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 مشروع قانون 

 املوازنة العامة واملوازنات امللحقة

 20192019 لعام
 

 

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنةمواد املوازنة
 

                                        تحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنة      ::                      املادة األولىاملادة األولى

                                                                            تحددددرق م قددددام املوازنددددة العامددددة واملوازنددددات امللحقددددة أددددأ ال دددد ة املال ددددة ال دددد  ت ددددرم  دددد  مو  

       9102           كددددانون ا و      10          وتنتهدددد   دددد        9102             كددددانون ال ددددا   
 
 وفقددددا
 
                       حكددددام املدددداقتين ال ان ددددة       

                         وال ال ة مأ هذا القانون.
 

                    االعتماداتاالعتمادات      ::                          املادة الثانيةاملادة الثانية

                             االأتماقات امل ي ة    ما يأت :        امللحقة                                 تفتح    املوازنة العامة واملوازنات 
 

 )ليرة( 2019العام 

 املوازنة العامة

                   21688568566.866000            الجزء ا و  

                  168.0658266626000             الجزء ال ا  

                   966856.1.6000..2.6 موع املوازنة العامةمج

 املوازنات امللحقة

               92600060006000                       مريرية ال انصيب الوطن 

               8.6.0169016000                                       املريرية العامة للح وب والشم ر  ال كري 

                  262.6682561266000        االتصاالت

                  2681069.060286000 مجموع املوازنات امللحقة

  0       6.8.600          266.6068.5 املجموع العام
   

 للجراو   قم )
 
              وذلك وفقا
 
                       ( امللحقة بهذا القانون. 4 و   1  ،    9  ،    0         
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                  الوارداتالواردات      ::                          املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                                              تقر  وا قات املوازنة العامة واملوازنات امللحقة ألى الوجه التال :
 

 )ليرة( 2019العام 

 املوازنة العامة

                   196016688860006000                 الوا قات العاقية  –           الجزء ا و  

                  86.2.65526.1.6000                    الوا قات االستث ائ ة  –             الجزء ال ا   

                   966856.1.6000..2.6  مجموع املوازنة العامة 

 املوازنات امللحقة

               92600060006000                       مريرية ال انصيب الوطن 

               8.6.0169016000 املريرية العامة للح وب والشم ر  ال كري 

                  262.6682561266000        االتصاالت

              069.060286000    2681 مجموع املوازنات امللحقة

     6000   .8. 6          266.6068.5 املجموع العام
 

 للجراو   قم )
 
              وذلك وفقا
 
                       ( امللحقة بهذا القانون.   8 و   7  ،  6  ،  5         

 

                            إجازة الجبايةإجازة الجباية      ::                          املادة الرابعةاملادة الرابعة

  حكدددام هدددذا القدددانون و حكدددام القدددوانين ال افدددذ ، ج ايدددة م تلددد  ال دددرائب 
 
                                                                يجددداز وفقدددا
 
         

         ( امللحقدددددة    8  و    7  ،  6  ،  5             لجدددددراو   قدددددم )                                       والرسدددددوم والحاادددددات والعائدددددرات امل ي دددددة  ددددد  ا

              بهذا القانون.
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                  باالقتراضباالقتراض              اإلجازة اإلجازة       ::                          املادة الخامسةاملادة الخامسة

               ضددمأ حددروق ال جددز   و        لددريون،      ااددا ا                تمويددا اسددتحقاقات          دد  اطددا               يجدداز للحكومددة  - 1

   2   910                الدددددددى العدددددددام                                                  ددددددد  ت ف دددددددذ املوازندددددددة  و ددددددد  انفدددددددا  االأتمددددددداقات املدددددددرو        املقدددددددر  

              كهربدداء ل  ددان     سؤس ددة                       ة سددل  اليزي ددة املعطددا  مل      ولتغط دد                    واالأتمدداقات ااضدداف ة

                                                               اادددددرا  سددددد رات مزي دددددة يالعملدددددة الل  ان ددددددة  جدددددا  قصدددددي   ومتوسدددددطة وطويلددددددة، 

                                  وذلك يقرا ات تصر  أأ وزير املال ة.
 

 ألى:         الحكومة     تطلع  - 2
 
     مجلس ال واب فصل ا
 
                  

                                       ال جز املحقق    ت ف ذ املوازنة واليزي ة،  -

     ة،                             انفا  االأتماقات املرو   وااضاف  -

                                                 مق اط الريون الرامل ة واليا ج ة ال   تم ت ريرها،  -

                    املجدددداز ااددددرا ها يموجددددب                                              نت جددددة ااددددرا  سدددد رات اليزي ددددة يالعملددددة الل  ان ددددة  -

                                         كما يالعمات ا ج ب ة املجاز  يقوانين مااة.   ،                       ال  ر ا و  مأ هذه املاق 

               سلفات اليزي ة.  -

  

                            حسابات القروضحسابات القروض      ::                          املادة السادسةاملادة السادسة

                                                  يات مزي ددددة مااددددة تق ددددر لهددددا الق مددددة املق وضددددة مددددأ ماددددا هددددذه                يفددددتح للقددددرو  ح ددددا

 لألق اط وال  رات امل تحقة.
 
                         القرو  ويق ر أليها الق م ال   ترفع ت ريرا
 
                                          

 

                                                                                                            تطبيااأ أحمااام اتفاقيااات الابااات والقااروض الخارجيااة ع ااى  اماال تطبيااأ أحمااام اتفاقيااات الابااات والقااروض الخارجيااة ع ااى  اماال       ::                          املااادة السااابعةاملااادة السااابعة

 
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
 اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة خارجيا
 
                                        
 
                                         

 

                                                اق دددات اله دددات ال قريدددة والقدددرو  اليا ج دددة ال ددد  تعقدددر                   ي  دددع اانفدددا  مدددأ اتف - 1

     موجددددددددب  ي                                                       مددددددددع م تلدددددددد  ااقا ات واملسؤس ددددددددات العامددددددددة وال لددددددددريات  عددددددددر اقرا هددددددددا 

                                                   مجلدددس الدددوز اء مو قدددوانين اددداق   أدددأ املجلدددس ال  دددا   سدددواء      ددد              را ات مت دددذ  قددد

             لرقايددددددة قيددددددوان    ،                                                 مكددددددان هددددددذا اانفددددددا  مددددددأ الجددددددزء املحلدددددد  مم مددددددأ الجددددددزء ا ج  دددددد 

                                                ددددددب ا اددددددو ، ويجددددددب من ال يتعددددددا   تط  ددددددق ا حكددددددام امل صددددددو           املحاسدددددد ة ح
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                                                                 أليهدددددددا  ددددددد  االتفاق دددددددات واملراسددددددد م املتعلقدددددددة ياله دددددددات ال قريدددددددة  ددددددد  مي حدددددددا  مدددددددأ 

                                                    ا حوا  مع ق ر اله ات ال قرية وفقا لألاو     املوازنة.

                                                                   يجدددددري تحويددددددا ا مددددددوا  الددددددوا ق  مددددددأ الجهددددددات الواه ددددددة الددددددى ااقا ات العامددددددة أ دددددد   - 9

                                                           . تفددتح وزا   املال ددة ط لددة مددر  ت ف ددذ املشددروع، و عددر اددرو  مرسددوم             وزا   املال ددة

  دد  
 
    ق ددو  اله ددة االأتمدداقات الازمددة لهددا واملر جددة ف دده وذلددك مددر  واحددر  مو ت اأددا
 
                                                                   

                                                                   موازنددددددة ال دددددد ة املال ددددددة الجا يددددددة و دددددد  موازنددددددات ال دددددد وات املال ددددددة الاحقددددددة وذلددددددك 

                   الجهددات الواه ددة الددى                                                    يح دب الق مددة ال قريددة املحولددة  دد  كددا سدد ة مال ددة مددأ ق ددا

                                                ح اب الت  أات واله ات العائر لليزي ة الل  ان ة.

                        مدددددأ مشدددددروع القدددددانون املوضدددددوع     97                                     ال تط دددددق محكدددددام الفقدددددر  ال ان دددددة مدددددأ املددددداق   - 1

      0261 /  09 /  11              الصدددددداق  يتددددددا ي         04262                              موضددددددع الت ف ددددددذ يموجددددددب املرسددددددوم  قددددددم 

       قدددددا هدددددذه                                                         ألدددددى االأتمددددداقات ااضددددداف ة املتعلقدددددة ياله دددددات ال قريدددددة ح ددددد  يمكدددددأ ن

                                                                      االأتمددداقات مدددأ ي دددر الدددى  مدددر يقدددرا  مدددأ الدددوزير امل دددت  ووزيدددر املال دددة  عدددر تأ دددي  

                                                                  املراقدددددب املركددددددزي لعقدددددر ال فقددددددات، و عدددددر من ت بدددددد  ااقا   املع  دددددة    ددددددة الجهددددددة 

                          الواه ة يإجراء هذا ال قا.

                                           مددأ مشددروع القددانون املوضددوع موضددع الت ف ددذ يموجددب      014                 تط ددق محكددام املدداق   - 4

                        وتعرياتدددددددددددده )قددددددددددددانون املحاسدددددددددددد ة       0261 /  09 /  11      تددددددددددددا ي       262  04           املرسددددددددددددوم  قددددددددددددم 

                                                                   العموم دددددة( ألدددددى ال دددددلفات املال دددددة الطا ئدددددة املعطدددددا  لدددددرفع ال فقدددددات املمولدددددة مدددددأ 

                                                                    اله ددددات ال قريددددة ويمكددددأ تددددروير االأتمدددداقات امل جددددوز  لل ددددلفات املال ددددة الطا ئددددة 

                                                                واملتعلقدددددة ياله دددددات املعطدددددا  مدددددا  سددددد ة مال دددددة مع  دددددة لتأقيدددددة موج دددددات يتعدددددر  

                                                                      ف دددذها ال ددد ة لدددرفع ال فقدددات املمولدددة مدددأ اله دددات ال قريدددة لحدددين ان هددداء ت ف دددذ  ت

                                                          ا أما  املتعلقة ياله ة، الى موازنات ال  وات املال ة الاحقة.

                                                                     يددددتم تددددروير م اددددر  االأتمدددداقات كافددددة  يدددد  املعقددددوق  املمولددددة مددددأ اله ددددات ال قريددددة - 5

       اانمدددددددداء                     ياسددددددددتث اء قددددددددرو  مجلددددددددس                           الددددددددى موازنددددددددات ال دددددددد ين الاحقددددددددة         والقددددددددرو 

  .                               وااأما   ي ما توضع ا ل ة الازمة
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                                                        فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية      ::                          املادة الثامنةاملادة الثامنة

  حكدددام املددداق  
 
             ت ف دددذا
 
                                               مدددأ الرسدددتو ، يمكدددأ لدددرئيس الجمهو يدددة، اذا قأددد   دددرو      85      

 ي ددددددداء  ألددددددى قددددددرا  اددددددداق  أددددددأ مجلدددددددس 
 
                             طا ئددددددة ل فقددددددات م دددددددت جلة، من يت ددددددذ مرسددددددوما
 
                                    

                                                   تث ائ ة مو اضدددداف ة مو ي قددددا اأتمدددداقات  دددد  موازنددددة العددددام                          الددددوز اء، يفددددتح اأتمدددداقات اسدددد

                                                                      ، ألددى من ال تتجدداوز هددذه االأتمدداقات مائددة مل ددا  ليدد   ل  ان ددة، ويجددب من تعددر      9102

                                                                    هذه الترايي  ألى موافقة املجلس ال  ا      مو  أقر يلتئم ف ه  عر ذلك.

 

 

                                        إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات      ::                          املادة التاسعةاملادة التاسعة

                                                  املوازندة العامدة مدأ فصدا الدى  مدر ومدأ ي در الدى  مدر ضدمأ                        يجاز ال قدا  د  احت داط  - 0

                       وزيددر املال دة. ويط ددق هددذا                                         يقدرا  مددأ مجلدس الددوز اء ي داء  ألددى اق د ا               هدذا االحت دداط 

                                     التريي  ألى احت اط  كا موازنة ملحقة.

                                                              يجددددداز نقدددددا االأتمدددددداقات امل صصدددددة لرواتدددددب الفددددددائ  مدددددأ املدددددو فين واملتعاقددددددريأ  - 9

                                                ااقا ات العامددددددددة مددددددددأ ااقا   امل قددددددددو  م هددددددددا الددددددددى ااقا                         وا جددددددددراء واملتعدددددددداملين  دددددددد  

               امل قو  اليها. 

                                                                     يتم ال قا يقرا  مأ وزير املال ة  عر تأ ي  املراقب املركزي لعقر ال فقات.

        الددددروائر   –                                                              يجدددداز نقددددا االأتمدددداقات امللحو ددددة  دددد  موازنددددة وزا   الرامل ددددة وال لددددريات  - 1

                                دددددات واملرك دددددات الدددددى موازندددددة اله ئدددددة                              امل صصدددددة له ئدددددة اقا   ال دددددي  وا ل  –        ااقا يدددددة 

                                                                     املددددذكو    عددددر اددددرو  ا نهمددددة اليااددددة بهددددا، يقددددرا  مددددأ وزيددددر املال ددددة،   عددددر تأ ددددي  

                            املراقب املركزي لعقر ال فقات.

                                                             يجددددددداز نقدددددددا االأتمددددددداقات امل صصدددددددة للمحروقدددددددات لصدددددددال  ا جهدددددددز  الع دددددددكرية  ددددددد   - 4

         ف مدددددددددا مددددددددد                                   دددددددددة وال لدددددددددريات مدددددددددأ فصدددددددددا الدددددددددى فصدددددددددا  مدددددددددر                   موازندددددددددة وزا   الرامل

                                                        مددأ وزيددر الرامل ددة وال لدددريات  عددر تأ ددي  املراقددب املركددزي لعقدددر        يقددرا          املحروقددات 

         ال فقات.
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                                                                                    لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثماريةلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض االستثمارية      ::                          املادة العاشرةاملادة العاشرة

                                        مريريددة املال ددة العامددة( االأتمدداقات املطلوبددة   –                                     تلحددف  دد  املوازنددة العامددة )وزا   املال ددة 

                                         ية )ز اأ ددددددددة، ادددددددد اأ ة، سدددددددد اح ة، وتك ولوج ددددددددة                          لددددددددرأم فوائددددددددر القددددددددرو  االسددددددددت ما

                                                  ( وهددددددواما ا  بددددددا  ألددددددى هددددددذه القددددددرو  ف مددددددا يتعلددددددق ياملصددددددا         وب ئ ددددددة            ومعلومات ددددددة

         ااسام ة.
 

                                                                   تحدددرق مادددو  و دددروط االسدددتفاق  مدددأ الفوائدددر املرأومدددة، وهدددواما ا  بدددا  ألدددى هدددذه 

                                                             القدددددرو  ف مدددددا يتعلددددددق ياملصدددددا   ااسددددددام ة يموجدددددب نهدددددام مددددددا  يصدددددر  يمرسددددددوم 

                                                                      ت دددددذ  ددددد  مجلدددددس الدددددوز اء ي ددددداء  ألدددددى اق ددددد ا  وزيدددددر املال دددددة و عدددددر اسدددددتطاع  مي حددددداكم  ي

                                                             مصدددددددر  ل  دددددددان، وي  دددددددع اانفدددددددا  لألادددددددو  امل صدددددددو  أليهدددددددا  ددددددد  قدددددددانون املحاسددددددد ة 

          العموم ة.

 

                الياادددددة مو ممدددددوا                                                      ممدددددا ف مدددددا يتعلدددددق يدددددالقرو  املرأومدددددة مدددددأ ممدددددوا  مصدددددر  ل  دددددان

 يا ولويددددددددددات القطاأ ددددددددددة                                       االحت ددددددددداط لريدددددددددده ف عددددددددددوق ملجلددددددددددس الددددددددددوز اء من يصددددددددددر
 
                      قددددددددددرا ا
 
       

                                                                        لاسددتفاق  مددأ الددرأم و ددروطه وذلددك يدداق  ا  مددأ وزيددري املال ددة واالقتصدداق والتجددا   

                                 عر استطاع  مي حاكم مصر  ل  ان.

 

 
 

                                                اعتمادات املعالجة الصحيةاعتمادات املعالجة الصحية      ::                                    املادة الحادية عشرةاملادة الحادية عشرة

  ر                                                                      تدددددوزع يمرسدددددوم يت دددددذ  ددددد  مجلدددددس الدددددوز اء،  ي ددددداء  ألدددددى اق ددددد ا  الدددددوزير امل دددددت  ووزيددددد

، االأتمددداقات املرادددر  يصدددو   اجمال ددة  ددد  م تلددد  ميدددواب
 
                                               املال ددة معدددا
 
               املوازندددة العامدددة             

                                                                  امل صصدددة للمعالجدددة  ددد  املسؤس دددات وامل تشدددف ات الياادددة والحكوم دددة والعقدددوق مدددع 

                        ا ط اء    القطاع اليا .
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                                                                                          اقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااا ة لصااااال  الب ااااديات اقتطاااااع حصااااة ماااامل اإلياااارادات املحصاااا ة لصااااال  الب ااااديات       ::                                    املااااادة الثانيااااة عشاااارةاملااااادة الثانيااااة عشاااارة

                                        لتي ليس فيها ب دياتلتي ليس فيها ب ديات              ل قرى ال قرى ا
 

                                                                        تقتطددددع وزا   املال ددددة مددددأ اايددددراقات املحصددددلة لصددددال  ال لددددريات، ق ددددا توز عهددددا، م لدددد  

                                                            ليددد  ، ت صددد  لوندددا   وا  دددغا  والت ه فدددات  ددد  القدددر  ال ددد  لددديس فيهدددا              سدددتة مل دددا ات

                                                                  يلددددددددريات )يددددددددرالت طاقددددددددة وادددددددد انة وتجهيدددددددد ات وت ه فددددددددات( يواسددددددددطة وزا   الرامل دددددددددة 

                                                      يدددددددراقات يمرسدددددددوم ي ددددددداء  ألدددددددى اق ددددددد ا  وزيدددددددري املال دددددددة والرامل دددددددة                    وال لدددددددريات. تدددددددوزع اا 

                                                               وال لريات، ألى من يشما املرسوم جم ع القر  ال   ليس فيها يلريات.

 
 

                                                                                        إعطاااااااة مهسسااااااة  ارفاااااااة لبنااااااان ساااااا فة خ ينااااااة ومعالجااااااة إعطاااااااة مهسسااااااة  ارفاااااااة لبنااااااان ساااااا فة خ ينااااااة ومعالجااااااة       ::                                    املااااااادة الثالثااااااة عشاااااارةاملااااااادة الثالثااااااة عشاااااارة

                                            مسألة الديون املترا مةمسألة الديون املترا مة
 

      . .        م يااااار      1.08      يق مددددة                                                تعطددددس مسؤس ددددة كهربدددداء ل  ددددان سددددلفة مزي ددددة طويلددددة ا جددددا

                             ت دددددا  الدددددى ال دددددلفة املعطدددددا  يموجدددددب          ل  ان دددددة(      ليددددد       ات      مل دددددا        وسدددددتة          وثاثمائدددددة    ملددددد   )

              ال ددددلفة املعطددددا      الددددى     و       . .         مل ددددا       724      يق مددددة       9102 / 1 /  99      تددددا ي       004            القددددانون  قددددم 

                         لت ددددددرير اجددددددز  ددددددراء املحروقدددددددات       9102 / 9 /  09      تددددددا ي        4140                 يموجددددددب املرسددددددوم  قددددددم 

        من تدددددسؤق                                      قدددددرو  لصدددددال  مسؤس دددددة كهربددددداء ل  دددددان، ألدددددى                      وت دددددرير فوائدددددر ومق ددددداط ال

 وألددى 
 
      ال دلفة يددأمر مددأ محت ددب املال ددة املركددزي  عددر موافقددة وزيددر املال ددة وت ددرق نقددرا
 
                                                                    

 م هدددددا يالقدددددر   ألدددددى 
 
                  من يعت ددددد  مجدددددرق اسدددددتعما  الجهدددددة امل دددددتلفة لهدددددذه ال دددددلفة اقدددددرا ا
 
                                                      

                                            الت رير وفق ا سس امل صو  أليها    هذه املاق .

                                                            كهربدداء ل  ددان وألددى م ددسؤول  ها من ت ددتعما ال ددلفة مو مي جددزء م هددا               ال يجددوز ملسؤس ددة

                                       ي  الغاية ال   مأط   مأ مجلها.

