالً الطابع رسم
 ربٌسا العدل وزٌر ٌختاره قاض- 
 عضوا الواردات مصلحة فً الثالثة الفبة موظفً أحد- 
المالٌة وزٌر ٌختاره المصارؾ أصحاب جمعٌة او الصناعٌٌن جمعٌة أو التجار جمعٌة عن ممثل-
 عضوا 
 مقررا المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة ربٌس-

( المباشرة ؼٌر الضرابب دابرة)الواردات مصلحة فً الضرابب مراقبً أحد اللجنة سر أمانة ٌتولى
. كاتب بصفة

.  العام المالٌة مدٌر من بقرار الكاتب تعٌٌن ٌتم
 
 

 أمام ٌطعن ان العبلقة صاحب والمكلؾ الواردات مصلحة ربٌس من لكل ٌحق- 104 المادة

. القرار تبلؽه تارٌخ من اعتبارا شهر مهلة فً االعتراضات لجنة بقرار الشورى مجلس

 
 

وهنائية خمتلفة أحكام - عشر الثاين الفصل  
 
 
 

 والرسوم المباشرة الضرابب تحصٌل أصول المالً الطابع رسم تحصٌل فً تطبق- 105 المادة

. لها المماثلة
 
 

 على بناء تتخذ بمراسٌم اإلشتراعً المرسوم هذا تطبٌق دقابق االقتضاء عند تحدد- 106 المادة

. المالٌة وزٌر اقتراح
 
 

.  كافة وتعدٌبلته 20/12/1933 تارٌخ ل/130 رقم اإلشتراعً المرسوم ٌلؽى- 107 المادة

.  الطوابع برسوم المتعلقة النصوص وجمٌع
 
 

 والفقرة الجٌش طابع برسم المتعلق 30/5/1945قانون من الثالثة المادة تلؽى- 108 المادة



.  التعمٌر بضرٌبة المتعلق وتعدٌبلته 9/4/1956قانون من 12 المادة من الخامسة
 
 

.  الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور اإلشتراعً المرسوم بهذا ٌعمل- 109 المادة

 1967 سنة آب 5 فً الدٌن بٌت      
 حلو شارل: اإلمضاء      
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 كرامً رشٌد: اإلمضاء
 المالٌة وزٌر      
 كرامً رشٌد: اإلمضاء      

 
 
ملحقة جداول  
 
 
 
 1 رقم جدول

ًا  معدل  والقانون 19/1/1970 تارٌخ 1 رقم والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9801 رقم للمرسوم وفقا
 تارٌخ 46 رقم والقانون 4/5/1987 تارٌخ 13/87 رقم والقانون 14/6/1976 تارٌخ 25 رقم
 والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 رقم والقانون 9/8/1988 تارٌخ 57 رقم والقانون 1/7/1988

 تارٌخ 286 رقم والقانون 15/2/1993 تارٌخ 280 رقم والقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم
 15/2/1996 تارٌخ 490 رقم والقانون 7/2/1995 تارٌخ 409 رقم والقانون 12/2/1994

 8/2/2002 تارٌخ 392 رقم والقانون 5/11/1998 تارٌخ 714 رقم والقانون
 

 
 

 -  إلٌها والمقدمة العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة عن الصادرة والكتابات الصكوك فً- 
:  واإلجازات الرخص فً: أوال

 المالً الطابع لرسم شكلها، كان أٌا والبلدٌات، الدولة عن الصادرة واإلجازات الرخص تخضع أ
:  التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرسم تعرفة    اإلجازة أو الرخصة نوع  المتسلسل الرقم

. ل.ل         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دفاتر ذلك فً بما)امتٌاز رخصة   1



 1000000(      باالمتٌاز المتعلقة الشروط  
 1800000   منجم استثمار أو منجم عن تنقٌب رخصة    2
 1000.000     مؽفلة شركة تؤسٌس رخصة   3
:  عمومٌة أمبلك أشؽال رخصة  4

:  مربع متر كل أشؽال عن - 
 100000       بٌروت فً 
 50000      المحافظات مراكز فً 
 25000      األقضٌة مراكز فً 
 10000      األخرى األماكن فً 
  األحوال مطلق فً الرسم قٌمة تقل ال ان شرط 
.  ل.ل/5000000/عن تزٌد وال.ل.ل/500000/عن 
  وعند الرخصة إعطاء عند الرسم هذا ٌإدى وان 
  التً التراخٌص عن المعدالت هذه وتطبق تجدٌدها 
.  القانون بهذا العمل تارٌخ حتى الرسم عنها ٌسدد لم 
  رخصة كانت إذا الرسم قٌمة النصؾ إلى تخفض 
  الشرب مٌاه جر خطوط مرور تتناول األشؽال 
  فً المبتذلة المٌاه تصرٌؾ خطوط أو والري 
.  الحدٌد سكك خطوط فٌها تمر التً العمومٌة األمبلك 
 

