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 الجمهورية المبنانية
 مجمس النواب  
 

 قانون
عطاء   تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد األدنى لمرواتب واألجور وا 

 تعاقدين واألجراء في اإلدارات العامة وفي الجامعة المبنانية مزيادة غالء معيشة لمموظفين وال
 والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واتحادات البمديات والبمديات 

 وتحويل رواتب المالك اإلداري العام وأفراد الهيئة التعميمية في 
 وزارة التربية والتعميم العالي واألسالك العسكرية

 
  :المادة األولى

وتعديالته )الضريبة عمى القيمة  41/41/1004تاريخ  973تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 
 المضافة(

لقيمة وتعديالتو )الضريبة عمى ا ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٗٔتاريخ  ٜٖٚتعدؿ المادة الخامسة والعشروف مف القانوف رقـ 
 ي:أتالمضافة(، بحيث تصبح كما ي

 %(ٔٔإف معدؿ الضريبة ىو إحدى عشرة بالمئة )»
 الفصؿ الذي ينشر فيو ىذا القانوف.يطبؽ ىذا المعدؿ اعتبارًا مف بداية الفصؿ الذي يمي 

%، المفروضة عمى ٓٔ ػخالفًا ألي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة عمى القيمة المضافة، بما يفوؽ ال
استيالؾ الماء والكيرباء واالتصاالت السمكية والالسمكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب األصوؿ القانونية 

 «القيمة المضافة.الستيفاء وتسديد الضريبة عمى 
 

 :المادة الثانية
 وتعديالته )رسم الطابع المالي(. 5/1/4377تاريخ  77من المرسوم االشتراعي رقم  41تعديل المادة 

وتعديالتو )رسـ الطابع المالي( بحيث تصبح  ٜٚٙٔ/ٛ/٘تاريخ  ٚٙمف المرسوـ االشتراعي رقـ  ٛٔؿ المادة تعد
 :اآلتيعمى الشكؿ 

إال إذا نص ىذا المرسوـ االشتراعي أو الجداوؿ الممحقة بو  (أربعة باأللؼ‰ )ٗ الرسـ النسبييحدد معدؿ  - ٔ
النسبي، كسر األلؼ ليرة ـ ابات، ويعتبر مف أجؿ تطبيؽ الرسعمى اعتماد معدؿ آخر بالنسبة لبعض الصكوؾ والكت

 بمثابة ألؼ كامؿ.
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القيمة عمى ذلؾ الرسـ عمى قيمة الضريبة  احتسابعند احتساب رسـ الطابع المالي النسبي، يتوجب عدـ  - ٕ
في بند منفصؿ عف  أف يصار إلى إدراج قيمة الضريبة المضافة عند ورود قيمتيا في الصكوؾ والكتابات، شرط

 قيمة السمع والخدمات موضوع الصؾ.
 يفرض رسـ الطابع المالي عمى: - ٖ

 الصكوؾ أيًا كاف شكميا، وأيًا كانت جنسية الموقعيف عمييا وأيًا كاف محؿ إقامتيـ. -
مفعوليا  ، عند تجديد تمؾ الصكوؾ أو تمديدويترتب الرسـ مجددًا، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 سواء تـ التجديد أو التمديد صراحة أو ضمنًا.
 وزير المالية. تحّدد أصوؿ تطبيؽ ىذه المادة بقرار يصدر عف  
 

 :المادة الثالثة
)رسـ الطابع  ٚٙ/ٚٙواردة في الجداوؿ الممحقة بالمرسوـ االشتراعي رقـ الؿ تعرفات بعض الصكوؾ والكتابات تعد

 ي:أت)رسـ الطابع المالي( وفقًا لما ي ٚٙ/ٚٙالصكوؾ والكتابات الواردة في الجداوؿ الممحقة بالمرسـو االشتراعي رقـ 
 
 ؿ.ؿ ٓٓٓٗ خالصة لمسجؿ العدلي عندما تسمـ لألفرادكؿ  مكرر ٕٙ
 كؿ إيصاؿ بقبض مبمغ مف الماؿ تعطيو الدولة والمؤسسات العامة والبمديات ٙٗ

 كؿ فاتورة تصدرىا وزارة االتصاالت لممشتركيف بخدمات الياتؼ واإلنترنت
 ؿ.ؿ ٓٓٓٔ

 
 ؿ.ؿ ٕٓٓ٘

 ؿ.ؿ ٕٓ٘ إيداعكؿ إيصاؿ يشير إلى إبراء واستالـ أو وصوؿ أو  ٚٗ
كؿ كشؼ بياف وكؿ عمـ بتحريؾ حساب وكؿ خالصة حساب يرسمو مصرؼ أو  ٛٙ

مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية إلى أحد الزبائف أو العمالء وكذلؾ 
 المصارؼ فيما بينيا.

 ؿ.ؿ ٕٓ٘

كؿ إيصاؿ أو ورقة أو فاتورة يثبت استالـ أو إيداع نقود أو أوراؽ مالية تجارية  ٜٗ
 دات بضائع )وارنت( أو بضائع أو سواىا مف منقوالتأو سن

كؿ إيصاؿ تصدره مؤسسات الياتؼ الخميوي أو شركات االتصاالت اإللكترونية 
)االنترنت( بقبض قيمة فواتير المشتركيف، وكؿ فاتورة أو بطاقة مسبقة الدفع 

 تصدرىا تمؾ المؤسسات أو الشركات.

 ؿ.ؿ. ٕٓ٘
 
 

 ؿ.ؿ ٕٓٓ٘

 ؿ.ؿ. ٕٓ٘ مسددةفاتورة غير  ٜ٘
األوراؽ غير المذكورة في ىذا القانوف عندما تكوف خاضعة لرسـ الطابع وفقًا  ٔٔٔ

 لممبادئ العامة الواردة في ىذا القانوف وعندما ال تكوف خاضعة لمرسـ النسبي.
 ؿ.ؿ. ٕٓ٘
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 :المادة الرابعة
  إنتاج عمى االسمنتفرض رسم 

لطف عف اؿ.ؿ )ستة آالؼ ليرة لبنانية(  ٓٓٓٙ وقدرهإلسمنت ا عمى إنتاجخالفًا ألي نص آخر ُيستوفى رسـ 
 الواحد.

 :المادة الخامسة
 1977من المرسوم رقم  5ترفع الرسوم عمى استهالك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في الالئحة رقم 

 عمى الشكل التالي: 13/44/1000تاريخ 

 بالمئة مف السعر النيائي لممنتج. ٘ٔؿ.ؿ. إلى  ٓٙمف  -
 بالمئة مف السعر النيائي لممنتج. ٖ٘ؿ.ؿ. إلى  ٕٓٓمف  -
 بالمئة مف السعر النيائي لممنتج. ٕ٘ؿ.ؿ. إلى  ٓٓٗمف  -

  :ةدسالساالمادة 
  المستورد  رفع الرسوم عمى استهالك بعض أنواع التبغ والتنباك
 :االتيعمى الشكؿ المستورد ُترفع الرسوـ عمى استيالؾ بعض أنواع التبغ والتنباؾ 

 عمى سعر عمبة السجائر. ؿ.ؿ. ٕٓ٘زيادة  -
 عمى سعر عمبة تبغ المعّسؿ وتبغ النرجيمة. ؿ.ؿ. ٕٓ٘زيادة  -
 ؿ.ؿ. عمى السيجار الواحد. ٓٓ٘زيادة  -

 

 :السابعةالمادة 
 )نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل( 1/7/4331تاريخ  997رقم  تعديل الجدول رقم )أ( الممحق بالقانون

)نظاـ كتاب العدؿ ورسـو كتابة العدؿ( بحيث  ٜٜٗٔ/ٙ/ٛيخ ر تا ٖٖٚيعدؿ الجدوؿ رقـ )أ( الممحؽ بالقانوف رقـ 
 :كاآلتييصبح 