           مددددأ القددددانون     01                        ا حكددددام الددددوا ق   دددد  املدددداق                                  تحددددرق ك ف ددددة ت ددددرير هددددذه ال ددددلفة وفددددق 

   (.    9108                                            )قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام       9108 / 4 /  08      تا ي      72     قم 
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  ثانيثانيالال  الفصلالفصل

  تعديالت قوانين البرامج تعديالت قوانين البرامج 

                     تعديل قوانين البرامج  :  ة    عشر         الرابعة       املادة 

 ملا يل :
 
        يعر  يرنامج اأتماقات الرفع    كا مأ قوانين ال  امج امل ي ة مقناه وفقا
 
                                                                     

                                 قانون برنامج لرئاسة مج س الوزراة - 1

                                                               قااااانون برنااااامج لترتيااااح منطقااااة اللاااااحية الجنوفيااااة ال رفيااااة ملدينااااة بيااااروت  -

             )اليسار(

        )موازندددددة       9110 / 6 /  98      تدددددا ي       196                                      املددددداق  التاسدددددعة والعشدددددرون مدددددأ القدددددانون  قدددددم 

                                                                ( وتعدددريا ها )ترتيدددب م طقدددة ال ددداح ة الج وب دددة الغرب دددة ملري دددة ييددد وت(،     9110

        )موازندددة    8   910 / 4 /  08      تدددا ي      72                                        السدد ما املددداق  اليام دددة أشدددر  مددأ القدددانون  قدددم 

      تال :                                            ( يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا ال 8   910
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 

 مل ا  لي   45 51.5 5
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 

 مل ا  لي   51.5 51
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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        الدولااااة         اساااات ناة      ساااا يل    فاااا         العامااااة         لااااادارات       أبنيااااة        لتشااااييد        برنااااامج        قااااانون  -

      التااااي           واإلنشاااااةات        املباااااني         اساااات جار       وأ ااااال        أعباااااة    عاااامل         الرساااامية           وإداراتهااااا

    لاا        ومماتح         مرا        اا   تش 
 

   ( 8   910        )موازنددة    8   910 / 4 /  08      تددا ي      72               مددأ القددانون  قددم       أشددر         اقسددة        املدداق  ال

           واقا ا هددا        الرولددة         اسددتغ اء      سددب ا     دد         العامددة         لددوقا ات       مين ددة        لتشددي ر        يرنددامج        قددانون 

        كمراكدددز        تشدددغلها      ال ددد            واا شددداءات        امل دددا           اسدددتئجا        ومكدددا        مأ ددداء    أدددأ         الرسدددم ة

                                        ع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :         يح   يوز      لها.         ومكاتب
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 202. 

 مل ا  لي   100 2.6 186 200 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 2022 

 مل ا  لي   1.6 186 200 200
 

                     )وال اق  قون تعريا(.  
 

  :                            قانون برنامج ف  وزارة املالية - 2

                   ط النهائية فا  جمياع  ئ          ووضع الخرا                                     أعمال التحديد والتحرير والكيل واملس    -

                  األراض ي ال بنانية

  (     9119        )موازندددة       9119 / 9 / 8      تدددا ي       129                                      املدداق  ال ان دددة والعشدددرون مدددأ القددانون  قدددم 

                                                                      وتعددريا ها، قددانون يرنددامج  أمددا  التحريددر والتحريددر )مصددلحة امل دداحة(، ال سدد ما 

  (     9107         )موازنددددة      9107 /  00 / 1      تددددا ي      66                                  املدددداق  اليام ددددة أشددددر  مددددأ القددددانون  قددددم 

                  ألى الشكا التال :                               يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع
 

       ليصبح:

2019 2020  

 م يار ليرة 6 -

    

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019  

 م يار ليرة 6

                     )وال اق  قون تعريا(. 
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                                                                قاااااانون برناااااامج إلنشااااااة أبنياااااة وزارة املالياااااة ولتنفيااااا  مشاااااروع إنشااااااة املب ااااا   -

                          الجمارك ف  حرم مرفأ بيروت             املوحد إلدارة
 

  (    107 9        )موازنددة     07  91 /  00 / 1      تددا ي      66               مددأ القددانون  قددم               ال اقسددة أشددر       املدداق  

      تدددددددددددا ي      72                                                  وتعدددددددددددريا ها السددددددددددد ما املددددددددددداق  اليام دددددددددددة أشدددددددددددر  مدددددددددددأ القدددددددددددانون  قدددددددددددم 

                                     تعدددريا قدددوانين ال ددد امج الجريدددر ، ال  دددذ     9       الفقدددر    (  8   910        )موازندددة    8   910 / 4 /  08

                                  "م" قانون يرنامج    وزا   املال ة:
 

                                             أبنيااااة وزارة املاليااااة ولتنفياااا  مشااااروع إنشاااااة املب اااا                      قااااانون برنااااامج إلنشاااااة - 0

                          الجمارك ف  حرم مرفأ بيروت             املوحد إلدارة

      يصبح:     بحيث 

                                      )مريريددة املال ددة العامددة واملريريددة العامددة                                        قددانون يرنددامج ا شدداء مين ددة وزا   املال ددة

           الجمددددددا    دددددد                                         ولت ف ددددددذ مشددددددروع ا شددددداء امل ندددددد  املوحددددددر اقا                   للشدددددسؤون العقا يددددددة( 

  .     يي وت          حرم مرفأ
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

                                                                      قددددانون يرنددددامج ا شدددداء مين ددددة وزا   املال ددددة ولت ف ددددذ مشددددروع ا شدددداء امل ندددد  املوحددددر 

                           الجما      حرم مرفأ يي وت.       اقا  

                   وال اق  قون تعريا.

 

                                               كما يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :

                                                      مساهمة ملج س اإلنماة واالعمار إلنشاة أبنية لوزارة املالية:  -

      يصبح: ل

2019 2020 2021 2022  

 م يار ليرة 266 166 .1 12

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 166 .1 1866
     

                     )وال اق  قون تعريا(.
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                                                              مساااهمة ملج ااس اإلنماااة واالعمااار إلنشاااة املب اا  املوحااد إلدارة الجمااارك فاا    -

                حرم مرفأ بيروت:
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

           م يار ليرة 6180. 9 8 .
 

        بدال ممل:

2019 2020 2021  

           م يار ليرة 9 8 186180
 

                     )وال اق  قون تعريا(.

 
 

                                            قانون برنامج ف  وزارة األش ال العامة والنقل: - .

                       اإلسمان والتنظيم املدني:  –                               قانون برنامج ألعمال اللم والفرز  -

         ( املعرلدددة   27  02        )موازندددة       0227 / 1 / 7      تدددا ي       699                             املددداق  العشدددرون مدددأ القدددانون  قدددم 

  (     9111        )موازندددددددددة       9111 / 9 /  04      تدددددددددا ي       071                              ياملددددددددداق  اليام دددددددددة مدددددددددأ القدددددددددانون  قدددددددددم 

                                 ااسدددددكان والت هددددد م املدددددر  ( وتعرياتددددده،   –                                )قدددددانون يرندددددامج  أمدددددا  ال دددددم والفدددددرز 

        )موازنددددة    8   910 / 4 /  08      تددددا ي      72                                        السدددد ما املدددداق  اليام ددددة أشددددر  مددددأ القددددانون  قددددم 

              الشكا التال :                                     ( يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى 8   910
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 202. 

 م يار ليرة 6 10 . 16 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 

 م يار ليرة . 16 16
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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     صيدا  -                             قانون برنامج لطريأ الس طانية  -

        )موازندددددددددددة       9107 /  00 / 1      تدددددددددددا ي      66                                  املددددددددددداق  ال ام دددددددددددة أشدددددددددددر  مدددددددددددأ القدددددددددددانون  قدددددددددددم 

              ادددددد را يمددددددا فيهددددددا   –                                    يرنددددددامج لتوسدددددد ع وتأه ددددددا طريددددددق ال ددددددلطان ة         قددددددانون  ، (    9107

    72                                        السدددددد ما املدددددداق  اليام ددددددة أشددددددر  مددددددأ القددددددانون  قددددددم    ،        وتعرياتدددددده         االسددددددتما 

                                  يح دددد  يددددوزع  ادددد ر اأتمدددداقات الددددرفع ألدددددى    (    9108        )موازنددددة       9108 / 4 /  08      تددددا ي  

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 1.66 6 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة 6 1.66

                     )وال اق  قون تعريا(.

 

 

                                                          قااااااااااانون برنااااااااااامج ملشااااااااااروع إنشاااااااااااة معاااااااااااد الع ااااااااااوم البحريااااااااااة والتكنولوجيااااااااااا  -

(MARSATI)   ومب   ل مديرية العامة ل نقل البري والبحري            ف  البترون                                           

        )موازنددددددددة       9107 /  00 / 1      تدددددددا ي      66               مدددددددأ القدددددددانون  قدددددددم                   ال ان دددددددة والعشدددددددرون      املددددددداق  

              والتك ولوج دددددددا         ال حريدددددددة        العلدددددددوم      معهدددددددر       ا شددددددداء       ملشدددددددروع     امج   يرنددددددد        قدددددددانون    ، (    9107

                        يح دددد  يددددوزع  ادددد ر اأتمدددداقات    ،        وال حددددري         ال دددد ي        لل قددددا        العامددددة          للمريريددددة       وم ندددد 

                        الرفع ألى الشكا التال :
 

       ليصبح:

               )يآال  اللي ات(

2019 2020 2021 

- 966006000 862566... 
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

               )يآال  اللي ات(

2019 2020 

862566... 966006000 
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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                                            قانون برنامج إلنشاة مرفأ سياح  ف  خ يج جونية -

                                  9107 /  00 / 1      تدددددددددددددددا ي      66                                      املددددددددددددددداق  الحاقيدددددددددددددددة والعشدددددددددددددددرون مدددددددددددددددأ القدددددددددددددددانون  قدددددددددددددددم 

                                                                               (، قددددددانون يرندددددامج ا شدددددداء مرفددددددأ سددددد ا    دددددد  ملددددد ج جون دددددده ال ددددددال     9107        )موازندددددة 

    72                                  املددداق  اليام دددة أشدددر  مدددأ القدددانون  قدددم                  وتعرياتددده، السددد ما       . .        مل دددا      61

                                  يح دددد  يددددوزع  ادددد ر اأتمدددداقات الددددرفع ألدددددى    (    9108        )موازنددددة       9108 / 4 /  08      تددددا ي  

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

               )يآال  اللي ات(

 2021 2020 2019 التنسيح

              إنشاةات أخرى 

. / 9 / 1.0   / 8622    / 22.   / 9 / 1  

1266626.11 1269656580 26.8.6259 

              اقبة لانشاةات                         نفقات دروس واستشارات ومر 

. / 9 / 1.0   / 8622    / 229   / 1 / 2  

8006000 - 0 

   

  ممل:
 
     بدال
 
    

               )يآال  اللي ات(

 2020 2019 التنسيح

              إنشاةات أخرى 

. / 9 / 1.0   / 8622    / 22.   / 9 / 1  

1666006000           1269656580           

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة لانشاةات

. / 9 / 1.0   / 8622    / 229   / 1 / 2  

0  0  

 

                     )وال اق  قون تعريا(.

 
                 البتاااااارون )بمااااااا فياااااا    –     جبياااااال   –                     لتنفياااااا  لريااااااأ القد سااااااين               قااااااانون برنااااااامج -

         االستمالك(
 

   (،     9107        )موازنددة       9107 /  00 / 1      تددا ي      66                                  املدداق  التاسددعة أشددر  مددأ القددانون  قددم 

                                                               يح دددددد  يددددددوزع  ادددددد ر اأتمدددددداقات يرنددددددامج الددددددرفع لقددددددانون يرنددددددامج لت ف ددددددذ طريددددددق 

      املددداق        السددد ما    ،        وتعرياتددده                           ال  ددد ون )يمدددا ف ددده االسدددتما (  –     ج  دددا   –         القري دددين 

   (    9108        )موازندددددددددة       9108 / 4 /  08      تدددددددددا ي      72                            اليام ددددددددة أشدددددددددر  مدددددددددأ القدددددددددانون  قدددددددددم 

                                                يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :
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       ليصبح:

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 6 16 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة 11 9
  

                     )وال اق  قون تعريا(.      

 

 

                 مرجعيااااون )بمااااا فياااا    –                 ياااا  لريااااأ  فاااار رمااااان                         قااااانون برنااااامج السااااتكمال تنف -

         االستمالك(
 

        )موازندددددددددددددددددة       9107 /  00 / 1      تدددددددددددددددددا ي      66                     عشدددددددددددددددددرون مدددددددددددددددددأ القددددددددددددددددانون  قدددددددددددددددددم   ال      املدددددددددددددددداق  

                 مرجع دددون )يمدددا ف ددده   –                                   يرندددامج السدددتكما  ت ف ددذ طريدددق كفدددر  مددان         قددانون   (،    9107

    72                                        السددددد ما املددددداق  اليام دددددة أشدددددر  مدددددأ القدددددانون  قدددددم    ،        وتعرياتددددده         االسدددددتما ( 

                                  يح دددد  يددددوزع  ادددد ر اأتمدددداقات الددددرفع ألدددددى    (    9108       موازنددددة  )      9108 / 4 /  08      تددددا ي  

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

               )يآال  اللي ات(

2019 2020 2021 

216125629. 1866006000 8216.0. 
     

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة 18,6 216.60
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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      القاع  -          رأس بع بك   -  ة                                          قانون برنامج الستكمال وتأهيل لريأ التوفيقي -

    (،    9107        )موازنددددة       9107 /  00 / 1      تدددا ي      66                                      املددداق  ال ال دددة والعشددددرون مدددأ القدددانون  قددددم 

       القددددددددددداع  -           مس  عل دددددددددددك   –                                           قدددددددددددانون يرندددددددددددامج السدددددددددددتكما  وتأه دددددددددددا طريدددددددددددق التوف ق دددددددددددة 

      9108 / 4 /  08      تدددا ي      72                                        السددد ما املددداق  اليام دددة أشدددر  مدددأ القدددانون  قدددم    ،        وتعرياتددده

                                     ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :            يح   يوزع      (    9108        )موازنة 
 

       ليصبح:

               )يآال  اللي ات(

2019 2020 2021 2022 202. 

1.6.056188 1060006000 1060006000 660006000 168916568 
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

               )يآال  اللي ات(

2019 2020 2021 2022 

1660006000 1060006000 1060006000 660006000 
 

                     )وال اق  قون تعريا(.

 
  :                                   قانون برنامج ف  وزارة الدفاع الول ي - 8

                                                              قانون برنامج لتحقيأ عتاد وتجايزات وف   تحتية ملحة لصال  الجيش -

                                 )ااجددداز  للحكومدددة أقدددر نفقدددات مدددأ مجدددا       9105 /  00 /  94      تدددا ي      11            القدددانون  قدددم 

      السددد ما    ،        وتعرياتددده                                                  تحق دددق أتددداق وتجهيددد ات وبنددد  تحت دددة ملحدددة لصدددال  الجددديا(

   (    9108        )موازندددة       9108 / 4 /  08      تدددا ي      72            القدددانون  قددم                       املدداق  اليام دددة أشددر  مدددأ 

                                                يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :

 
 

 

       ليصبح:

 (ال يرات بآال )

 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات فنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 1  
0  .062.26600           5.61266000           

                    تجايزات فنية مخت فة

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 9  
86689     699.     266006000          1.6216600.           

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 10  / 111   / 210   / 228   / . / 1  
0  2606000        .226000        
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 2021 2020 2019 التنسيح

              تجايزات ل نقل

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
0  6.68606000           9560806000           

                   إنشاة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 2 / 2  
0  1.66.06000           ..65106000           

                   صيانة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
0  .60166000          66..86000          

                       صيانة التجايزات الفنية

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 8 / 1  
0  6806000        86.806000          

                  صيانة وسائل النقل

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 5 / 1  
0  56.006000          ..66.86000           

                     نفقااااااااااااااااااااااااااااات دروس واستشااااااااااااااااااااااااااااارات 

               ومراقبة مخت فة

. / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  

.  0  86.806000          

            .886680600.            111691.6600      .9699    8668 املجموع

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 (ال يرات بآال )

 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات فنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 1  
5.61266000           .062.26600           

                    تجايزات فنية مخت فة

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 2 / 9  
196.566000           266006000          

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 10  / 111   / 210   / 228   / . / 1  
.226000        2 606000       

              تجايزات ل نقل

. / 10  / 111   / 210   / 228   / 8 / 1  
9560806000           6.68606000           

                   إنشاة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 2 / 2  
5061.06000           1.66.06000           

                   صيانة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
66..86000          .60166000          

                       صيانة التجايزات الفنية

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 8 / 1  
86.806000          6806000        

               نة وسائل النقل   صيا

. / 10  / 111   / 210   / 225   / 5 / 1  
..66.86000           56.006000          

            111691.6600            161106000.. املجموع

                     )وال اق  قون تعريا(. 
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                                     قانون برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

        )موازندددددة       9107 /  00 / 1      تدددددا ي      66                                      املددددداق  اليام دددددة والعشدددددرون مدددددأ القدددددانون  قدددددم 

            السدددددددد ما املدددددددداق     ،        وتعرياتدددددددده        قوقيددددددددة                               قددددددددانون يرنددددددددامج ازالددددددددة الق ايددددددددا الع   (    9107

   (    9108        )موازندددددددددة       9108 / 4 /  08      تدددددددددا ي      72                            اليام ددددددددة أشدددددددددر  مدددددددددأ القدددددددددانون  قدددددددددم 

                                                يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

 م يار ليرة 66. 20 10 6

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 20 10 12,6
 

            قون تعريا(.         )وال اق  

 

                                              قانون برنامج ف  وزارة التربية والتع يم العال  - 5

                                     قانون برنامج ألبنية الجامعة ال بنانية -

        )موازنددددددة       0224 / 9 /  09      تددددددا ي       986                                      املدددددداق  ال ان ددددددة والعشددددددرون مددددددأ القددددددانون  قددددددم 

                                                                ( وتعدددددددريا ها )قدددددددانون يرندددددددامج  ين دددددددة الجامعدددددددة الل  ان دددددددة(، السددددددد ما املددددددداق      0224

  (     9108        )موازندددددددددة    8   910 / 4 /  08      تدددددددددا ي      72        نون  قدددددددددم                     اليام ددددددددة أشدددددددددر  مدددددددددأ القدددددددددا

                                                يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :
 

       ليصبح:

2019 2020 

 مل ا  لي   99 1

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 

 مل ا  لي   99
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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                                               إلنشااااااة نظاااااام اتصااااااالت مع وماتياااااة باااااين املااااادارس الرسااااامية              قاااااانون برناااااامج  -

                                     ر  ية لوزارة التربية والتع يم العال           واإلدارة امل

        موازندددددة )      9107 /  00 / 1       تدددددا ي     66      قدددددم          القدددددانون     مدددددأ          والعشدددددرون         ال اقسدددددة       املددددداق 

         الرسدددم ة        املدددرا س     يدددين           معلومات دددة        اتصددداالت      نهدددام       ا شددداء        يرندددامج        قدددانون   (     9107

          اأتمددداقات       اددد ر      يدددوزع      يح ددد          العدددال ،          والتعلددد م         ال  ي دددة        لدددوزا           املركزيدددة         وااقا  

  :      التال        الشكا     ألى       الرفع
 

       ليصبح:

 2022 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 115   / 951   / 228   / . / 1      

- .66 .66 .66 

  مل ا  لي  
                          صيانة تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 115   / 951   / 225   / . / 1  

- 066 066 066 

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 115   / 951   / 228   / . / 1      

.66 .66 .66 

 مل ا  لي  
                          صيانة تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 115   / 951   / 225   / . / 1  

066 066 066 

 

                     )وال اق  قون تعريا(.
 

