
 
من  ٤غري املقبولة التنزيل ضريبياً والوارد يف املادة  حتديد دقائق تطبيق البند األخري املتعلق ابلفوائد

يف ما خص الشركات صاحبة احلقوق البرتولية والشركات صاحبة احلقوق  ٥٧/٢٠١٧القانون رقم 
 البرتولية املشغلة

 

 ٧/٥/٢٠١٩صادر بتاريخ  - ٤٦٨٥مرسوم رقم 

 

 ١٦/٥/٢٠١٩الصادرة بتاريخ  - ٢٦يدة الرمسية العدد مت نشره يف اجلر 

 

 
 إن رئیس الجمھوریة،

 بناء على الدستور، 
 (قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة) ، ۱۷/۸/۲۰۱۰تاریخ  ۱۳۲بناء على القانون رقم 
ولیة) (األحكام الضریبیة المتعلقة باألنشطة البتر ٥/۱۰/۲۰۱۷تاریخ  ٥۷بناء على القانون رقم 

 منھ المتعلقة في جزء منھا بالفوائد غیر المقبولة التنزیل، ٤السیما المادة 
 بناء على اقتراح وزیر المالیة،

 )۸/۱۱/۲۰۱۸تاریخ  ۲۰۱۹ - ۱۱۷۸/۲۰۱۸وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 
 ،٤/٤/۲۰۱۹وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 

 :یرسم ما یأتي
 

 -۱المادة 
ا المرسوم دقائق تطبیق أحكام بند الفوائد المستحقة على الدیون والقروض الممنوحة یحدد ھذ

للشركات صاحبة الحقوق البترولیة والشركات صاحبة الحقوق البترولیة المشغلة، الواردة في المادة 
 (األحكام الضریبیة المتعلقة باألنشطة البترولیة)، إذ ال ٥/۱۰/۲۰۱۷تاریخ  ٥۷من القانون رقم  ٤

 تعتبر من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیاً تلك الفوائد في كل من الحالتین التالیتین:



) %۱٥۰الفوائد المستحقة على الجزء من الدیون والقروض الذي یتجاوز مرة ونصف ( -أ 
 الرسامیل الخاصة في حالة الرسملة الرقیقة.

(ستین بالمئة) من  %٦۰یتجاوز الفوائد المستحقة على الجزء من الدیون والقروض الذي  -ب 
 رصید التكالیف القابلة لالسترداد الموافق علیھا من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول.

تحتسب الفوائد غیر المقبولة ضریبیاً وفقاً للحالتین المذكورتین أعاله وتعاد إلى النتیجة الضریبیة 
 األعلى بینھما.

 
 -۲المادة 

اردة في المادة األولى من ھذا المرسوم، أیاً كان مصدرھا، أي بیُقصد بالدیون والقروض الو -أ 
قرض، صك مالي، إیجار تمویلي، مشتقات مالیة أو أي التزام آخر ینتج عنھ فوائد، حسومات أو أي 

 أعباء مالیة تكون قابلة للتنزیل عند احتساب الربح الخاضع للضریبة.
 یلي:                                  تعتبر بمثابة رسامیل خاصة على سبیل الحصر ما  -ب 

 رأس المال ·
 إعانات التوظیف ·
 المبالغ التي توظفھا الشركة األم في فرعھا ·
 االحتیاطیات ·
 األرباح المدورة ·
 نتیجة الدورة المالیة ·
 المقدمات النقدیة غیر المنتجة للفوائد ·
، غیر المنتجة للفوائد شرط أن القروض الممنوحة من الشركة األم أو من شركات مرتبطة ·

 سنوات. ۷تكون معقودة لمدة تزید عن 
 ال تدخل في حساب الرسامیل الخاصة:

 فروقات التقییم التي یمكن للشركة أن تقوم بھا على أصولھا أو خصومھا. -
 المبالغ التي تحولھا الشركة األم المتعلقة بالعملیات الیومیة أو الحساب الجاري. -

ید التكالیف القابلة لالسترداد، رصید التكالیف التي تحملتھا الشركات صاحبة یُقصد برص -ح 
الحقوق البترولیة والشركات صاحبة الحقوق البترولیة المشغلة في سبیل ممارسة األنشطة البترولیة 
التي وافقت ھیئة إدارة قطاع البترول على منح الشركات المذكورة حق استرداد قیمتھا من البترول 

 ح وفقاً ألحكام اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.المتا



 
 -۳المادة 

تخضع أحكام القروض الممنوحة للشركات أصحاب الحقوق البترولیة والشركات أصحاب  -أ 
الحقوق البترولیة المشغلة، متى كانت ممنوحة  من جھات مرتبطة للمراجعة لناحیة مطابقتھا لمعاییر 

 المعاملة غیر التفضیلیة.
األخذ باالعتبار التعدیل الناتج عن مراجعة اإلدارة الضریبیة لشروط القرض ومطابقتھ یقتضي  -ب 

لمعاییر المعاملة غیر التفضیلیة قبل احتساب الحد األقصى للفوائد المقبولة التنزیل ضریبیاً المحددة 
 وفقاً للمادة األولى أعاله.

