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     لبنان في الدخل ضريبة                       
 

  144   رقم قانون مرسوم
  12-06 -1959    تاريخ  
 

 خلالد ضريبة أبواب
 :يلي ما الدخل ضريبة تتناول

  
 التجارية؛ وغير التجارية والمهن الصناعية، الشركات من المتأتية األرباح  :األول الباب
 التقاعد؛ ومعاشات واألجور الرواتب  :الثاني الباب
 المنقولة؛ األموال رؤوس من الدخل على الضرائب  :الثالث الباب
 عامة؛ أحكام  :الرابع الباب

  
 

 األول الباب
 التجارية وغير التجارية والمهن الصناعية، الشركات من المتأتية األرباح

 
 :للضريبة خاضعة ومهن عمليات .1
 مجموع على الخارج، في أم لبنان في مقيمين كانوا سواء المعنويين، أو الحقيقيين األشخاص على الضريبة تفرض
 :أي لبنان، في منهم المتأتية األرباح أو الدخل

a( ،وهدفها طبيعتها كانت مهما الشركات 
b( المعنويين أو الحقيقيين األشخاص جميع: 

i. سماسرة 
ii. العمالء 
iii. وسطاء 
iv. ا يدر عمل من أرباح على حصل شخص كلأخرى لضريبة خاضع غير ربح 

c( 42  ،41المادتان )المقيمين غير األشخاص( 
 

 في المهنة لمزاولة مقراً يملكون ال تجارية مؤسسات أو أوشركات، أشخاص، اضاهايتق التي المبالغ 41 :  المادة
 في المحققة واإليرادات األرباح، للضريبة تخضع كذلك .الضريبة لهذه خاضعة أعمال مقابل لبنان،
  42  المادة ألحكام وفقًا لبنان،

 
 في إليها المشار األساسية المبالغ من ٪ 15 يعادل مقطوع بمبلغ للضريبة الخاضع المبلغ صافي يحدد 42 :  المادة

 .المقدمة الخدمات عن تعويضا يمثل المذكور المبلغ كان إذا منه ٪ 50 و 41 المادة
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  دوالر / 1000 / مبلغ مقابل Yلشركة  مكتبا  صنَع  نجار؛ X  السيد  :مثل
.  

  األصول سجل في إلدراجها سميةر فاتورة Xالسيد  من Y شركة في المشتريات إدارة قسم يطلب أن ينبغي
 .المدفوعات وتسجيل الثابتة
  ".المراقبة ألغراض" التالية الخصائص الرسمية الفاتورة تشمل أن ينبغي

a( الشركة اسم 
b( العنوان 
c( المالية وزارة في التسجيل رقم  
d( الهاتف رقم 
e( الفاتورة رقم  
f( التاريخ  
g( وجد إذا المضافة القيمة على الضريبة تسجيل رقم  
 

 مقراً يملكون ال الذين أي المقيمين، غير األشخاص من بصفته الضريبة لهذه يخضع األدلة، هذه  Xالسيد يقدم مل إذا
 .لبنان في مهنتهم لمزاولة
 بمبلغ االحتفاظ طريق عن الضرائب دافع عن بالنيابة الضرائب دفع عن مسؤولةY  شركة تعتبر ، 40 للمادة وفقًا

 .الضريبة
  المبلغ عن الشخصية، األرباح عن التصاريح لتقديم المحددة المهلة في Y الشركة رح، تص 43 للمادة وفقًا

  الخزينة إلى يسدد أن ينبغي والذي 42 للمادة وفقًا والمحتسب المقتطع
 

 : الحساب
50 ٪500 = USD1000 * USD 
15٪USD 75 = USD500 *  

 دوالرا 75 تساوي المقتطعة الضرائب
  ٪=7.5  تساوي ليةالفع الضريبة أن يعني وهذا

 
 : الضريبة من اإلعفاء .2

  )2002 فبراير/شباط 8 في الصادر 392 رقم والقانون 1985 أغسطس85/7 رقم القانون بموجب عدلت كما(
  
 .التعليمية لمؤسساتا -أ
 الطبية الرعاية منشآت من وغيرها والمصحات، المسنين، وبيوت والمالجىء، األيتام، ودور المستشفيات -ب

 من معفاة جميعها هي الربح، تتوخى ال مؤسسات أو وجمعيات مؤسسات إلى تنتمي أو تديرها التي ،المشابهة
 .األرباح أو الدخل إجمالي على الضرائب

 وهلم(ري تجا غير طابع ذات الزراعية والتعاونيات والنقابات، للمستهلك، المساندة التعاونيات -ج
  ....)جرا
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 :الثاني الباب
  

 التقاعد؛ ومعاشات واألجور اتبالرو على الضريبة
DASS :المصدر عند الرواتب على الضريبة حسم  

 
 الدخل للضريبة خاضعة وإيرادات أشخاص. 1

 والمعاشات واإلعانات، والعالوات، واألجور، الرواتب، من الناتجة المداخيل كل على الضريبة هذه تسري
 والمستحقة الحياة لمدى تدفع التي السنوية تباتالمر عن ال ً فض والخاص، العام القطاعين في ، التقاعدية
  : طريق عن لبنان في الدفع

 
 الخارج في أو لبنان في مقيم شخص ألي العام المال .1
 الخدمات مقابل الخارج في يعيشون الذين من شخص أي وكذلك ، لبنان في مقيم شخص ألي خاص صندوق .2

 .اللبنانية األراضي على المقدمة
 فرض سبقت التي السنة خالل الضريبة دافع عليه يحصل الذي الدخل صافي على المفروضة الضرائب .3