 2500000      مقلع استثمار رخصة   5
 من مستخرج مكعب متر كل عن. ل.ل 1500 إلى باإلضافة  
ًا  المقلع   . استخراجها قبل المالٌة وزارة من المقدرة للكمٌات وفقا
 750000  تجارٌة أو صناعٌة مإسسة أو معمل تؤسٌس رخصة  6
 بناء على إضافة أو بناء إعادة أو بناء رخصة  7

 شرط المربع البناء لمتر لٌرة 2000 طابق كل عن - 
 250000      عن الرسم ٌزٌد ال ان  

  البناء لمتر لٌرة 1000 طابق كل من جزء عن  - 
 100000     عن الرسم  ٌزٌد ال ان شرط المربع 

  طابق كل عن: بناء فً تحوٌر أو ترمٌم رخصة   8
 50000 طابق كل من جزء أو  
 معفى   اعتبار من صبلحٌته من سنة كل عن )سفر جواز  9
( كاملة سنة السنة كسر  
 10000   داخلً استهبلك لرسم خاضعة مواد نقل رخصة  10
  علٌها منصوص ؼٌر دابمة إجازة أو رخصة كل  11
 25000    واحدة لمرة وتعطى الجدول هذا فً  
  عنها منصوص ؼٌر وقتٌة إجازة أو رخصة كل  12
  تعطى أو واحدة لمرة وتعطى الجدول هذا فً  
 10000     دورٌة بصورة أو معٌنة لمناسبة  
  اإلجازات و الرخص الرسم من تعفى - ب  
: بٌانها التالً  



. والبحارة األسماك صٌادي رخص  13
. الحمالٌن رخص  14
. المتجولٌن الباعة رخص  15
. المبلهً ضرٌبة من المعفاة الحفبلت إقامة رخص  16
. المجانٌة السفر جوازات  17
. بوظابفهم قٌامهم اجل من للموظفٌن المعطاة السبلح حمل رخص  18

 
: والبٌانات واإلفادات الشهادات فً: ثانٌا

 
  الصادرة والبٌانات واإلفادات الشهادات تخضع- أ  
  التً العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة عن  
  لرسم إلٌها المقدمة أو الدولة لوصاٌة تخضع  
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً الطابع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرسم تعرفة    البٌان أو اإلفادة أو الشهادة نوع  المتسلسل الرقم

. ل.ل          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100000 ماركة أو فارقة عبلمة أو اختراع، براءة لتسجٌل إٌداع شهادة  19
ًا *   مصلحة لدى التسجٌل رسم بالماٌة خمسون%( 50 )بنسبة ٌخفض ،28/6/2001 تارٌخ 326 رقم للقانون وفقا

 بواسطة الدعاٌة خدمات على توضع التً الفارقة العبلمات على المالً الطابع رسم وكذلك الفكرٌة الملكٌة حماٌة
 وال االنترنٌت، شبكة على موقع على قانونٌة بصورة صاحبها حصول من التثبت بعد( COM.LB )االنترنٌت شبكة

. اخرى منتجات او خدمات على العبلمة تسجٌل طلب اشتمل اذا االعفاء هذا ٌسري

 5000   منها نسخة وكل عقارٌة ملكٌة سند أو قٌد شهادة  20
 10000     المالٌة القدرة أو المبلءة شهادة  21
 5000(     وخبر علم )جمعٌة بقٌام إفادة  22
 20000(    اإلنتاج مصدر أو )بضابع منشؤ شهادة  23
 1000(    التوقٌع تصدٌق )توقٌع بصحة شهادة  24
(  لصقا ٌستوفى )القٌد سجبلت من القٌد إخراج صورة - مكرر 24
 1000.   وفاة أو طبلق أو والدة أو زواج وثٌقة وكل  
 1000 اختٌارٌة هٌبة أو مختار عن ٌصدر بٌان أو إفادة أو شهادة كل  25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرسم تعرفة    البٌان أو اإلفادة أو الشهادة نوع  المتسلسل الرقم

. ل.ل          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1000  وكل منهم ٌقدم أو لؤلفراد ٌعطى بٌان او إفادة أو شهادة كل  26
  المنصوص المستندات عن األصل طبق نسخة أو صورة  
  المرسوم هذا من والثانٌة األولى المادتٌن فً علٌها  
  النسخة هذه أو الصورة هذه تحمل ال ان شرط اإلشتراعً  
  وقعت التً الجهة عن صادرا اصلٌا توقٌعا األصل طبق  
.  األصلٌة النسخة  



: التالٌة والبٌانات اإلفادات الرسم من تعفى - ب  
  الفنادق أصحاب ٌقدمها التً والبٌانات اإلفادات  27
. النزالء عن الشرطة دوابر إلى  
. السلوك بحسن أو العدلً السجل بخبلصة المتعلقة اإلفادات  28
  اإلدارات إلى االفراد ٌقدمها التً والبٌانات اإلفادات  29
. طلبها على بناء والبلدٌات العامة  
 

