
الحد األقصى للرسم النسبي:

سند الوكالة العام – عن كل موكل1

سند الوكالة الخاص – عن كل موكل2

سند االبرام العام وصك التحكيم3

السندات والتعهدات والكفاالت والموجبات األخرى4

5
أوراق التبليغ واالخطار واالنذار واالسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في 

هذا البند

ب
الصكوك والمستندات التي ينظمها المعتمد أو يصدق عليها بصفة كاتب عدل تخضع للرسوم 

التالية، مهما بلغت، ومهما بلغ عدد الموكلين:

1
العقود المتبادلة، بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى 

أي مرجع رسمي.

الوصية2

معاملة إعطاء االسناد تاريخا صحيحا3

محضر الغاء وكالة عامة أو خاصة4

معاملة االحتجاج أو البروتستو5

المصادقة على االسناد المترجمة لدى المترجم المحلف6

341.00

170.50

102.50

170.50

170.50

أوالً 

أعمال كتابة العدل

#

أ
الصكوك والمستندات التي ينظمها المعتمد أو يصدّق عليها بصفة كاتب عدل أو يصادق على 

توقيع الكاتب العدل المحلي، تخضع للرسوم التالية، باإلضافة إلى استيفاء رسم نسبي عن 
المعامالت المذكور فيها مبلغ من المال يبلغ واحداً باأللف:

دوالر أسترالي

4261.50

136.50

68.50

102.50

102.50

170.50

34.50

نوع المعاملة وموضوعها



منح أو تجديد جواز سفرأ

لمدة سنة أو كسرها

لمدة ثالث سنوات

لمدة خمس سنوات

لمدة عشر سنوات

منح أو تجديد جواز مرورب

لسنة واحدة أو كسرها

منح أو تجديد وثيقة سفر لالّجئين الفلسطينيينج

لمدة سنة أو كسرها

لمدة ثالث سنوات

لمدة خمس سنوات

منح جواز المرور لفلسطينيد

لمدة سنة أو كسرها

تصديق وثيقة سفر أو جواز مروره

عن كل صفحة

تصديق صورة عن جواز سفرو

عن كل صفحة

تجديد تذكرة سفر بحري لمدة أقصاها ٣ أشهر عند الضرورة للعودة الى لبنانس

تأشيرة لسفرة واحدة

تأشيرة لسفرتين

لعدة سفرات

سمة العودة للفلسطينيين لسفرة واحدةح

 ً ثانيا

األعمال االدارية

دوالر أسترالي

409.50

-

82.00

-

3.50

-

82.00

-

82.00

245.50

239.00

119.50

82

245.50

409.50

818.50

-

3.50

136.50

119.50

170.50



التأشير على شهادة المنشأ العائدة لفاتورة واحدة (عند االستيراد)أ

ب
التأشير على شهادة منشأ واحدة عائدة لعدد من الفواتير التجارية لشركة واحدة منظمة بالتاريخ 

نفسه، على أن يذكر في شهادة المنشأ أرقام الفواتير وتاريخها (عند االستيراد)

يستوفى عن التأشير على الفاتورة التجارية رسم نسبي قدره ٤ باأللف:أ

الحد األدنى لهذا الرسم هو1

الحد األقصى لهذا الرسم هو2

تنظيم وثيقة أحوال شخصية (ال تنظم الوثيقة اال بعد التأكد من صحة الوثيقة المحلية)أ

اصدار قرار قيد مجدد أو مكتومب

تصديق وثيقة أحوال شخصية محلية ال تستعمل في تنظيم وثيقة أحوال شخصية لبنانية.ج

وثيقة وفاةد

اصدار قرار بتصحيح تاريخ ميالد أو اسم وشهرة أو ابدال مذهب واعتراف بولد غير شرعيه

طلب الكتساب الجنسية اللبنانية بفعل الزواجو

طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية الكتساب جنسية أجنبيةس

الرسم المحدد

يستوفى باالضافة الى الرسم المذكور أعاله رسم نسبي مقداره اثنان باأللف، اذا تضمنت مبلغاً 
من المال، بحد أقصى:

 ً ثالثا

شهادة المنشأ (عند االستيراد)

 ً رابعا

الفاتورة التجارية

85.50

34.50

68.50

61.50

3409.50

14.00

دوالر أسترالي

85.50

68.50

1364.00

4261.50

 ً مجانا

170.50

51.50

 ً خامسا

وثائق األحوال الشخصية

 ً سادسا

األعمال القضائية المختصة باألحوال الشخصية



عقد الزواج او التصادق عليه – من الصداق المسّمى ٢ باأللف من كامل قيمة العقد، كحد أقصىأ

الصداق غير المسمى - مقطوعب

أ
المصادقة على عقد تأسيس الشركة التجارية، أو على نظامها األساسي، أو على افادة عن 

تسجيلها في السجل التجاري في بلد ما، أو على أي من المستندات التي يفرض القانون اللبناني 
تقديمها لفتح مكتب تمثيلي للشركة، وعلى تعديل بنظام الشركة أو أحد بنوده.

بيان بأشغال منفذة في الخارج، ميزانيات أو أي من المعامالت التجارية.ب

6
التأشير على مانيفستو المراكب المحملة بضائع الى لبنان، يُفرض الرسم وفقاً لحمولة الباخرة 

غير الصافية، كما يلي:

الحمولة دون ٥٠٠ طنّ أ

الحمولة بين ٥٠١ و١٦٠٠ طنّ ب

الحمولة بين ١٦٠١ و ١٠٠٠٠ طنّ ج

الحمولة تزيد على ١٠٠٠٠ طنّ د

7 ً االذن لباخرة برفع العلم اللبناني مؤقتا

التأشيرعلى الئحة الركاب المدنيين المسافرين الى لبنان8

المعامالت والشهادات واالفادات9

 ً ثامنا

األعمال التجارية

 ً تاسعا

األعمال المختصة باألعمال البحرية

دوالر أسترالي

307.00

123.00

6.00

102.50

205.00

409.50

3409.50

85.50

 ً سابعا

عقد الزواج

682.00

34.50

10.50



التصديق على التوقيع1

شهادة تسجيل اللبنانيين المقيمين إقامة دائمة2

تسجيل مؤقت للبنانيين غير المقيمين إقامة دائمة أو بمناسبة مرورهم3

منح شهادة بالوجود على قيد الحياة4

منح أو تصديق شهادة حسن سلوك5

تحصيل ديون أو ميراث6

محضر نقل جثة أو الرماد أو أي من المعامالت بهذا الشأن7

بيان نقل مفروشات أو أثاث أو سيارة أو أي وسيلة نقل8

ترجمة أو تعريب مستند (عن كل صفحة)9

المصادقة على ترجمة أو تعريب (عن كل صفحة)10

معامالت غير منصوص عليها في هذه الالئحة11

صورة طبق األصل عن مستند أو معاملة بما فيها أعمال كتابة العدل كالوكاالت12

13
التصديق على مستندات وفواتير االستشفاء لموظفي القطاع العام الحاليين والمتقاعدين 

وعائالتهم المقيمين في الخارج.

افادات عقارية:14

عن كل منطقة عقاريةأ

عن كل قضاء بكاملهب

عن كل لبنانج

معامالت مختلفة

عاشراً 

6818.50

55.00

27.50

85.50

426.50

68.50

164.00

109.50

55.00

82.00

55.00

55.00

55.00

55.00

273.00

دوالر أسترالي

27.50