 :رسـو كتابة العدؿ»
 :نوع السند

 يقؿ  مف الماؿ والعروض الفعمية شرط أف ال األسناد المصادؽ عمييا لدى الكاتب العدؿ والمتضمنة مبمغاً  :أوالا 
 .باأللؼ ٕ    / ؿ.ؿ.0ٕٓٓٓٓالرسـ عف مبمغ عشريف ألؼ ليرة لبنانية /   
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 .ؿ.ؿ 0ٓٓٓٓٗمقطوع       الوصية ولو تضمنت مبمغًا مف الماؿ :ثانياا 

أو الواجب تسجيميا لدى أي مرجع  العقود المتبادلة بما فييا عقود العمؿ والعقود الموجية لمدوائر العقارية :ثالثاا 
 .ؿ.ؿ 0ٓٓٓٓٓٔمقطوع     رسمي ميما بمغت قيمتيا وميما بمغ عدد الموقعيف 

 .ؿ.ؿ 0ٖٓٓٓٓمقطوع      : سند الوكالة العامة، إذا لـ يتضمف مبمغًا مف الماؿرابعاا 

 .ؿ.ؿ 0ٕٓٓٓٓ    الوكالة الخاصة، إذا لـ يتضمف مبمغًا مف الماؿسند     

 .ؿ.ؿ 0ٕٓٓٓٓ       سند اإلبراء العاـ وصؾ التحكيـ    

 .ؿ.ؿ0ٕٓٓٓٓ السندات والتعيدات والكفاالت والموجبات األخرى التي ال تتضمف مبالغ معينة مف الماؿ   

 .ؿ.ؿ 0ٕٓٓٓٓ       معاممة االحتجاج أو البروتيستو :خامساا 

 .ؿ.ؿ 0ٕٓٓٓٓ      معاممة إعطاء األسناد تاريخًا صحيحاً  :سادساا 

 المترجـ المحمؼ ليا والتي ال تتضمف مبمغُا  األسناد المترجمة التي يصادؽ الكاتب العدؿ عمى توقيع :سابعاا 

ذا تضمنت مبمغًا مف الماؿ . ؿ.ؿ 0ٓٓٓٗمعينًا مف الماؿ      .ؿ.ؿ 0ٕٓٓٓٓمقطوع    وا 

   وكؿ ورقة غير مذكورة في ىذا لصةأوراؽ التبميغ واالخطار واإلنذار واإلسقاط والتنازؿ والمخا :ثامناا 

 .ؿ.ؿ 0ٓٓٓٓٔمقطوع           الجدوؿ   

 «ؿ.ؿ. 0ٓٓٓٗمقطوع     : صورة طبؽ األصؿ عف األسناد والصكوؾ واألوراؽتاسعاا 

 
 :الثامنةالمادة 

تاريخ  110المعدل بموجب القانون رقم  40/3/4334تاريخ  30رقم إضافة فقرة إلى المادة األولى من القانون 
 19/1/1003تاريخ  71والقانون رقم  45/41/4339

تاريخ  ٕٓٛالمعدؿ بموجب القانوف رقـ  ٜٜٔٔ/ٜ/ٓٔتاريخ  ٜٓتضاؼ إلى المادة األولى مف القانوف رقـ 
 :اآلتيةالفقرة  ٜٕٓٓ/ٗ/ٖٕتاريخ  ٕٚوالقانوف رقـ  ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔ
ؿ.ؿ.  0ٓٓٓ٘قدره  دخولاألراضي المبنانية رسـ  دخولهمبطريؽ البر لدى غير المبنانيين ض عمى المسافريف فر يُ »

 .«)خمسة آالؼ ليرة لبنانية(
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 :التاسعةالمادة 
(، ٜٜٗٔالموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ ) ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٔتاريخ  ٕٙٛقانوف رقـ ( مف الٜٔتمغى المادة ) -4

، كما يمغى كؿ نص آخر )فرض رسـ لصالح الخزينة عمى كؿ مغادر( ٜٜٜٔ/ٖ/ٖٔتاريخ  ٗٚوالقانوف رقـ 
 مخالؼ ألحكاـ ىذه المادة.

تاريخ  ٕٓٛوالمعدلة بموجب القانوف رقـ  ٜٜٔٔأيموؿ  ٓٔتاريخ  ٜٓؿ المادة األولى مف القانوف رقـ تعدّ  -ٕ
 -فرض رسـ خروج عمى المسافريف - (ٖٜٜٔ)قانوف موازنة  ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔ

تاريخ  ٕٓٛوالمعدؿ بموجب القانوف رقـ  ٜٜٔٔ/ٜ/ٓٔتاريخ  ٜٓيضاؼ عمى نص المادة األولى مف القانوف رقـ 
 :اآلتيةالفقرة  ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔ
كوجية نيائية لدى مغادرتيـ  كمـ.ُٕٓ٘ٔيفرض عمى المسافريف بطريؽ الجو عمى الرحالت التي تتعدى مسافتيا »

 المبنانية رسـ خروج قدره: األراضي

 ألؼ ليرة لبنانية( عمى كؿ مسافر مف الدرجة السياحية. ستوفؿ.ؿ ) ٓٓٓ،ٓٙ -

 ليرة لبنانية( عمى كؿ مسافر مف درجة رجاؿ األعماؿ. وعشرة آالؼؿ.ؿ )مائة  ٓٓٓ.ٓٔٔ -

 ؿ.ؿ )مائة وخمسوف ألؼ ليرة لبنانية( عمى كؿ مسافر مف الدرجة األولى. ٓٓٓ.ٓ٘ٔ -

 عمى متف طائرات خاصة. عمى كؿ مسافرؿ.ؿ. )أربعمائة ألؼ ليرة لبنانية(  ٓٓٓ،ٓٓٗ -

 .«وتبقى الرسـو كما ىي بالنسبة لباقي الرحالت

 
 :شرةعاالالمادة 

المعدل بموجب الجدول  41/1/4377تاريخ  44/77من القانون رقم  9من المادة  7إلى الفقرة  إضافة نص
  -رسم المستوعب - (4339)قانون موازنة  45/41/4339تاريخ  110الممحق بالقانون رقم  3رقم 

 ٜقـ المعدؿ بموجب الجدوؿ ر  ٜٙٙٔ/ٕ/ٗٔتاريخ  ٙٙ/ٔٔمف القانوف رقـ  ٖمف المادة  ُٚيضاؼ إلى الفقرة 
 :اآلتيلنص ارسـ المستوعب  (ٖٜٜٔ)قانوف موازنة  ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔتاريخ  ٕٓٛالممحؽ بالقانوف رقـ 

 ي:أتمف الخارج رسـ مقطوع وفقًا لما يُيفرض عمى المستوعبات المستوردة »
 ؿ.ؿ  ٓٓٓ.ٓٛقدـ:  ٕٓمستوعب قياس  -
 ؿ.ؿ ٓٓٓ.ٕٓٔقدـ:  ٓٗمستوعب قياس  -

 .الخزينة المبنانية بموجب إيصاؿ تصدره إدارة الجمارؾُيستوفى ىذا الرسـ لحساب 
 .«يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمّر عن طريق الترانزيت
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 معالجة اإلشغال غير القانوني لألمالك العامة البحرية :عشرة الحاديةالمادة 
 

 أوالا:
لممخالؼ أي حقوؽ مكتسبة بوجو الدولة، ويكوف إف معالجة اإلشغاؿ غير القانوني لألمالؾ العامة البحرية ال يرّتب 

ليا الحؽ في أي وقت إلغاء ىذا اإلشغاؿ واسترداد أمالكيا العامة البحرية دوف أف يستحؽ لممخالؼ جراء ذلؾ، أي 
  .تعويض مالي، مف أي نوٍع كاف

لمتعدي الحاصؿ عمى األمالؾ العامة عتبر بمثابة تسوية لممخالفة أو إف دفع الغرامة الُمحّددة بموجب ىذه المادة ال يُ 
يتوجب عمى ىذا الشاغؿ ألي مساحة البحرية، وبالتالي ال ُينشئ لمشاغؿ غير القانوني أي حّؽ مف أي نوٍع كاف، و 

مف األمالؾ العامة البحرية أو قعر أو جوؼ أو سطح المياه اإلقميمية بدوف ترخيص قانوني إخالؤىا، وعمى وزارة 
، أف تضع باإلدارةوالمشار الييا في الفقرات الالحقة  المديرية العامة لمنقؿ البري والبحري –قؿ األشغاؿ العامة والن

 يدىا عمى ىذه المساحة.
 