: واالستدعاءات والعرابض الطلبات فً: ثالثا
 

  التً واالستدعاءات والعرابض الطلبات تخضع - أ  
  العامة المإسسات أو البلدٌات أو الدولة لدوابر تقدم  
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً الطابع لرسم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعرفة القضابٌة المعاملة أو االستدعاء أو العرٌضة أو الطلب نوع  المتسلسل الرقم
 الرسم

. ل.ل           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   العقارٌة الدوابر لدى عقد محضر تسجٌل طلب  30
 10000 

  العمومٌة بالمناقصة لبلشتراك المقدم التعهد أو الطلب  31
  الخدمات وصفقات العروض واستدراج المحددة والمناقصة  
    المستندات كافة الرسم هذا ٌشمل التقنٌة،  
 50000 

 1000     استدعاء أو عرٌضة أو آخر طلب كل  32
  العرابض و الطلبات الرسم من تعفى - ب  
: بٌانها التالً واالستدعاءات  
. الخارج من بالبرٌد الواردة واالستدعاءات والعرابض الطلبات  33
. الجٌش فً التطوع أو االنخراط طلبات   34
  أو مراجعات أو شكاوى المتضمنة والعرابض االستدعاءات   35
  المصالح أو البلدٌات أو العامة اإلدارات إحدى بحق معلومات   
  بحق أو للبلدٌات أو للدولة التابعة العامة والمإسسات المستقلة   
  الهٌبات هذه إلى المنتمٌن المعنوٌٌن أو الحقٌقٌٌن األشخاص أحد   
. المعنٌة اإلدارات إلى أو المركزي التفتٌش إلى أقدمت سواء   

 
: القضابٌة المعامبلت فً: رابعا

 
  تتضمن ال عندما بٌانها، التالً القضابٌة المعامبلت تخضع - أ  
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً الطابع لرسم المال، من مبلػ أي ذكر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ل.ل الرسم     تعرفة القضابٌة المعامبلت نوع  المتسلسل الرقم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صلح أو تحكٌم أو اتفاق أو تسوٌة صك كل   36
 5000     للمحاكم ٌقدم واقً   
  المحاكم عن ٌصدر قضابً حكم أو قرار كل   37
  الروحٌة، أو الشرعٌة أو اإلدارٌة أو العدلٌة   
 5000  منه نسخة وكل المنفردٌن، الحكام باستثناء   
  الحكام عن ٌصدر قضابً حكم أو قرار كل   38
 5000    منه نسخة وكل المنفردٌن   
  واالخطارات واالستحضارات من نسخة كل   39
  عن الصادرة والتبلٌؽات الدعوى وأوراق   
  أو إلٌها المقدمة أو االجراء ودوابر المحاكم   
 1000     بواسطتها المسلمة   
  بٌانها، التالً القضابٌة المعامبلت تخضع - ب   
  لرسم المال، من مبلػ ذكر تضمنت ولو حتى   
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً الطابع   
  وكل للمحاكم الخبراء قبل من ٌقدم تقرٌر كل   40
  ذكر تضمن ولو حتى للمتداعٌن ترسل منه نسخة   
 3000      المال من مبالػ   
  منه نسخة وكل( البروتستو )الدفع بعدم االحتجاج   41
  وعن فٌه المذكور المال مبلػ عن النظر بصرؾ   
 10000      منه نسخة كل   
  القضابٌة المعامبلت الرسم من تعفى - ج   
: التالٌة بالشإون المتعلقة   
. القضابٌة والتصفٌة اإلفبلس    42
. القضابٌة المعونة   43
. الطعام نفقة    44
. االعتبار إعادة    45

 
: الذمة وبراءات االستبلم وإشعارات اإلٌصاالت فً: خامسا

 
  االستبلم وإشعارات اإلٌصاالت تخضع - أ   
  أو الدولة عن الصادرة الذمة وبراءات   
  الطابع لرسم العامة، المإسسات أو البلدٌات   
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً   
 100   ٌتجاوز المال من مبلػ بقبض إٌصال كل   46
 100 إٌداع أو وصول أو استبلم أو إبراء إلى ٌشٌر إٌصال كل   47
  من المكلؾ على ٌترتب ما تسدٌد تبٌن ذمة براءة كل   48
 1000 والرسوم الضرابب جمٌع من او معٌن رسم أو معٌنة ضرٌبة   
  اإلسقاط وصكوك الحقوق عن التنازل صكوك تخضع - ب   
  العامة، المإسسات أو البلدٌات أو للدولة المقدمة والمخالصة   



: التالٌة للتعرفة وفقا المقطوع المالً الطابع لرسم   
  مبلػ ذكر تضمن ولو حتى مخالصة أو إسقاط أو تنازل كل   49
      المال من   

