
إّن وزٌر الخارجٌة والمغتربٌن ووزٌر المالٌة

،(تشكٌل الحكومة) 10/9/2021 تارٌخ 8376على المرسوم رلم " بناء

 منه15، والسٌما المادة 10/6/1994على المانون الصادر بتارٌخ " بناء

150 :يقرّران ما يأتي

:، وتصبح كما ٌل1944ً حزٌران 10تعّدل الئحة الرسوم المنصلٌة المرفمة بمانون :  المادة األولى

الرسم

كرون سوٌدي

150معدل التحوٌل 

الصكون والمستندات التً ٌنظمها المعتمد أو ٌصدق علٌها بصفة كاتب عدل

أو ٌصادق على تولٌع الكاتب العدل المحلً، تخضع للرسوم التالٌة، 

باإلضافة الى إستٌفاء رسم نسبً عن المعامالت المذكور فٌها مبلغ من المال

:باأللف" ٌبلغ واحدا

31,250 :الحّد األلصى للرسم النسبً

1,000 عن كّل مّوكل- سند الوكالة العام  1

500 عن كّل مّوكل- سند الوكالة الخاص  2

إذا ولّع شخص واحد بصفة لانونٌة عن عّدة أشخاص، استوفً رسم 

التصدٌك عن عدد األشخاص الذٌن ولّع باسمهم، وإذا كان هذا الشخص 

فً المضٌة، وجب أخذ تولٌعه على المعاملة مرة ثانٌة، واستٌفاء رسم" طرفا

.(تصدٌك آخر على تولٌعه

2,500 سند االبرام العام وصن التحكٌم 3

1,250 السندات والتعهدات والكفاالت والموجبات األخرى 4

أوراق التبلٌغ واألخطار واالنذار واالسماط والتنازل والمخالصة وكل ورلة  5

.غٌر مذكورة فً هذا البند

الصكون والمستندات التً ٌنظمها المعتمد أو ٌصدق علٌها بصفة كاتب عدل

: تخضع للرسوم التالٌة، مهما بلغت، ومهما بلغ عدد المّوكلٌن

العمود المتابدلة، بما فٌها عمود العمل والعمود المّوجهة للدوائر العمارٌة أو

.الواجب تسجٌلها لدى أي مرجع رسمً

1,250 الوصٌة 2

750 "صحٌحا" معاملة إعطاء االسناد تارٌخا 3

750 محضر الغاء وكالة عامة أو خاصة 4

1,250 معاملة االحتجاج أو البروتستو 5

250 المصادلة على االسناد المترجمة لدى المترجم المحلّف 6

ب

1

#
نوع المعاملة وموضوعها

أعمال كتابة العدل

"أوال

أ 

750

1,250



منح أو تجدٌد جواز سفر أ 

600 لمدة سنة أو كسرها

1,800 لمدة ثالث سنوات

3,000 لمدة خمس سنوات

6,000  سنوات10لمدة 

منح أو تجدٌد جواز مرور ب

600 لمدة سنة أو كسرها

منح أو تجدٌد وثٌمة سفر فلسطٌنٌة ج

600 لمدة سنة أو كسرها

1,800 لمدة ثالث سنوات

3,000 لمدة خمس سنوات

منح جواز المرور الفلسطٌنً د

600 لمدة سنة أو كسرها

تصدٌك وثٌمة سفر أو جواز مرور ه

25 عن كّل صفحة

تصدٌك صورة عن جواز سفر و

25 عن كّل صفحة

س أشهر عند الضرورة للعودة إلى 3تجدٌد تذكرة سفر ٌجري لمّدة ألصاها 

لبنان

875 تأشٌرة لسفرة واحدة

1,250 تأشٌرة لسفرتٌن

1,750 لعدة سفرات

تطبّك شروط السمة االفرادٌة على كل عضو من أعضاء)السمة الجماعٌة 

، وٌستوفً من حامل 6/14/1994تعمٌم الوزارة رلم - الفرلة أو الوفد 

جواز السفر األجنبً المتضّمن مرافمٌن رسم واحد مهما بلغ عدد األشخاص