 ثانياا:
األشغاؿ العامة والنقؿ والمالية، شرط عدـ المساس  يوزير  اقتراحيتـ بصورة استثنائية بموجب مرسوـ بناًء عمى 

 اعتباراً بحقوؽ الغير، معالجة التعديات القائمة عمى األمالؾ العامة البحرية والسماح باإلشغاؿ المؤقت ليذه األمالؾ، 
 ، شرط توفر الشروط التالية:القانوف امف تاريخ صدور ىذ

حاالت والشروط الُمحّددة في الفقرة ثالثًا مف ىذه المادة وأف أف يكوف اإلشغاؿ غير القانوني حاصاًل ضمف ال -ٔ
 يخضع لمغرامات المنصوص عمييا في الفقرة ثامنًا مف ىذه المادة.

 القانوني الفعمي:  غير أف يكوف اإلشغاؿ -ٕ
 .ٜٜٗٔ/ٔ/ٔقد حصؿ قبؿ  -
الُمخصصة لو في المنطقة التي تقع فييا األمالؾ العامة البحرية موضوع  االستعماؿال يتعارض مع وجية  -

 المعموؿ بيا. لألنظمةاإلشغاؿ، وفقًا 
 أف ال يكوف اإلشغاؿ غير القانوني: -ٖ
قد أدى إلى اإلضرار بالمواقع األثرية أو التاريخية، أو إلى تشكيؿ خطر عمى السالمة والصحة العامتيف، أو عمى  -

المفروضة قانونًا لممالحة الجوية أو لإلذاعة، أو إلى مخالفة أي  االرتفاعاتف المدني، أو إلى مخالفة سالمة الطيرا
 حاالت أخرى مفروضة قانونًا.
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 قد أدى إلى تشويو الشاطئ أو إلى اإلضرار بالبيئة. -
بمشاريع ال يمكف  واقعًا عمى مرافؽ عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعمؽ -

 الترخيص بيا إال بموجب قانوف.
 واقعًا عمى طريؽ عاـ مؤٍد إلى الشاطئ البحري و/أو البحر. -
 لمعموـ مع احتفاظ وزارة األشغاؿ العامة والنقؿ بحّؽ إنشاء أو اإلبقاء عمى: الشاطئتأميف تواصؿ  -ٗ
المطموب السماح بإشغاليا وفقًا ألحكاـ ىذه  أجزاء مفتوحة مف األمالؾ العامة البحرية المشغولة بترخيص أو -

 .الشاطئالبحري و/أو إلى البحر بغية المحافظة عمى وحدة تواصؿ  الشاطئالمادة، كممرات لموصوؿ إلى 
 البحري و/أو البحر. الشاطئالطرؽ الرئيسية والفرعية المؤدية إلى  -
 

 :4/4/4331التعديات الحاصمة قبل تاريخ 
  ثالثاا:

الواقعة عمى األمالؾ العامة البحرية والمشغولة خالفًا الناتجة عف التعديات  ،الغرامات الواجب تسديدىامة يحدد قت  
  حالة كؿ منيا:وفؽ طبيعة المخالفة وبحسب و  ٜٜٗٔ/ٔ/ٔ اعتبارًا مفلمقانوف، 

 :لمدولةعامًا ممكًا  لألمالؾ العامة البحرية المشغولة خالفًا لمقانوفالعقار المتاخـ إذا كاف  -ٔ
 تضع اإلدارة يدىا عمى األمالؾ العامة البحرية المشغولة، ويتـ إخالؤىا وفقًا ألحكاـ الفقرة سابعًا مف ىذه المادة.

إلى تاريخ إخالء األمالؾ العامة البحرية غرامة تساوي  ٜٜٗٔ/ٔ/ٔوتفرض في ىذه الحالة عمى الفترة الممتدة مف 
 .ٕٜٜٔ/ٚ/٘ٔتاريخ  ٕٕٕ٘ـو ( البدالت السنوية وفقًا لممرسXٕضعفي )

 :لمدولة أو لممؤسسات العامة أو لمبمدياتخاصًا ممكًا لألمالؾ العامة المشغولة العقار المتاخـ إذا كاف  -ٕ
غير  ثبت الشاغؿويتـ إخالؤىا ما لـ يُ بوجو غير قانوني تضع اإلدارة يدىا عمى األمالؾ العامة البحرية المشغولة 

لمدة ال تقؿ عمى عقد ايجار عمييا  حصؿبأنو  القانوف ايذب العمؿمف تاريخ  اعتباراً أشير  تسعةخالؿ ميمة  القانوني
االمالؾ العامة البحرية المشغولة وواجيتيا نصؼ مساحة  عمى اف تبمغ مجمؿ المساحة المستأجرة عف ثالث سنوات،

 ( المرفؽ.ٔعنيا في الجدوؿ رقـ ) المنصوص اتغرامالفرض في ىذه الحالة ، وتُ ال تقؿ عف واجية االمالؾ المذكورة
 :عميو عمى حؽ إيجار حائزغير أو  اً متاخم اً عقار ال يممؾ  إذا كاف شاغؿ األمالؾ العامة البحرية -ٖ

ما لـ وفقًا ألحكاـ الفقرة سابعًا مف ىذه المادة، تضع اإلدارة يدىا عمى األمالؾ العامة البحرية المشغولة ويتـ إخالؤىا 
 إما:بأنو  بيذا القانوف العمؿمف تاريخ اعتبارًا أشير  ستةميمة  ثبت الشاغؿ خالؿيُ 
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بحيث تصبح المساحة الممموكة منو  كافية ًا لألمالؾ العامة البحرية المشغولة بمساحةمتاخماو اكثر  عقاراً تمّمؾ  -
 تساوي نصؼ مساحة االمالؾ العامة البحرية المشغولة.

 عمى اف تبمغ مجمؿ المساحة المستأجرة لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات،ايجار لعقار متاخـ، عمى عقد  حصؿ -
وواجيتو ال تقؿ عف واجية االمالؾ  األقؿاألمالؾ العامة البحرية المشغولة عمى نصؼ مساحة و/او الممموكة منو 

  .المذكورة
 ٙو/ أو  ٘بند بؽ حينئذ الُيط استوفى أحد الشرطيف المنوه عنيما أعالهأنو غير القانوني أما في حاؿ أثبت الشاغؿ 

  وفؽ حالة المخالفة.
 
إشغالو يستوفي و يممؾ حقًا عمى عقار خاص متاخـ لألمالؾ العامة البحرية  غير القانوني شاغؿال إذا كاف -ٗ
 :إلشغاؿ األمالؾ العامة البحرية ٜٙٙٔحزيراف  ٕٗتاريخ  ٓٔٛٗالمرسوـ المنصوص عنيا في شروط ال
ويسمح لو باإلشغاؿ  الفقرة سادسًا مف ىذه المادةالشاغؿ وفقًا لألحكاـ المنصوص عنيا في ىذا عالج وضع يُ 

 ( المرفؽ.ٔالمنصوص عنيا في الجدوؿ رقـ ) اتغرامالفرض في ىذه الحالة وتُ . المؤقت
 
قرار وحاصؿ عمى يممؾ حقًا عمى عقار خاص متاخـ لألمالؾ العامة البحرية  غير القانوني شاغؿال إذا كاف -٘

 :ٜٜٓٔ/ٛ/ٕٓوزاري إلشغاؿ األمالؾ العامة البحرية قبؿ تاريخ 
مف ىذه الفقرة، بحسب طبيعة الُمخالفة ووفقًا ألحكاـ  ٙالبند عالج وضع الشاغؿ وفقًا لألحكاـ المنصوص عنيا في يُ 

لمساحة المشغولة وتُفرض عميو الغرامات ُمحتسبة عمى شطور ايسمح لو باإلشغاؿ المؤقت الفقرة ثامنًا أدناه، كما 
  ( المرفؽ.ٔوفقًا لما ىو ُمحّدد في الجدوؿ رقـ )