 10000 
  بٌانها التالً والكتابات الصكوك الرسم من تعفى - ج   
  العامة المإسسات أو البلدٌات أو الدولة عن صدرت سواء   
: إلٌها قدمت أو   
. بها المتعلقة الذمة وبراءات واإلٌصاالت البرٌدٌة الحواالت   50
  إلى فورا تدفع التً النقدٌة الجزوات بقبض اإلٌصاالت   51
. المحاضر منظمً   
  اإلدارات سجبلت على االفراد ٌعطٌه الذي باالستبلم اإلقرار   52
(. الخ… برٌد، جمرك، )العامة والمإسسات والبلدٌات العامة   
. كانت نوع أي من كتابات أو صكوك الستبلم المثبتة اإلٌصاالت   53
. لبنانٌة لٌرات خمس ٌتجاوز ال المال من مبلػ بقبض إٌصال كل   54

 
: والتعهدات والوكاالت المصرفٌة الكفاالت فً: سادسا

 
  والتعهدات والوكاالت المصرفٌة الكفاالت تخضع - أ   
  البلدٌات أو الدولة إلى اإلفراد من المقدمة بٌانها التالً   
  المقطوع المالً الطابع لرسم العامة المإسسات أو   
: التالٌة للتعرٌفات وفقا   
  عمومٌة صفقة فً لبلشتراك المقدمة المصرفٌة الكفالة   55
  ولو حتى( وؼٌره عروض استدراج مزاٌدة، مناقصة،   )
  التً المصرفٌة الكفالة أما. المال من مبلػ ذكر تضمنت   
.  النسبً للرسم فتخضع العمومٌة، الصفقة تنفٌذ لحسن تقدم   
  الصفقة، فً لبلشتراك المقدمة الكفالة استبقاء حال وفً   
  استٌفاء فٌرجؤ الكفالة، صاحب على الصفقة رسو بعد   
  بنتٌجة المكفول مستحقات دفع حٌن إلى النسبً الرسم   
 تلك اصل من بكامله عندبذ الرسم وٌقتطع الصفقة، تنفٌذ   

.      المستحقات    
 10000 

  الكفالة مقابل المصرؾ إلى المكفول ٌعطٌه الذي التعهد   56
.  المال من مبلػ ذكر تضمن ولو حتى المعطاة   

 10000 
  تضمن ولو حتى بالقبض التفوٌض أو التوكٌل صك   57
: المال من مبلػ ذكر   

 5000     خاصا التوكٌل كان إذا  - 
     عاما التوكٌل كان إذا  - 

 10000 
  تبعة أو معٌنا موجبا موقعه فٌه ٌتحمل آخر صك كل   58



    المال من مبلػ ذكر دون معٌنة   
 10000 

: بٌانها التالً التوكٌل صكوك الرسم من تعفى - ب   
  السلطات أعضاء من المعطاة الخاصة التوكٌل صكوك   59
  المتقاعدٌن الموظفٌن أو( الخ…نواب، وزراء، )العامة   
  ٌترتب ما لقبض الؽٌر الى الخدمة من المصروفٌن أو   
  تعوٌضات أو أجور أو رواتب أو مخصصات من لهم   
  لهم ٌستحق قد مما ذلك سوى او تقاعد معاشات أو   
. مهامهم ممارستهم بسبب   

 
: واالتفاقات العقود بعض فً - سابعا

 
  المالً الطابع لرسم بٌانها التالً العقود تخضع - أ   
: التالٌة للتعرفة وفقا المقطوع   
  خدمة أٌة أو والكهرباء بالماء االشتراك عقود   60
 5000       مشابهة عمومٌة   

 الدولة تجرٌها التً االستثمار عقود تخضع - ب  
 دابمة سنوٌة وعابدات محددة شروط لقاء الؽٌر مع  
: ٌلً كما المالً الطابع لرسم  
 

 المستثمرة للمإسسة العابدة النسخة عن مقطوع رسم   61
 50000 

 قٌمة من % 0.3 قدره سنوي نسبً رسم   62
 صندوق فً المستثمر ٌدفعه السنوٌة، الدولة عابدات   
. سنة كل من األول الفصل فً الخزٌنة   

 
 2 رقم جدول

 
ًا  معدل  والقانون 19/1/1970 تارٌخ 1 رقم والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9801 رقم للمرسوم وفقا
 تارٌخ 46 رقم والقانون 4/5/1987 تارٌخ 13/87 رقم والقانون 14/6/1976 تارٌخ 25 رقم
 والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 رقم والقانون 9/8/1988 تارٌخ 57 رقم والقانون 1/7/1988

 تارٌخ 286 رقم والقانون 15/2/1993 تارٌخ 280 رقم والقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم
 15/2/1996 تارٌخ 490 رقم والقانون 7/2/1995 تارٌخ 409 رقم والقانون 12/2/1994

 8/2/2002 تارٌخ 392 رقم والقانون 5/11/1998 تارٌخ 714 رقم والقانون
 

 
 - بٌنهم فٌما المتبادلة أو واألفراد المإسسات عن الصادرة والكتابات الصكوك فً- 

: المالٌة والمعامبلت والمصارؾ المؽفلة الشركات فً: أوال
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً الطابع لرسم بٌانها التالً والكتابات الصكوك تخضع - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 تعرفة      الكتابة أو الصك نوع  المتسلسل الرقم
 الرسم