 .الضرائب فرض سنة قبل أو خالل توقف يكون قد الدخل أن من الرغم على الضرائب،
 عن فضالً واألقساط، والهبات والمخصصات واالستحقاقات واألجور الرواتب اإليرادات، إجمالي تحت تقع .4

 .ةالعيني أو النقدية المكافآت
  :يلي ما الدخل إجمالي من نحسم أن علينا الدخل، صافي احتساب أجل من .5

 
 السفر، ونفقات والنقل، النفقات، حساب أو المقدمة الخدمات مقابل رسوم طريق عن الممنوحة العالوات -1

 .المالبس وبدل الطعام، بدل الصندوق، أمين وبدل
 هذه تتم أن شرط ، األسرة أفراد أحد وفاة بدل أو وظفللم الزواج بدل و األمومة، بدل و التعليم، بدل  -2

 .العمل وزارة من ومصدق الموظفين جميع يشمل دائم قرار بموجب االستحقاقات
 

 : التالية هي بالتسجيل المتعلقة االستمارات .6
 3ر التسجيل طلب . 1
 1-3 ر التسجيل غطاء . 2
 4 ر العمل رب إلى للموظف من تعهد طلب . 3
  7 ر تسجيلال نصيحة . 4

 
 :فيه يدونون للموظفين بسجل يحتفظواأن " العمل أرباب"ب الضرائ دافعي على .7

a. األسماء 
b. واألجور لرواتبا 
c. العمل نوع 
d. العمل بدء تاريخ 
e. حدوثه عند العمل، انتهاء تاريخ. 
f. قدره بمبلغ يغرم عليه المالية السلطات موظفي اطالع رفض أو السجل بهذا االحتفاظ دمع  

 محذوف اسم كل عن انيةلبن ليرة 50000
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 المؤسسات كافة عن فضالً ، الضرائب فرض طريقة كانت أيا "العمل أرباب" الضرائب دافعي جميع على .8
 يبين تصريحا عام، كل من مارس/ آذار من األول قبل يقدموا أن ، األرباح على الضريبة من المعفية
 الرواتب السنوية األجور عن فضال ، يستخدمونهم الذين األشخاص لجميع والمرتبات األجور مجموع
 يبين فردي بيان مع )5  رشكل(، السنوية رواتبهم وأجورهم كانت أيا منها، المعفاة أو للضريبة الخاضعة
 )6 شكل (الدخل هذا على المفروضة الضرائب إلى إلضافة باظف مولكل الدخل مجموع

 
 بأسماء يتعلق ما في المالية، للسلطات لعملا صاحب يقدمه الذي التصريح في المعلومات تتطابق أن يجب .9

 الصندوق لدى المودع  التصريحمع ، لهم ُتدفع التي والمخصصات واألجور الرواتب ومبالغ الموظفين
 لبنانية ليرة 500000 و 200000 بين قيمتها تتراوح غرامة تفرض (SSNF).االجتماعي للضمان الوطني

 .المخالفة حال في
  

 المعنية المالية الشؤون إدارة إلى بنفسه يقدم أن مؤسسات، عدة في نفسه الوقت يف يعمل موظف، كل على .10
 السنة في عمل حيث العمل أصحاب وعناوين أسماء يظهر تصريحا عام، كل من مايو / أيار منل األو قبل

 ).8 ر الستمارةا (المعنية السنة خالل عليها حصل التي والمبالغ الماضية
 

 تحويل عليه ويجب .لموظفيه يدفعها التي والمرتبات األجور على الضرائب خصم العمل رب على ينبغي  .11
 أبريل / نيسان 15 ، يناير / الثاني كانون 15 يتجاوز ال موعد في أشهر 3 كل الخزينة إلى المقتطعة المبالغ

 ).عالدف نصيحة R10/ S1(شكلين  أكتوبرباستخدام/ األول تشرين 15 و يوليو، / تموز 15 ،
  

  : الضريبة حساب .12
 اإليرادات إجمالي .1
 )المعفية المخصصات (المستحقة المصاريف .2
 )1 الجدول (العائلية الخصومات .3
 )2 الجدول ( المرتبات من قانوناً باقتطاعها المسموح الدخل على الضرائب معدالت .4
  
 1 الجدول

     1999/07/23تاريخ 107 القانون رقم العائلية الخصومات
 

 لبنانية ليرة ماليين  
 7.5 واحد فرد     

 )  عملت ال ةالزوج (زوجين     
 

7.5 + 2.5 = 10 

 منهما لكل  7.5 )عملت ةالزوج( زوجين      
 طفل لكل  0.5 * األطفال    

  
 يتخطى أالّ شريطة التالية، بالشروط رهنًا األب رعاية تحت يزال ال شرعي طفل لكل العائلية الخصومات تضاف *

  .الخمسة ستفيدينالم األطفال عدد
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 .الجامعة في طالبا يزال ال الولد كان إذا عاما 25 أقصى كحد أو سنة، 18 عن أعمارهم تقل الذين أوالده -
 األطفال عن بالتعويض المطالبة فقط لألب يحقّ -
 معوقًا األب كان أوإذا أرملة كانت إذا لألطفال عن بالتعويض المطالبة لألم يحقّ -
 واجالز قبل البنات -
 .الصحة وزارة في طبية لجنة عن صادرة طبية شهادة تقديم شرط على المعوقون األبناء -
  
 الخاضع الدخل ارتفاع مع المعدل فيها يرتفع قياسية، هيكلية هي (2 ) الجدول في المبينة الضريبة معدل هيكلية إن

 .للضريبة
  
 2 الجدول 
 
 1999والمزايا؛ واألجور المرتبات من انوناًق باقتطاعها المسموح الدخل على الضرائب معدالت 
 

 المسموح الضرائب معدالت 
 اقتطاعه

 للضريبة الخاضع الدخل 
 

 تساوي أو من أقل  من أكثر  
 لبنانية ليرة ماليين   

2% 0 6 
4% 6 15 
7% 15 30 

11% 30 60 
15% 60 120 
20% 120 n.a. 