 
شروط ليممؾ حقًا عمى عقار خاص متاخـ، دوف مراعاة العامة البحرية  لألمالؾ القانوني غير الشاغؿ إذا كاف -ٙ

  :ٜٙٙٔحزيراف  ٕٗتاريخ  ٓٔٛٗالمرسـو الواردة في إشغاؿ األمالؾ العامة البحرية 
المساحة المشغولة مف األمالؾ العامة البحرية تتجاوز حدود واجية العقار الخاص المتاخـ إلى واجية عقار  -أ

  آخر.
اجية العقار الخاص المتاخـ ويتـ إخالؤىا و جاوز تتالتي تضع االدارة يدىا عمى األمالؾ العامة البحرية المشغولة 

ا يذب العمؿمف تاريخ  اعتباراً  أشير ستةالشاغؿ خالؿ ميمة ىذا يثبت  ما لـوفقًا ألحكاـ الفقرة سابعًا مف ىذه المادة، 
  إما: بأنو القانوف

 العقار المجاور لمعقار الخاص المتاخـ عمى اف تكوف واجيتو ال تقؿ عف الواجية المشغولة بشكؿ مخالؼ.تمّمؾ  -
عمى اف ال تقؿ واجيتو عف  ايجار لمعقار الخاص المتاخـ، لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات،عمى عقد  حصؿ -

 الواجية المشغولة بشكؿ مخالؼ.
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  ( أدناه.ب) بندالشاغؿ أحكاـ الىذا بؽ عمى ُيطفي ىذه الحالة، 
مساحة العقار الخاص المتاخـ، في ىذه الحالة،  مف األمالؾ العامة البحرية تفوؽ ضعفيّ المشغولة مساحة ال -ب

 ليثبت انو إما:ا القانوف يذب العمؿمف تاريخ ارًا اعتبأشير ستة  ميمةغير القانوني يعطي الشاغؿ 
بحيث تصبح المساحة الممموكة منو  كافية ًا لألمالؾ العامة البحرية المشغولة بمساحةمتاخماو اكثر  عقاراً تمّمؾ  -

 تساوي نصؼ مساحة االمالؾ العامة البحرية المشغولة.
 عمى اف تبمغ مجمؿ المساحة المستأجرة سنوات، ايجار لعقار متاخـ، لمدة ال تقؿ عف ثالثعمى عقد  حصؿ -

وواجيتو ال تقؿ عف واجية االمالؾ  األقؿاالمالؾ العامة البحرية المشغولة عمى نصؼ مساحة و/او الممموكة منو 
  .المذكورة

ة في ىذه الحالعميو فرض بالسماح لو باإلشغاؿ المؤقت وتُ  غير القانوني تتـ معالجة وضع الشاغؿ في ىذه الحالة
 ( المرفؽ.ٔالمنصوص عنيا في الجدوؿ رقـ ) اتغرامال

بالسماح لو  وتتـ معالجة وضع يطبؽ الشاغؿ غير القانوني احد الشرطيف المنوه عنيما أعالهأما في حاؿ لـ 
حتسبة عمى شطور المساحة وتفرض عميو الغرامات مُ حتى أربعة أضعاؼ مساحة عقاره المتاخـ باإلشغاؿ المؤقت 

 ( المرفؽ.ٕىو محّدد في الجدوؿ رقـ )وفقًا لما وذلؾ المشغولة 
 
 إذا كانت الُمخالفة واقعة عمى األمالؾ الخاصة المتاخمة لألمالؾ العامة البحرية: -ٚ

ة الُمشّيدة، بصورة مخالفة لمقانوف، عمى األمالؾ الخاصة الُمتاخمة لألمالؾ العامة ينُتطّبؽ عمى اإلنشاءات واألب
تاريخ  ٜٗ/ٕٖٗاألمالؾ العامة البحرية، أحكاـ قانوف تسوية مخالفات البناء رقـ  باستثمارالبحرية والمرتبطة 

 ، وذلؾ لممخالفات التي يتـ معالجة وضعيا وفؽ أحكاـ ىذه المادة.ٜٜٗٔ/ٖ/ٕٗ
في جميع الحاالت واألوضاع الناتجة مف جراء تطبيؽ ىذه المادة، تبقى مسؤولية المخالؼ قائمة تجاه الغير،  -
 حفظ حقوؽ ىؤالء بالتعويض عف الضرر الالحؽ بيـ بسبب ذلؾ.وتُ 
 

 : رابعاا 
التي ال تعتبر مف الممحقات  ،يدـ عمى نفقة ومسؤولية المخالؼ اإلنشاءات الدائمة عمى األمالؾ العامة البحريةتُ 

والكابينات والمطاعـ قامة عمى العقار الخاص مثؿ التجييزات الرياضية والتنظيمية والترفييية لإلنشاءات المُ  مةكمّ المُ 
  التي يتوجب إيجادىا قريبة مف الشاطئ.

مة لإلنشاءات كمّ محقات المُ التي تعتبر مف المُ  ،يتـ اإلبقاء عمى اإلنشاءات الدائمة عمى األمالؾ العامة البحرية
قامة عمى العقار الخاص مثؿ التجييزات الرياضية والتنظيمية والترفييية التي يتوجب إيجادىا قريبة مف الشاطئ المُ 

 أف تكوف مطابقة ألحكاـ قانوف التنظيـ المدني واألحكاـ التطبيقية المتعمقة باألمالؾ العامة البحرية.شرط 
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دة حدّ األمالؾ العامة البحرية التي تفوؽ المعايير المُ  خالؼ اإلنشاءات الدائمة عمىيدـ عمى نفقة ومسؤولية المُ تُ 
  أعاله.

 
 : خامساا 

عمى المخػالؼ أف يتقػدـ مػف اإلدارة فػي ميمػة ال تتجػاوز ثالثػة أشػير مػف تػاريخ نشػر ىػذا القػانوف بطمػب معالجػة  -ٔ
 وضعو والسماح لو باإلشغاؿ المؤقت.

ذا لػػـ يتقػػّدـ المخػػالؼ بطمػػب معالجػػة وضػػعو وفػػؽ أحكػػاـ ىػػذ انقضػػاءبعػػد  ، ُتطّبػػؽ بحقػػو تػػدابير ه المػػادةىػػذه الميمػػة، وا 
 .الفقرة سابعًا مف ىذه المادةاإلخالء ووضع اليّد المنصوص عمييا في 

 
افؽ المخالفة يتـ دراسة الطمبات الُمقّدمة مف قبؿ اإلدارة، التي تقوـ بإعداد تقرير حوؿ اإلشغاؿ الحاصؿ ومدى تو  -ٕ

 .ىذه المادةمع مندرجات معالجتيا وفؽ أحكاـ 

مكػػف لػػوزير األشػػغاؿ العامػػة والنقػػؿ وبقػػرار عمػػى اإلدارة البػػّت بالطمػػب خػػالؿ ميمػػة أربعػػة أشػػير مػػف تػػاريخ تقديمػػو. وي
 معمؿ بناء لطمب اإلدارة، إعطاء ميمة إضافية ال تتجاوز أربعة أشير لمبت بالطمب.