. ل.ل           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مصدقة نسخة كل عن )المؽفلة الشركة نظام   63
(.      رسمً مرجع   

 10000 
  األجنبٌة المؽفلة الشركات فً المإسسٌن حصص   64
(      حصة كل عن   )

 25000 
  المال من مبلػ ذكر تتضمن ال التً أو التمتع اسهم   65
  كلٌا المساهمٌن لسابر المعطاة المنافع حاملها وتعطً   
 2000(      سهم كل عن )جزبٌا أو   
  باالكتتاب وٌتعلق مصرؾ عن صادر بٌان كل   66
 5000  جزبٌا أو كلٌا تسدٌده أو مساهمة شركة رأسمال بمجموع   
 5000  عددها كان أٌا سندات أو اسهم فً باالكتتاب تصرٌح كل   67
  خبلصة وكل حساب بتحرٌك علم وكل بٌان كشؾ كل   68
  أو تجارٌة أو مالٌة مإسسة أو مصرؾ ٌرسله حساب   
  المصارؾ وكذلك العمبلء أو الزبابن أحد إلى صناعٌة   
 100       بٌنها فٌما   
 3000   سندات أو اسهم بٌع أو بشراء ٌتعلق كشؾ كل   69
 1000   أجنبٌة عمبلت بٌع أو بشراء ٌتعلق كشؾ كل   70
  منهما أي ٌتضمن ال ضمان كتاب أو مصرفٌة كفالة كل   71
  ولو حتى صفقة فً لبلشتراك تقدم أو المال من مبلػ ذكر   
  وكتب المصرفٌة الكفاالت أما المال، من مبلػ ذكر تضمنت   
  ذكر وتتضمن صفقة تنفٌذ لحسن ضمانا تقدم التً الضمان   
  الكفاالت فٌها بما النسبً، للرسم فتخضع المال من مبلػ   
  واستبقٌت الصفقة فً لبلشتراك وقدمت سبق التً والكتب   
.     التنفٌذ حسن لضمان   

 10000 
  المصرؾ إلى المضمون أو المكفول ٌعطٌه الذي التعهد   72
المال من مبلػ ذكر تضمن ولو حتى الضمان أو الكفالة مقابل فً   

 10000 
: الجاري بالحساب لسلفات تمثٌبل المنشؤة المستندات   73

  1000.    ل.ل ملٌون عن تقل القٌمة كانت إذا  - 
 5000. ل.ل مبلٌٌن وعشرة ملٌون بٌن تتراوح القٌمة كانت إذا   - 
.  ل.ل مبلٌٌن عشرة عن تزٌد القٌمة كانت إذا   - 

 10000 
  األوراق عدد بلػ مهما وذلك مستقل بعقد المعطى التكفل   74
 3000. المال من مبلػ ذكر تضمن ولو التكفل هذا ٌشملها التً التجارٌة   



 3000 المال من مبلػ ذكر تضمنت ولو اإلفراد بٌن مخالصة كل  مكرر 74
 5000( وؼٌره…سلفة إعطاء اعتماد، فتح )مصرفٌة تسلٌؾ معاملة كل   75
  معامبلت مقطوع سنوي مالً طابع لرسم تخضع - ب   
 وشكله التسلٌؾ نوع كان أٌا المصرفٌة، التسلٌؾ   
  معامبلت المقطوع المالً الطابع لرسم تخضع - ج   
  التؤمٌنات باستثناء المصرفٌة، والضمانات الكفاالت   
: التالٌة للتعرفة وفقا النسبً، للرسم خاضعة تبقى التً العقارٌة   
  ضمانة كل أو الكفبلء، عدد كان أٌا شخصٌة، كفالة كل   76
 مصرفٌة تسلٌؾ لمعاملة العقارات، باستثناء عٌنٌة،   

 10000 
  التالً والكتابات الصكوك المالً الطابع رسم من تعفى - د   
: مصرفٌة بعمبلت المتعلقة بٌانها   
  باألوراق المتعلقة واإلبراء والتكفل والقبول التظهٌر معامبلت  77
  على المعامبلت تلك تجري عندما التداول القابلة التجارٌة  
. نفسها األوراق  
  عندما التجارٌة األوراق استحقاق اجل تجدٌد معامبلت  78
. نفسها الورقة على المعاملة تجري  
  وسندات االعتماد وكتب المسافرٌن وشٌكات الشٌكات  79
. االطبلع لدى السحب  
  صنادٌق فً نقود بإٌداع المتعلقة والكتابات الصكوك  80
. منها وسحبها التوفٌر  
. الدٌن سندات أو األسهم( الكوبونات )قسابم  81
  أو المصارؾ لدى جارٌة بحسابات المتعلقة التحوٌل أوامر  82
. العامة المإسسات  
. نوعها كان أٌا البورصة أوامر  83