(6/14/2003تعمٌم الوزارة رلم - المدرجٌن على جوازه 

875 سمة العودة للفلسطٌنٌٌن لسفرة واحدة ح

250 (عند االستٌراد )التأشٌر على شهادة المنشأ العائدة لفاتورة واحدة  أ

التأشٌر على شهادة المنشأ واحدة عائدة لعدد من الفواتٌر التجارٌة لشركة

500 واحدة منظّمة بالتارٌخ نفسه، على أن ٌذكر فً شهادة المنشأ أرلام الفواتٌر

(عند االستٌراد)وتارٌخها 

تمنع المصادلة على الفاتورة التجارٌة اذا لم تكن مرفمة بشهادة منشأ،  

"وكذلن تمنع المصادلة على شهادة منشأ  غٌر مرفمة بفاتورة تجارٌة، علما

بأن شهادة المنشأ لد تكون مدرجة فً متن الفاتورة، كما ٌمنع إعطاء صورة

طبك األصل عن فاتورة تجارٌة ما لم تكن مرفمة بصورة عن شهاد المنشأ،

وكذلن ٌمنع إعطاء صورة عن شهادة منشأ ما لم تكن مرفمة بصورة عن

(الفاتورة التجارٌة العائدة لها

ب

1,000

"ثانيا

األعمال التجارية

"ثالثا

(عند االستيراد)شهادة المنشأ 



: باأللف1ٌستوفى عن التأشٌر على الفاتورة التجارٌة ؤسم نسبً لدره  أ

450 الحد األدنى لهذا الرسم هو 1

31,250 الحد األلصى لهذا الرسم هو 2

ال تنظم الوثٌمة اال بعد التأكد من صحة الوثٌمة)تنظٌم وثٌمة أحوال شخصٌة 

(المحلٌة

1,250 اصدار لرار لٌد مجّدد أو مكتوم ب

تصدٌك وثٌمة أحوال شخصٌة محلٌة ال تستعمل فً تنظٌم وثٌمة أحوال

شخصٌة لبنانٌة

100 وثٌمة وفاة د

اصدار لرار بتصحٌح تارٌخ مٌالد أو اسم وشهرة أو ابدال مذهب واعتراف

بولد غٌر شرعً

ال ٌستوفى الرسم فً حال كان الخطأ المطلوب تصحٌحه ناتج عن خطأ

(إدارة رسمٌة لبنانٌة

500 طلب الكتساب الجنسٌة اللبنانٌة بفعل الزواج و

10,000 طلب التنازل عن الجنسٌة اللبنانٌة الكتساب جنسٌة أجنبٌة س

إن الموافمة تستوجب الحصول على براءة دّمة شاملة تثبت بأن صاحب 

تستوفً الدوائر العمارٌة عن. العاللة سّدد ضرٌبة الدخل المتوجبة علٌه

%5ٌضاف إلٌها الرسم البلدي بنسبة . ل.ل/ 5000000/الكشف المطلوب مبلغ 

4/4/2000 تارٌخ 6/14تعمٌم الوزارة رلم 

625 الرسم المحدد

ٌستوفى باإلضافة الى الرسم المذكور أعاله رسم نسبً ممداره اثنان باأللف،

:من المال، بحد ألصى" إذا تضمنت مبلغا

 باأللف من كامل 2من الصداق المسّمى - عمد الزواج أو التصادق علٌه 

لٌمة العمد كحّد ألصى

الى افادة صادرة عن" بمعادن ثمٌنة تحدّد لٌمته استنادا" إذا كان المهر محددا

بعمار تحّدد لٌمته" إذا كان المهر محّددا. مصرف ممبول بتارٌخ تصدٌك العمد

على أساس تمرٌر ٌضعه خبٌر محلّف بتارٌخ تصدٌك العمد

625 ممطوع- الصداق غٌر المسمى  ب

المصادلة على عمد تأسٌس الشركة التجارٌة، أو على نظامها األساسً، أو
على افادة عن تسجٌلها فً السجل التجاري فً بلد ما، أو على أي من 

المستندات التً ٌفرض المانون اللبنانً تمدٌمها لفتح مكتب تمثٌلً للشركة،
وعلى تعدٌل بنظام الشركة أو أحد بنوده