 

                                                                      قانون برنامج إلنشاة وتجايز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتع يم العال  -

        )موازنددددددة       9107 /  00 / 1      تددددددا ي      66                                      املدددددداق  ال ددددددا عة والعشددددددرون مددددددأ القددددددانون  قددددددم 

                                                         يرندددددامج ا شددددداء وتجهيددددد  مين دددددة مر سددددد ة لدددددوزا   ال  ي دددددة والتعلددددد م         قدددددانون   (،    9107

   8   910 / 4 /  08      تدددا ي      72                                                العدددال ، السددد ما املددداق  اليام دددة أشدددر  مدددأ القدددانون  قدددم 

                                                  ( يح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :    9108        )موازنة 
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               )بآال  ال يرات(                                                                                                                                                                                                              ليصبح:

 2020 2019 التبويح

        8.066.5        6586982                              مثاث ومفرو ات وتجهي ات مكتب ة  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          26.606000 -                   ا شاء مين ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9806000 -                   ا انة مين ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

        626600. -                                      نفقات ق وس واستشا ات ومراق ة لو شاءات  9 / 0 /   992 /   209 /   002 /  00 / 1

     60.5   .11 6 8        6586982 912مجموع الوظيفة 

 -        6196560                              مثاث ومفرو ات وتجهي ات مكتب ة  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          168.16260 -                   ا شاء مين ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        8656000 -       مت صصة             ا انة مين ة  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

        1906900 -                                      نفقات ق وس واستشا ات ومراق ة لو شاءات  9 / 0 /   992 /   299 /   002 /  00 / 1

          262506160        6196560 922مجموع الوظيفة 

 86.9.6155 161086512 119الفصل 

 66006000. 119املجموع العام ل فصل 

  

 ممل:
 
    بدال
 
               )بآال  ال يرات(                                                                                                                                                                           

 2019 التبويح

          1606.6600                              مثاث ومفرو ات وتجهي ات مكتب ة  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          26.606000                   ا شاء مين ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9806000                   ا انة مين ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

        626600.                           واستشا ات ومراق ة لو شاءات           نفقات ق وس   9 / 0 /   992 /   209 /   002 /  00 / 1

          86.006000 912 الوظيفة مجموع

        6196560                              مثاث ومفرو ات وتجهي ات مكتب ة  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          168.16260                   ا شاء مين ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        8656000                   ا انة مين ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

        1906900                             س واستشا ات ومراق ة لو شاءات          نفقات ق و   9 / 0 /   992 /   299 /   002 /  00 / 1

          265006000 922 الوظيفة مجموع

          66006000. 119مجموع الفصل 
     

                     )وال اق  قون تعريا(.
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  :                                   قانون برنامج ف  وزارة الطاقة واملياه - 6

                                                       قانون برنامج لألش ال املائية والكارفائية ف  مخت ف املنالأ -

        )موازنددددددة       9110 / 6 /  98      تددددددا ي       196  م                                     املدددددداق  ال ان ددددددة والعشددددددرون مددددددأ القددددددانون  قدددددد

      تددددا ي      72                                                     ( وتعددددريا ها، السدددد ما املدددداق  اليام ددددة أشددددر  مددددأ القددددانون  قددددم     9110

                                         ( تدددددددوزع اأتمددددددداقات  اددددددد ر يرندددددددامج الدددددددرفع لقدددددددانون  8   910        )موازندددددددة    8   910 / 4 /  08

                                                                   يرنامج لأل غا  املائ ة والكهربائ ة    م تل  امل اطق ألى الشكا التال :

 

       ليصبح:

 )بآال  ال يرات(

 2021 2020 2019 تعريف األش ال الوظيفة

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/106/8.1/22./8/1 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد 

 مائية إضافية
1968516116 8.62226626 86.156556 

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/106/8.1/22./8/1 

 إنشاةات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
 1160006000  

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/109/8.1/22./8/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه 

الري والصر  

 الصح 

 -  

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/109/8.1/22./8/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 هراألن

16626660. 6.86.11 9.8689. 

8.61 

 املصادر التق يدية ل كارفاة

./15/105/8.61/228/9/1 

 تجايزات أخرى 

 

 تجايز  ارفائي
1265926558 .1862.5 16.896818 

 60826995. 68.8..6960 860996602. املجموع
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 ممل:
 
    بدال
 
    

 )بآال  ال يرات(  

 2020 2019 تعريف األش ال الوظيفة

8.1 

 إلدارة، البناة، االستثمار والتخطيطا

./15/106/8.1/22./8/1 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد 

 مائية إضافية
2860006000 8.62226626 

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/106/8.1/22./8/1 

 إنشاةات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
0 1160006000 

8.1 

 االستثمار والتخطيطاإلدارة، البناة، 

./15/109/8.1/22./8/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه 

الري والصر  

 الصح 

0 0 

8.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./15/109/8.1/22./8/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

266006000 6.86.11 

8.61 

 املصادر التق يدية ل كارفاة

./15/105/8.61/228/9/1 

 تجايزات أخرى 

 

 تجايز  ارفائي
1868826600 .1862.5 

 68.8..6960 8161826600 املجموع
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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  :                             قانون برنامج ف  وزارة االتصاالت - .

                                                             قاااااااانون برناااااااامج لتطاااااااوير وتوساااااااعة الشااااااابكة الثابتاااااااة ومتمماتهاااااااا والخااااااادمات  -

        املرافقة
 

        )موازنددددددة       9107 /  00 / 1      تددددددا ي      66                              تاسددددددعة والعشددددددرون مددددددأ القددددددانون  قددددددم         املدددددداق  ال

      9108 / 4 /  08      تدددا ي      72                                        السددد ما املددداق  اليام دددة أشدددر  مدددأ القدددانون  قدددم    (    9107

                                              يدددددوزع  اددددد ر اأتمددددداقات يرندددددامج الدددددرفع لقدددددانون يرندددددامج         (، يح ددددد      9108        )موازندددددة 

 مل
 
  لتطوير وتوسعة الش كة ال ايتة ومتمما ها واليرمات املرافقة، وفقا
 
       ا يل :                                                             

 

       ليصبح:

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 6. 6. 6.

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة 6. 160
 

            قون تعريا(.         وال اق  )
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت اللري يةالتعديالت اللري ية
  

            20122012  //      .28.28                                  قاااااانون الساااااير رقااااامقاااااانون الساااااير رقااااام      مااااامل مااااامل           801801                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة       ::                        الخامساااااة عشااااارةالخامساااااة عشااااارة            املاااااادة املاااااادة 

                  بنص جديدبنص جديد        هاها                        واالستعاضة عنواالستعاضة عن
  

عدل املادة
ُ
         ت
ُ
 ملا ي  :      2012 /  10 /  22      تاريخ      .28                   ممل قانون السير رقم      801   

 
        وفقا
 
     

ُ                                                           ُيخصص عشرون باملاية ممل حاصال  امال اراماات الساير املساتوفاة لصاال  

                     ف  قوى األممل الداخ  .         االحتياط      صندوق 

                                          باملايااااة ماااامل حاصاااال  اماااال ارامااااات السااااير املسااااتوفاة           سااااتة عشاااارةُ     ُيخصااااص 

 لألساااااس                                        لصاااااال  الب اااااديات، وتاااااوزع هااااا ه املخصصاااااات ع اااااى
 
      الب اااااديات وفقاااااا
 
             

                                                    املعتمدة ف  توزيع مخصصات الب ديات ممل الرسوم املشتر ة.

قتطاااع نسااابة 
ُ
          ت
ُ
ااا ة مااامل األحماااام              خمساااة وعشاااريمل                         ح             باملاياااة مااامل ال راماااات املحصح

 ألحمااااااام هاااااا ا القااااااانون لصااااااال  صااااااندوق تعاضااااااد 
 
                                     القلااااااائية الصااااااادرة وفقااااااا
 
                     

     صاااااال                                                         القلااااااة.  ماااااا تقتطاااااع نسااااابة عشاااااريمل باملاياااااة مااااامل ال راماااااات نفسااااااا ل

 ألحماااااام املاااااادة 
 
             الصاااااندوق التعااااااوني ل مسااااااعديمل القلاااااائيين وفقاااااا
 
   مااااامل      1.1                                         

ل واملااااااااادة       .195 / 9  /   18      تاااااااااريخ      160    رقاااااااام           االشااااااااترا         املرسااااااااوم     ماااااااامل    6    ح         املعاااااااادح

ل.      .195 / . /  29      تاريخ     62    رقم           االشترا         املرسوم       ح  املعدح

  .    2019 / 1 / 1          بتداة  ممل  اُ                  ُ عمل به ا التعديل 

 

 ل تعديل
 
        توزيع ارامات السير وفقا
 
                         

 

 نوع ال رامة

ق لصال  صندو 

ف  قوى  االحتياط

 األممل الداخ  

لصال  

 الب ديات

لصال  صندوق 

 تعاضد القلاة

لصال  الصندوق 

التعاوني ل مساعديمل 

 القلائيين

لصال  

 الخ ينة

                   اراماااااااااااااااااات الساااااااااااااااااير بموجاااااااااااااااااح 

                  محاضااااااااااااااااااااااااااااااار  ات لاااااااااااااااااااااااااااااااابع أو 

             بواسطة الوسم

20% 18% 0% 0% 88% 

اااااااااااااااا ة ماااااااااااااااامل               ح      ال رامااااااااااااااااات املحصح

      لائية          األحمام الق
20% 18% 26% 20% 19% 
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                                                                                            تعااااديل بعاااا  الرسااااوم التااااي تسااااتوفيها املديريااااة العامااااة تعااااديل بعاااا  الرسااااوم التااااي تسااااتوفيها املديريااااة العامااااة                                         املااااادة السادسااااة عشاااارة:املااااادة السادسااااة عشاااارة:

                      لألممل العاملألممل العام
 

 للجاااادول 
 
        تعاااادل الرسااااوم التااااي تسااااتوفيها املديريااااة العامااااة لألماااامل العااااام وفقااااا
 
                                                        

        التال :

 

 ل.ل. قيمة الرسم نوع الرسم

        606000.                                 إجازة عرض دعاية تجارية ت ف يونية

        006000.                          زة عمل فنانين )ف ة أولى(:   إجا

        606000.                              إجازة عمل فنانين )ف ة ثانية(:

       266000                               دخول مرفأ: تصريح شاري مع آلية:

        2606000                               دخول مرفأ: تصريح سنوي مع آلية:

       66000.                 أشار/سفرة واحدة:   .                سمة إقامة ل اية 

        1606000                أشار/عدة سفرات:   8                سمة إقامة ل اية 

  

                                                                                    فاااااارض ارامااااااة جدياااااادة ع ااااااى الشاااااار ات السااااااياحية التااااااي فاااااارض ارامااااااة جدياااااادة ع ااااااى الشاااااار ات السااااااياحية التااااااي           شاااااارة:شاااااارة:                              املااااااادة السااااااابعة عاملااااااادة السااااااابعة ع

                                              ل تخ اااااااف مااااااامل فااااااا  عاااااااادتها عااااااامل ل تخ اااااااف مااااااامل فااااااا  عاااااااادتها عااااااامل                                               تساااااااتقدم وفاااااااود أجاناااااااح فااااااا  حااااااااتساااااااتقدم وفاااااااود أجاناااااااح فااااااا  حاااااااا

                امل ادرةامل ادرة
 

                                                              تفر  ألى الشركات ال  اح ة ال   ت تقرم وفوق مجانب أدأ كدا صدي   د  

           . . )فقدددددد             1.111.111                                          أهددددددر ها يت لدددددد  أددددددأ املغدددددداق    رامددددددة مال ددددددة يق مددددددة 

                                  مأ اء الوفر ال  ا   ياملغاق  .          و  مح ل اق   ،                        ثاثة مايين لي   ل  ان ة(
 

                                           يقدددرا  مدددأ وزيدددر الرامل ددة وال لدددريات ي ددداء  ألدددى                            تحددرق ققدددائق تط  دددق هدددذه املدداق  

                            اق  ا  مرير أام ا مأ العام.
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                                                                                            اساااتحداع بعااا  الرساااوم واساااتيفاملها مااامل قبااال املديرياااةاساااتحداع بعااا  الرساااوم واساااتيفاملها مااامل قبااال املديرياااة                                          املاااادة الثامناااة عشااارة:املاااادة الثامناااة عشااارة:

                                    العامة لألممل العامالعامة لألممل العام
 

                                          وياااااتم اساااااتيفاملها مااااامل قبااااال املديرياااااة العاماااااة لألمااااامل                       تساااااتحدع الرساااااوم التالياااااة 

       العام:
 

 )ل.ل.(
              فقااااااااااط خمسااااااااااون ألااااااااااف        606000

             ليرة لبنانية

                           أدددددأ كدددددا اأدددددان طرقددددد  وذلدددددك أدددددأ كددددددا 

      او  .

              فقااااااااااط خمسااااااااااون ألااااااااااف        606000

             ليرة لبنانية

                             أددددددأ كدددددددا معاملدددددددة نقددددددا كف دددددددا للعمدددددددا  

       ا جانب

             فقاااااااااااااااااااااط م تاااااااااااااااااااااا ألاااااااااااااااااااااف        2006000

             ليرة لبنانية

          لدددرمو  حدددرم                     لقددداء مددد ح تصدددريح سددد وي 

                              املرا ئ ال حرية لكا أم ا جمرك 

 

                                       يقدددرا  مدددأ وزيدددر الرامل دددة وال لدددريات ي ددداء                             تحدددرق ققدددائق تط  دددق هدددذه املددداق  

                                ألى اق  ا  مرير أام ا مأ العام.

  

                                                                                      تعديل مدة صالحية جواز السفر والرسوم املتوجبةتعديل مدة صالحية جواز السفر والرسوم املتوجبة                                          املادة التاسعة عشرة:املادة التاسعة عشرة:

               )قاااااانون املوازناااااة     15  20 / 8 /  15      تااااااريخ     9.               مااااامل القاااااانون رقااااام     5.           تعااااادل املاااااادة 

                               ( مادة صاالحية جاواز السافر والرساوم     2015                             العامة واملوازناات امللحقاة لعاام 

                        املتوجبة ع ي  بحيث تصبح:
 

              )ت هددددد م جدددددوازات       0268 / 0 / 8      تدددددا ي      68 /  00               مدددددأ القدددددانون  قدددددم    7           تعدددددر  املددددداق  

           وتعريا ها:    88 /  46               مأ القانون  قم    4                        ال فر الل  ان ة( واملاق  

              )ت هدد م جددوازات       0268 / 0 / 8      تددا ي      68 /  00            القددانون  قددم     مددأ   7           تعددر  املدداق       أ .

                                    ال فر الل  ان ة( يح   تص ح كالتال :

ُ                                                        ُيعطددددس جددددواز ال ددددفر ملددددر  ثدددداث سدددد وات مو ممددددس سدددد وات مو أشددددر سدددد وات 

 لطلب امل ترع ، وُي ر   لقاء  سم جرير.
 
                ُ                    وفقا
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                             وتعريا ها يح   تص ح كالتال :    88 /  46               مأ القانون  قم    4           تعر  املاق      ب.

                                    تحرق  سوم اارا  جواز ال فر كما يل :

 قيمة الرسم نوع الرسم

 )ل.ل.(         جواز سفر

 2006000               ملر  ثاث س وات:

 006000.               ملر  ممس س وات:

 6006000               ملر  أشر س وات:
 

  عطااان ال بناااانيون جاااوازات سااافر ملااادة ساااتة أشاااار لتمكيااانهم  - ج
 
                                                 اساااتثنائيا
 
            

 
 حصااارا
 
      

                              قيمت  خمسون ألف ليرة لبنانية.  م                                ممل القيام بفريلة الحج، مقابل رس

  

                                                                                                  إعفااااااااة املهسساااااااات العاماااااااة والب اااااااديات واتحاااااااادات الب اااااااديات إعفااااااااة املهسساااااااات العاماااااااة والب اااااااديات واتحاااااااادات الب اااااااديات                                 املاااااااادة العشااااااارون:املاااااااادة العشااااااارون:

                                                                                                        وسائر أشخاص القانون العام ممل ال رامات املتوجبة ع يهاوسائر أشخاص القانون العام ممل ال رامات املتوجبة ع يها
 

  ي ندددددد ا  مددددددر، تعفددددددس ال لددددددريات واتحدددددداقات ال لددددددريات واملسؤس ددددددات العامددددددة 
 
      ا                                                      مافددددددا
 
    

                                ت كافدددددة املتوج دددددة أليهدددددا ال اتجدددددة أدددددأ                                     وسدددددائر مصددددديا  القدددددانون العدددددام مدددددأ الغرامدددددا

                                                                      امل الفدددات املتعلقدددة ي دددري ة الرواتدددب وا جدددو  أدددأ م دددت رميها، ال سددد ما التدددأمر  ددد  

                                                                      التصددريح أددأ تلددك ال ددري ة، مو أددأ ت ددريرها لليزي ددة ضددمأ املهددا القانون ددة، وأددأ 

                     مددددددددددأ قددددددددددانون ضددددددددددري ة الددددددددددرما     41 و    49  ،   40                              امل الفددددددددددات املتعلقددددددددددة ي ددددددددددري ة املددددددددددواق 

                                                               يدد  املق مددين( وأددأ امل الفددات املتعلقددة يرسددم الطددا ع املددال ، يمددا فيهددا              )ال ددري ة ألددى 

                                                                         أددددرم تأقيددددة  سددددم الطددددا ع املددددال  املتوجددددب ألددددى امل ددددال  ال دددد  قفع هددددا للغيدددد  والغرامددددات 

                                                                   ال اتجدددة أدددأ ا دددغالها  مدددا  الرولدددة العامدددة،  دددرط من تقدددوم ضدددمأ مهلدددة مقصددداها 

                                        م هر مأ تا ي   شر هذا القانون يما يل :      ستة
 

                                                                    ت دددددرير جم دددددع ال دددددرائب والرسدددددوم املتوج دددددة أليهدددددا يمدددددا فيهدددددا تلدددددك ال ددددد  تعدددددوق الدددددى   -

                                                               سددددد وات سدددددقط   عامدددددا مدددددرو  الدددددزمأ، وذلدددددك يالن ددددد ة لل دددددرائب والرسدددددوم ال ددددد  

                                  اقتطع ها مو استوف ها ولم ت رقها. دد
 

                                                                     ت درير جم ددع ال درائب والرسددوم املتوج دة أليهددا ال دد  تعدوق الددى سد وات لددم ت ددق    -

                                                   أ، وذلدددددددك يالن ددددددد ة لل دددددددرائب والرسدددددددوم ال ددددددد  لدددددددم تقتطعهدددددددا مو                 عامدددددددا مدددددددرو  الدددددددزم

    ها. ي     ت توف
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                                                                                          تخفاااي  بعااا  ال راماااات املترتباااة لصاااال  الدولاااة أو تخفاااي  بعااا  ال راماااات املترتباااة لصاااال  الدولاااة أو     ::                                            املاااادة الحادياااة والعشاااروناملاااادة الحادياااة والعشااارون

                                                                                                                  ل ب ااديات أو التحااادات الب ااديات أو ل مهسسااات العامااة أو لسااائر ل ب ااديات أو التحااادات الب ااديات أو ل مهسسااات العامااة أو لسااائر 

                                        أشخاص القانون العامأشخاص القانون العام
 

قت القددددو                          انين اليااددددة بهددددا محكامددددا"                                                 ياسددددتث اء الغرامددددات ال اتجددددة أددددأ م الفددددات حددددر 

                 ألدددى ا مدددا  العامدددة                            ال اتجدددة أدددأ معالجدددة امل الفدددات                           محدددرق  لت دددوي ها، والغرامدددات 

                                                                   ال حريدددددددة وتلدددددددك ال اتجدددددددة أدددددددأ م الفدددددددات ال  ددددددداء وتلدددددددك امل  ت دددددددة للصددددددد رو  الدددددددوطن  

                                 يصدددددو   اسدددددتث ائ ة الغرامدددددات املتوج دددددة    %  85                            لل دددددمان االجتمددددداع ، ت فددددد  ين ددددد ة 

                                                  تحدداقات ال لددريات مو للمسؤس ددات العامددة مو ل ددائر مصدديا                         للرولددة مو لل لددريات مو ال

                                                                       القددانون العددام، مهمددا كاندد  وسدد لة تحصدد لها )ممددر قدد  ، ممددر تحصدد ا...(،  ددرط من 

        م ددددهر مدددددأ      سددددتة                                                   يددددتم ت ددددرير هددددذه املتددددأمرات مددددع الغرامددددات امل ف ددددة مددددا  مهلددددة 

                        تا ي   شر هذا القانون.

  

                                  انون ضريبة الدخلانون ضريبة الدخل        ممل قممل ق        6565            املادة املادة             تعديل تعديل                                                   املادة الثانية والعشرون:املادة الثانية والعشرون:
 

 للقددددددددددددددانون  قددددددددددددددم 
 
             معرلددددددددددددددة وفقددددددددددددددا
 
      تددددددددددددددا ي      97             والقددددددددددددددانون  قددددددددددددددم       0275 / 2 /  91      تددددددددددددددا ي      14          

      0221 / 1 /  97      تددددا ي     4             والقددددانون  قددددم       0288 / 0 /  91      تددددا ي     1             والقددددانون  قددددم       0281 / 7 /  02

  .    0222 / 7 /  91      تا ي       017             والقانون  قم       0221 /  09 /  11      تا ي       989             والقانون  قم 

      يأت :     كما                        وا جو  ومعا ات التقاأر                يالن  ة للرواتب         ال ري ة          حرق معر  

                                                             )اث ددددان ياملئددددة( أددددأ ق ددددم الددددوا قات الصدددداف ة الياضددددعة لل ددددري ة الددددذي ال    % 9  -

                   يخفااا  هااا ا املعااادل إلاااى  و   ،              سدددتة مايدددين ليددد       .    /  .       111.111 . 6        يتجددداوز /

                                          النصف بالنسبة ملعاشات التقاعد وما يماث اا.