 
، تطمػب الفقرة ثانيػاً مف  ٖاإلشغاؿ أو جزءًا منو يندرج ضمف المخالفات الوارد ذكرىا في البند حاؿ تـ اعتبار في  -ٖ

اإلدارة مػػف الشػػاغؿ إزالػػة كافػػة المخالفػػات أو التشػػوييات أو األضػػرار وذلػػؾ خػػالؿ فتػػرة سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ التبميػػغ 
زالػػة المخالفػػات أو التشػػوييات أو األضػػرا ر مػػف قبػػؿ اإلدارة عمػػى مسػػؤولية المخػػالؼ تحػػت طائمػػة عػػدـ التػػرخيص لػػو وا 

 .ونفقتو
 

عند التثبت مف إزالة المخالفات المبينة أعاله ضمف فترة الستة أشير مف تاريخ التبميػغ باإلزالػة تسػتكمؿ اإلدارة دراسػة 
 ، وتسري ميمة األربعة أشير مف تاريخ إزالة المخالفة.الطمب

 
، تطمب اإلدارة مف ه المادةالتي يمكف تسوية وضعيا وفؽ أحكاـ ىذ عند اعتبار المخالفة تندرج ضمف المخالفات -ٗ

)قػانوف  ٕٕٓٓ/ٚ/ٜٕتػاريخ  ٗٗٗالمخالؼ إعداد دراسة تقيػيـ األثػر البيئػي لممشػروع القػائـ وفقػًا ألحكػاـ القػانوف رقػـ 
تػػاريخ  ٖٖٙٛي رقػػـ حمايػػة البيئػػة( والمراسػػيـ والقػػرارات التطبيقيػػة لػػو، ال سػػيما منيػػا مرسػػـو أصػػوؿ تقيػػيـ األثػػر البيئػػ

عداد خطة اإلدارة البيئية التي يتوجب أف تمحظ التالي:  ٕٕٔٓ/ٛ/ٚ  وتعديالتو، وا 
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التقيد بالمواصفات والمعايير المتعمقة بمموثات اليواء والنفايات السائمة المتولدة عف المؤسسات المصنفة  .أ
 ومحطات معالجة المياه كما ىي محددة مف قبؿ وزارة البيئة.

ارة سميمة لمنفايات الصمبة بما فييا عمميات فرز المواد الممكف إعادة تدويرىا كافة )زجاج، التقيد بإد .ب
 بالستيؾ، ورؽ، كرتوف...( ونقميا إلى المؤسسات المختصة إلعادة تدويرىا وذلؾ عمى نفقة صاحب العالقة.

 ذا البند.إعداد تقرير دوري كؿ ستة أشير حوؿ كيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في ى .ج
 رة.اعمى المخالؼ اعداد دراسة تقييـ األثر البيئي لممشروع خالؿ ميمة ثالثة أشير مف تاريخ طمب اإلد

 
 عمى وزارة البيئة البت بدراسة تقييـ األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية خالؿ ميمة شيريف مف تاريخ تقديميا. -٘
 
بناًء القتراح وزيري في بنود ىذه المادة، تّعد اإلدارة مشروع مرسوـ المتطمبات الواردة جميع عند إتماـ المخالؼ  -ٙ

بمعالجة التعديات والسماح باإلشغاؿ المؤقت خالؿ ميمة شير مف تاريخ إتماـ  األشغاؿ العامة والنقؿ والمالية
 .الفقرة ثامنًا مف ىذه المادةوتسديد المبالغ المتوجبة وفؽ أحكاـ  الفقرةالمخالؼ لكافة المتطمبات الواردة في بنود ىذه 

 
 سادساا: 

إلى عقد إيجار أو استثمار لمعقار الخاص  باالستنادفي جميع الحاالت التي يتـ فييا السماح باإلشغاؿ المؤقت 
الُمتاخـ لألمالؾ العامة البحرية، ُيسجؿ العقد لدى كاتب العدؿ والبمدية المعنية وعمى الصحيفة العينية لمعقار، 

 سماح باإلشغاؿ منتييًا بانتياء مدة العقد المذكور.وُيعتبر ال
 

 سابعاا:
في جميع الحاالت التي تضع فييا اإلدارة يدىا عمى المساحات المشغولة مف األمالؾ العامة البحرية وفقًا ألحكاـ 

 ىذه المادة.
ـّ إخالء ىذه المساحات مف شاغمييا دوف أف يترتب ليؤالء أو لمّف يستمدوف حقوقيـ  -ٔ منيـ أي حؽ أو تعويض يت

 تجاه اإلدارة مف أي نوع كاف.
ُيعتبر الشاغؿ الذي ال يخمي المساحات المشغولة معتديًا وتطبؽ عميو القوانيف الجزائية التي ترعى ىذه  -ٕ

 األوضاع.
ـ ىذه تبقى الغرامات متوجبة عمى الشاغؿ عف فترة اإلشغاؿ السابقة لتنفيذ اإلخالء، وعميو تسديدىا وفقًا ألحكا -ٖ

 المادة.
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تحتفظ اإلدارة بحقيا في اإلبقاء عمى اإلنشاءات والردميات القائمة عمى ىذه المساحات أو في طمب ىدميا  -ٗ
زالتيا مف قبميا أو مف قبؿ الُمخالفيف وفي الحالتيف عمى نفقة المخالفيف ومسؤوليتيـ، وفي ىذه الحالة ُتحصّؿ  وا 

 رىا اإلدارة.تكاليؼ ىذا العمؿ بموجب أوامر تحصيؿ تصد
 

 ثامناا:
دة بالمرسـو حدّ ـ البدالت السنوية المُ وقيّ  سبّْ ، يتـ اعتماد النِ عف الفترة السابقة لتاريخ اإلشغاؿ احتساب الغرامات لغاية
وذلؾ عف الفترة مف ، ٕٜٜٔ/ٚ/٘ٔتاريخ  ٕٕٕ٘ؿ بالمرسـو رقـ عدّ المُ  ٖٜٙٔ/ٗ/ٕ٘تاريخ  ٕٔٗٛٔرقـ 
وتعديالتو بالنسبة لمفترة  ٕٜٜٔ/ٚ/٘ٔتاريخ  ٕٕٕ٘المرسوـ رقـ ، ويسري ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٔحتى  ٜٜٗٔ/ٔ/ٔ

  ممعالجة التالية:ل اً فق، و ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٔالالحقة لتاريخ 
 

 عدد السنوات(. xنسب المضاعفة  xالسنوي لممساحة المشغولة  = )البدؿّ  الغرامة المتوجبة
  د قيمة بدالت ورسـو األشغاؿ والغرامات عمى النحو التالي:سدّ يُ ف أعمى الشاغؿ 

 المعالجة:عف الفترة السابقة لتاريخ  -ٔ
تبمغو أمر التحصيؿ د المبالغ المتوجبة عميو خالؿ ميمة ثالثة أشير مف تاريخ سدّ عمى الشاغؿ المخالؼ أف يُ  -

% مف الغرامات المتوجبة ٕٓنسبة يعفى مف  واحدةىذه المبالغ دفعًة حاؿ تسديد وفي ، الصادر مف قبؿ اإلدارة
  عميو.

، تقسيط المبالغ المتوجية تبّمغو أوامر التحصيؿخالؼ أف يطمب، خالؿ ميمة شير مف تاريخ يمكف لمشاغؿ المُ  -
يستحؽ القسط األوؿ منيا خالؿ الشير األوؿ مف تاريخ متساوية لمدة خمس سنوات عمى خمسة أو عشرة أقساط 

يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس ؿ مى التقسيط. وفي ىذه الحالة تسري عميو فائدة سنوية بمعدّ الموافقة ع
سجؿ قيمة األقساط اإلجمالية مع فوائدىا كديف ممتاز عمى الصحيفة العينية وتُ سنوات بتاريخ الموافقة عمى التقسيط، 

ال عمى الشاغؿ ال خالؼ تقديـ كفالة مصرفية توازي قيمة األقساط مُ لمعقار المتاخـ الذي تعود ممكيتو لمشاغؿ، وا 
 اإلجمالية مع فوائدىا.

  واحدة. دفعةً في حاؿ التأخير في دفع أي قسط، تستحؽ جميع األقساط الباقية 
 
 
 
 المعالجة:عف الفترة الالحقة لتاريخ  -ٕ
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د الرسـو عف كؿ سدّ ويتـ لذلؾ إصدار مراسيـ إشغاؿ ليا، تُ  ىذه المادةفي الحاالت التي يتـ معالجتيا وفؽ أحكاـ 
وذلؾ عف كامؿ المساحات وفقًا ليذا المادة، سنة خالؿ الشير األوؿ مف السنة وفقًا لبدالت اإلشغاؿ المعموؿ بيا 

  ( الُمرفؽ.ٖرقـ )المشغولة وفؽ نسب المضاعفة عمى الشطور بحسب الجدوؿ 
 

 تاسعاا:
دة حدّ ى حكمًا في حاؿ التخمؼ عف دفع األقساط المستحقة في المواعيد المُ مغباإلشغاؿ المؤقت معتبر السماح يُ 

دارة يدىا عمى . وفي ىذه الحالة تضع اإلُحكماً  بموجب الموافقة الممنوحة عمى التقسيط، ويتـ إلغاء مرسوـ اإلشغاؿ
  ة في جميع األحواؿ.بقساط متوجاألمالؾ العامة البحرية المشغولة ويتـ إخالؤىا وتبقى المبالغ واأل

 نوعٍ  نشئ لممخالؼ أي حؽ مف أيإف دفع الغرامة في ىذا اإلطار ال يعتبر بمثابة تسوية لممخالفات أو لمتعدي وال يُ 
  كاف.