ت المكلف من شأنھ أن یؤثر على إن التعدیل الناتج عن مراجعة اإلدارة الضریبیة لحسابا -ت 
عناصر احتساب رصید التكالیف القابلة لالسترداد، عندھا یكون الرصید المعتمد في االحتساب ھو 

رصید التكالیف القابلة لالسترداد الموافق علیھ من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول إضافة إلى 
 قیة االستكشاف واإلنتاج.التعدیالت التي تجریھا وزارة المالیة، وفقاً ألحكام اتفا

 
 -٤المادة 

من أجل تحدید الفوائد غیر المقبولة التنزیل ضریبیاً والمحتسبة على أساس الجزء من الدیون 
 ) الرسامیل الخاصة، یُطبق ما یلي:%۱٥۰والقروض الذي یتجاوز مرة ونصف (

ھري أي مجموع احتساب رصید الدیون والقروض للدورة المالیة: یؤخذ بمتوسط الرصید الش -أ 
 األرصدة الشھریة/ عدد األشھر.

احتساب رصید الرسامیل الخاصة للدورة المالیة: یؤخذ بمتوسط الرصید الشھري أي مجموع  -ب 
 األرصدة الشھریة/ عدد األشھر.

، یُصار عندھا إلى احتساب قیمة القروض والدیون التي تزید %۱٥۰إذا كانت نتیجة أ/ب تزید عن 
 حتسب الفوائد العائدة لھذه الدیون والقروض وفقاً للمعادلة التالیة:عن ھذا الحد، وتُ 

 ما یزید عن الدیون والقروض عن الحد القانوني× مجموع الفوائد  
 مجموع الدیون والقروض        

 -٥المادة 
من أجل تحدید الفوائد غیر المقبولة التنزیل ضریبیاً والمحتسبة على أساس الجزء من الدیون 

 من رصید التكالیف القابلة لالسترداد، یطبق ما یلي: %٦۰الذي یتجاوز  والقروض



احتساب رصید الدیون والقروض للدورة المالیة: یؤخذ بمتوسط الرصید الشھري أي مجموع  -أ 
 األرصدة الشھریة/ عدد األشھر.

شھري أي الاحتساب رصید التكالیف القابلة لالسترداد  للدورة المالیة: یؤخذ بمتوسط الرصید  -ب 
 مجموع األرصدة الشھریة/ عدد األشھر.

عندھا إلى احتساب قیمة القروض والدیون التي تزید عن ھذا  %٦۰إذا كانت نتیجة أ/ب تزید عن 
 الحد، وتُحتسب الفوائد العائدة لھذه الدیون والقروض وفقاً للمعادلة التالیة:

 لقانونيما یزید عن الدیون والقروض عن الحد ا× مجموع الفوائد  
 مجموع الدیون والقروض        
 

 -٦المادة 
بعد إجراء االحتساب المنصوص علیھ في المادتین الرابعة والخامسة من ھذا المرسوم، تعتبر القیمة 

األعلى ھي الفائدة غیر مقبولة التنزیل بحیث تعدل قیمة الفوائد الواردة في البیانات المالیة للمكلف 
ساب النتیجة وحسابات التكالیف الرأسمالیة وفقاً للمعاییر المتبعة من قبل وفق تنسیب الفوائد بین ح

 المكلف والمقبولة من قبل اإلدارة الضریبیة.
 

 -۷المادة 
یعمل بھذا المرسوم فور نشره في الجریدة الرسمیة وینشر على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة 

 المالیة.
 

  ۲۰۱۹أیار  ۷بعبدا في 
  عون االمضاء: میشال

 
  صدر عن رئیس الجمھوریة

  رئیس مجلس الوزراء
  االمضاء: سعد الدین الحریري

 
  وزیر المالیة

  االمضاء: علي حسن خلیل
 



  وزیر الطاقة والمیاه
 االمضاء: ندى البستاني

 
 