                  عة لل ددددددري ة الددددددذي                                            )م  عددددددة ياملئددددددة( أددددددأ ق ددددددم الددددددوا قات الصدددددداف ة الياضدددددد   % 4  -

                           سددددددددددددددددددددددتة مايدددددددددددددددددددددين ليددددددددددددددددددددد   وال يتجدددددددددددددددددددددداوز      .   / .       111.111 . 6         يزيدددددددددددددددددددددر أدددددددددددددددددددددأ /

                   يخفاا  هاا ا املعاادل إلااى  و   ،                   مم دة أشددر مل ددون ليدد       .    (  .          05.111.111 )

                                          النصف بالنسبة ملعاشات التقاعد وما يماث اا.

                                                               )سد عة ياملئددة( أددأ ق ددم الددوا قات الصدداف ة الياضددعة لل ددري ة الددذي يزيددر    % 7  -

                              مم دددددددددددددددددة أشدددددددددددددددددر مل دددددددددددددددددون ليددددددددددددددددد   وال يتجددددددددددددددددداوز      .   . /          05.111.111    أددددددددددددددددأ /

                  ثاثين مل ون لي  .     .   / .          11.111.111 /
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                                                        )احددددددر أشددددددر ياملئددددددة( أددددددأ ق ددددددم الددددددوا قات الصدددددداف ة الياضددددددعة لل ددددددري ة    %  00  -

                           ثاثدددددددددين مل دددددددددون ليددددددددد   وال يتجددددددددداوز      .    /  .          11.111.111              الدددددددددذي يزيدددددددددر أدددددددددأ /

                 ستين مل ون لي  .     .   / .          61.111.111 /

                                     ق ددددم الددددوا قات الصدددداف ة الياضددددعة لل ددددري ة                     )مم ددددة أشددددر ياملئددددة( أددددأ    %  05  -

                          سددددددددددتين مل ددددددددددون ليدددددددددد   وال يتجدددددددددداوز      .   / .  11        61.111.1              الددددددددددذي يزيددددددددددر أددددددددددأ /

                        ماية وأشريأ مل ون لي  .     .   / .           091.111.111 /

                                                           )أشدددرون ياملئدددة( أدددأ ق دددم الدددوا قات الصددداف ة الياضدددعة لل دددري ة الدددذي    %  91  -

       يتجدددددداوز    وال                         مايدددددة وأشددددددرون مل دددددون ليددددد       .    /  .   111 .       091.111         يزيدددددر أدددددأ /

                                       . ./ مايتان ومم ة وأشرون مل ون لي  .             995.111.111 /

                                                         )خمسة وعشرون بامل ة( عمل قسم الواردات الصافية ال ي ي ياد عامل    %  26  -

                                    مايتان وخمسة وعشرون م يون ليرة.      ل.ل.   /           22660006000 /

 ممل 
 
    يطبأ ه ا النص اعتبارا
 
                     01  / 0.  / 2019    .  

  

          188188                                          املرسااااوم االشااااترا    رقااااام املرسااااوم االشااااترا    رقااااام         مااااملماااامل        2.2.                        تعااااديل املاااااادة تعااااديل املاااااادة                                                   املااااادة الثالثااااة والعشاااارون:املااااادة الثالثااااة والعشاااارون:

                                                          وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(            19691969  //  88  //    1212            تاريخ تاريخ 

 

         وتعرياتددددده       0252 / 6 /  09      تدددددا ي       044     قدددددم                     مدددددأ املرسدددددوم اال ددددد  اع     19           تعدددددر  املددددداق  

                                       )قانون ضري ة الرما( يح   تص ح كما يل :

                                                                     حدددددرق معدددددر  ال دددددري ة ألدددددى م بدددددا  املهدددددأ التجا يدددددة والصددددد اأ ة و يددددد  التجا يدددددة ألدددددى 

              صو   التال ة:  ال

                                                    )م  عددددددددددددددددة ياملئددددددددددددددددة( أددددددددددددددددأ الق ددددددددددددددددم الياضددددددددددددددددع لل ددددددددددددددددري ة الددددددددددددددددذي ال يتجدددددددددددددددداوز    % 4  -

                 ت عة مايين لي  .     .   / .         2.111.111 /

                                                  )سدددددددددددددد عة ياملئدددددددددددددددة( أدددددددددددددددأ الق دددددددددددددددم الياضددددددددددددددع لل دددددددددددددددري ة الدددددددددددددددذي يزيدددددددددددددددر أدددددددددددددددأ    % 7  -

     .   / .          94.111.111                           ت ددددددددددعة مايددددددددددين ليدددددددددد   وال يتجدددددددددداوز /     .   / .         2.111.111 /

                         ا  عة وأشريأ مل ون لي  .
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                                                     اث ددددددددددا أشددددددددددر ياملئددددددددددة( أددددددددددأ الق ددددددددددم الياضددددددددددع لل ددددددددددري ة الددددددددددذي يزيددددددددددر أددددددددددأ  )   %  09  -

                                  م  عددددددددددددددددددددددة وأشددددددددددددددددددددددريأ مل ددددددددددددددددددددددون ليدددددددددددددددددددددد   وال يتجدددددددددددددددددددددداوز      .    /  .          94.111.111 /

                         م  عة ومم ين مل ون لي  .     .    /  .          54.111.111 /

                                                     )سدددددددددتة أشدددددددددر ياملئدددددددددة( أدددددددددأ الق دددددددددم الياضدددددددددع لل دددددددددري ة الدددددددددذي يزيدددددددددر أدددددددددأ    %  06  -

       يتجدددددددددددددددددددددداوز                            ا  عدددددددددددددددددددددة ومم دددددددددددددددددددددين مل ددددددددددددددددددددددون ليددددددددددددددددددددد   وال      .    /  .       111.111 .  54 /

                        ماية وم  عة مايين لي  .     .   / .           014.111.111 /

                                                          )واحددددددر وأشددددددريأ ياملئددددددة ( أددددددأ الق ددددددم الياضددددددع لل ددددددري ة الددددددذي يزيددددددر أددددددأ    %  90  -

                                 مايددددددددددددددددددددددددة وم  عددددددددددددددددددددددددة مايددددددددددددددددددددددددين ليدددددددددددددددددددددددد   وال يتجدددددددددددددددددددددددداوز      .   .  /            014.111.111 /

                                مايتان ومم ة وأشرون مل ون لي  .     .   / .           995.111.111 /

                        لياضددددددددع لل ددددددددري ة الددددددددذي يزيددددددددر                               )مم ددددددددة وأشددددددددرون ياملئددددددددة( أددددددددأ الق ددددددددم ا  %   95  -

                                مايتان ومم ة وأشرون مل ون لي  .     .   .   /           995.111.111   أأ/

  -                        الشدددددددركات املحدددددددروق  امل دددددددسؤول ة  -                                      ممدددددددا م بدددددددا   دددددددركات ا مدددددددوا  )الشدددددددركات املغفلدددددددة

                                                                 دددددركات التوادددددد ة يا سددددددهم يالن دددددد ة للشددددددركاء املواددددددين( فت  ددددددع ل ددددددري ة   ددددددب ة 

                   )س عة أشر  ياملئة(.   %  07      قر ها 

                                                      ي ة ي ددددد   مدددددأ الدددددربح الياضددددع لهدددددا مدددددا كدددددان قون ا لددددد  ليددددد  . وال               أ ددددر ح ددددداب ال دددددر 

                               ت ا  مية أاو  ألى ماا ال ري ة.

 مأ مأما  العام 
 
                يط ق هذا ال   اأت ا ا
 
                     9102    .  

  

                                                              اة اإلعفاةات ممل الرسوم الجمر يةاة اإلعفاةات ممل الرسوم الجمر ية      إل إل                                                   املادة الرابعة والعشرون:املادة الرابعة والعشرون:

      و شددما                                                                 تلغددى ااأفدداءات مددأ الرسددوم الجمرك ددة املم وحددة ق ددا اددرو  هددذا القددانون 

                                                                   االغددداء ااأفددداءات مدددأ الحدددر ا ق دددس ومدددأ  سدددم االسددد ها  الدددرامل  سدددواء و قت  ددد  

                                              قانون الجما   مو     ي ه مأ القوانين وا نهمة.

                  ي ت ن  مأ االغاء:

                                                                       م .  ال دددلع ال دددد  تدددد   االتفاق دددات واملعاهددددرات املعقددددوق  يدددين ل  ددددان وسددددائر ا طددددرا  

     زئ .                                   ألى افاق ها مأ ااأفاء الكاما مو الج
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                                                                       ب. ا الت واملددددواق ا ول ددددة امل ددددتعملة  دددد  الز اأددددة والصدددد اأة، وا ل ددددات والتجهيدددد ات 

                                                              امل دددتعملة مددددأ ذوي االحت اجدددات اليااددددة، ضدددمأ القواأددددر امل صدددو  أليهددددا  دددد  

                                 القوانين ال   ترعى هذه ااأفاءات.

   مو   (EV)                                                             ج. ال دددددددد ا ات الجريددددددددر   يددددددددد  امللوثددددددددة لل يئددددددددة سدددددددددواء تعمددددددددا ألددددددددى الكهربددددددددداء 

  حكدددددددام املددددددداق     ((Hybride             ات الهج  دددددددة      ال دددددد ا
 
             وفقددددددا
 
    72               مددددددأ القدددددددانون  قدددددددم    5 5    

  .    9108 / 4 /  08      تا ي  

      9107 /  57                                                       ق. ااأفدددددددداءات مدددددددددأ الرسددددددددوم الجمرك دددددددددة امل صدددددددددو  أليهددددددددا  ددددددددد  القدددددددددانون 

 للقدددددددانون 
 
         )ا حكدددددددام ال دددددددريب ة املتعلقدددددددة يا  شدددددددطة ال   ول دددددددة وفقدددددددا
 
      تدددددددا ي       019                                               

94  / 8 / 9101    .  

ُ               . ال ددددددلع ال دددددد  ُي بدددددد  للجمددددددا   م  ه                                      هددددددا صدددددددح   م ا ددددددر  الددددددى ل  ددددددان ق ددددددا  شددددددر هدددددددذا              

                                                             القدددددددانون، ألدددددددى من يحدددددددرق املجلدددددددس ا ألدددددددى للجمدددددددا    عدددددددر اسدددددددتطاع  مي مدددددددرير 

                                      الجما   العام  ل ات تط  ق هذه الفقر .

 

                م السااااااااااير م السااااااااااير     و و                                                   إل اااااااااااة بعاااااااااا  اإلعفاااااااااااةات ع ااااااااااى رسااااااااااإل اااااااااااة بعاااااااااا  اإلعفاااااااااااةات ع ااااااااااى رساااااااااا                                                  املااااااااااادة الخامسااااااااااة والعشاااااااااارون:املااااااااااادة الخامسااااااااااة والعشاااااااااارون:

                  والتسجيلوالتسجيل
 

لغدددى ااأفددداءات 
ُ
  ي نددد   مدددر، ت

 
             مافدددا

ُ
             

 
                      ع  ا صددديا  والجهدددات ألدددى   لددد          املم وحدددة    

                                                                سددددددددوم ترددددددددج ا وسددددددددي  جم ددددددددع املرك ددددددددات وا ل ددددددددات، ياسددددددددتث اء ااأفدددددددداءات املعطددددددددا  

                للجهات التال ة:
 

                                             ذوي االحت اجات اليااة وفقا للقانون اليا  بهم. -

، وال لريات واتحاقات ال -
 
                       الرولة واملسؤس ات العامة حصرا
 
         لريات.                           

                               اله ئات الريلوماس ة والق صل ة. -

                              املتحر  والوكاالت امل ب قة أ ها.           م همة ا مم  -
 

                                                                  وذلك ضمأ القواأر امل صو  أليها    القوانين ال   ترعى هذه ااأفاءات.
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              الصااادر الصااادر           .28.28                                إلااى القااانون رقاام إلااى القااانون رقاام       11--      168168                        إضااافة املااادة إضااافة املااادة       ::                                            املااادة السادسااة والعشااروناملااادة السادسااة والعشاارون

                            )قانون السير()قانون السير(            20122012  //    1010  //    2222              بتاريخ بتاريخ 
 

                    )قددددانون ال ددددي ( املدددداق     9   910 /  01 /  99              الصدددداق  يتددددا ي       941                     ي ددددا  الددددى القددددانون  قددددم 

             التال  نصها:   0-   168

    :   0-   168      املادة  "

 للفقدددر  
 
        مافدددا
 
                                         مدددأ هدددذا القدددانون، تصددد    م قدددام لوحدددات ا ل دددات      054         مدددأ املددداق     8    

عت دددد  كددددا 
ُ
        ال دددد اح ة املميدددد   يموجددددب قددددرا  يصددددر  أددددأ وزيددددر الرامل ددددة وال لددددريات، وت
ُ
                                                              

  ي  ممي  ".
 
            ا  قام اليا جة أأ هذا التصن   م قاما
 
                                     

فدددددد
ُ
 ت
ُ
                                                              ر   سددددددوم ألددددددى مددددددالك  لوحددددددات ا ل ددددددات ذات ا  قددددددام املميدددددد   مددددددأ كددددددا الرمددددددوز  

 ملا يل :  AP,AG,R,J,D,C                ياستث اء الرموز 
 
        وذلك وفقا
 
          

 
 
 أوال
 
                                                                 ف  بدل الرسم السنوي ع ى أرقام ال وحات السياحية املميزة املوضاوعة فا    :    

فددددر   سددددوم سدددد وية مقطوأددددة ألددددى م قددددام اللوحددددات املميدددد  ، العائددددر       السااااير
ُ
                                                        : ت
ُ
   

 للتصن   املحرق    الجرو   ل
 
                         آلل ات وفقا
 
  :     مقناه          

 مدددع  سدددوم ال دددي ، وفدددق القدددوانين والقدددرا ات املرأ دددة 
 
دددرفع هدددذه الرسدددوم سددد ويا

ُ
                                              ت

 
                    

ُ
 

                            ااجراء وا ل ات امل تصة يذلك.

ق هددددذه الرسددددوم م ا ددددر  أددددأ العددددام     أددددأ           ياالسددددتقا       9102                                            ملددددر  واحددددر ، ت ددددر 

                    لرسددم مددا  مهلددة م  عددة                                                سددوم ال ددي ، و عت دد  أددرم ت ددرير مالددك اللوحددة هددذا ا

                   له ئدددددددة اقا   ال دددددددي                                                 م دددددددهر مدددددددأ تدددددددا ي  نفددددددداذ هدددددددذا القدددددددانون يم ايدددددددة ت ددددددداز  م ددددددده 

          لعائر له.                أأ الرقم املمي  ا                  وا ل ات واملرك ات

 
 
 ثانيا
 
    :                                  ف  بدل التخصيص برقم ال وحة املميز  :      

                                                        يدددددرفع يدددددر  ت صددددد   ملدددددر  واحدددددر  مدددددأ ق دددددا الرا دددددب يتملدددددك اللوحدددددة ذات  - 0

 ملا يل :                      الرقم املمي ،  عر تا ي
 
           نفاذ هذا القانون وفقا
 
                        

                           ( الددددددددوا ق   دددددددد  الجددددددددرو  املرفددددددددق:                    110.410.510.610.710   : )      الف ااااااااات     101

                                                           تعددر  للعمددوم  دد  مددزاق ألندد  ا  قددام املميدد   ضددمأ هددذه الفئددات، ألددى 

                                                 من يطر  ي ر  الطر  املحرق    ذات الجرو  لكا فئة. 
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ن مأ ددداء هدددذه  ق                                                  تتدددولى لج دددة ماادددة ت هددد م هدددذا املدددزاق، يعدددي                اللج دددة وتحدددر 

                                                        ل ة أملها يموجب قرا  يصر  أأ وزير الرامل ة وال لريات.

ق  دد  الجددرو             بااا   الف ااات     102                                               : يددرفع يددر  الت صدد   وفددق امل لدد  املحددر 

                       املرفق املقايا لكا فئة. 

 لدده، و عطددس اددك  ت صدد   
 
                     أ ددر قفددع هددذا ال ددر  يصدد ح  قددم اللوحددة ملكددا
 
                                      

      ذلك.                                       مأ مصلحة ترج ا ال  ا ات وا ل ات مقايا 

 
 
 ثالثا
 
    :                                     ف  بيع ال وحة  ات الرقم املميز ل  ير   :     

                                                                    يمكددددأ ملددددالك  اللوحددددات ذات ا  قددددام املميدددد   ق ددددا تددددا ي  نفدددداذ هددددذا القددددانون، من 

            مصددددددددلحة ترددددددددج ا                                    ه ئددددددددة اقا   ال ددددددددي  وا ل ددددددددات واملرك ددددددددات    مددددددددأ         ي تحصددددددددلوا 

                                                            ال ددد ا ات وا ل دددات ألدددى ادددك ت صددد   يدددرقم كدددا مددد هم، مقايدددا  سدددم يعددداق  

                                                     لت صدد   العائددر لفئددة الددرقم وفددق الجددرو  املرفددق،  دد  حددا  تددم         مدأ يددر  ا   % 5

.      9102                     ت رير الرسم أأ العام 
 
 ما  املهلة املحرق     موال
 
                        

                                                             يمكدددددأ  ادددددحاب الصدددددكو  يا  قدددددام املميددددد  ، ي دددددع لوحدددددا هم مدددددأ الغيددددد  يموجدددددب 

                                                                أقدددر يددد هم لدددر  الكاتدددب يالعدددر ، يفدددر  ألدددى هدددذا ال  دددع  سدددم انتقدددا  يعددداق  

         اله ئدددددة                    العائدددددر للدددددرقم، وتصدددددر                 مدددددأ يدددددر  الت صددددد      % 5
 
ا
 
 لدددددذلك ادددددك

 
 نت جدددددة

 
 
 
        

 
     

 
 
 جريرا
 
              املالك الجرير.      ياسم     

 
 
 رابعا
 
    :                                             ف  التنازل عمل ال وحة  ات الرقم املميز لادارة   :     

                                              ذات ا  قدددددددام املميددددددد  ، يمدددددددا فيهدددددددا اللوحدددددددة املوضدددددددوأة  ددددددد     ة          ملالدددددددك اللوحددددددد     يمكدددددددأ 

      يلوحددددة                                                              ا نقددددا ، الت دددداز  أددددأ لوحددددا هم لصددددال  ااقا  ، ألددددى من ت ددددر   لوحتدددده

                                                              ذات  قدددم  يددد  مميددد  قون قفدددع مي  سدددوم وذلدددك ملدددر  واحدددر  فقددد ، يشدددما هدددذا 

                                                       ااأفاء مكث  مأ لوحة ذات  قم ممي  مملوكة مأ ذات الشي . دد

م طلدددددب الت ددددداز  الددددى ه ئدددددة اقا   ال دددددي  واملرك ددددات وا ل دددددات، ويدددددرما هدددددذا  ُ                                                                   ُيقددددر 

ر . دد
 
    الرقم يقاأر  املعلومات لأل قام املمي   املتوف
 
                                          

 
 
 خامسا
 
    :                                بدل تخصيص رقم خاص اير مميز ف   :     

                                                        يمكددددأ  ي صددددي  ير ددددب يترددددج ا  قددددم مددددا   يدددد  مميدددد  متددددوفر، من يرددددجا 

                                                           هددددددذا الددددددرقم ألددددددى من يددددددرفع لقدددددداء ذلددددددك، وملددددددر  واحددددددر  يددددددر  ت صدددددد   يعدددددداق  

               لي   ل  ان ة. د         511.111
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 سادساااا
 
                                                             : ال يشدددما ااأفدددداء مدددأ قفدددع  سددددم ال دددي  مهمددددا كدددان نوأددده ااأفدددداء مدددأ قفددددع      

                         الت صددددددددددد   يدددددددددددرقم مميددددددددددد  مو يدددددددددددر                     رقم املميددددددددددد  مو يدددددددددددر               الرسدددددددددددم ال ددددددددددد وي للددددددددددد

                                                      الت ص   لرقم ما   ي  ممي ، امل صو  أليها    هذه املاق .

 
 
 ساااااابعا
 
                                                         تحدددددرق ققدددددائق تط  دددددق هدددددذه املددددداق  يموجدددددب قدددددرا  مشددددد    يصدددددر  أدددددأ وزيدددددر    :     

                                 الرامل ة وال لريات ووزير املال ة.
 