 
  :عاشراا 

 ٜٜٗٔ/ٔ/ٔ، بحؽ شاغمي األمالؾ العامة البحرية قبؿ القانوف ت الجزائية الحاصمة، قبؿ نفاذ ىذاتتوقؼ المالحقا
بدوف ترخيص قانوني، وُتشطب اإلشارة عف العقار الخاص المتاخـ موضوع المعالجة وتسقط المالحقات الجزائية، 
في حاؿ استحصؿ الشاغموف عمى مرسـو بالسماح ليـ باإلشغاؿ وفقًا ألحكاـ ىذه المادة. وفي حاؿ عدـ استحصاؿ 

دارة يدىا عمى األمالؾ العامة البحرية المشغولة ىؤالء عمى المرسوـ المذكور تتابع المالحقات الجزائية وتضع اإل
 ويتـ إخالؤىا وفقًا الفقرة سابعًا مف ىذه المادة.

 
 4/4/4331التعديات الحاصمة بعد تاريخ 

 
  حادي عشر:

دة حدّ تسديد الغرامات المُ  ،ولمرة واحدة ،عمى المخالفيف ٜٜٗٔ/ٔ/ٔالحاصمة بعد تاريخ  فرض بشأف التعدياتيُ 
محقة لعاـ )الموازنة العامة والموازنات المُ  ٖٜٜٔ/ٕٔ/ٓٔتاريخ  ٕٓٛالممحؽ بالقانوف رقـ  ٜرقـ  بموجب الجدوؿ

  دت قيمة الغرامة كالتالي:( التي حدّ ٖٜٜٔ
سعر المتر التخميني لمعقار الخاص المتاخـ حسب المنطقة العقارية  x ٘ xالغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي 

 وتعديالتو. ٕٜٜٔ/ٚ/٘ٔتاريخ  ٕٕٕ٘د في المرسـو رقـ حدّ المُ خالفة التي تقع فييا المُ 
 اىذالمبالغ المتوجية عميو خالؿ ميمة ثالثة أشير مف تاريخ صدور  وتسديد إزالة المخالفاتالمخالؼ  عمى الشاغؿ

  شار إلييا أعاله.ويستفيد مف التخفيضات وأحكاـ التقسيط المُ  القانوف
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 وانتقاليةأحكام عامة 

 ثاني عشر: 
ال تسري ميؿ مرور الزمف الُمحّددة في القوانيف النافذة وخاصًة في قانوف الُمحاسبة العمومية عمى الرسوـ والغرامات 

 الوارد ذكرىا في ىذه المادة. 
 ُتحّصؿ ىذه الرسوـ والغرامات وفقًا لألصوؿ.

 
  ثالث عشر:
  دة.األحكاـ الممحوظة والواردة آنفًا عمى كؿ مخالفة عمى حِ طبؽ شغاؿ ينطوي عمى أكثر مف مخالفة، تُ اذا كاف اإل

 
 رابع عشر:

طبؽ أحكاـ المرسـو رقـ ، ال تُ ٜٜٗٔ/ٔ/ٔمعالجة المخالفات الحاصمة قبؿ تاريخ  جؿة أعاله، وألينفي الحاالت المب
 .في ىذه المادة عتمدة لممعالجةوتعديالتو التي تتعارض مع األسس المُ  ٜٙٙٔ/ٙ/ٕٗتاريخ  ٓٔٛٗ

 
 :خامس عشر

يعاقب بالغرامة مف خمسة عشرة مميوف الى خمسيف مميوف ليرة لبنانية كؿ شاغؿ مرخص لو باستثمار األمالؾ 
عبر الطرؽ الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الشاطئ البحري و/أو البحر،  العامة البحرية يخالؼ مبدأ ولوج الشاطئ،

 .طريؽ وضع أو إنشاء أي حاجز مادي عف طريؽ فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عف
وفي حاؿ تكرار المخالفة ال يستفيد المخالؼ مف األسباب المخففة، أما في حاؿ التكرار مرتيف يقضى بوقؼ العمؿ 

 .بالترخيص إلى حيف إزالة المخالفة
 

 :سادس عشر
بناء القتراح وزير األشغاؿ  ىذا القانوف، نفاذتحدد بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء، خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ 

العامة والنقؿ دقائؽ تأميف تواصؿ الشاطئ ضمف األمالؾ العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمف ىذا الحؽ 
مف جية وتحمي الممكية الخاصة مف جية أخرى وكذلؾ تحديد أي إجراءات تؤمف حؽ وصوؿ المواطنيف الى 

 الشاطئ.
مميوف الى خمسيف مميوف ليرة لبنانية كؿ شاغؿ مرخص لو باستثمار األمالؾ  يعاقب بالغرامة مف خمسة عشرة

العامة البحرية يخالؼ أحكاـ المراسيـ وفي حاؿ تكرار المخالفة ال يستفيد المخالؼ مف األسباب المخففة، أما في 
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لؼ أي تعويض أو حاؿ التكرار مرتيف يقضى بوقؼ العمؿ بالترخيص إلى حيف إزالة المخالفات دوف أف يحؽ لممخا
 .عطؿ وضرر مف أي نوع كاف

 
 :سابع عشر

% )واحد ٔيقتطع مف عائدات الرسوـ والغرامات المفروضة عمى إشغاؿ األمالؾ العامة البحرية وفقًا لألصوؿ نسبة 
بالماية( سنويًا تخصص في موازنة المديرية العامة لمنقؿ البري والبحري إلنشاء وتجييز وصيانة وتشغيؿ المسابح 

 .المجانية لمعموـ تنفيذًا لمبرنامج الوطني لممسابح المجانية لمعموـ عمى امتداد الشاطئ المبناني

 
 ثامن عشر:

 يوزير مرسـو يتخذ في مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح بموجب  ىذه المادةدقائؽ تطبيؽ  ،عند االقتضاء ،حددتُ 
 األشغاؿ العامة والنقؿ.و المالية 

 4الجدول رقم 
 

 نسبة المضاعفة عمى الشطور المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخـ المساحة
 .٘ٚ.xٔ ضعفي مساحة العقار المتاخـحتى الشطر الذي يوازي 

 .ٕ٘.Xٕ الشطر الذي تجاوز الضعفيف لغاية ثالثة أضعاؼ
 .٘ٚ.xٕ الشطر الذي يتجاوز ثالثة أضعاؼ لغاية أربعة أضعاؼ

 .ٕ٘.Xٖ أضعاؼالشطر الذي يتجاوز أربعة 
 

 1الجدول رقم 
 
 نسبة المضاعفة عمى الشطور المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخـ

 .Xٕ ضعفي مساحة العقار المتاخـحتى الشطر الذي يوازي 
 .٘.Xٕ الشطر الذي تجاوز الضعفيف لغاية ثالثة أضعاؼ

 .Xٖ الشطر الذي يتجاوز ثالثة أضعاؼ لغاية أربعة أضعاؼ
 .٘.Xٖ الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاؼ

 
 9الجدول رقم 
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الرسوـ السنوية نسبة مضاعفة عمى  المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخـ

  عمى الشطور
 .Xٔ ضعفي مساحة العقار المتاخـحتى الشطر الذي يوازي 

 .ٕ٘.Xٔ الشطر الذي تجاوز الضعفيف لغاية ثالثة أضعاؼ
 .٘.Xٔ الذي يتجاوز ثالثة أضعاؼ لغاية أربعة أضعاؼالشطر 