900 بٌان بأشغال منفذّة فً الخارج، مٌزانٌات أو أي من المعامالت التجارٌة ب

أ

ه

ج

100أ

375

"رابعا

الفاتورة التجارية

"خامسا

وثائق األحوال الشخصية

625

25,000

25,000

2,250

"سادسا

األعمال القضائية المختّصة باألحوال الشخصية

"سابعا

عقد الزواج

"ثامنا
األعمال التجارية

أ



ال ٌستوفى أي رسوم عن المراكب التً ال تنمل بضاعة أو ركاب الى لبنان،

والتً تضطرها أحوال لاهرة للرسو فً مرافىء لبنانٌة

كل مركب شحن بضاعة من مٌناء تعمل فٌه بعثة لبنانٌة، وال ٌستحصل من 

هذه البعثة على التأشٌرة المانونٌة على مانٌفستو البضاعة، وكذلن كل مركب 

ٌكون لد شحن بضاعة من مٌناء لٌس فٌه بعثة لبنانٌة وال ٌستحصل على

التأشٌرة على مانٌفستو هذه البضاعة فً أول مٌناء تعمل فٌه بعثة لبنانٌة،

ٌغّرم عند وصوله الى أول مٌناء لبنانً بدفع ضعفً الرسوم المتوجبة عن

كل مانٌفستو غٌر مؤشر له

تستوفى الرسوم من المركب الواحد مرة واحدة ضمن دائرة اختصاص البعثة

الواحدة، ولو مّر أكثر من مٌناء فً نطاق هذه الدائرة

إذا لم ٌكن فً مرفأ اإللالع وال فً طرٌك المركب بعثة لبنانٌة، تدفع الرسوم

فً أول مرفأ لبنانً

أن المرافىء التابعة لدولة واحدة، والتً لٌس فٌها ممثل للبنان، تعتبر منطمة

لنصلٌة واحدة الستٌفاء الرسوم

"التأشٌر على مانٌفستو المراكب المحملّة بضائع الى لبنان، ٌفرض الرسم وفما

:لحمولة الباخرة غٌر الصافٌة، كما ٌلً

42 أ طّن500الحمولة دون 

750 ب طن1600 و 501الحمولة بٌن 

1,500 ج طن10000 و 1601الحمولة بٌن 

3,000 د طن10000تزٌد على 

5,000 "االذن لباخرة برفع العلم اللبنانً مؤلتا 7

250 التأشٌر على الئحة الركاب المدنٌٌن المسافرٌن الى لبنان 8

75 المعامالت والشهادات واالفادات 9

200 التصدٌك على التولٌع 1

400 شهادة تسجٌل اللبنانٌٌن الممٌمٌن إلامة دائمة 2

400 تسجٌل مؤلت لللبنانٌٌن غٌر الممٌمٌن إلامة دائمة أو بمناسبة مرورهم 3

400 منح شهادة بالوجود على لٌد الحٌاة 4

400 منح أو تصدٌك شهادة حسن سلون 5

2,000 تحصٌل دٌون أو مٌراث 6

500 محضر نمل جثة أو الرماد أو أي من المعامالت بهذا الشأن 7

1,200 بٌان نمل مفروشات، أو أثاث أو سٌارة أو أي وسٌلة نمل 8

800 (عن كل صفحة)ترجمة أو تعرٌب مستند  9

400 (عن كل صفحة)المصادلة على ترجمة أو تعرٌب  10

600 معامالت غٌر منصوص علٌها فً هذه الالئحة 11

صورة طبك األصل عن مستند أو معاملة بما فٌها أعمال كتابة العدل

كالوكاالت

ٌستوفى باإلضافة الى رسم صورة الفاتورة رسم صورة شهادة منشأ إذا

كانت مدرجة على متن الفاتورة

"عاشرا

1

12

2

3

4

5

6

معامالت مختلفة

400

األعمال المختصة باألعمال البحرية

"تاسعا



التصدٌك على مستندات وفواتٌر االستشفاء لموظفً المطاع العام الحالٌٌن

والمتماعدٌن وعائالتهم الممٌمٌن فً الخارج

:إفادات عمارٌة 14

625 عن كل منطمة عمارٌة أ

3,125 عن كل لضاء بكامله ب

50,000 عن كل لبنان ج

13200



،(تشكٌل الحكومة) 10/9/2021 تارٌخ 8376على المرسوم رلم " بناء

 منه15، والسٌما المادة 10/6/1994على المانون الصادر بتارٌخ " بناء

التصدٌك عن عدد األشخاص الذٌن ولّع باسمهم، وإذا كان هذا الشخص 

فً المضٌة، وجب أخذ تولٌعه على المعاملة مرة ثانٌة، واستٌفاء رسم" طرفا



تطبّك شروط السمة االفرادٌة على كل عضو من أعضاء)السمة الجماعٌة 

، وٌستوفً من حامل 6/14/1994تعمٌم الوزارة رلم - الفرلة أو الوفد 

جواز السفر األجنبً المتضّمن مرافمٌن رسم واحد مهما بلغ عدد األشخاص

تمنع المصادلة على الفاتورة التجارٌة اذا لم تكن مرفمة بشهادة منشأ،  

"وكذلن تمنع المصادلة على شهادة منشأ  غٌر مرفمة بفاتورة تجارٌة، علما

بأن شهادة المنشأ لد تكون مدرجة فً متن الفاتورة، كما ٌمنع إعطاء صورة

طبك األصل عن فاتورة تجارٌة ما لم تكن مرفمة بصورة عن شهاد المنشأ،

وكذلن ٌمنع إعطاء صورة عن شهادة منشأ ما لم تكن مرفمة بصورة عن



ال ٌستوفى الرسم فً حال كان الخطأ المطلوب تصحٌحه ناتج عن خطأ

إن الموافمة تستوجب الحصول على براءة دّمة شاملة تثبت بأن صاحب 

تستوفً الدوائر العمارٌة عن. العاللة سّدد ضرٌبة الدخل المتوجبة علٌه

%5ٌضاف إلٌها الرسم البلدي بنسبة . ل.ل/ 5000000/الكشف المطلوب مبلغ 

ٌستوفى باإلضافة الى الرسم المذكور أعاله رسم نسبً ممداره اثنان باأللف،

الى افادة صادرة عن" بمعادن ثمٌنة تحدّد لٌمته استنادا" إذا كان المهر محددا



ٌستوفى باإلضافة الى رسم صورة الفاتورة رسم صورة شهادة منشأ إذا