 بدالت التخصيص والرسوم السنوية

ف ة 

 األرقام

تصنيف 

 األرقام

 بدل تخصيص

 ( )ع ى األرقام التي تسجل بعد نفا  القانون 

 بال يرة ال بنانية 

 رسم سنوي 

 )ع ى  ل األرقام(

 بال يرة ال بنانية

1 

 00,000.,2  . . 45.111.111يطر  ياملزاق العلن  لقاء ير  طر  يعاق   1.0

1.9 41,111,111 2,000,000 

1.1 11,111,111 1,800,000 

1.4 91,111,111 1,000,000 

4 

 00,000.,1  . . 97.111.111يطر  ياملزاق العلن  لقاء ير  طر  يعاق   4.0

4.9 06,111,111 500,000 

4.1 8,111,111 800,000 

4.4 1,511,111 180,000 

5 

 1,100,000  . . 91.111.111يطر  ياملزاق العلن  لقاء ير  طر  يعاق   5.0

5.9 8,111,111 860,000 

5.1 1,511,111 180,000 

5.4 0,111,111 80,000 

6 

 1,000,000  . . 01.511.111يطر  ياملزاق العلن  لقاء ير  طر  يعاق   6.0

6.9 8,111,111 800,000 

6.1 9,711,111 1.0,000 

7 

 1,000,000  . . 01.511.111يطر  ياملزاق العلن  لقاء ير  طر  يعاق   7.0

7.9 8,111,111 800,000 

7.1 9,711,111 1.0,000 
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                            رسوم اإلنشاةاترسوم اإلنشاةات                                                  املادة السابعة والعشرون:املادة السابعة والعشرون:

     082              مددددأ القددددرا   قددددم     61ُ                                       ُيعفددددس مددددأ ضددددع  الرسددددم امل صددددو  أل دددده  دددد  املدددداق   - 0

      تدددددددددا ي       088                                    )التفصددددددددد ات املتعلقدددددددددة يت ف دددددددددذ القدددددددددرا   قدددددددددم       0296 / 1 /  05      تدددددددددا ي  

     دددددر                                                امل ددددت  يالرددددجا العقددددا ي( ماددددحاب الحقددددو  الع ن ددددة املق      0296 / 1 /  05

                                                            دددددددد  الردددددددددجا العقدددددددددا ي الدددددددددذيأ لدددددددددم يعلمددددددددوا  ئددددددددديس املكتدددددددددب العقدددددددددا ي املعددددددددداون 

                                                                يدددالتغ ي ات ال ددد  طدددرمت ألدددى قدددوام ومشدددتمات أقدددا هم مدددا  املدددر  املحدددرق   ددد  

                                                                      املداق  املددذكو   مأداه اذا تددم ااأدام أددأ هدذه التغ يدد ات وتأقيدة الرسددم  د  مهلددة 

  .    9102 /  09 /  10       مقصاها 
 

                لجرير  الرسم ة.                            يعما بهذا ال   فو   شره    ا - 9

  

                                                                  تنفي  البيوعات ف  السجل العقاري تنفي  البيوعات ف  السجل العقاري                                                   املادة الثامنة والعشرون:املادة الثامنة والعشرون:
  

  ي نددددددد   مدددددددر، يعطدددددددس ا صددددددديا  الط  ع دددددددون  - 0
 
                                  يصدددددددو   اسدددددددتث ائ ة ومافدددددددا
 
                     

                                                                 واملع ويددددون الددددذيأ يحددددوز هم أقددددوق ي ددددع، مو وكدددداالت  يدددد  قايلددددة للعددددز  م همددددة 

             مهددا ملددا ق ددا                                                        لددر  الكاتددب العددر  موضددوأها  ددراء العقددا ات، و عددوق تددا ي  ت ه

                  لتردددددددج ا هدددددددذه العقدددددددوق       9102 /  09 /  10                              شدددددددر هدددددددذا القدددددددانون، مهلدددددددة مقصددددددداها 

                                                           والوكاالت لر  ممانات الرجا العقا ي ألى مساس  سم فراغ   بته:

                                                           بالنسااابة ل وحااادات الساااكنية التاااي يتم كااااا ال بناااانيون عااامل الجااا ة    % 9 -

              ليرة لبنانية.        م يون      6..                         ممل قيمتها ال ي ال ي يد عمل 

                                                             قيماااااااااة الوحااااااااادات الساااااااااكنية الااااااااا ي ي ياااااااااد عااااااااامل             عاااااااامل الجااااااااا ة مااااااااامل   % . -

                              فالنسبة لسائر العقارات األخرى.  و      ل.ل.         م يون      6..
 

      9107 /  01 /  91      تددددددددددا ي        9107 /  64               مددددددددددأ القددددددددددانون  قددددددددددم     04              يلغددددددددددى ندددددددددد  املدددددددددداق   - 9

                      و  ت ر  يال   التال :

               يدددين قوائدددر كتددداب            االك  و ددد                                         يتوجدددب ألدددى كتددداب العدددر ، ولحدددين انجددداز الدددرب  

                                                   ملال دددددة، ايدددددراع وزا   املال دددددة  ردددددية أدددددأ كدددددا أقدددددر ي دددددع أقدددددا ي               العدددددر  ووزا   ا

            قون توجددددب مي                        موضددددوأها  ددددراء العقددددا ات                             مم ددددو  ووكالددددة  يدددد  قايلددددة للعددددز  

                     سم ألى هذه النرية.

                                                                تحدددددرق ققدددددائق تط  دددددق هدددددذه الفقدددددر  أ دددددر االقت ددددداء يموجدددددب قدددددرا  يصدددددر  أدددددأ وزيدددددر 

        املال ة.
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  1111نصوص عنها ف  املادة نصوص عنها ف  املادة تمديد مال التراخيص املتمديد مال التراخيص امل  املادة التاسعة والعشرون:املادة التاسعة والعشرون:

  19891989//11//88تاريخ تاريخ   1181811818ممل املرسوم رقم ممل املرسوم رقم 
  

مأ املرسوم  قم  00يمكأ تمرير مها ال  ام   امل صو  أ ها    املاق   -1

وتعرياته املتعلقة ياكت اب  ي  الل  ان ين  4/0/0262الصاق  يتا ي   00604

ثاث س وات اأت ا ا   ه ة،الحقو  الع ن ة العقا ية    ل  ان امل  ه ة م ها و ي  امل 

 مأ تا ي  العما بهذا ال   يموجب مرسوم يت ذ    مجلس الوز اء.
 

              تفدددر  ألدددى مالدددك                                 قون امل ا دددر  يتشدددي ر ال  ددداء، ق                         ددد  حدددا  انق ددداء املهلدددة املمدددر  - 9

                                مدددأ ق مدددة العقدددا  تردددجا ألدددى ال دددح فة    % 9                                 العقدددا   رامدددة سددد وية تراكم دددة ين ددد ة 

     % مددددأ   01                       وأ ددددر يلددددوغ ق مدددة الغرامددددة               لحة اليزي دددة.                            العقا يدددة يم ايددددة قيدددأ ممتدددداز ملصدددد

                                                                             ق مدددة العقدددا  ي ددداع العقدددا  يددداملزاق العلنددد  مدددأ ق دددا وزا   املال دددة وفقدددا لألادددو  الدددوا ق  

                                           املذكو  . وت تو ى الغرامات العائر  لليزي ة.    00            املاق  

  

            .200.200  //      .89.89                              مااامل القاااانون رقااام مااامل القاااانون رقااام         6161            املاااادة املاااادة                                         تعاااديل الفقااارة أوال مااامل تعاااديل الفقااارة أوال مااامل                                 املاااادة الثالثاااون:املاااادة الثالثاااون:

                                                                                          عدلاااااااااة بموجاااااااااح املاااااااااادة الساااااااااابعة عشااااااااارة مااااااااامل القاااااااااانون رقااااااااام عدلاااااااااة بموجاااااااااح املاااااااااادة الساااااااااابعة عشااااااااارة مااااااااامل القاااااااااانون رقااااااااام     املامل

                                                                                          وفموجح املاادة السادساة والثالثاون مامل القاانون رقام وفموجح املاادة السادساة والثالثاون مامل القاانون رقام             .201.201  //    8888

.9.9    //  20152015          
 

             املعدلاة بموجاح       .200 /   .89               مامل القاانون رقام     61      املاادة                      تعدل الفقارة أوال  مامل  

                     وفموجااااح املااااادة السادسااااة       .201 /  88                                  املااااادة السااااابعة عشاااارة ماااامل القااااانون رقاااام 

                   بحيث تصبح  ما ي  :      2015 /  9.              مل القانون رقم           والثالثون م

 
 
 أوال
 
  ي نددددددددد   مدددددددددر، ت  دددددددددع  حكدددددددددام قدددددددددانون ضدددددددددري ة الدددددددددرما )املرسدددددددددوم    

 
                                                 : مافدددددددددا
 
      

      عشااااارة                                         وتعرياتددددده( ول دددددري ة ال ددددداب ال الددددد  م ددددده يمعدددددر      52 /   044             اال ددددد  اع   قدددددم 

      : ( %  10 )        باملائة

    يمدددا                                                                 فوائددر وأائدددرات وايددراقات الح دددايات الرائ دددة كافددة املفتوحدددة لددر  املصدددا     . 0

                                       ياسدددتث اء الح دددايات املفتوحدددة ياسدددم الحكومدددة    ،                            فيهدددا ح دددايات التدددوفي  )االقمدددا (

                لدددددددددر  مصدددددددددر  ل  دددددددددان،                 واملسؤس دددددددددات العامدددددددددة                   واتحددددددددداقات ال لدددددددددريات           وال لدددددددددريات 

                                                ال ع ات الريلوماس ة والق صل ة ا ج ب ة    ل  ان.          وح ايات 
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         يمددددا فيهددددا                                                             فوائددددر وأائددددرات الوقائددددع وسددددائر االل  امددددات املصددددرف ة يددددأي أملددددة كاندددد    . 9

                                     ، ياسدددددددددددتث اء الوقائدددددددددددع يدددددددددددين املصدددددددددددا   الياادددددددددددة                         تلدددددددددددك العائدددددددددددر  لغيددددددددددد  املق مدددددددددددين

( (Interbank deposits.  

                                                     فوائر وايراقات وأائرات ح ايات االئتمان واقا   ا موا .  . 1

                                                                 أائددرات وفوائددر  ددهاقات اايددراع ال دد  تصددر ها جم ددع املصددا   وسدد رات الددريأ   . 4

                            ال   تصر ها الشركات املغفلة.

  .                 بالعم ة ال بنانية                  قات س رات اليزي ة            فوائر وايرا  . 5

 مااااامل الياااااوم التااااال  لتااااااريخ نشاااار هااااا ا القاااااانون    %  10            يطبااااأ معااااادل ال  . 6
 
                                        اعتبااااارا
 
        ،  

        اعتباااارا    % .                                                    ويسااتمر العماال بااا  ملاادة ثاااالع ساانوات،  ويعاااد تطبياااأ معاادل ال 

                                      ممل اليوم التال  النتهاة السنة الثالثة.

             وزير املال ة.                                                تحرق ققائق تط  ق هذه املاق  أ ر االقت اء يقرا  مأ 

  

                                                                                تخفااااااي  ارامااااااات التحقااااااأ والتحصاااااايل التااااااي تتااااااولى تخفااااااي  ارامااااااات التحقااااااأ والتحصاااااايل التااااااي تتااااااولى                                                   املااااااادة الحاديااااااة والثالثااااااون:املااااااادة الحاديااااااة والثالثااااااون:

    اا                                                                                                    مديرية املالية العامة ف  وزارة املالية فرضاا وجبايتهمديرية املالية العامة ف  وزارة املالية فرضاا وجبايته
 

                       املتوج ددة يتددا ي   شددر هدددذا                         رامددات التحقددق والتحصدد ا                      ت فدد  يصددو   اسددتث ائ ة

                    املال ددددددة العامددددددة فرضددددددها                                    يال ددددددرائب والرسددددددوم ال دددددد  تتددددددولى مريريددددددة                  القددددددانون املتعلقددددددة

 يقوانين ال رائب والرسوم امل ا ر  و ي  امل ا ر  ين  ة 
 
                                                    وج اي ها أما
 
            85  % .  

 

       ي ددددددرقوا    من                                                        لاسددددددتفاق  مددددددأ الت فدددددد   املشددددددا  ال دددددده مأدددددداه يتوجددددددب ألددددددى املكلفددددددين

   ،       يالكامددددا                                        يااضددددافة الددددى  ادددد ر الغرامددددات امل  ت ددددة ألدددديهم         امل  ت ددددة                  ال ددددرائب والرسددددوم

  .        القانون      هذا                 ر مأ تا ي   شر    م ه     ستة     مهلة      ما 
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                                                                                  تخفااااااي  ال رامااااااات املتوجبااااااة ع ااااااى أواماااااار التحصاااااايل تخفااااااي  ال رامااااااات املتوجبااااااة ع ااااااى أواماااااار التحصاااااايل                                                 املااااااادة الثانيااااااة والثالثااااااون:املااااااادة الثانيااااااة والثالثااااااون:

                                                    واملهسسااااااات العامااااااة والب ااااااديات واملهسسااااااات العامااااااة والب ااااااديات                 العامااااااةالعامااااااة                  اإلداراتاإلدارات                        الصااااااادرة عااااااملالصااااااادرة عاااااامل

                      اير املسددةاير املسددة                                                                                          وإتحادات الب ديات وسائر أشخاص القانون العاموإتحادات الب ديات وسائر أشخاص القانون العام
 

 

    أددددددددأ         الصدددددددداق       حصدددددددد ا                               الغرامددددددددات املتوج ددددددددة ألددددددددى موامددددددددر الت   %  85           ت فدددددددد  ين دددددددد ة 

                                                                 ااقا ات العامدددددددددددة واملسؤس دددددددددددات العامدددددددددددة وال لدددددددددددريات واتحددددددددددداقات ال لدددددددددددريات وسدددددددددددائر 

   مددددع               موامدددر التحصدددد ا                    ،  دددرط من يددددتم ت ددددرير            يدددد  امل ددددرق                      مصددديا  القددددانون العدددام

                               م هر مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة                         الغرامات امل ف  ة    مهلة 

  

                                                توجبة ع ى رسوم امليمانيكتوجبة ع ى رسوم امليمانيك                                  تخفي  ال رامات املتخفي  ال رامات امل                                                  املادة الثالثة والثالثون:املادة الثالثة والثالثون:
 

                يددد  امل دددرق  ضدددمأ                                     الغرامدددات املتوج دددة ألدددى  سدددوم امل كان دددك   %  85           ت فددد  ين ددد ة 

                       مدددددع الغرامدددددات امل ف  دددددة  ددددد          الرسدددددوم                       ،  دددددرط من يدددددتم ت دددددرير هدددددذه               املهدددددا القانون دددددة

                               م هر مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة     مهلة 

  

                                  ى الرسوم الب ديةى الرسوم الب دية                            مات املتوجبة ع مات املتوجبة ع                       تخفي  ال راتخفي  ال را                                                  املادة الرابعة والثالثون:املادة الرابعة والثالثون:
 

                يددد  امل دددرق  ضدددمأ                                      الغرامدددات املتوج دددة ألدددى الرسدددوم ال لريدددة   %  85           ت فددد  ين ددد ة 

                       مدددددع الغرامدددددات امل ف  دددددة  ددددد          الرسدددددوم                       ،  دددددرط من يدددددتم ت دددددرير هدددددذه               املهدددددا القانون دددددة

                               م هر مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة     مهلة 

  

  

  

  

  

  



 أيار -مناقشة جملس الوزراء أيــــأر      27                                                  2019 امللحقة للعام مشروع قانون املوازنة العامة واملوازنات 
 

38 - 87 

                            لرسااااوم الب ديااااة لرسااااوم الب ديااااة                                                         تخفااااي  ال رامااااات املتوجبااااة ع ااااى اتخفااااي  ال رامااااات املتوجبااااة ع ااااى ا                                                  املااااادة الخامسااااة والثالثااااون:املااااادة الخامسااااة والثالثااااون:

                                          ع ى املهسسات السياحيةع ى املهسسات السياحية
 

 - أ

    ألددددى          املتوج دددة                                     الغرامددددات املتوج دددة ألددددى الرسدددوم ال لريددددة   %  85           ت فددد  ين ددد ة   . 0

                                                            املسؤس دددددات ال ددددد اح ة،  دددددرط من يدددددتم ت دددددرير هدددددذه املتدددددأمرات مدددددع الغرامدددددات 

                               م هر مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة                امل ف  ة    مهلة 

 للقددوانين ال افددذ  ق ددا العمددا بهددذا                                    تعت دد  جم ددع  رامددات التددأمي  املرفوأددة  - 9
 
                                 وفقددا
 
    

 لل لرية، وال يمكأ اس  قاقها.
 
                            القانون، حقا
 
             

          سددد وات كحدددر    5                                                   يمكددأ لهدددذه املسؤس دددات من تق ددد  امل دددال  املتوج ددة أليهدددا ملدددر    - 1

  ددددددددرط ت ددددددددرير    % 5             مقصددددددددة  يفائددددددددر  
 
           سدددددددد ويا
 
                    مددددددددأ ق مددددددددة املتددددددددأمرات مددددددددع    %  91     

             القدددانون، و ددد     ا  هدددذ  ر                                              الغرامدددات امل ف دددة مدددا  مهلدددة سدددتة م دددهر مدددأ تدددا ي   شددد

                                                              حددا  الت لدد  أددأ ت ددرير محددر ا ق دداط  دد  املوأددر املحددرق تفددر  ألددى امل ددال  

  . %  09                           املق طة فائر  اضاف ة     ها 

                                                           دددددتف ر مدددددأ الت فددددد   املسؤس دددددات ال ددددد اح ة املكلفدددددة ال ددددد  سددددد ق من ق دددددط   ت  - ب

                                                                         يحكدددددددم القدددددددانون، مو ي ددددددداء  ألدددددددى طلغهدددددددا، الرسدددددددوم مو العددددددداوات مو الغرامدددددددات ال لريدددددددة، 

              مدددا  ذات املهلدددة       ها    م اددر                                                  امل  ت ددة أليهدددا، وذلددك  ددد  حددا  ت دددريرها كاملددة مو ت دددرير 

             املحرق  مأاه.

  

                        املترتباااااة ع اااااى املترتباااااة ع اااااى                                     وزياااااادات التاااااأخير وزياااااادات التاااااأخير                                 تخفاااااي  ال رامااااااتتخفاااااي  ال راماااااات                                                  املاااااادة السادساااااة والثالثاااااون:املاااااادة السادساااااة والثالثاااااون:

                  االجتما  االجتما                                              الصندوق الول ي ل لمان الصندوق الول ي ل لمان                     اشترا اتاشترا ات
 

 

        يالن دددددد ة    %  85      بن دددددد ة   و          ومددددددا ق ددددددا      9111               يالن دددددد ة لألأددددددوام    %   011      ين دددددد ة       ت فددددد 

          ا دددد  اكات    ألددددى           واملتوج ددددة                            وزيدددداقات التددددأمي   يدددد  امل ددددرق           الغرامددددات               ل ق ددددة ا أددددوام،

      ،  دددرط                    ضدددمأ مهلهدددا القانون دددة             يكافدددة فروأدده          االجتمددداع                       الصدد رو  الدددوطن  لل دددمان 

    ددد                        امل ف دددة  ددد  حدددا  وجوقهدددا             مدددع الغرامدددات           اال ددد  اكات                    من ت دددرق املسؤس دددات هدددذه 

                      ، وال يجددددوز االسددددتفاق  مدددددأ                شددددر هددددذا القددددانون                م ددددهر مددددأ تددددا ي        سددددتة            مهلددددة مقصدددداها 

                                         الت ف   أأ  ع  الف  ات قون سائر الف  ات.
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                                                                  ويمكددأ لتلددك املسؤس ددات من تق دد  امل ددال  املتوج ددة أليهددا ملددر  ممددس سدد وات كحددر 

  دددرط ت دددرير    % 5             مقصدددة  يفائدددر  
 
           سددد ويا
 
             مدددع الغرامدددات           اال ددد  اكات        مدددأ ق مدددة    %  91     

                                 أ تددا ي   شددر هددذا القددانون، و دد  حددا        م ددهر مدد     سددتة                امل ف ددة مددا  مهلددة            والزيدداقات

                                                                 الت لدد  أددأ ت ددرير محددر ا ق دداط  دد  املوأددر املحددرق تفددر  ألددى امل ددال  املق ددطة 

    .   %  09           ها         اضاف ة       فائر 

  

                                                                            إعطااااااااة ما اااااااة إضاااااااافية لالعتاااااااراض ع اااااااى اللااااااارائح إعطااااااااة ما اااااااة إضاااااااافية لالعتاااااااراض ع اااااااى اللااااااارائح                                                   املاااااااادة الساااااااابعة والثالثاااااااون:املاااااااادة الساااااااابعة والثالثاااااااون:

                                                                                  والرسوم التي تحققاا مديرية املالية العامةوالرسوم التي تحققاا مديرية املالية العامة
 
 

                                                         دددرائب والرسدددوم ال ددد  تحققهدددا مريريدددة املال دددة العامدددة الدددذيأ تدددم                 يعطدددس املكلفدددون يال

                                                                       ت لددد غهم بهدددذه ال دددرائب والرسدددوم ولدددم ي دددرقوها كاملدددة لتدددا ي  ادددرو  هدددذا القدددانون 

   مددأ     22 و    27                                                              ولددم يع  ضددوا أليهددا ضددمأ املهلددة القانون ددة امل صددو  أليهددا  دد  املدداقتين 

                   راءات ال دددددريب ة( مو                    وتعرياتددددده )قدددددانون ااجددددد      9118 /  00 /  00      تدددددا ي      44            القدددددانون  قدددددم 

                                                              اأ  ضدددددددوا أليهدددددددا و ف ددددددد  مدددددددأ ح دددددددد  الشدددددددكا  ددددددد  مرحلدددددددة االأ ددددددد ا  ممددددددددام ااقا   

                                                                          ال ددريب ة مو ممددام لجددان االأ  اضددات، مهلددة اضدداف ة لتقددريم اأ  اضددا هم أليهددا ممددام 

                                                                        تلدددك ااقا   مو ممدددام تلدددك اللجدددان مدددر ها سدددتة م دددهر مدددأ تدددا ي  ادددرو  هدددذا القدددانون، 

                                         ائب والرسددددوم والغرامددددات املتوج ددددة  ق ددددا تقددددريم         مددددأ ال ددددر    %  01               دددرط من ي ددددرقوا 

 للمعددر  املشددا  ال دده 
 
                   تلددك االأ  اضددات، و دد  حددا  كددان امل لدد  املتوجددب ت ددريره وفقددا
 
                                                   

                                                                   مأاه مقا مأ ق مة الغرامات املتوج ة، يتوجب ت رير كاما ق مة الغرامات.
 