 
: الضمان شركات معامبلت فً: ثانٌا

 
  الطابع لرسم بٌانها التالً الضمان معامبلت تخضع - أ   
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً   
  مع له، تعدٌل أو تجدٌد أو تمدٌد وكل ضمان عقد كل   84
 1000 ثانٌة نسخة وعن األصلٌة النسخة عن الرسم تؤدٌة وجوب   
 5000   الضمان قضاٌا فً الخبراء تقارٌر من تقرٌر كل   85
  مسإولٌتها من تحرٌرها أو ضمان شركة مع مخالصة كل   86
 5000.    المال من مبلؽا تضمنت ولو حتى   
  التالً بالمعدل النسبً المالً الطابع لرسم تخضع - ب   
: التؤمٌن أقساط قبض معامبلت بٌانه   
:  ومبلحقها التؤمٌن أقساط دفع تثبت التً اإلٌصاالت  87

  ومبلحقه القسط قٌمة من بالمبة 3 النقل فرع  - 
 ومبلحقه القسط قٌمة من بالمبة 5 الفروع سابر   - 



: الرسم من تعفى   88
  التؤمٌن إعادة عملٌة أقساط دفع تثبت التً اإلٌصاالت   
. التامٌن إعادة نوع كان أٌا   

 الحٌاة على التؤمٌن عملٌة أقساط دفع تثبت التً اإلٌصاالت   - 
 

: أنواعه على النقل مإسسات فً: ثالثا
 

  والمتعلقة بٌانها التالً والكتابات الصكوك تخضع - أ   
  الطابع لرسم والجوي والبحري البري النقل بمعامبلت   
: التالٌة للتعرٌفات وفقا المقطوع المالً   
  بمشحونات ٌتعلق كشؾ أو شحن بٌان أو شحن وثٌقة كل   89
  البضاعة مصدر منذ الشحن مراحل من مرحلة أٌة فً   
  دوابر إلى ٌسلم التسلٌم إذن وكل تسلٌمها، أو تفرٌؽها حتى   
 5000       الجمركٌة   
(  المانٌفستو )الحمولة بٌانات عن مصدقة نسخة كل   90
 5000     الجمارك إدارة إلى تقدم التً   
 1500(    اإلنتاج مصدر أو )البضاعة منشؤ شهادة   91
: الرسم من تعفى - ب   
. الداخلً النقل تذاكر   92
. الخارجً النقل تذاكر   93

 
: المسددة ؼٌر الحسابات وخبلصات والفواتٌر اإلٌصاالت فً: رابعا

 
  اإلٌصاالت المقطوع المالً الطابع لرسم تخضع - أ   
  وفقا المسددة ؼٌر الحسابات وخبلصات والفواتٌر   
: التالٌة للتعرٌفات   
  إٌداع أو استبلم ٌثبت فاتورة أو ورقة أو إٌصال كل   94
  بضابع سندات أو تجارٌة مالٌة أوراق أو نقود   

 100   منقوالت من سواها أو بضابع أو( وارنت   )
  البلدٌات أو الدولة من نقود استبلم المثبتة اإلٌصاالت أم   
  النسبً للرسم خاضعة فتبقى العامة، المإسسات أو   
. القانون هذا من 46 المادة ألحكام وفقا   
 100      مسددة ؼٌر فاتورة   95
: بٌانها التالً اإلٌصاالت الرسم من تعفى - ب   
. لٌرة 25 عن قٌمتها تزٌد ال مواد أو بضابع استبلم إٌصاالت   96
  المنازل فً مواد أو بضابع استبلم تثبت التً اإلٌصاالت   97
. الٌومً المنزلً لبلستهبلك   
  االفراد ٌستعملها والتً البترول شركات عن الصادرة القسابم   98
. التوزٌع محطات لدى وخبلفه بالبنزٌن سٌاراتهم لتموٌن   
. الطعام نفقة قبض تثبت التً اإلٌصاالت   99



. رسابل أو أوراق استبلم إٌصاالت   100
 

: الموجبات وسابر والتعهدات التوكٌل وصكوك الكفاالت فً: خامسا
 

  الكفاالت المقطوع المالً الطابع لرسم تخضع - أ   
  الصكوك وسابر والتعهدات التوكٌل وصكوك الشخصٌة   
  ٌذكر ان دون الموجبات إحدى موقعها فٌها ٌتحمل التً   
: التالٌة للتعرفات وفقا وذلك المال من مبلػ أي فٌها   

  بتحمل ٌتعلق كتابة أو صك وكل شخصٌة كفالة أو تعهد كل   101
 5000.   المال من مبلػ ذكر دون تبعة أو موجب   

: المال من مبلػ فٌه ٌذكر لم توكٌل صك كل   102
 5000     خاصا التوكٌل كان إذا  - 
     عاما التوكٌل كان إذا  - 

 10000 
  كان مهما المال من معٌن مبلػ بقبض تفوٌض كل   103

 2000   واحدة لعملٌة التفوٌض ٌكون ان شرط مقداره   
: النسبً المالً الطابع لرسم تخضع - ب   