 
 

  X   السيد :مثل
 متزوج .1
 يعمل ال الزوج .2
 طفالأ 4 .3
 . لل2،250،000   تبالرا  .4
 . لل150،000   النقل .5
 .لل 126،000  العائلية التقديمات .6

 
 : الحساب

  :التالي النحو على سنوي أساس على وتحسب العائلية الخصومات
  7،500،000  : الفرد
    2،500،000 : الزوج
 1،500،000  : أطفال
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  11،500،000   ةالسنوي العائلية الخصومات مجموع
  958،333  الشهرية العائلية خصوماتال مجموع
 للضريبة الخاضع الدخل صافي = العائلية الخصومات -المستحقة لمصروفات - اإليرادات إجمالي
 قانونًا اقتطاعها المسموح الضرائب بمعدالت مضروبا

 
  لل2،250،000  األساسي الراتب  = اإليرادات إجمالي

  لل150،000   النقل
 لل 126،000  العائلة بدل

  2،526،000 المجموع
 

  لل150،000  النقل نفقات    = يحسم
 لل 126،000  العائلية العالوة

  276،000المجموع 
 

  لل958،333   العائلية الخصومات
  لل1،291،667  للضريبة الخاضع الدخل صافي
 قانونًا اقتطاعها المسموح الضرائب معدالت
  بالماليين

   10،000% = 2*  500،000   = 6/12 سنوياً  6 الى 0
  30،000% = 4 * 750،000  =   9/12 سنوياً  15 الى 6

  87،500% = 7* 1،250،000 = 30/12  سنويا30ً الى 15
  
 

  لل1،291،667  للضريبة الخاضع الدخل صافي
 

 تدريجيا
  

1. 500،000 = 10،000 
2. 750،000 = 30،000   
  لل%2،916.67 = 7 * 41،667 = 1،250،000 – 1،291،667 .3

  
   لل42،917 = 2،916.67 + 30،000 + 10،000  مجموع الضرائب المستحقة للخزينةيكون
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 : المباشرة غير الضرائب
 1967 أغسطس / آب 05 بتاريخ 67 رقم قانون مرسوم : الدمغة رسوم
 :يلي ما على الطابع رسم يفرض
  .لآلخرين حقًا عطيت والتي لبنان في الموقعة واألوراق واالتفاقات والعقود والمستندات الوثائق .1
 استخدامها وعند لبنان، في المعتمدة القنصليات أو السفارات في أو الخارج في الموقعة والصكوك ، الوثائق .2

 .لبنان في
 لرفع القضائية السلطات إلى أو عامة مديرية إلى ُتقدم عندما الشكل، في صكوكًا تعتبر ال التي الوثائق .3

 .دعوى
 
  :ضريبةلل الخاضعة والصكوك الوثائق
 .والشراء البيع عقود .1
 اإليجار عقود .2
 االتفاقات .3
 وااللتزامات الضمانات .4
 والفواتير اإليصاالت .5
 التجارية والوثائق المصرفية لوثائقا .6
 القوانين مشاريع أنواع كل .7
 .البلديات أو القانونية المؤسسات أو الدولة عن الصادرة البيانات .8
 العمل عقود .9
 

 : أمثلة
 X رفض الرصيد، استحق وعندما .يوقّعه لم ولكنّه مدفوع غير رصيداً بتسليمه اًخطي Yلسيد  لX السيد أقر .1

 .Yللسيد المستحق المبلغ دفع  السيد
 السلطات قانونية أو مديرية إلى الوثيقة تقديم هذه عند.  Xالسيد لمقاضاة كدليل الوثيقة  هذهY السيد إستخدم
  3 %. بنسبة الدمغة رسم دفع يستحق القضائية

  
 .أيضا الخارج في يعيش  الذيY السيد مع بيروت في لشقة بيع عقد الخارج في يعيش الذي Xلسيد ا رتب .2

 .العقارات مديرية في العقد تسجيل يتم لم ما دمغة رسم أي يستحق ال
 .نسخ ثالث في العقد الثالثة األطراف ووقع ي السيد يملكها التي المطاعم أحد في باء والسيد س استثمرالسيد .3

 .موقعة نسخة كل على % 3 دمغة رسم عوض يجب
 
 : نوعين على هي الدمغة رسوم

 النسبية الرسوم .1
a. إذ الكمبياالت، والتجارية، الصكوك باستثناء % 3 هو والصكوك الوثائق على النسبي الدمغة رسم 

 %1.5  يبلغ
b.  لقيمةا ُتظهر التي واالتفاقات والعقود، والمستندات، الوثائق، على النسبي الدمغة رسم يوضع 

 .ضمنًا أو صراحة
c. المالية الطوابع من العديد عن يسفر ال وثيقة أو ، واحد اتفاق على التواقيع تعدد إن. 
d. طرق بثالث الدمغة برسوم اإليفاء يتم : 
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i. اللصق 
ii.  المالية وزارة" ألمر مصدق شك عبر أو نقدا" 
iii.  فقط المرخصة للشركات ، الدمغ جهاز عبر الدمغ. 
iv. تساوي الطوابع قيمة كانت وإذا ، واالتفاقات العقود على دمغةال إلصاق للمواطنين يمكن 

 .أقل أو لبنانية ليرة 200،000
v. ا الدمغة رسوم دفع ينبغي ، لبنانية ليرة 200،000 الدمغة رسوم قيمة تعدت إذاأو نقد 