 لهدددذا القدددا
 
          ألدددى ااقا   ال دددريب ة من تدددر س االأ  اضدددات املقرمدددة اليهدددا وفقدددا
 
        نون ومن                                                        

                                                        تب  بها ق ا ان هاء ال  ة ال   تل  س ة  شر هذا القانون. دد
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                  مااامل قاااانون مااامل قاااانون         .6.6                                                                      إعفااااة املم فاااين املعنياااين بأحماااام املاااادة إعفااااة املم فاااين املعنياااين بأحماااام املاااادة                                                   املاااادة الثامناااة والثالثاااون:املاااادة الثامناااة والثالثاااون:

                                                                            ضريبة الدخل ممل ارامات التحقأ والتحصيلضريبة الدخل ممل ارامات التحقأ والتحصيل
 

          مددددأ املرسددددوم     51                                                     يعفددددس امل ددددت رمون والعمددددا  وا جددددراء امل صددددو  ألدددديهم  دددد  املدددداق  

                                    وتعرياتددده )قدددانون ضدددري ة الدددرما(، الدددذيأ       0252 / 6 /  09      تدددا ي       044            ال ددد  اع   قدددم  ا

  دد  مسؤس ددات مو محددات أددر ، مو يما سددون  دد  
 
                                      يشددغلون  دد   نا واحددر و  فددة مو أمددا
 
            ا                  

                                                                 الوقدددد  نف دددده مه ددددة ماضددددعة ل ددددري ة ال دددداب ا و  مددددأ املرسددددوم اال دددد  اع  نف دددده، 

                        لتدددأمر  ددد  ت دددرير ال دددري ة،                                               مدددأ  رامدددات التدددأمر  ددد  تقدددريم التصدددريح ومدددأ  رامدددات ا

                                                ومدددددا ق دددددا،  دددددرط من يصدددددر حوا و  دددددرقوا ال دددددرائب املتوج دددددة       9108           أدددددأ ال ددددد وات 

                                                                           ألدديهم مو ي ددرقوا تلددك ال دد  تددم تكلدد فهم بهددا،  دد  مهلددة سددتة م ددهر مددأ تددا ي   شددر هددذا 

                                                                   القددانون، كمددا يمكدد هم تق دد   هددذه ال ددرائب قون فائددر  ألددى ثدداث سدد وات،  ددرط 

                      ( مددددددأ ق مدددددة هدددددذه ال ددددددرائب  %  95             أشدددددرون ياملئدددددة )                         ت دددددرير قفعدددددة   ددددد  ها مم ددددددة و 

                                                                       مددا  مهلددة سددتة م ددهر مددأ تددا ي   شددر هددذا القددانون، وتعت دد  الغرامددات امل ددرق  ق ددا 

 لليزي ة ال يمكأ اس  قاقها.
 
                           شر هذا القانون حقا
 
                    

  

                                                                        تقسااااااااايط دفاااااااااع اللااااااااارائح املقتطعاااااااااة عناااااااااد املنباااااااااع تقسااااااااايط دفاااااااااع اللااااااااارائح املقتطعاااااااااة عناااااااااد املنباااااااااع       ::                                              املاااااااااادة التاساااااااااعة والثالثاااااااااون املاااااااااادة التاساااااااااعة والثالثاااااااااون 

                                                      واللريبة ع ى القيمة امللافةواللريبة ع ى القيمة امللافة
 

 

  ي ندددددد  ممددددددر، وبصددددددو   اسددددددتث ائ ة وملددددددر  واحددددددر  فقدددددد ، يمكددددددأ تق ددددددد    م
 
                                                        افددددددا
 
   

                                                                 ال ددددددرائب املقتطعددددددة أ ددددددر امل  ددددددع وال ددددددري ة ألددددددى الق مددددددة امل ددددددافة املتوج ددددددة ألددددددى 

 لألحكدددددددام ال ددددددد  ترعدددددددى       9108 /  09 /  10                                  املكلفدددددددين أدددددددأ الف ددددددد ات ال دددددددريب ة لغايدددددددة 
 
                  وفقدددددددا
 
    

                راءات ال ددددريب ة(           )قددددانون ااجدددد      9118 /  00 /  00      تددددا ي      44                       التق دددد    دددد  القددددانون  قددددم 

                      م ددهر مددأ تددا ي   شددر هددذا    6                                            وذلددك ي دداء  ألددى طلددب مطدد  يقرمدده املكلدد  مددا  مهلددة 

                       مدددأ ق مدددة ال دددرائب املق دددطة    %  05                                        القدددانون،  دددرط ت دددرير الرفعدددة ا ولدددى ال الغدددة 

                  ضمأ املهلة ذا ها. 
 

                                                              ددددد  حدددددا  الت لددددد  أدددددأ ت دددددرير ا ق ددددداط  ددددد  مواأ دددددرها، ت دددددتحق كافدددددة ا ق ددددداط 

  . %  09                 اضاف ة يمعر                   وتتوجب أليها فائر
 

                                                                       تحرق أ ر االقت اء ققائق تط  ق هذه املاق  يموجب قرا  يصر  أأ وزير املال ة.

  



 أيار -مناقشة جملس الوزراء أيــــأر      27                                                  2019 امللحقة للعام مشروع قانون املوازنة العامة واملوازنات 
 

41 - 87 

        2020    0101  //    1212  //    1818            تاااريخ تاااريخ           9..9..                              ماامل القااانون رقاام ماامل القااانون رقاام       ..                  نااص املااادة نااص املااادة               تعااديلتعااديل      ::                األربعااون األربعااون             املااادة املااادة 

                                                        )اللريبة ع ى القيمة امللافة()اللريبة ع ى القيمة امللافة(
  

        ة ألددددددى       )ال ددددددري      9110 /  09 /  04      تددددددا ي       172               مددددددأ القددددددانون  قددددددم    1              يعدددددر  ندددددد  املدددددداق  

                                       الق مة امل افة( وتعرياته ل ص ح كما يل :

                                                       ي  دددددع لل دددددري ة كدددددا صدددددي  ط  خددددد  مو مع دددددوي يقدددددوم مدددددأ مدددددا  مما سدددددته  - 0

                                                                شددداطا اقتصدددداقيا يصدددو   م ددددتقلة  عمل دددات ت ددددل م ممدددوا  مو تقددددريم مددددرمات 

                                                             ماضددددعة لل ددددري ة مو معفددددا  مددددأ ال ددددري ة مددددع حددددق الح ددددم وفقددددا  حكددددام هددددذا 

                                          ا أمددا  العائددر لف دد   ت دد او  يددين فصددا وم  عددة                            القددانون،  ددرط من يتجدداوز  قددم 

 مأ         مل ون     51                        فصو  متتال ة سايقة م ل  
 
    لي   ل  ان ة اأت ا ا
 
                    0 / 0 / 9191      .    

                                                           ي  ددددع لل ددددري ة املصددددر  وامل ددددتو ق الددددذي يقددددوم مددددأ مددددا  مما سددددته  شدددداطا  - 9

                                                                اقتصدداقيا يصددو   م ددتقلة  عمل ددات ت ددل م ممددوا  مو تقددريم مددرمات ماضددعة  

                                              أ ال دددري ة مدددع حدددق الح دددم وفقدددا  حكدددام هدددذا القدددانون،                   لل دددري ة مو معفدددا  مددد

                                             ويتوجدددب أل ددده امل ددداق   الدددى تقدددريم طلدددب تردددج له لدددر                       مهمدددا يلددد   قدددم مأمالددده، 

                               مدددا  مهلدددة  دددهريأ مدددأ ان هددداء الفصدددا                                  مريريدددة ال دددري ة ألدددى الق مدددة امل دددافة 

  .        االستي اق             ة التصرير مو     عمل                الذي قام ماله  

  حكدددددام ال  دددددر  - 1
 
             مافدددددا
 
                          ي  دددددع لل دددددري ة ا صددددديا  الدددددذيأ      اق ،          مدددددأ هدددددذه املددددد   0    

                                          ال لدددددددددددريات   و م       العامدددددددددددة             مو املسؤس دددددددددددات                              يوقعدددددددددددون أقدددددددددددوق مدددددددددددع ااقا ات العامدددددددددددة 

                                                           ال لدددددريات مو سدددددائر مصددددديا  القدددددانون العدددددام تتجددددداوز ق م هدددددا م لددددد          اتحددددداقات   مو 

              تتعلددق  عمل ددات                                  وتت ددمأ ضددري ة ألدى الق مددة امل دافة و               ليدد   ل  ان دة        مل دون     51

                                                       معفدددا  مدددأ ال دددري ة مدددع حدددق الح دددم، ويتوجدددب ألددديهم امل ددداق   الدددى          ماضدددعة مو 

         مدا  مهلدة                                                        تقدريم طلدب تردج لهم لدر  مريريدة ال دري ة ألدى الق مدة امل دافة 

                                                             ددددددددهريأ مددددددددأ تددددددددا ي  توق ددددددددع تلددددددددك العقددددددددوق، ومن يكت دددددددد وا  قددددددددم ترددددددددج لهم  دددددددد  

                  العمل ات املذكو  . ي       الق ام              ق ا امل ا ر  ي                          ال ري ة ألى الق مة امل افة 

                                                   ل ددددري ة مي ك ددددان جريددددر يكددددون ادددداح ه مو مي صددددي  يملددددك سددددلطة       ي  ددددع ل - 4

 
 
 اا دددرا  والتوج ددده أل ددده مو مي مدددأ الشدددركاء ف ددده، مصددديا  ماضدددعين الزام دددا
 
                                                               

  دد  ال ددري ة 
 
            لل ددري ة ألددى الق مددة امل ددافة مو يملكددون ك انددات ماضددعة الزام ددا
 
                                                        

   ام                                                                    ألددى الق مددة امل ددافة مو  ددركاء فيهددا، وكددان  شدداط الك ددان الجريددر املددراق الق دد

 لل دددددددددددري ة ومتشدددددددددددايه مو مكمدددددددددددا لنشددددددددددداط هدددددددددددسؤالء ا صددددددددددديا  مو 
 
                                              يددددددددددده ماضدددددددددددعا
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                                                                   الك انددات، ويتوجددب امل دداق   الددى تقددريم طلددب ترددج ا هددذا الك ددان لددر  مريريددة 

                                                      ال ري ة ألى الق مة امل افة ق ا الق ام يأي أمل ة ماضعة.

                                                           يمكددأ لكددا صددي  يقددوم ينشدداط اقتصدداقي يصددو   م ددتقلة  ماضددع لل ددري ة  - 5

                                                                     ري ة مددددددددع حدددددددددق الح ددددددددم وفقددددددددا  حكدددددددددام هددددددددذا القدددددددددانون من               مو معفددددددددس مددددددددأ ال ددددددددد

                                                  ن يتجدددددداوز  قددددددم مأمالدددددده م لدددددد  م                                    يطلددددددب ترددددددج له امت ا يددددددا  دددددد  ال ددددددري ة  ددددددرط 

                                                         ليدددد   ل  ان ددددة مددددا  ف دددد   ت دددد او  يددددين فصددددا وم  عددددة فصددددو  متتال ددددة         مل ددددون     95

 مأ 
 
    سايقة اأت ا ا
 
             0 / 0 / 9191    .  

                                  هدددددذه املددددداق  يموجدددددب قدددددرا  يصدددددر  أدددددأ وزيدددددر                                تحدددددرق أ دددددر االقت ددددداء، ققدددددائق تط  دددددق

        املال ة.

  
                                                                                              إجااراة تسااوية ع ااى التماااليف املتع قااة باللاارائح التااي إجااراة تسااوية ع ااى التماااليف املتع قااة باللاارائح التااي                                                   املااادة الحاديااة واألربعااون:املااادة الحاديااة واألربعااون:

                                        ة  املقدمااااة أمااااام لجااااان ة  املقدمااااة أمااااام لجااااان                                                                     تحققاااااا وتحصاااا اا مديريااااة املاليااااة العامااااتحققاااااا وتحصاااا اا مديريااااة املاليااااة العاماااا

                    االعتراضاتاالعتراضات
 

 

  ي نددددد ا  مدددددر، وبصدددددو   اسدددددتث ائ ة، ت دددددو  التكدددددال   املتعلقدددددة يال دددددرا
 
      ا                                                    مافدددددا
 
   ئب     

                                                                            ال د  تحققهددا مريريددة املال دة العامددة، املع دد   أليهدا ممددام لجددان االأ  اضدات وال دد  لددم 

                                          يتم ال   بها لغاية تا ي   شر هذا القانون.

                               ( مددأ ق مددة ال ددرائب املع دد   أليهدددا  %    51                                    تحددرق ق مددة الت ددوية يدددد مم ددين ياملائدددة )

                                                  فق ، قون  رامات التحقق والتحص ا ال   كان  متوج ة.

                                                            مددأ هددذه الت ددوية، يتوجددب ألددى املكلدد  من يتقددرم مددأ ااقا   ال ددريب ة           لاسددتفاق 

                                                                  امل تصددة يطلددب مطدد  ومن ي ددرق امل لدد  الددذي يتوجددب أل دده ي ت جددة الت ددوية مددا  

   %  95                                                                   مهلددة م  عددة م ددهر مددأ تددا ي  نفدداذ هددذا القددانون، كمددا يمكددأ للمكلدد  من ي ددرق 

                  ، ومن ي دددددرق امل دددددال                                                   مددددأ ق مدددددة الت ددددوية، مدددددا  مهلددددة ا   عدددددة م ددددهر املحدددددرق  مأدددداه

                                                                 ال اق دددددة ألدددددى ثاثدددددة مق ددددداط سددددد وية، ي دددددتحق مولهدددددا  عدددددر مدددددرو  سددددد ة ألدددددى ت دددددرير 

                                                                   الرفعددددة ا ولددددى مددددأ ق مددددة الت ددددوية ألددددى معددددر  الفائددددر  امل صددددو  أل دددده  دددد  قددددانون 

دد  أددأ ت ددرير ق دد  مددأ ا ق دداط، ت ددتحق 
 
                                ااجددراءات ال ددريب ة، و دد  حددا  الت ل
 
                                

 أددددأ امل ددددال   يدددد     %  09          ر    دددد  ها                                  كامددددا ا ق دددداط  وتتوجددددب ألددددى املكلدددد  فائدددد
 
               سدددد ويا
 
     

        امل رق .
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                                                                    ال يمكدددأ للمكلددد  من ي تدددا  االسدددتفاق  مدددأ الت دددوية أدددأ جدددزء مدددأ التكل ددد  الواحدددر 

                                                                  الصددددددداق  أدددددددأ ااقا   ال دددددددريب ة، يح ددددددد  تشدددددددما الت دددددددوية كافدددددددة ال قددددددداط والف ددددددد ات 

                                 املع    أليها ضمأ التكل   الواحر.

                             ال ددددددددريب ة طلددددددددب املكلدددددددد  اجددددددددراء                                        تتوقدددددددد  لجددددددددان االأ  اضددددددددات ال دددددددد  ت لغهددددددددا ااقا  

                           الت وية، أأ ال   ياالأ  ا .

                                                                    يمكددددأ للمكلفدددددين الددددذيأ قددددداموا يتق ددددد   ال ددددري ة املتوج دددددة ألددددديهم ق ددددا نفددددداذ هدددددذا 

                                                                     القددددانون ولددددم يددددتم ت ددددرير كافددددة ا ق دددداط، وللمكلفددددين الددددذيأ اسددددتفاقوا مددددأ محكددددام 

      لعامدددددددددددة                 )قدددددددددددانون املوازنددددددددددة ا      9107 /  00 / 1      تددددددددددا ي      66               مددددددددددأ القدددددددددددانون  قددددددددددم     41      املدددددددددداق  

      تدددددا ي      72               مدددددأ القدددددانون  قدددددم       91                 ( مو محكدددددام املددددداق      9107                      واملوازندددددات امللحقدددددة لعدددددام 

           ( ق دددددا نفددددداذ     9108                                             ) قدددددانون املوازندددددة العامدددددة واملوازندددددات امللحقدددددة لعدددددام       9108 / 4 /  08

 ملا يل :
 
        هذا القانون، االستفاق  مأ محكام هذه املاق  وفقا
 
                                              

                        تحرق ق مة الت وية يددد:

            الجددزء امل ددرق          عددر ح ددم                               مددأ ق مددة ال ددرائب املع دد   أليهددا(    %  51             مم ددين ياملئددة )

                مأ ال ري ة فق .

  

                                                                              شاااااطح الشااااار ات واملهسساااااات التجارياااااة مااااامل الساااااجل شاااااطح الشااااار ات واملهسساااااات التجارياااااة مااااامل الساااااجل                                                   املاااااادة الثانياااااة واألربعاااااون:املاااااادة الثانياااااة واألربعاااااون:

                                                مااااااامل الساااااااجل الخااااااااص بالشااااااار ات مااااااامل الساااااااجل الخااااااااص بالشااااااار ات                                                 التجااااااااري والشااااااار ات املدنياااااااة التجااااااااري والشااااااار ات املدنياااااااة 

              املدنيةاملدنية
 

 مدددددددأ الردددددددجا التجدددددددا ي ومدددددددأ الردددددددجا اليدددددددا  يالشدددددددركات   . 0
 
                                           تشدددددددطب حكمدددددددا
 
         

 مو         املرن دددددة، 
 
    الشدددددركات واملسؤس دددددات التجا يدددددة ال ددددد  لدددددم تدددددزاو  العمدددددا فعل دددددا
 
                                                   

                                                            توقفدددد  أددددأ مزاولددددة أملهددددا ولددددم يكددددأ لددددر ها موجددددوقات، مو قامدددد  يتصددددف ة 

                                                              موجوقا هدددا مدددا  ال ددد ة ال دددايقة لل ددد ة ال ددد  ت دددق   عامدددا مدددرو  الدددزمأ، 

                      وليس لر ها م ت رمون. دد

        هددا قيددون                     من ال يكددون م  ت ددا ألي                                يشدد  ط لشددطب هددذه الشددركات واملسؤس ددات  . 9

                                                          للغيددددددددد  ومن تكدددددددددون م ددددددددددرق  لل دددددددددرائب والغرامدددددددددات كافددددددددددة املتوج دددددددددة أليهددددددددددا 

                                                          والرسددددددددوم والغرامدددددددددات العائدددددددددر  للصدددددددد رو  الدددددددددوطن  لل دددددددددمان االجتمددددددددداع ، 

                                                              ول دددددائر ااقا ات العامدددددة واملسؤس دددددات العامدددددة أدددددأ الف ددددد ات ال ددددد  كانددددد  قدددددر 
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 مالهدددا
 
      زاولددد  أمدددا
 
    ،            مدددأ هدددذه املددداق   0                                ق دددا ال ددد ة املشدددا  اليهدددا  ددد  الفقدددر            

                                                                 ويددتم تي يددا الغرامددات كافددة و سددم الطددا ع املددال  املتوجددب أددأ تجريددر مددر ها 

                                                   حا  وجوقه، أأ الف  ات الاحقة  لهذا التا ي  .