 3  المال من مبلػ ذكر تتضمن التً الشخصٌة الكفاالت   104
 باأللؾ
 السند قٌمة من بااللؾ 1.50 انواعها على التجارٌة السندات مكرر 104

 
:  والهبات الوصاٌا فً: سادسا

 
 وفقا والهبات بالوصاٌا المتعلقة بٌانها التالً الصكوك المقطوع المالً الطابع لرسم تخضع- 

: التالٌة للتعرٌفات
 5000   المال من مبلػ ذكر دون الهبة أو الوصٌة صك 105
 10000 المال من مبلػ ذكر تضمن ولو حتى( الجردة أو )اإلرث تقوٌم 106

 
: واالتفاقات العقود فً: سابعا

 
 أو المال من مبلػ ذكر تتضمن ال التً واالتفاقات العقود المقطوع المالً الطابع لرسم تخضع - أ

: التالٌة الشروط وضمن للتعرفات وفقا محدد ؼٌر محتمل مبلػ ذكر تتضمن
 قابل ؼٌر محتمل مبلػ تقاضً إلى ٌإدي أو محتمل مبلػ تقاضً على ٌنص اتفاق أو عقد كل 107

 باإلضافة النسبً، الرسم وٌترتب 5000 (موقعة نسخة كل عن )االتفاق أو العقد إجراء عند للتحدٌد
.  القبض إٌصال على الطابع وٌلصق النهابً المبلػ ٌعرؾ ان فور المقطوع الرسم إلى

 
 المال قابض عاتق على الرسم وٌكون

 
 مبلػ ذكر تضمن ولو حتى مشابهة عمومٌة خدمة أٌة أو الكهرباء أو الماء فً اشتراك عقد كل 108

 5000 المال من



 
 اإلٌجار بدل أساس على النسبً المالً الطابع لرسم السنوٌة العقارات إٌجارات عقود تخضع - ب

 مدة سنً بعدد مضروبا السنوي اإلٌجار بدل أساس على أي )العقد مدة كامل عن كامبل الحقٌقً
(. اإلٌجار

 
 بطرٌقة أما واحدة سنة عن سنة كل بدء فً الرسم فٌدفع محددة، ؼٌر اإلٌجار مدة كانت إذا أما

. المختصة المالٌة الدابرة لدى التؤشٌر بطرٌقة أو الطابع إلصاق
 

: الرهان وتذاكر الٌانصٌب: ثامنا
 

 وفقا المقطوع المالً الطابع لرسم الرهان وتذاكر الخاص الٌانصٌب أوراق تخضع 109
: التالٌة للتعرٌفات

 
 30 ٌماثلها ما أو مجانٌة ٌانصٌب قسٌمة أو ورقة كل - أ

 وفقا الرهان أندٌة فً المباعة الرهان تذاكر قٌمة مجموع النسبً المالً الطابع لرسم ٌخضع - ب
:  التالً للمعدل
 وٌقتطع المجموع قٌمة من بالمبة  10:  المباعة الرهان تذاكر قٌمة مجموع 110
 اإلجمالً المبلػ تحدٌد قبل المباعة التذاكر قٌمة مجموع اصل من الرهان مإسسة قبل من الرسم

. للجمهور توزع التً للجوابز
 

: متفرقة: تاسعا
 

 العامة للمبادئ وفقا الطابع لرسم خاضعة تكون عندما القانون هذا فً المذكورة ؼٌر األوراق 111
 100 النسبً للرسم خاضعة تكون ال وعندما القانون هذا فً الواردة

 
 

 3 رقم جدول
 الرسم من العامة اإلعفاءات فً

ًا  معدل  2/5/1978 تارٌخ 16 رقم والقانون 19/1/1970تارٌخ 1 رقم للقانون وفقا
 

:  العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة فً - أوال
:  عندما العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة تنشبها التً والكتابات الصكوك الرسم من تعفى - أ

 رسم بقانون الملحق 1 رقم الجدول فً المبٌنة للتعرفات وفقا المقطوع للرسم خاضعة تكون ال- 
.  المالً الطابع

.  المالً الطابع رسم قانون من 14 المادة فً علٌه المنصوص النسبً للرسم خاضعة تكون ال- 
 تعود التً النسخ عن الرسم تؤدٌة الؽٌر هذا على وٌتوجب الؽٌر مع جارٌة واتفاقات عقودا تشكل- 

.  منها إلٌه
.  العامة المإسسات أو البلدٌات أو الدولة تعقدها التً القروض صكوك الرسم من تعفى - ب
 

:  العامة االنتخابات فً - ثانٌا



:  الرسم من تعفى
:  الناخبٌن بطاقات- 
 بلدٌة، مجالس نٌابً، مجلس )أنواعها اختبلؾ على العامة باالنتخابات المتعلقة المحاضر- 

(.  الخ…اختٌارٌة هٌبات مختارون،
 

:  والرسوم الضرابب فً - ثالثا
 على المختصة القوانٌن نصت التً والرسوم بالضرابب المتعلقة والكتابات الصكوك الرسم من تعفى