 
 :عشرة الثانيةالمادة 

( )إخضاع جوائز اليانصيب 4311)قانون موازنة  49/7/4311تاريخ  4/11من القانون رقم  93تعديل المادة 
 لرسم نسبي(
( )إخضاع جوائز اليانصيب لرسـ ٜٗٛٔ)قانوف موازنة  ٜٗٛٔ/ٙ/ٖٔتاريخ  ٗٛ/ٔمف القانوف رقـ  ٜٖتعدؿ المادة 

 كاآلتي:نسبي( بحيث تصبح 
خالفًا ألي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعو، وجوائز اليانصيب األجنبي المجاز بيع أوراقو »

% مف قيمة ىذه الجوائز، يؤخذ إيرادًا ٕٓليرة لبنانية، لرسـ نسبي قدره  0ٓٓٓٓٔفي لبناف، التي تفوؽ قيمتيا 
 .«لمموازنة العامة

 عشرة: الثالثةالمادة 
 وتعديالته )قانون ضريبة الدخل( 41/7/4353تاريخ  411من المرسوم االشتراعي رقم  15تعديل المادة 
خؿ( بحيث وتعديالتو )قانوف ضريبة الد ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٔتاريخ  ٗٗٔمف المرسوـ االشتراعي رقـ  ٘ٗتعدؿ المادة 
 :يأتتصبح كما ي

  -أ » 
  :اوالا 

سنوات تخميف ما لدييا مف عناصر  لممؤسسات الخاضعة لطريقة التكميؼ بالربح الحقيقي اف تعيد كؿ خمس
 .المحددة في قانوف التجارة لتخميف المقدمات العينية في شركات االمواؿ لألصوؿصوؿ ثابتة وفقا أ

يبمغ محضر التخميف الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنيا االعتراض عميو اماـ لجنة االعتراضات عمى 
ضريبة الدخؿ خالؿ ثالثة اشير مف تاريخ التبميغ وعمى المجنة المذكورة اف تصدر قرارىا بشأف االعتراض 

ة مالحظاتيا عمى تقرير المؤسس وتحديد التخميف النيائي خالؿ ميمة اقصاىا ستة اشير مف تاريخ تقديـ
 .ال اعتبر محضر التخميف نافذاً ا  المقرر، و 
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 : ثانياا 
مف سعر كمفتيا االصمي او مف رصيده المتبقي بعد  بأعمىفي حاؿ تخميف عناصر االصوؿ الثابتة 

 .االستيالؾ، تعتبر الزيادة ربح تحسيف
 :اآلتيتيفال يخضع ىذا الربح لضريبة الدخؿ في اي مف الحالتيف 

 .صوؿ والخصـو مف الميزانيةألبي افي حساب خاص في كؿ مف جان ذا بقي مستقالً إ -ٔ
ذا استعمؿ في تغطية خسائر ما تزاؿ ظاىرة ومحددة في الميزانية وذلؾ ضمف حدود ما يستعمؿ منو إ -ٕ

 .في تغطية ىذه الخسائر

في الحاالت االخرى. ويمكف عندئذ احتساب  (%ٓٔ) عشرة بالمئة يخضع ىذا الربح لضريبة الدخؿ بمعدؿ
 .االستيالؾ عمى القيمة الجديدة الظاىرة بنتيجة اعادة التخميف

 

  :ثالثاا 

غير انو يحؽ لممكمؼ ( % 45) و جزئي لضريبة الدخؿ بمعدؿأربح التحسيف الناتج عف تفرغ كمي يخضع 
السنة التي تحقؽ فييا اف يطمب تنزيؿ الذي يعيد توظيؼ ىذا الربح او بعضو قبؿ انقضاء سنتيف بعد 

الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفو منو في بناء مساكف دائمة إليواء المستخدميف واالجراء العامميف 
 مكررة مف قانوف ضريبة الدخؿ. ٘في المؤسسة. تطبؽ في ىذه الحالة احكاـ وشروط المادة 

 .ا يستعمؿ منو في اطفاء الخسائر الالحقة بالمؤسسةكما يعفى ربح التحسيف الناتج عف التفرغ بقدر م

ويمكف لشركات االمواؿ المكمفة عمى اساس الربح المقطوع اف تعيد كؿ خمس سنوات تخميف ما لدييا مف 
 .المحددة لممكمفيف عمى طريقة الربح الحقيقي لألصوؿعناصر اصوؿ ثابتة وفقا 

أرباح التفرغ عف األصوؿ الثابتة بما فييا  %(٘ٔتخضع لمضريبة بمعدؿ خمسة عشرة بالمئة ) -  ب
العقارات، التي تعود ألشخاص طبيعييف ومعنوييف خاضعيف لمضريبة عمى الدخؿ عمى أساس الربح المقطوع 

 .أو المقدر
%( أرباح التفرغ عف العقارات التي تعود ألشخاص ٘ٔتخضع لمضريبة بمعدؿ خمسة عشرة بالمئة ) -  ج

خاضعيف لمضريبة عمى الدخؿ، أو كانوا يتمتعوف بإعفاءات دائمة أو خاصة أو طبيعييف ومعنوييف غير 
استثنائية مف تمؾ الضريبة، أو تعود ألشخاص طبيعييف خاضعيف لمضريبة عمى الدخؿ وال تشكؿ ىذه 

 :يأتوفقًا لما ي صوؿ ممارسة المينة،العقارات أصاًل مف أ
عف أمكنة السكف األساسية لمشخص الطبيعي عمى أف ال تستثنى مف الضريبة المذكورة أعاله أرباح التفرغ 

 .تتجاوز المسكنيف
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الخاضع لمضريبة ، تنزؿ عف كؿ سنة كاممة تفصؿ بيف تاريخ حيازة العقار  مف أجؿ احتساب ربح التفرغ
% مف قيمة ربح التفرغ. ويعفى مف الضريبة ربح التفرغ عف العقار إذا كاف ٛوتاريخ التفرغ عنو ، نسبة 

سنة كاممة وما فوؽ عمى أف يدفع الفرؽ في السنة التي يحصؿ  ٕٔاستمر في حيازتو لمدة  قد غالمتفر 
 .خالليا التفرغ

يتوجب عمى األشخاص المشار إلييـ أعاله، عند القياـ بعممية تفرغ خاضعة لمضريبة، التصريح عف عممية 
 .التفرغالتفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنيا خالؿ ميمة شيريف مف تاريخ 

 ٕٛٓٓ/ٔٔ/ٔٔتاريخ  ٗٗتفرض الغرامات المنصوص عمييا في القانوف رقـ عند مخالفة أحكاـ ىذه المادة 
 )قانوف اإلجراءات الضريبية(. 
 

 .«تحدد دقائؽ تطبيؽ ىذه المادة بقرار يصدر عف وزير المالية

 
 فرض رسم عمى عقود البيع العقاري :عشرة الرابعةالمادة 

% )اثناف بالمائة( يحتسب عمى ثمف المبيع المبّيف  ٕعقاري ممسوح يفرض رسـ قدره  عند تنظيـ عقد بيع
 في العقد ويضاؼ إليو الرسـ البمدي وذلؾ كدفعة مف أصؿ قيمة رسـ الفراغ العقاري.

اعتبارًا مف تاريخ تنظيـ عقد البيع  خمسة عشر يوماا رسـ في صندوؽ الخزينة خالؿ يتوجب تسديد ىذا ال
 ى أف يسدد الرصيد عند تسجيؿ العقد في السجؿ العقاري.الممسوح، عم

ال يمكف استرداد الرسـ المدفوع والمشار إليو أعاله في حاؿ عدـ تسجيؿ العقد في الصحيفة العينية لمعقار 
 المبيع خالؿ سنة مف تاريخ تنظيـ العقد.