 .المخالفون يغرم وإال أعاله، المذكور النحو على مصدق عبرشك
vi. 10 إلى تصل المالية الغرامة الى المواطنين تعرض الدمغة رسوم أنظمة مخالفة إن 

 .الدمغة رسوم قيمة أضعاف
vii. ا المستخدمة الوثائق الدمغة رسوم من تعفىرة،اإلدا ألغراض الشركة أقسام في داخلي 

 .التابعة الشركات بين المستخدمة والوثائق
viii. عمل أيام 5 غضون في تسوى أن ويجب الدمغة، رسوم تستحق الوثيقة، على التوقيع بعد 

 .الرسمية والعطالت األحد أيام استبعاد بعد
ix. أيام  5 أي المتاح الزمني اإلطار وضمن العقود تمديد أو تجديد على الدمغة رسوم تفرض 

 .الرسمية والعطالت األحد أيام عدا ما عمل،
x. الجديد، التعديل على والتوقيع العقد، قيمة على يؤثر مما ، العقد في تعديل أي إجراء بعد 

 األحد أيام داع ما عمل، أيام 5 أي المتاح الزمني اإلطار ضمن الدمغة، رسوم دفع ينبغي
 .الرسمية والعطالت

xi. األجنبية بالعمالت العقود: 
 .السابق اليوم في األجنبية العمالت عليه أقفلت لما وفقًا الدمغة رسوم تحتسب .1

xii. مقطوع دمغة رسم العقد، توقيع قيمة بوضوح تذكر ال التي والمستندات العقود على يوضع 
 عندما لمتناسبا الدمغة رسم يدفع أن شريطة نسخة، كل عن لبنانية ليرة 5000 بقيمة
 .للرسم المستفيد فيخضع القيمة، تعرف

xiii. مثل .للضريبة القيم هذه مجموع فيخضع القيم، من العديد على تحتوي التي العقود: 
  : يلي ما على ينص إيجار عقد

 بنانيةل ليرة ماليين 10 اإليجار بدل .1
 لبنانية ليرة ماليين 2 الصيانة  .2
 لبنانية ليرة مليون 1 الكهرباء  .3
  لبنانية ليرة مليون 1 الماء  .4
 

 .لبنانية ليرة مليون 14 ال مجموع على النسبية الدمغة رسوم تفرض
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 المقطوع المبلغ رسم .2
  :المقطوعة الدمغة رسوم لبعض أمثلة
  حظاتمال اللبنانية بالليرة الرسم الوثيقة
   لل100رة الفاتو

  لل100 االيصال
 أيام 5 وخالل 1،000،000 ل .م .ش رابطة مذكرة
 750،000  رابطة مذكرة SARL أيام 5 خالل
  القرض ومدة ، التوقيع عند 10،000 المالية المؤسسات روضق عقود

 
 

 :الملصقة الطوابع مفعول تعطيل .3
a. على الملصقة الطوابع على والتوقيع (لسنةوا والشهر اليوم) التاريخ بحلول الطوابع مفعول يبطل 

  .والتاريخ الشركة ختم باستخدام تعطيلها يمكن كذلك الوثيقة،
b. رسوم ضعفي إلى تصل مالية غرامة الى المواطنين تعرض الدمغة رسوم إبطال أنظمة مخالفة إن 

 .الدمغة
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 الضريبة على القيمة المضافة
 

 :الضريبة على القيمة المضافة
 14/12/2001 تاريخ 379 القانون رقم

 
 

 7358مرسوم رقم 
 

 14/12/2001 تاريخ 379بناء على القانون رقم 
 
  

  :2المادة 
 من القانون، الجمعيات 16المادة  من 5لبند ا فيعليه عفاء المنصوص بالهيئات والجمعيات المشمولة باإليقصد 

  . للقوانين واالنظمةعلى أنواعها المنشأة وفقاً
 

  :3المادة 
وذلك في إطار ممارستها لهذه األنشطة ألجل تحقيق   ذات المنفعة العامةن الضريبة الجمعيات والمؤسساتتعفى م

 تاريخ 1728كما حددها المرسوم رقم (جلها وال سيما العمل في مجاالت الخدمة العامة أت من أنشُأاألهداف التي 
 وتعديالته المتعلق بانشاء الجمعيات 30/6/77 تاريخ 87 الصادر تطبيقا للمرسوم االشتراعي رقم 2/1979ك/ 26

  ).والمؤسسات ذات المنفعة العامة
 

  :4المادة 
في إطار وذلك   العامةالتي ال تتمتع بصفة المنفعةوالمؤسسات تعفى من الضريبة األنشطة التي تقوم بها الجمعيات 

 أو  أوعلمياً أو ثقافياًالنشاط اجتماعياًجلها سواء كان أت من أنشالتي ُأاألهداف تحقيق ممارستها لهذه األنشطة ألجل 
  : وذلك ضمن الشرطين اآلتيين أو دينياً أو مهنياً أو سياسياً أو كشفياًرياضياً

  أن ال يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه،-
 .للضريبةلألشخاص الخاضعين وأن ال يشكل النشاط منافسة غير متكافئة  -
  

 :5المادة 
 الى تحقيق الربح أو اقتسامه عندما التي ال تتمتع بصفة المنفعة العامة هادفاًوالمؤسسات  نشاط الجمعيات ال يعتبر
 :الشرطان اآلتيانفي هذا النشاط يتوفر 

رباح فيما بينهم أو فيما بين تم توزيع األدارة الجمعية منفعة مباشرة وأن ال يإأن ال يكون للقيمين على  -
  األعضاء،