                                                               ألدددى وزا   املال دددة من تعدددر  مدددا  ثاثدددة م دددهر مدددأ  شدددر هدددذا القدددانون الئحدددة   . 1

   0                                                            ياملسؤس ددددددات والشددددددركات ال دددددد  تتددددددوافر فيهددددددا الشددددددروط الددددددوا ق   دددددد  الفقددددددر  

           والددددى   سدددداء           االجتمدددداع                                      ومن ت لغهددددا الددددى الصدددد رو  الددددوطن  لل ددددمان       مأدددداه، 

                                                                 مقدام الرددجا التجددا ي، وألددى هددذه الجهدات ايددراع وزا   املال ددة، مددا  ف دد   

                                                               ددددددهريأ مددددددأ تددددددا ي  ت لغهددددددا الائحددددددة، ماحها هددددددا  شددددددأ ها لجهددددددة مددددددا اذا كددددددان 

                                                         يتوجدددددب مو ال يتوجدددددب ألدددددى تلدددددك املسؤس دددددات والشدددددركات  سدددددوم مو  رامدددددات 

  .       لصالحها

                                                               تنشددددددر وزا   املال ددددددة ألددددددى موقعهددددددا االك  و دددددد  و دددددد  الجريددددددر  الرسددددددم ة و دددددد  

 
 
، ي انددددددددا

 
 جريددددددددرتين محل تددددددددين يتددددددددا ي ين يفصددددددددا ي  همددددددددا مم ددددددددة أشددددددددر يومددددددددا

 
       

 
                                                  

 يالشددركات واملسؤس دددات ال دد  سدددو  يددتم  ددطغها وذلدددك مددا  مهلدددة 
 
                                                    تفصدد ل ا
 
       

          االجتمدددداع                                                     مقصدددداها  ددددهر مددددأ تددددا ي  ت لغهددددا  ق الصدددد رو  الددددوطن  لل ددددمان 

                                                     سدددددددداء مقددددددددام الرددددددددجا التجددددددددا ي، كمددددددددا يتوجددددددددب أليهددددددددا ايدددددددداغ تلددددددددك        و قوق

                                                           الشددددددركات واملسؤس ددددددات يقرا هددددددا املتعلددددددق  شددددددطغها مددددددأ الرددددددجا التجددددددا ي مو 

                                             الرجا املر   ألى  مر أ وان مراسلة مرجا لر ها.

                      مددددأ هددددذه املدددداق  مددددا  ثاثددددة    1                                        ألددددى وزا   املال ددددة من تل دددد م يأحكددددام الفقددددر    . 4

                                  ة ال   ينشر فيها هذا القانون.  لل                          م هر مأ يراية كا س ة الحقة 

                                                       يمكددددددددأ لهدددددددددذه الشدددددددددركات و ادددددددددحاب املسؤس دددددددددات ول دددددددددائر ااقا ات العامدددددددددة   . 5

                                                                واملسؤس ددددددات العامددددددة وللددددددرائ ين من يع  ضددددددوا ممددددددام وزا   املال ددددددة ألددددددى قددددددرا  

                                                              الشددطب مددا  مهلددة ثاثددة م ددهر مددأ تددا ي   مددر اأددان  دد  الجريددر  الرسددم ة 

                                ملال دددددددددة مو  ددددددددد  الجريدددددددددرتين املحل تدددددددددين،                                مو ألدددددددددى املوقدددددددددع االك  و ددددددددد  لدددددددددوزا   ا

                                                            وتتوقدد  اجدددراءات اتمدددام أمل دددات الشددطب لهدددذه الشدددركات واملسؤس دددات الدددى 

                                                           حدددين يدددتم ال ددد   ددد  االأ ددد ا ، ويمكدددأ  ادددحاب العاقدددة طلدددب ايطدددا  قدددرا  

                                                            ااقا   يددرف  االأ دد ا ،  ممددام مجلددس  ددو   الرولددة الددذي يتوجددب أل دده 

 ما  مهلة ثاثة م هر مأ ت
 
                        يته  هائ ا
 
                           ترج ا استرأاء املراجعة.   ا ي          

                              لرولة ا او  املوجز  وفق نهامه.                    تط ق لر  مجلس  و   ا
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                                                         تشدددددطب الشدددددركات واملسؤس دددددات ال ددددد  لدددددم يدددددتم االأ ددددد ا  ألدددددى قدددددرا   دددددطغها   . 6

                                مأدداه، مددأ فهددا س التكل دد   دد  وزا      5                                ضددمأ املهلددة املشددا  اليهددا  دد  الفقددر  

             املرن ددة و ددجات                                               املال ددة ومددأ  ددجات ممانددات الرددجا التجددا ي والرددجات

                                                             الصدددددد رو  الددددددوطن  لل ددددددمان االجتمدددددداع ، وألددددددى وزا   املال ددددددة من تنشددددددر  دددددد  

                    الئحددددددددة يأسددددددددماء الشددددددددركات            االك  و دددددددد                             الجريددددددددر  الرسددددددددم ة وألددددددددى موقعهددددددددا 

                        واملسؤس ات ال   تم  طغها.

                                                           تحدددرق ققدددائق تط  دددق هدددذه املددداق  أ دددر االقت ددداء، يموجدددب قدددرا  يصدددر  أدددأ   . 7

                     وزيري املال ة والعر .

  

                                                                                فااااارض رسااااام مقابااااال إشااااا ال ارفاااااة فااااا  فنااااادق أو شاااااقة فااااارض رسااااام مقابااااال إشااااا ال ارفاااااة فااااا  فنااااادق أو شاااااقة       ::                                لثالثاااااة واألربعاااااون لثالثاااااة واألربعاااااون   اا            املاااااادة املاااااادة 

                                    مفروشة عمل  ل لي ةمفروشة عمل  ل لي ة
 

  :     ق مته                                                           يفر   سم مقايا ا غا   رفة    ف ر  مو  قة مفرو ة أأ كا ل لة 
 

 ل شقأ املفروشة ل فنادق

       . .       7.111          ق جة مولى  -      . .        01.111     نجوم    5    فئة  -

  .    .        5.111           ق جة ثان ة  -      . .       5.111     نجوم    4    فئة  -

       . .       1.111     نجوم    1    فئة  -

 

                                                              يتوجددددددب ألددددددى م ددددددت مري الف دددددداق  والشددددددقق املفرو ددددددة تأقيددددددة حااددددددا هددددددذا الرسددددددم 

 
 
 فصل ا
 
 مأ  هاية كا        

 
             الى اليزي ة ما  مم ة أشر يوما
 
  .   فصا                             

 

        ) ددد  حدددا       012                                        ) رامدددة التدددأمي   ددد  ت دددرير ال دددري ة( واملددداق      55                 تط دددق محكدددام املددداق  

                       )التصددددا يح ال ددددريب ة  يدددد       001             ( واملدددداق                                    التددددأمي  مو أددددرم تقددددريم التصددددريح ال ددددري

                )قددددددددددددانون ااجدددددددددددددراءات       9118 /  00 /  00      تددددددددددددا ي      44                        ال ددددددددددددح حة( مددددددددددددأ القددددددددددددانون  قدددددددددددددم 

           ال ريب ة(.

 

                 ال  احة واملال ة.        وزيري           يقرا  مأ             أ ر االقت اء                      تحرق ققائق تط  ق هذه
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                                                    لجميااااع املر بااااات اوليااااة ورسااااوم لجميااااع املر بااااات اوليااااة ورسااااوم                       رسااااوم السااااير رسااااوم السااااير               تعااااديلتعااااديل      ::                                  الرابعااااة واألربعااااون الرابعااااة واألربعااااون             املااااادة املااااادة 

                                  ورسوم رخص السوق ورسوم رخص السوق                                                             جيل ل دراجات النارية الص يرةجيل ل دراجات النارية الص يرة        التسالتس
 

 

:
 
 أوال
 
 مدددأ جدددرو  الرسدددوم املفروضدددة امللحدددق يقدددانون ال دددي   قدددم      

 
                                               يعدددر  ال  دددر مام دددا
 
                

  :                 ، يح   يص ح كا ت     9109 /  01 /  99      تا ي       941

 

 
 
 مام ا
 
                 سوم  م  ال و    :      

 

 البيان
 قيمة الرسم

 )ل.ل.(

                                          أددأ كددا امتحددان للحصددو  ألدددى  مصددة سددو  مددأ م تلددد  

  " 0                      ئات ما أرا فئة ق اجة "   الف

.0,000 

                                        أددددددأ كددددددا امتحددددددان للحصددددددو  ألددددددى  مصددددددة سددددددو  مددددددأ فئددددددة 

  " 0       ق اجة "

16,000 

                                             أددأ كددا  مصددة سددو  لجم ددع املرك ددات ا ل ددة ألددى امددتا  

                                                               منواأهددددددددددددا ومددددددددددددأ م تلدددددددددددد  الفئددددددددددددات مصو ددددددددددددة  مو أمددددددددددددوم  

                                          وأدددددأ كدددددا توسدددددع  ددددد  اددددداح ة  مددددد  ال دددددو  مدددددا أدددددرا فئدددددة 

  " 0       ق اجة "

200,000 

 

                                        كددددددا  مصددددددة سددددددو  لجم ددددددع املرك ددددددات ا ل ددددددة مددددددأ فئددددددة   أددددددأ 

  " 0       ق اجة "

1006000 

                                            أدددأ كددددا  مصدددة سددددو  تعطدددس يددددر  ضدددائع مو ممددددز  مو أ ددددر 

        تجريرها

266000 

 
 
 
 ثانيااااا
 
 مددددأ جددددرو  الرسددددوم املفروضددددة امللحددددق يقددددانون ال ددددي   قددددم      

 
                                               : يعددددر  ال  ددددر  ا عددددا
 
                  

                   ، يح   يص ح كا ت :    9109 /  01 /  99      تا ي       941
 

 
 
 رابعاااااا
 
                                             ل ددددد وية لجم دددددع املرك دددددات ا ل دددددة ألدددددى امدددددتا  منواأهدددددا               :  سدددددوم ال دددددي  ا     

                                 ومأ جم ع الفئات، مصوا ة وأموم ة.
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 قيمة الرسم )ل.ل.( الباايان

                                    : أمر ال  ا   يالن  ة لتا ي  الص ع:           الف ة األولى

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى   -

 :سنة وما فوق  .1

206000 

 06000.      محص ة    01    الى        محص ة   4       مأ قو  - 

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      6.6000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      1096000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      1806000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      2.06000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       2556000 

  :                                  : أمر ال  ا   يالن  ة لتا ي  الص ع             الف ة الثانية

      محص ة   1                 و  حصان واحر الى     مأ ق- 

 سنة وخمس سنوات 12بين 

806000 

 66000.      محص ة    01    الى        محص ة   4       مأ قو  - 

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      1206000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      2806000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      .106000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      6106000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       .166000 

  :                                  : أمر ال  ا   يالن  ة لتا ي  الص ع             الف ة الثالثة

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى   -

 سنوات وسنتين 8بين 

1006000 

 1666000      محص ة    01    الى        محص ة   4       مأ قو  - 

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      2866000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      6066000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      ..06000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      162006000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       166006000 

  :                                أمر ال  ا   يالن  ة لتا ي  الص ع               الف ة الرابعة: 

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى   -

 سنتين أقل ممل

1606000 

 266000.      محص ة    01    الى      ة   محص   4       مأ قو    -

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      6266000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      160606000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      166266000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      266006000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       .61006000 
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                        ت فاء الرسدددددددم وتو يدددددددره الدددددددى                    تحدددددددرق مادددددددو  ت هددددددد م واسددددددد

                                                اليزي ددددة يمرسددددوم يت ددددذ ي دددداء  الق دددد ا  وزيددددري الرامل ددددة 

                   وال لريات واملال ة.
 

  قددددددددددددددم   -
 
     )املعرلددددددددددددددة يموجددددددددددددددب القددددددددددددددانون ال افددددددددددددددذ حكمددددددددددددددا
 
                                 

7 / 9104    .)   

                                            كمددا ي دددتو ى  سددم سددد وي اضددا   أدددأ كددا كلددد  مو ك دددره 

                                              مددأ الحمولددة الصدداف ة لجم ددع سدد ا ات الشددحأ العاملددة 

    ت".                     ألى ال ي يأ مو املازو 
 

 

 

 

 

 

 

  26 

  

 
 
 ثال ا
 
                                              : يعما بهذا ال   فو   شره    الجرير  الرسم ة.     

  

                                                                              تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العملتعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل                                    الخامسة واألربعون:الخامسة واألربعون:              املادةاملادة
  

 
 
دددددر  الرسدددددوم ال ددددد وية املحدددددرق   ددددد  ال  دددددر ثان دددددا  تع 
 
               مدددددأ القدددددانون  قدددددم     96         مدددددأ املددددداق                                              

                      وزا   العمددددددددا لتصدددددددد ح ألددددددددى                وال دددددددد  ت ددددددددتوفيها           وتعرياتدددددددده      0271 / 0 /  02      تددددددددا ي     0 /  71

               الشكا التال : د
 

 قيمة الرسم 

 بعد التعديل
 مسبقة

 إجازة عمل أو تجديد 

 إجازة العمل

  .  1.111.111  .  0.111.111 مولىفئة 

  .  9.111.111  .  0.111.111 فئة ثان ة

  .  0.111.111  .     111.111 فئة ثال ة

  .     111,111  .        51.111 فئة  ا عة

 

 تصريق نهام قامل  للشركات  .    011,111

 تصريق قوام أما للشركات واملسؤس ات  .    011,111

مح ر ض   م الفةتصريق   . . 5.111.111  

مح ر ض   م الفة ت وية  . . 511.111  
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            تاااااااااريخ تاااااااااريخ           ..1..1                              ماااااااامل القااااااااانون رقاااااااام ماااااااامل القااااااااانون رقاااااااام         8888                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة                                     السادسااااااااة واألربعااااااااون:السادسااااااااة واألربعااااااااون:              املااااااااادةاملااااااااادة

1818    //  22  //  20002000          
 

                لتصد ح ألدى الشدكا       9111 / 9 /  04      تدا ي       071               مدأ القدانون  قدم     46             تعر  املاق

 :       التال 

  ي ن   مر،
 
           مافا
 
     

                                                            ت ددداأ  ق مدددة الغرامدددات املفروضدددة ألدددى ا جاندددب امل دددالفين  حكدددام املدددواق   - 0

    ف دددددده          وااقامددددددة      ل  ددددددان      الددددددى                      مددددددأ قددددددانون ت هدددددد م الددددددرمو      17 و    16 و    11 و    19

  .    9111 /   071         يالقانون        واملعر        0269 / 7 /  01                          واليروج م ه الصاق  يتا ي  

           دددتو ى أ دددر  ُ يُ       العمدددا        اجددداز               يعددداق  نصددد   سدددم       اضدددا                 يفدددر   سدددم سددد وي   - 9

                                         و  مدددددر  وأ دددددر تجريدددددرها كدددددا سددددد ة، ألدددددى العامدددددا         ااجددددداز            الحصدددددو  ألدددددى 

     الدددى              مو احدددر  ي اتددده         مي ائددده                                        ا ج  ددد  الدددذي ي دددتقرم زوجددده مو زوجتددده مو محدددر 

              نهمددة املرأ ددة                      الفئددات ح ددب القددانون وا    ألددى        ااجددراء                 ل  ددان، ويط ددق هددذا 

    .        ااجراء

            الدذي ي دت ر        0269 / 2 /  07                                             تعر   املاق  ال ان ة مأ القانون الصداق  يتدا ي    - 1

      تددددددا ي       071           مددددددأ القددددددانون     46                   املعددددددر   يموجددددددب املدددددداق       018  و      017        املدددددداقتين 

 :          وفق ما يل       9111 / 9 /  04

                                 املراسددد م والقدددرا ات املت دددذ  لتط  قددده      مو                             كدددا م الفدددة  حكدددام قدددانون العمدددا 

       مكدددددددان     سدددددددواء             اددددددداحب العمدددددددا               تعدددددددر  مرتك يهدددددددا         وت ف ددددددذه
 
 ل  ان دددددددا
 
          

 
 مو مج ب دددددددا
 
           

     ليد           مل دو                                                         والعاما ا ج    كليهما لت طي  مح ر ض   يق مة ت د او  يدين 

  .             لي   ل  ان ة       مايين      مم ة          ل  ان ة و 

 مدأ تدا ي  ت هد م 
 
                ي تعا  أ ها    حا  الت دوية مدا  مم دة أشدر  يومدا
 
                                             

                    مأ ق مة مح ر ال   .       ياملئة       أشرون                     مح ر ال    يما يعاق  

                                            الت ددوية مددا  املهلددة امل ددوه أ هددا مأدداه يحددا  مح ددر        اجددراء            و دد  حددا  أددرم 

      الرددجأ    مو                                            املحدداكم امل تصددة لتوق ددع أقوبددة م دداأفة الغرامددة    الددى         امل الفددة 

            ثاثة م هر.     الى        مأ  هر 

                                                        ددددد  حدددددا  التكدددددرا  مدددددا  ال ددددد ة الواحدددددر  ت ددددداأ  ق مدددددة مح دددددر ال ددددد   

                   وكذلك أقوبة الحبس.
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                                                          مااامل قاااانون رساااوم املطاااارات الصاااادر مااامل قاااانون رساااوم املطاااارات الصاااادر         2626                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة                                       الساااابعة واألربعاااون:الساااابعة واألربعاااون:        ادة ادة     املااااملااا

            امللحااااأ امللحااااأ       99                                                    وتعديالتاااا  بموجااااح الجاااادول رقاااام وتعديالتاااا  بموجااااح الجاااادول رقاااام             .198.198  //  ..  //    1919              بتاااااريخ بتاااااريخ 

          19991999                                                      بقانون املوازنة العامة لعام بقانون املوازنة العامة لعام 
  

 

 
 
 أوال
 
      .195 / 8 /  16      تااريخ    8.    رقام         االشاترا         املرساوم   مامل      األولاى      املاادة   ناص       : ي غاى   

 :      التال       بالنص    عن         ويستعاض

       املعرلدة     0247      العدام       موازندة       قدانون     د        املحدرق         املطدا ات      سدوم     ق مدة     تعدر 

        الجدرو        يموجدب        واملعرلدة  ،     0259 ،     0251 ،     0248         ال د وات        موازندات         يقدوانين

   ،     0222 ،     0221 ،     0220       ال د وات        موازندات   مدأ          امللحدق يكدا  2     قدم
 
 وفقدا
 
        للجدرو       

  .     مقناه

 
 
 ثانيا
 
 :      التال       يال   ُ      ُ  ت ر   و   ،    0222 /  09 /  97      تا ي      055     قم         القانون  ُ    ُيلغى   :     

مدة       الدرحات    ذات        الوط  دة        الطيد ان       دركات        "ت دتف ر
 
  امل ه
 
   مددأ        العا ضدة   مو     

      ال د ة    د         املطدا ات      وبدرالت      سدوم     جم دع   مدأ       ياملائدة      مم دين            ت فد   يعداق 

دد     ثددم    ومددأ   .        القددانون     هددذا      نفدداذ       لتددا ي       ا ولددى  ف 
ُ
    ت
ُ
                   دد ة الت فدد   هددذه  

 
 
 تدر يج ا
 
،       ياملائدة     دة  مم      يق مدة        ال ان دة      ال د ة   مدأ       ايتدراء        

 
 سد ويا
 
ُ    لُتصد ح           ادفر  

 .     س وات    أشر       ان هاء     عر       ياملائة

        الوط  دة        الطيد ان       لشدركات        التا عدة        الشدركات    ألدى     مأداه       الدوا ق       ااأفداء     يط دق

   ".       الشركات    هذه        مسما    مأ   %  75   مأ      مكث       تمتلك      م ها     طاملا

 
 
 ثالثا
 
 .       الرسم ة        الجرير            شره      تا ي    مأ       هريأ     عر     ال       بهذا     يعما   :     
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

أوال :

بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات املالحة الجوية

أ- بدل هبوط الطائرات

عن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن األقص ى لإلقالع املحدد وفق جداول شهادات صالحية الطائرة  

)Multiple Maximum Takeoff Weight “Multiple MTOW”( على أن ال يقل البدل عن 100.000 ل.ل.
7,500

- عن إنارة املدارج واملمرات:

 تضاف عالوة عن كل إقالع أو هبوط تفتح فيه أنوار املدارج واملمرات
ً
250,000إضافة إلى بدل الهبوط نهارا

ب- بدل الخدمات املالحية

يستوفى عن الطائرات التي تعبر األجواء اللبنانية دون الهبوط في املطارات اللبنانية بدل الخدمات املالحية التالية:

75,000- للطائرات حتى زنة 75 طنا.

150,000- للطائرات التي يزيد وزنها عن 75 طنا .

ج- بدل إيواء الطائرات

1 - عن اإليواء داخل الحظائر

1 - 1 - عن اإليواء داخل الحظائر لطائرات الشركات الخاصة التي تستعمل هنغارها الخاص

1 - 2 - عن اإليواء داخل الحظائر للطائرات الخاصة بشركات الطيران املتعاملة مع شركات تملك هنغارها الخاص:

5,000- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات .

3,500- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

1 - 3 - عن اإليواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران أو الطائرات الخاصة .