 التً واالعتراضات والمخابرات والبٌانات التصارٌح جمٌع وكذلك صرٌحة بصورة منه إعفابها
 التً الجوابات أو المباشرة ؼٌر والرسوم بالضرابب المختصة المالٌة الدوابر إلى المكلفون بها ٌتقدم
.  إلٌها تسم

 
:  الموظفٌن فً - رابعا
 على العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة بموظفً المتعلقة والكتابات الصكوك الرسم من تعفى

:  ومنها الوظٌفٌة األمور جمٌع تتناول عندما ،(إجراء متعاقدون، موقتون، دابمون، )انواعهم اختبلؾ
.  التعٌٌن - 1
.  العمل ممارسة - 2
. الوظٌفة بؤعباء القٌام حسن ضمان - 3
.    لها العابدة المستندات وجمٌع المرضٌة المساعدات - 4
.  اإلجازات - 5
.  الذمة إبراء - 6
.  الخدمة إنهاء - 7
.  الخدمة من الصرؾ تعوٌض أو تقاعدي معاش تخصٌص - 8
 الموظفٌن عاببلت أفراد ٌستلمها أو ٌقدمها عندما نفسها والكتابات الصكوك على اإلعفاء وٌطبق 

.  بعدهم من المذكورٌن
 

:  النقد أوراق - خامسا
.  واألجنبً الوطنً النقد أوراق الرسم من تعفى

 
:  واألجراء والعمال المستخدمون - سادسا
 لهم تعطى التً أو واألجراء والعمال المستخدمون ٌقدمها التً والكتابات الصكوك الرسم من تعفى

:  التالٌة األمور مباشرة وتتناول
.  المهنٌة الصفة إثبات- 
.  العمل طوارئ- 
.  الخدمة من الصرؾ تعوٌض- 
 

:  العامة الصحة شإون - سابعا
 والصكوك العامة، بالصحة تتعلق ألمور الصحٌٌن الموظفٌن من المعطاة الشهادات الرسم من تعفى

:  ٌلً بما تتعلق عندما إلٌها المقدمة أو والبلدٌات الدولة عن الصادرة والكتابات
.  الوبابٌة األمراض مكافحة- 
.  بمساعدتها أو البلدٌات أو الدولة نفقة على والفقراء المرضى معالجة- 



 
:  الخاصة الهوٌة وبطاقات الشخصٌة األحوال شإون - ثامنا
 والمختارٌن والبلدٌات الدولة عن الصادرة والكتابات والصكوك الهوٌة بطاقات الرسم من تعفى

 والوالدة الجنسٌة بمعامبلت أو الهوٌة بإثبات تتعلق عندما إلٌهم، المقدمة أو االختٌارٌة، والهٌبات
.  النفوس سجبلت من القٌد إخراج صورة باستثناء. والوفٌات

 
:  العلمٌة والشهادات التعلٌم شإون - تاسعا
 التعلٌم )الدروس نهاٌة فً للطبلب الدولة تعطٌها التً ونسخها العلمٌة الشهادات الرسم من تعفى

 التً والخاصة الرسمٌة المعاهد من المعطاة اإلٌصاالت وكذلك(. العالً أو الثانوي، أو االبتدابً،
  تفٌد

.  وؼٌرها المدرسٌة األقساط تسدٌد
 

:  عامة كارثة أو عامة أشؽال عن ناجمة أضرار عن والتعوٌض االستمبلك معامبلت - عاشرا
 المقدمة أو العامة والمإسسات والبلدٌات الدولة عن الصادرة والكتابات الصكوك الرسم من تعفى
:  عن ناجما إنشابها سبب ٌكون عندما إلٌها

.  العامة المنفعة اجل من استمبلك معامبلت- 
.  عامة كارثة أو عامة أشؽال سبب نشؤت أضرار عن التعوٌض- 
.  العبلقة أصحاب على متوجبا فٌبقى القانون من 14 المادة فً علٌه المنصوص الرسم أما 
 

(:  المساحة أعمال )العقارٌة والتحرٌر التحدٌد معامبلت - عشر حادي
 نص لما وفقا العقارٌة والتحرٌر التحدٌد بمعامبلت المتعلقة الكتابات و الصكوك الرسم من تعفى
.  1926 سنة آذار 15 تارٌخ 189 و 188 رقم القرارٌن علٌه

 
:  والصور النسخ - عشر ثانً
 هذا من معفاة األساس فً تكون أوراق و وكتابات لصكوك تعود التً الصور نسخ الرسم من تعفى
.  الرسم

 
:  المالٌة الؽٌر معونة إلى والمحتاجون الفقراء - عشر ثالث
 الؽٌر معونة إلى والمحتاجٌن الفقراء أوضاع بإثبات المتعلقة والكتابات الصكوك الرسم من تعفى

. القضابٌة المعونة ذلك فً بما كانت نوع أي من واإلعانات المساعدات على وحصولهم المالٌة
 