 النشاط تقديم خدمات أو تسليم أموال مرتبطة مباشرة بأهداف الجمعية ومتصلة مباشرة أن يكون موضوع -
 .بمصالح المنتسبين واألعضاء المعنوية أو المادية
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  :6المادة 
يشكل نشاط الجمعيات التي ال تتمتع بصفة المنفعة العامة منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة عندما 

و بشكل دوري منتظم وال تقتصر ممارسته أي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام أاط طابع تجاري يكون لهذا النش
 .على مناسبة معينة

 
  : 7المادة 

عن  حتى ولو كانت خارجة التي ال تتوخى الربحالمؤسسات نشطة التي تقوم بها الجمعيات واألتعفى من الضريبة 
و للمؤسسة أ  تأمين تمويل للجمعية الىهدفت بشرط أنجله، أمن هذه الجمعيات والمؤسسات ت أنشأالهدف الذي 

  .على عملية واحدة في السنة الواحدة تقتصر نأو
  
 2003 شباط 7

 المتعلق بأنشطة الجمعيات والهيئات التي ال 1/2/2002 تاريخ 7358 من المرسوم 5 تفسير المادة :الموضوع
  .تتوخى الربح

ورة أعاله، هو تقديم الخدمات ذات الطابع اإلجتماعي أو الثقافي أو حيث أن النشاط األساسي للجمعيات المذك
العملي وغيرها من الخدمات المرتبطة بأهدافها والهادفة إلى مساعدة الغير، سواء كانوا من أعضاء الجمعية أو 

  سواهم،
تسبين ق بين مفهومي المن قد فّر7358/2002 من المرسوم 5وحيث أن الشرط الثاني المذكور في المادة 

، بحيث يبدو بأنه ال يقصد بكلمة المنتسبين الواردة في هذا الشرط األشخاص الذين ينتمون كأعضاء إلى واألعضاء
 الجمعية، وإال لما توجب ذكر عبارتي منتسبين وأعضاء في آن واحد، بل كان باإلمكان اإلكتفاء بإحداهما،

 
  لذلــك،

 المذكورة أعاله، األشخاص المستفيدون من عمليات 5ني من المادة يقصد بعبارة المنتسبين الواردة في الشرط الثا
  تسليم األموال أو تقديم الخدمات المرتبطة مباشرة بأهداف الجمعية، 

    المتعلق بتحديد دقائق تطبيق1/2/2002 تاريخ 7358 رقم تعديل المرسوم
 

  :المادة األولى
 :  ويستعاض عنه بالنص التالي2002 شباط 1 تاريخ 7358 من المرسوم رقم 8يلغى نص المادة 

 
  :8المادة " 

تطلب  باحكام هذا المرسوم، أن التي ال تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عمالًمؤسسات وال جمعياتلليحق 
 التي أصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات )قبل التعديل% 50عوضاً عن  ( الضريبةكاملاسترداد 

 من القانون ونصوصه ها في هذا المرسوم، وذلك عمال بالمادة ليالمعفاة من الضريبة والمنصوص ع
  ."التطبيقية

سواء كانوا أعضاء في هذه الجمعية أو ال، شرط أن تتم عمليات تسليم األموال وتقديم الخدمات حصراً لصالح 
ليات مرتبطة مباشرة بأهداف الجمعية، مع التأكيد على وجوب قيام الجمعية هؤالء المستفيدين وأن تكون تلك العم

بإبراز إفادة من المستفيدين المعنيين تثبت حصول تلك العمليات كماً ونوعاً، مع ضرورة أن ال يكون للقيمين على 
 .إدارة الجمعية أو للجمعية أي منفعة مباشرة من هذه العمليات

  
  
 

 2004 آب 5
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  :المادة الثانية
 المرسوم على عمليات تسليم األموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية تطبق أحكام المادة األولى من هذا

  . والفترات الضريبية الالحقة2004الثانية من العام 
  
  
  
8/1/2005 
 

وحيث انه تبين من اإلطالع على أنشطة بعض الجمعيات والهيئات االجتماعية العاملة في مجال تامين الرعاية 
 أن العديد من هذه الجمعيات يقوم بتطوير ، والمسنين، واأليتام، والمشردين،لمحتاجينللمعوقين، وااالجتماعية 

فاعلية هؤالء المستفيدين وحثهم على العمل كأعضاء عاملين في المجتمع من خالل إعطائهم الفرصة للقيام 
 ،...باألعمال واألشغال اليدوية أو الحرفية وغيرها

 
لعمل هؤالء بعرض منتجاتهم ضمن مقر الجمعية أو خارجها و بتنظيم  على أن تقوم الجمعيات واستكماالً 

المعارض والحفالت بغية تصريف إنتاجهم مما يكفل مساعدتهم المادية و حفزهم على تطوير قدراتهم لمزيد من 
  . العطاء في المجتمع 

 
اليدوي، وبالتالي ال تشكل و بما أن معظم األعمال التي يقوم بها األشخاص المذكورون أعاله  تعتمد على العمل 

من حيث المبدأ منافسة من الناحية التقنية وال من حيث المؤهالت وكفاءة اليد العاملة، وال من حيث الكميات 
  ،المنتجة

 
وحيث أن إعفاء أنشطة الجمعيات والهيئات ذات المنفعة العامة أو التي ال تتوخى الربح من الضريبة والسيما تلك 

أت من  يستهدف حفز هذه الجمعيات والهيئات على تحقيق الغايات التي أنش،ت الخدمة العامةالتي تعمل في مجاال
  أجلها،
 

 يطلب من الوحدات المعنية ،لذلك و من أجل تحقيق غاية المشترع وضبط اإلعفاء في الحدود التي رسمها النص
  :في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التقيد بما يلي