 
 
 
 
 

 :عشرة الخامسةالمادة 
وتعديالته )قانون  4353حزيران  41تاريخ  411من المرسوم االشتراعي رقم  91نص المادة  تعديل

 الدخل(ضريبة 
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وتعديالتو )قانوف ضريبة  ٜٜ٘ٔحزيراف  ٕٔتاريخ  ٗٗٔمف المرسوـ االشتراعي رقـ  ٕٖنص المادة  عدؿ
 عمى النحو التالي:الدخؿ(، 

شركات التوصية  - الشركات المحدودة المسؤولية -أرباح شركات األمواؿ )الشركات المغفمة  تخضع»
 عشرة بالمائة(. % )سبعٚٔباألسيـ بالنسبة لمشركاء الموصيف( فتخضع لضريبة نسبية قدرىا 

 ليرة. وال تضاؼ أية عالوة عمى أصؿ عند حساب الضريبة يترؾ مف الربح الخاضع ليا ما كاف دوف األلؼ
  .«الضريبة

 
 : عشرة السادسةالمادة 

وتعديالته )قانون ضريبة  41/7/4353تاريخ  411مكرر من المرسوم االشتراعي رقم  71تعديل المادة 
 :الدخل(

)قانوف موازنة  ٕٓٓٓشباط  ٗٔتاريخ  ٖٚٔمف القانوف رقـ  ٕ٘ألغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 
وتعديالتو  ٜٜ٘ٔحزيراف  ٕٔتاريخ  ٗٗٔالمرسوـ االشتراعي رقـ  مكرر مف ٕٚ( عمى المادة ٕٓٓٓالعاـ 

كانوف األوؿ  ٖٓتاريخ  ٕٗ٘)قانوف ضريبة الدخؿ(، والمعدلة بموجب المادة األولى مف القانوف رقـ 
 .ٕٔٓٓنيساف  ٖتاريخ  ٕٖٓ، والمصححة بموجب القانوف رقـ ٕٓٓٓ

 
 : عشرة السابعةالمادة 

 (1009)موازنة عام  90/4/1009تاريخ  137رقم من القانون  54تعديل المادة 
 ( بحيث تصبح عمى ٖٕٓٓ)موازنة عاـ  ٖٕٓٓ/ٔ/ٖٓتاريخ  ٜٚٗمف القانوف رقـ  ٔ٘تعدؿ المادة     
 الشكؿ التالي:     

  أوالا:»
 ٜ٘/ٗٗٔرقـ  ضريبة الدخؿ )المرسوـ االشتراعي خالفًا ألي نص آخر، تخضع ألحكاـ قانوف

 :%(ٚ) سبعة بالمائةوتعديالتو( ولضريبة الباب الثالث منو بمعدؿ  
يرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارؼ بما فييا حسابات  - ٔ  فوائد وعائدات وا 

   التوفير )االدخار( باستثناء الحسابات المفتوحة باسـ الحكومة والبمديات والمؤسسات العامة،  
 الدبموماسية والقنصمية األجنبية في لبناف.والبعثات   

لغير  فوائد وعائدات الودائع وسائر االلتزامات المصرفية بأي عممة كانت بما فييا تمؾ العائدة - ٕ
 المقيميف.

دارة األمواؿ. - ٖ يرادات وعائدات حسابات االئتماف وا   فوائد وا 
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الشركات وسندات الديف التي تصدرىاعائدات وفوائد شيادات اإليداع التي تصدرىا جميع المصارؼ  - ٗ
 المغفمة.    
يرادات سندات الخزينة المبنانية. - ٘      فوائد وا 

 
   ثانياا:

إذا كانت ىذه الفوائد والعائدات واإليرادات داخمة ضمف أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات 
فإنيا تبقى خاضعة لمضريبة المنصوص عمى أساس الربح الحقيقي،  بضريبة الدخؿ تجارية خاضعة لمتكميؼ

 عمييا في الفقرة )أواًل( أعاله وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنيا عبئَا ينزؿ مف إيرادات تمؾ المؤسسات.
 

أما إذا كانت ىذه الفوائد والعائدات واإليرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو ميف حرة خاضعة لمتكميؼ 
المقطوع، فإنيا تبقى خاضعة لمضريبة المنصوص عمييا في الفقرة )أواًل( بضريبة الدخؿ عمى أساس الربح 

أعاله، وتضاؼ قيمتيا الصافية، بعد حسـ قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى اإليرادات السنوية لتمؾ المؤسسات 
 .«والميف، ويطبؽ عمييا معدؿ الربح المقطوع الستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب األوؿ

 
 :الثامنة عشرةالمادة 

 ُيعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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 االسباب الموجبة 
 لغايات تمويل رفع الحد األدنى لمرواتب لقانون بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية

عطاء زيادة غالء معيشة لمموظفين والمتعاقدين واألجراء في اإلدارات العامة   واألجور وا 
 وفي الجامعة المبنانية والبمديات واتحادات البمديات والمؤسسات العامة غير  

 الخاضعة لقانون العمل وكذلك تحويل رواتب المالك اإلداري العام 
 يمية في وزارة والمتعاقدين واألجراء وافراد الهيئة التعم

 التربية والتعميم العالي واألسالك العسكرية
 

عطاء زيادة غالء معيشة لمموظفيف أمف  جؿ زيادة واردات الخزينة لغايات تمويؿ رفع الحد األدنى لألجور وا 
العامة غير والمتعاقديف واالجراء في االدارات العامة وفي الجامعة المبنانية والبمديات واتحادات البمديات والمؤسسات 

الخاضعة لقانوف العمؿ وكذلؾ تحويؿ رواتب المالؾ االداري العاـ والمتعاقديف واالجراء وأفراد الييئة التعميمية في 
 وزارة التربية والتعميـ العالي واألسالؾ العسكرية.

ؿ وحرصًا عمى عدـ تحميؿ المواطنيف أعباء إضافية عمى كافة مستمزماتيـ واحتياجاتيـ جراء رفع معد
 الضريبة عمى القيمة المضافة، 

وبما اف قانوف رسـ الطابع المالي لـ يمحظ بصورة واضحة قيمة الطوابع المتوجبة عمى رخص استثمار المياه 
 الجوفية والمتفجرة والجارية عمى سطح األرض ورخص تعبئة المياه وبيعيا مف الغير.

 ومف اجؿ سد النقص التشريعي.
واستفادوا مف أحكاـ تسوية  ٜٜٗٔفيف الذيف ارتكبوا مخالفات بناء قبؿ العاـ لمعدالة بيف المكم وتوخياً 

 ٕٓٔٓولغاية العاـ  ٜٜٗٔمخالفات بموجب نصوص قانونية وبيف المكمفيف الذيف ارتكبوا مخالفات بناء مف العاـ 
 ضمنًا، ونظرًا  لكثرة المخالفات التي حصمت في تمؾ الفقرة، 

 في اسعار العقارات، ونظرًا لمتضخـ الكبير الحاصؿ 
وبما انو مف الطبيعي اف يتـ اخضاع األرباح الناشئة عف التفرغ عف العقارات لمضريبة مع اعطاء حوافز 

 ضريبية لألشخاص الذيف يحتفظوف بعقاراتيـ لمدة طويمة، 
 ومف اجؿ حث المواطنيف عمى تنفيذ اتفاقيات وعقود البيع العقاري لدى الدوائر العقارية، 

 استيفاء الخزينة جزئيًا ليذا النوع مف الرسوـ مسبقًا، ومف اجؿ
 ونظرًا لمتضخـ النقدي الناتج عف التغيير في قيـ العقارات والموجودات الثابتة والمتداولة، 
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ظيار موجوداتيـ الثابتة والمتداولة وفقًا  ومف اجؿ إتاحة الفرصة لممكمفيف لتصحيح قيودىـ المحاسبية وا 

 لقيمتيا الرائجة، 
 ونظرًا لما توفره إعادة التقييـ مف ايرادات فورية لمخزينة، 

وبما اف بعض األشخاص يقوموف باستثمار األمالؾ البحرية العمومية خالفًا لألنظمة والقوانيف النافذة، 
وبالتالي دوف االستحصاؿ عمى التراخيص الالزمة وتسديد الرسوـ المتوجبة عمييـ مف جراء ىذا االستثمار لصالح 

 لخزينة، ا
 

 لذلؾ، 
 

 أعدت الحكومة مشروع القانوف المرفؽ وىي اذ تحيمو الى المجمس النيابي الكريـ ترجو إقراره.
 

 

 