 
  :أوًال

 أجل إعفاء أنشطة الهيئات والجمعيات التي ال تتوخى الربح من الضريبة على القيمة المضافة بموجب يشترط من
 :، توفر الشروط التالية379/2001 من القانون 16من المادة ) 5(الفقرة 

  
 أن يقتصر عمل الجمعية أو الهيئة على مجاالت الخدمة العامة ، -1
 
 ،األيتام ،المحتاجين المعوقين،تحسين وتأهيل وضع أن يكون من ضمن أهداف الجمعية أو الهيئة  -2

 . ودمجهم في المجتمعالمسنين و،المشردين
 
أن يقوم المعوقون والمحتاجون واأليتام والمشردون والمسنون الذين يستفيدون من خدمات الجمعية أو الهيئة  -3

تهم، ومنها على سبيل المثال وفقًا لقدراتهم و مهاراتهم و حاجا األنشطة جزء أساسي من بالمشارآة في تنفيذ
 .  األعمال واألشغال الحرفية اليدوية وغيرها من األعمال التي تعتمد على العمل اليدوي أو الصناعي الخفيف
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 .أن تكون تلك األعمال فرعية بالنسبة لنشاط الجمعية أو الهيئة األساسي -4
 
ل المستفيدين وتأمين فة تنفيذها من قبأن تكون اإليرادات الناتجة عن تلك األعمال مخصصة فقط لتغطية آل -5

 . الرعاية لهم
  

  :ثانيًا
 التي تستوفي الشروط المسنين واأليتام والمشردين و المعوقين والمحتاجينتكون اإليرادات الناتجة عن بيع أعمال2

 مباشرة من ذلك فقط عند حصول عملية البيعفي البند أوًال من هذه التعليمات، معفاة من الضريبة والمنصوص عليها 
و حصول عملية البيع صراحة باسم  أ،قبل الجمعيات أو الهيئات التي ال تتوخى الربح أو التي لها صفة المنفعة العامة

  .لحساب هذه الجمعيات أو الهيئاتو
  
  
  

   1ص/1746: تعليمات رقم 
   2002 أغسطس 26: بتاريخ 

ن ونفذها مباشرة المقرضياإلعفاء الضريبي للعمليات الممولة من مصادر خارجية عندما 
  ن ووالمانحأ

 
  

 المتعلقة بشروط تنفيذ برنامج اإلعفاء من 2002 أغسطس 1 بتاريخ 1ص/1479  على التعليمات رقمعطفاً
  ارات العامة واإلدارات والبلديات، ضريبة القيمة المضافة على العمليات الممولة من مصادر خارجية لصالح اإلد

  
، صادر خارجية في شكل قروض أو هبات ذات الصلة لتنفيذ المشاريع الممولة من متسليم السلع وتقديم الخدمات

ن والمقرض التي تقوم بها الجهات المانحة أوبموجب االتفاقات المبرمة بين الحكومة اللبنانية واألطراف األجنبية و
معفاة من الضرائب مع ليات هي أيضاً عم، ارات العامة واإلدارات والبلدياتتفاق لصالح اإلدإل أو ممثليهم وفقاً

  . محسالحق في ال
  

أو ممثليهم ، والمانحين ألمقرضين لشخص الخاضع للضريبة بإيصال السلع وتوفير الخدمات قام الولذلك ، كلما 
  : فإنها تفرض الضريبة

  
، وتتصل صادر خارجية في شكل قروض أو هباتعلى الجزء الممول من م) صفر تقدير( ٪ 0بمعدل  -

 . نفيذ المشاريع المذكورة أعالهمباشرة بت
 .تنفيذ هذه المشاريعبتصل مباشرة يي ال ذجزء من العمليات الال ٪ عن 10بنسبة  -

المشاريع الممولة من  لذلك ، وبغية تنفيذ ما يلزم من معدل الضريبة لتوصيل البضائع وتقديم الخدمات لتنفيذ
ينبغي أن تتضّمن ، لجهات المانحة أو المقرضين بها ا، والتي تقومصادر خارجية في شكل قروض أو هباتم

  :  التاليةالفواتير ذات الصلة المعلومات
 

  . دية المستفيدة من هذه العملياتاإلدارة العامة أو البلو اسم الوزارة، -
من  دفع الفاتورةت ن المشروع والذيوننفذي تحديد الجهات المانحة أو المقرضين أو ممثليهم الذين -

 . همخالل
القرض أو (، وطريقة التمويل  المشروع الممول من مصادر خارجيةاريخ التوقيع على االتفاق بشأن ت-
  .  المنفّذلطرفل سلّم المشروع  أّن تؤكد التيوثيقةوال، والتي )هبةال
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 ).خارجيالطرف ال ٪ من 80 ٪ من الدولة اللبنانية و 20: مثال( توزيع معدالت التمويل -
 .امثلهمن ينفذ المشروع أو لتي تا ة أو المقرضةالمانح الجهة  توقيع-

 
حصلت على ترخيص من تكون قد بعد أن ) منظمة غير حكومية(هذه المعلومات يتم ختمها من قبل الطرف المنفذ 

  .  من قبل المديرية ختم ذو رقم محددستخدامالمديرية الضريبة على القيمة المضافة 
  

 قبل نهاية كل  يوما20ًيرية الضريبة على القيمة المضافة في غضون  المنفذة للمشروع أن تقدم لمدجهةالعلى 
 :هذا البيان ما يلي يتضمن . ، الممولة من مصادر خارجيةها تنفذ التيالمشاريعلكل  اًفترة ضريبية بيان

2   
  . للضريبةين الخاضعالموردينأسماء  - 1
  .  في مديرية الضريبة على القيمة المضافةهمتسجيلرقم  - 2
  .  رقم وتاريخ وقيمة كل فاتورة- 3
  

  .نسخة موقعة من كل فاتورةبظ احتفاإل للضريبة ينالخاضعيجب على الموردين 
  
 

  : المعالجة المحاسبية
  

   : اتلحسابابيان  في حسابات ثالث سنستخدم
المتوجبة  والضريبة على القيمة المضافةالقابلة للحسم لقيمة المضافة على اضريبة البين إلجراء المقاصة  4425
  للدفع

    القابلة للحسمبالنسبة لضريبة القيمة المضافة 4426
    المستحقة للدفعبالنسبة لجمع ضريبة القيمة المضافة 4427

  
 فرعية ثالث حسابات  4426لحساب ل ينبغي أن يكون كذلك،

  

   األصول الثابتة - 1
   النفقات - 2
   المشتريات - 3
   

 : ّيان فرعان حساب4427حساب لل ينبغي أن يكون إلى ذلك، إضافة
  لبيع ا - 1
 خدمات ال - 2

 
 ٪ من 80  منفيها المنظمات غير الحكوميةتستفيد شكل الفاتورة التي ينبغي تسليمها من قبل أحد الموردين : مثل

عند ممارسة األنشطة من أجل تحقيق  ٪ من األموال المحلية، 20و ) روبياالتحاد األو(فوائد األموال األجنبية 
  . في شأن الخدمة العامة ، وبخاصة العمل ت من أجلهاأألهداف التي أنشا
  

 يوما قبل نهاية كل 20 المنفذة للمشروع أن تقدم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في غضون جهةالعلى  --
  : هذا البيان ما يلييشمل .  من مصادر خارجية، ممولهتنفذ عو كل مشرعن اًفترة ضريبية بيان

 يوما قبل نهاية كل 20 المنفذة للمشروع أن تقدم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في غضون الجهةلى ع --
جزء من العمليات التي ال ال ٪ عن 10ضريبة القيمة المضافة بنسبة إلسترداد  3 / 7 ق تصريحاًفترة ضريبية 
  .تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر خارجيةبتتصل مباشرة 
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  االجتماعيالضمان قانون 
 
  

  : على الفروع التاليةاالجتماعييشتمل الضمان 
a.  واألمومةضمان المرض 
b.  المهنيةواألمراض العمل طوارئضمان  
c. نظام التعويضات العائلية 
d. نظام تعويض نهاية الخدمة 
 
 
  

   ضمان المرض واالمومة-الباب األول 
  

  :الت التي يشملها الضمان هيالحا
a. عملأي مرض ال يعود إلى حادث  
b.  الحمل والوالدة وما بعد الوالدة(األمومة( 
c. شكل من أشكال المرض أو األمومةالناتج عن ، العجز المؤقت عن العمل. 
d. أو مرض مهني الناتجة عن طارىء عمل المفاجئة أو غير غيرةالوفا .  

  
  ، أفراد أسرتهو المضمون الضمان غطيي

  
   :المضمون 

  . دون تمييزب ءالسوا علىة المضمون وأ يعني المضمون
  

   :أفراد األسرة
  : نفقتهاألشخاص الذين يعيشون تحت سقف المضمون ، وعلى

a.  عامًا مكتملة 60البالغين ، الوالد والوالدة. 
b. األولى الزوجة،في حال وجود عدة زوجاتو،  المضمون الشرعيةزوجة . 
c.   و أ جسديةسبب عاهة بقادر على آسب رزقه الغير  وأ،  مكتملةالبالغ الستين عامًا، المضمونةزوج

 .عقلية
d. ذا آان األوالد غير قادرين إ.  سنة آاملة18والد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى سن أ

 .مكتملة 25آمال دراستهم فيستفيدون من الضمان حتى بلوغهم سنإعلى آسب عيشهم بسبب 
e.  بب عجز الزوج طبقًاوالد المضمونة الشرعيون والمتبنون، إذا آانت هي المسؤولة عن رزقهم بسأ 

 . ط المذآورة أعالهللشرو
  

من فترة  على األقل ثالثة أشهر في الضمان طيلة مشترآًا ذا آان المضمونإال إ ،المرض واألمومة تقديمات ال تستحق
 .و تاريخ الوفاةأ  للمرضتاريخ التثبت الطبيستة أشهر قبل ال
  

شهر أن تكون منتسبة للضمان عشرة أيجب األمومة، ت المضمونة من تعويضا جل إستفادةأ ، منوعالوة على ذلك
  . والدةقبل الموعد المفترض لل
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  :  على النحو التاليالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيفة حددها  لتعر وفقًاةالطبيية ان تكاليف الع فيةحددت المساهم
  

 المضمون مساهمة %  الصندوق مساهمة
 الخدمات الطبية  %

 ءاستشفا % 10 90%

 العناية الطبية 20% 80%
  
 
  
 العائلية التعويضات - الثاني لبابا

  
a. لصالح المستفيدين من جراء المرض واألمومةلألجراء والعائلية التعويضات منح ت. 
b. تتوجب التعويضات العائلية: 

a.  مهما بلغ عمره، ق معاولدلكل. 
b. سنة تماما25، حتى سن عن آل فتاة عازبة وغير عاملة . 
c.  ًا مأجورذا لم تكن تزاول عمًالإ ي البيت،ف تقيم رعيةشزوجة عن آّل. 
d.  دفعُيولد تعويض عائلي عن آّل: 

i. في عهدة  والدحضانة األذا آانت إال إ،  الشروط المذآورة أعالهلوالدةاذا توفرت في الوالد وإ، لوالدل
 .حصرًاالوالدة 

ii.  الشروط المذآورة أعاله ،لوالدةا آالوالد و، هؤالءتّممما يأو األوصياء، عندلألهل بالتبني. 
e. والد فقط لكل رب عائلةلخمسة ألغاية ا العائلية تعويضاتدفع الت. 

c.  يعتبر دين . العمل، لحساب الصندوقلألجراء مستحقي التعويض من قبل رب  شهريًا  العائليةتعويضاتالتدفع
حتى في  و والرهن اإلجبارييةالرسوم القضائنة، ويالخزويأتي بعد دين ، ولويةمن الديون األ العائلية تعويضاتال

 .فالسحالة اإل
d. لالجراءات  العائلية المدفوعة مباشرة من قبل رب العمل إلى الموظفين وطبقًاتسقط بمرور الزمن التعويضات 

نهاية من تاريخ واحدة  بها خالل سنة   الصندوقصاحب العملذا لم يحاسب إ) الصندوق(المنصوص عليها في 
 . عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذآورةمهلة استحقاق اإلشتراآات

e. آما ينص  من تاريخ استحقاقها، هي سنتان المتوجبة للمضمونينالعائلية مدة مرور الزمن على التعويضات ّنإ 
 .على ذلك النظام األساسي للصندوق

f. الصندوق  تاريخ علم  من، وذلك اعتبارًانتانس مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي ّنإ 
  . بعدم توجبها

 
  

   : السابقة على النحو التالي المذآورة في الموادة للتعويضات العائلية الشهريحددت القيمة
  
   ٪ من الحد األدنى الرسمي لألجور 20: بالنسبة للزوجة.  - أ
)300،000 x 20 ٪  =60،000ليرة لبنانية  (  
  . والد فقطمسة أولد معال ولغاية خد األدنى الرسمي لألجور لكل  ٪ من الح11: والد بالنسبة لأل. - ب
)300،000 x 11 ٪  =33،000ليرة لبنانية  (  
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    تعويض نهاية الخدمة- لباب الثالثا
  

  : أحد الشروط التاليةر فيه توفاذإتعويض نهاية الخدمة، الحق ب مضمونجير ألكل 
 . سنة خدمة20عن  مجموع سنين الخدمة ال يقلأن  .1
 ًامثبت، ويكون هذا العجز  وظيفته ممارسةجعله غير قادر علىي ٪ على األقل 50بمعدل عجز  بًان يكون مصابأ .2

 .طبيةاللجنة ال من قبلبشكل صحيح 
 .ا التي تلي تاريخ زواجهاترآت وظيفتها في غضون االثني عشر شهًرقد ، أن تكون  المتزوجةةجيربالنسبة لأل .3
 . سنة55 والمضمونة ة من العمر سن60غ لب  قدن يكون المضمونأ .4
 . المضمون يستحق التعويض للورثة الشرعيينةوفافي حال  .5
  

  : الخدمة على النحو التالييحدد مقدار تعويض نهاية
خالل الشهر الذي يسبق تاريخ استحقاق تقضاها صاحب العالقة التي ر واألجعن آل سنة خدمة انه يعادل  .1

 .التعويض
 قدره نصف ضافيًاإ ن يتقاضى تعويضًاأ )ضمونة للم55أو (ن من العمريحق للمضمون الذي بلغ الستي .2

 .عشرينال عن آل سنة من الخدمة بعد شهر
في . ة لحين تاريخ الوفا المحتسبة سنين الخدمةعدد ل وفقًاة يحسب تعويض نهاية الخدم، األجيرةوفافي حال  .3

  .  أشهر على األقل6 هذا التعويض يساوي، ميع الحاالتج
 

  
دون قصد الرجوع الى أي عمل ب  ترك العمل نهائيًاثبت أنهمخفض عندما يتعويض بال إلألجير المضمون  يحقال 

  : عندئذلتعويضخر، يبلغ اآمأجور 
 .ى في الصندوق سنوات آحد أقص5من التعويض اذا اشترك  ٪ 50 .1
 . على األآثر سنوات10 سنوات و5آثر من  أمن التعويض اذا اشترك ٪ 65 .2
 . على األآثر سنة15 سنوات و 10 أآثر من ض اذا اشتركمن التعوي ٪ 75 .3
 . عامًا20قل من أو  عامًا15 أآثر من من التعويض اذا اشترك ٪ 85 .4

  
 
  
   الموارد -باب الرابع ال
 

  للحسومات الخاضع الكسب.  األولالفصل
   ًا ليرة لبنانية شهري1500000هو مومة األلفرع المرض وللدخل الخاضع للحسومات الحد األقصى  .1

 
  : معدالت االشتراآات . 2الفصل 

  : ٪ مقسمة على النحو التالي9  هووقلصندل مومةاألفرع المرض ولمعدل االشتراآات مجموع . 1
a. 7 العملرب  ٪ على حساب 
b. 2مضمون ٪ على حساب ال 

  

 العملعلى عاتق رب  ٪ 6  هو العائليةتعويضاتال اشتراآات معدل .2
 .المذآور أعاله عن  بغض النظر من مجموع الكسب الخاضع ٪8.5  هوتعويض نهاية الخدمةمعدل اشتراآات  .3

 :  على النحو التالي ٪ موزع8.5  معدلفإن
   .لحساب األجراء المستفيدين ٪ 8• 
  قرية والرسوم التي يتحملها الصندو ٪ لتغطية التكاليف اإلدا0.5• 
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  التنظيم الداخلي للجمعيات األهلية
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  2006 /أم /10تعميم رقم 

  ...لبنان في اتالجمعّي بتأسيس الخبر و العلم...
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 دليل موجز في قانون العمل اللبناني
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