10,000- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن 8 ساعات .

7,000- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

2 - عن اإليواء خارج الحظائر:

2 - 1 - عن اإليواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديها هنغارها الخاص:

 - عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات على أال يقل عن 

50.000 ل.ل.
4,000

3,000- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا.

3100,000 - بدل استخدام خدمة سيارة إطفاء خارج إطار الحاالت الطارئة.

ثانيا :

بدالت إشغال مساحات في املباني واألراض ي داخل حرم املطار

أ- بدل استعمال الكونتوارات في قاعة املسافرين لكل رحلة

 عن استعمال الكونتوار الواحد ملدة ثالث ساعات من قبل شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات 

األرضية الوطنية.
150,000

ب- البدالت السنوية إلشغال املساحات في حرم املطار

1 - عن كل متر مربع من الكونتوارات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات االرضية 

الوطنية في قاعة املسافرين في مبنى محطة الركاب, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

2 - عن كل متر مربع من املكاتب والصالونات واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون 

وشركات الخدمات األرضية الوطنية وشركات البريد في مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
600,000

3 - عن كل متر مربع من املكاتب واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون وشركات 

الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران اللبنانية ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران وشركات البريد في مباني 

املطار املختلفة خارج مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة.

300,000

4 - عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية 

الوطنية وشركات الوقود العاملة في املطار ألعمالها الخاصة .
120,000

5 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية الوطنية 

وشركات الوقود العاملة في حرم املطار ألعمالها الخاصة وإقامة منشآت ومباني.
40,000

6 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة املشغولة من وشركات الخدمات األرضة الوطنية شركات النقل 

الجوي واملؤسسات األخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء مدة العقد على 

إقامة تلك املنشآت واملباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها.

6150,000 - 1 عن كل متر مربع من املكاتب.

6120,000 - 2 عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر .

7150,000 - عن اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكس ي املطار واالجرة املرخص لها سنويا.

8 - في املنطقة املخصصة للطيران العام:

بموجب الجدول رقم  )9( امللحق بقانون املوازنة العامة لعام 1999

مشروع قانون تعديل املادة 25 من قانون رسوم املطارات الصادر بتاريخ 1947/3/19 وتعديالته

املرسوم االشتراعي رقم 36 رسوم املطارات

تاريخ 15 / 6 / 1983 وتعديالته 

في الجدول رقم 9 امللحق 

بقانون موازنة 1991 واملعدل 

بقانون موازنة 1999

تحد آلية وشروط 

استخدام املساحات 

الواردة في البند 8 

بقرار يصدر عن وزير 

األشغال العامة 

والنقل

الجدول رقم – 9 املعّدل واملقترح
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

8 - 1 عن كل متر مربع من الصالونات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات األرضية 

والوطنية في مبنى الطيران العام, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

9 - في األرض املخصصة ملنطقة الشحن في مطار بيروت الدولي :

9 - 1 - عن كل متر مربع من املكاتب التي يشغلها مخلصو البضائع ووكالء الشحن الجوي ووسطاء النقل البري 

والبحري والجوي وشركات البريد.
300,000

ثالثا:

بدالت الخدمات األرضية والتسهيالت املختلفة

: Handling 1 - بدل الخدمات األرضية

%10 يستوفى من شركات الطيران نسبة مئوية من قيمة البدالت التي تستوفيها تلك الشركات من كل طائرة يساوي

: Boarding Bridges 2 - بدل استعمال الجسور املتحركة

150,000- عن كل 3 ساعات أو كسورها.

3 - بدالت استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية ملطار بيروت الدولي:

150,000 - بدل تأسيس خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

100,000 - بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

100,000 - بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف املطار.

100,000 - رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم املطار.

)AIS( 500,000 - بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران

150,000 - بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح أحد مباني املطار أو انتان وسواه بما في ذلك التمديدات.

 - بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة االتصاالت والكهرباء التابعة لإلدارة على أال تقل املساحة 

عن متر مربع واحد.
400,000

رابعا:

بدالت تسجيل وتأمين الطائرات وإصدار شهادات الصالحية واإلجازات والكفاءات وشهادات مستثمر والتراخيص 

والشهادات الصحية والفحوصات:

1 - بدل تسجيل الطائرات:

1,000,000 - عن الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن خمسة أطنان

- عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان:

1,200,000 - عن الخمسة أطنان األولى.

240,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي.

2 - بدل إصدار أو تجديد شها ة الصالحية للطيران:

 - بدل سنوي على الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن 

خمسة أطنان
1,200,000

 - بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها على خمسة أطنان:

1,200,000 - عن الخمسة أطنان األولى .

60,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي .

1,000,000 - اصدار شهادة صالحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية أو العامودية

 - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الخفيفة جدا", الطائرات الهوائية والطائرات العادية والعامودية 

املخصصة لغير النقل.
400,000

300,000 - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الشراعية ( Gliders ) والبالونات الحرة التي تحمل أشخاص

:)LEASE( 3 - بدل تسجيل عقو إيجار الطائرات

Wet Lease 1 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات%

1,000,000 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات Dry Lease املسجل في لبنان رسم مقطوع يساوي

4 - بدالت إصدار اإلجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ:

250,000 - إصدار إجازة طيار خط جوي .

ح أو طيار خاص.
ّ
150,000  - اصدار إجازة طيار تجاري أو ميكانيكي مال

100,000 - اصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو إجازة تلميذ طيار.

100,000 - اصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

75,000 - إعادة اصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع كانت.

150,000 - اصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة ملدة ستة أشهر.

25,000- إصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة لسفرة واحدة .

:)VALIDATION-FLV( 100,000 - اصدار شهادة اعتماد جوي

5 - بدالت إضافة الكفاءات:

150,000 - إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيران عائدة إلجازة عضو هيئة قيادة الطائرة.

100,000 - إضافة كفاءة طراز طائرة أو طراز محرك أو أية كفاءة أخرى عائدة إلجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات.

50,000 - إضافة كفاءة طراز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة في الجو.

  6 - بدالت تجديد اإلجازات والكفاءات املدونة عليها:
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

ح أو ميكانيكي لصيانة الطائرات.
ّ
120,000 - تجديد إجازات الطيارين بمختلف أنواعها أو إجازة ميكانيكي مال

50,000 - تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

يستوفى بدل تجديد الكفاءات على اختالف أنواعها للفترات الزمنية امللحوظة لصالحيتها في األنظمة النافذة والتي 

قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات.

725,000 - بدل إصدار سجل رحالت الطيارين وأفرا أطقم الطائرة.

8 - بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:

 - اصدار شهادة مستثمر جوي )Air Operator Certificate( الخاصة بــــ :

.)Aerial Work( 300,000 - عمل جوي

.) Air Taxi( 1,000,000 - التاكس ي الجوي

. Commuter - 3,000,000

 - عمليات الخطوط الجوية )Airline Operations( بواسطة طائرات ذات محركات توربينية وتحتوي على خمسين 

مقعد أو أكثر.
5,000,000

4,000,000 - عمليات الخطوط الجوية االخرى.

.)Foreign Air Operator Certificate( 750,000 - اصدار شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

 - اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق بـــ :

. )Aerial Work( 300,000 - شهادة املستثمر الجوي – عمل جوي

. )Aerial Work( 450,000 - ادخال طراز طائرة جديد – عمل جوي

.) Air Taxi( 300,000 - شهادة املستثمر الجوي – التاكس ي الجوي

.)Air Taxi( 450,000 - إدخال طراز طائرة جديد - التاكس ي الجوي

.)Commuter Operations( 500,000 - شهادة املستثمر الجوي

.)Commuter Operations( 600,000 - إدخال طراز طائرة جديد

.)Airline Operations( 750,000 - شهادة املستثمر الجوي أو تحديدات االستثمار– عمليات الخطوط الجوية

3,000,000 - ادخال طراز جديد – عمليات الخطوط الجوية – طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرس ي ركاب أو أكثر

2,000,000 - ادخال طراز طائرة جديد – عمليات الخطوط الجوية – باقي الطائرات

.)Foreign Air Operator Certificate( 150,000 - إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

600,000 - إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة .

1,000,000 - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن ال يزيد عن 5700 كلغ .

2,000,000 - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن يزيد عن 5700 كلغ .

300,000 - اصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص.

300,000 - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل الطيران املدني اللبناني.

75,000 - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي من قبل صاحبها.

150,000- اصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين .

.)Flight Training Organization Operator Certificate( 1,500,000 - إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران

150,000 - إعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران أوقف العمل بها.

 Operations(  اصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تدريب مع الطيران املدني أو تحديد االستثمار - 

.)Specifications
150,000

.)Maintenance Training Organization Certificate( 1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات

.)GHC( 1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر خدمات أرضية

1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران.

500,000 - تجديد شهادة مستثمر من أي نوع كان.

خامسا:

1 - بدالت إصدار إفادات وإجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار:

 - يستوفى عن إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار البدالت التالية:

10,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار ليوم واحد.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من يومين إلى اسبوع.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من اسبوع إلى شهر.

150,000 - إجازة دخول سنوية إلى حرم املطار.

150,000 - إصدار أو تجديد رخصة تجّول سنوية للسيارات العاملة داخل حرم املطار .

300,000 - إجازات عمل لسيارات األجرة العاملة في املطار ملدة سنة .

20,000 - اصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم املطار.

تلغى جميع اإلعفاءات عن بدالت إصدار إجازات الدخول السنوية إلى املناطق املحرمة في املطار لشركات الطيران 

الوطنية واملستثمرين ومخلص ي البضائع الجمركيين الذين تم اعفاءهم من تسديد هذه البدالت بموجب قوانين 

سابقة

2 - بدالت اصدار إفادات

10,000 - إفادة ارتفاق.

100,000 - إفادة كشف ميداني على اإلشارات الضوئية لألبنية.

املرسوم االشتراعي رقم 83/36 تاريخ 

1983/6/15 وتعديالته في الجدول رقم 9 

امللحق رقم 280 تاريخ 1993/12/15 

)قانون املوازنة( واملعدل بقانون موازنة 

عام 1999

قانون صادر بتاريخ 1951/9/28 

)قبول سوق وتسعير البرقيات 

من الفئة ب على شبكة 

املواصالت السلكية والالسلكية 

للطيران املدني(
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

20,000 - افادات صادرة عن املديرية العامة للطيران املدني للحصول على معلومات أو احصاءات عن الطيران.

:
ً
سادسا

أجور البرقيات من الفئة ب:
بدل املجموعة الواحدة 5 

كلمات )ل.ل.(

130,000 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج.

210,000 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان.

. AFTN 31,500,000 - رسم تخصيص سنوي لعنوان في شبكة

بدالت إصدار ليل معلومات الطيران وتعديالته:

225,000 - بدل دليل معلومات الطيران.

100,000 - تعديالت دليل الطيران وخدمات نوتام للسنة الجارية.

150,000 - بدل دليل معلومات الطيران الكتروني.

يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته باملجان على اإل دارات واملؤسسات الرسمية األجنبية على 

أساس املعاملة باملثل.

:
ً
ثامنا

اإلعفاءات:

1 - تعفى من البدالت املحددة في رسوم املطارات أعاله:

 - طائرات الدولة اللبنانية.

 - طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - الطائرات الدبلوماسية و كافة البعثات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - طائرات الصليب األحمر الدولي و الهالل األحمر الدولي.

 - طائرات منظمة األمم املتحدة واملنظمات املنبثقة عنها.

 - الطائرات التي تقوم بأعمال اإلنقاذ.

 - الطائرات التي تنقل حصرا املساعدات اإلنسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية وقوات UN واملنظمات الدولية 

)منظمة األمم املتحدة والقوات املنبعثة عنها(.

2 - تعفى من بدالت الهبوط و االنوار و االيواء و العبور.

 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس و مؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا 

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب.

:
َ
تاسعا

مة أو العارضة اضافة الى شركات الخدمات الوطنية األرضية من 
ّ
تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظ

تخفيض يعادل خمسين باملائة من جميع رسوم وبدالت املطارات في السنة األولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم 

, لُتصبح صفر باملائة بعد انتهاء عشر 
ً
 ابتداء من السنة الثانية بقيمة خمسة باملائة سنويا

ً
خّفض هذه النسبة تدريجيا

ُ
ت

سنوات.

يطبق اإلعفاء الوارد أعاله على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طاملا أنها تمتلك أكثر من 75 % من رأسمال 

هذه الشركات.

 
ً
 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب مع تخفيض يعادل 50 % من بدل األنوار.

* يستوفى من اإلدارات الرسمية العاملة في حرم مطار بيروت الدولي نصف بدالت إشغال املساحات املحددةأ عاله, 

وتعفى اإلدارات املعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت في األماكن املحددة لها وفقا للمخطط التوجيهي العام ملطار 

رفيق الحريري الدولي - بيروت.

 كهربائيا في املساحة التي تشغلها من دفع مبلغ 50,000 ل.ل. عن كل متر 
ً
تعفى كل شركة طيران في املطار تملك عدادا

مربع من املساحة املشغولة من قبلها واملنارة عبر هذا العداد

:القانون رقم 438 تاريخ 2002
ً
عاشرا

في ما خص املعلومات املناخية التي تسوقها مصلحة األرصاد الجوية في املديرية العامة للطيران املدني، فهي تبقى 

خاضعة ألحكام القانون رقم 438 تاريخ 2002 الذي لحظ في املادة الثانية منه إمكانية تعديل قيم البدالت 

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل.

أجور البرقيات من 

الفئة )ب(

قانون موازنة 1950املعدل 

بقانون صادر بتاريخ 

1961/12/19 واملعدل بموازنة 

1999 )إعفاء من رسوم 

املطارات( :

 - طائرات الدولة

- طائرات أعضاء السلكين 

الدبلوماس ي والقنصلي شرط 

املعاملة باملثل

- الطائرات التي تقوم بتجربة 

دون أن تكون ناقلة ركابا  

  - طائرات مدراس الطيران 

املجاز لها رسميا

- أما الطائرات التي تقوم بعرض 

جوي بمناسبة أعياد واحتفاالت 

فيستوفى منها نصف الرسم 

املعّين

- تعفى طائرات نوادي الطيران 

اللبنانية املرخص لها واملعتبرة 

ذات منفعة عامة .

  
  

  

  

  



 أيار -مناقشة جملس الوزراء أيــــأر      27                                                  2019 امللحقة للعام مشروع قانون املوازنة العامة واملوازنات 
 

55 - 87 

          188188                                              مامل املرسااوم االشااترا   رقاام مامل املرسااوم االشااترا   رقاام         .8.8                  نااص املااادة نااص املااادة               تعاديلتعاديل      ::                                              املاادة الثامنااة واألربعااون املاادة الثامنااة واألربعااون 

                                                          وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(            19691969  //  88  //    1212            تاريخ تاريخ 
 

      1969 / 8 /  12      تااااااااريخ      188                       مااااااامل املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااام     .8               عااااااادل ناااااااص املاااااااادة 

                                                 وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(، بحيث يصبح  ما ي  :

         ال ري ة:           ت ت ن  مأ

                                                               امل صصات ال   يت اولها  جا  الريأ لقاء ق امهم  يالطقوس الرين ة.  - 0

                                                                 الرواتددددددب وملحقددددددات الرواتددددددب ال دددددد  يق  ددددددها سددددددفراء الددددددرو  ا ج ب ددددددة ومم لوهددددددا   - 9

                                                                     الريلوماسدد ون وق ااددلها ومم لوهددا الق صددل ون، والرأايددا ا جانددب مددأ مددو فيهم 

                        وذلك  رط املعاملة يامل ا.

                                                  ت الرواتدددددددب ال ددددددد  يق  دددددددها الع دددددددكريون مدددددددأ ميدددددددة  ت دددددددة كدددددددانوا               الرواتدددددددب وملحقدددددددا - 1

                              التا عون لج وش الرو  الحل فة.

      ملغا  - 4

                                                              الت ص صدددددات ملدددددر  الح دددددا  والتعوي دددددات املسؤقتدددددة ال ددددد  تدددددرفع ل دددددحايا حدددددواقث   - 5

       العما.

                            مجو  ال ر العاملة الز اأ ة.  - 6

                             مجو  اليرم    امل از  اليااة.  - 7

                                     م  دددد  امل تشددددف ات وامل دددداتم واملا ددددئ و ي هددددا                            مجددددو  املمرضددددين واملمرضددددات واليددددر  - 8

                           مأ مسؤس ات التمري  وااسعا .

 للقوانين ال افذ   - 2
 
                 تعوي  الصر  مأ اليرمة املرفوع وفقا
 
  .           ل  ان                                   

 للقوانين ال افذ .  -  01
 
                  التعوي ات العائل ة املرفوأة وفقا
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        رقااااام رقااااام           ا  ا              االشاااااتر االشاااااتر                     مااااامل املرسااااوم مااااامل املرسااااوم         6868            املااااادة املااااادة                   تعاااااديل ناااااص تعاااااديل ناااااص       ::                                              املااااادة التاساااااعة واألربعااااون املااااادة التاساااااعة واألربعااااون 

    ((                                    )قانون ضريبة الدخل)قانون ضريبة الدخل                  وتعديالت  وتعديالت              19691969  //  88  //    1212            تاريخ تاريخ           188188
 

      0252 / 6 /  09      تددددددددددا ي       044     قددددددددددم           اال دددددددددد  اع           مددددددددددأ املرسددددددددددوم     56      املدددددددددداق          يعددددددددددر  ندددددددددد  

                      (، يح   يص ح كما يل :                  )قانون ضري ة الرما         وتعرياته 

  حكدددام املدددواق 
 
             تفدددر  ال دددري ة ألدددى الدددوا قات ال ددد وية الصددداف ة املحدددرق  وفقدددا
 
                                                     48    

                                                    قدددددانون ضدددددري ة الدددددرما  عدددددر من ييددددد   م هدددددا لكدددددا صدددددي  ط  خددددد  مدددددأ    مددددأ     51 و    42 و

  حكددددام املدددداق  
 
             املكلفددددين التي يددددا العددددائل  وفقددددا
 
                      قددددانون ضددددري ة الددددرما ضددددمأ    مددددأ     10                            

                                                           ، ألدددى من يعامدددا و ثدددة املتقاأدددر كشدددركة فعل دددة ويدددتم مددد حهم التي يدددا           ذات الشدددروط

                     العائل  للشي  ا أزب.

  

            19.819.8  //  99  //    2626            تااااااااريخ تااااااااريخ         2626                نون رقااااااام نون رقااااااام               مااااااامل القاااااااامااااااامل القاااااااا      88                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة                                 املاااااااادة الخمساااااااون:املاااااااادة الخمساااااااون:

                                                                        اعطااااااااااة مخصصااااااااات وتعويلاااااااااات شااااااااارية لرملسااااااااااةاعطااااااااااة مخصصااااااااات وتعويلاااااااااات شااااااااارية لرملسااااااااااة                    وتعديالتاااااااا  )وتعديالتاااااااا  )

    ((                                                                                الجماورية السابقين ولرملساة املج س النيابيالجماورية السابقين ولرملساة املج س النيابي
 

       إعطااااااااة          وتعديالتااااااا  )      19.8 / 9 /  26      تااااااااريخ     26               مااااااامل القاااااااانون رقااااااام    8           تعااااااادل املاااااااادة 

                                                              مخصصااات وتعويلااات شااارية لرملساااة الجماوريااة السااابقين ولرملساااة املج ااس 

                 يث تصبح  ما ي  :    ( بح       النيابي

                                                     م صصددددددددات وتعوي ددددددددات كددددددددا مددددددددأ   سدددددددداء الجمهو يددددددددة واملجلددددددددس ال  ددددددددا         ت  ددددددددع

  حكدددددام ال ددددداب ال دددددا   مدددددأ                                    والحكومدددددة وال دددددواب، وال دددددواب ال دددددايقين 
 
                       لل دددددري ة وفقدددددا
 
            

                      وتعرياتددددددددددده )قدددددددددددانون ضدددددددددددري ة       0252 / 6 /  09      تدددددددددددا ي       044     قدددددددددددم           اال ددددددددددد  اع        املرسدددددددددددوم 

  .      الرما(

                                   ذه املدداق  ألددى كددا مددأ   سدداء الجمهو يددة                    الفقددر  ال ددايقة مددأ هدد      حكددام م      مي ددا     تط ددق 

  .                                                              ال ايقين و  ساء املجلس ال  ا   ال ايقين و  ساء الحكومة ال ايقين
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                                                                                    إجااااااراة إعااااااادة تقياااااايم اسااااااتثنائية لألصااااااول الثابتااااااة إجااااااراة إعااااااادة تقياااااايم اسااااااتثنائية لألصااااااول الثابتااااااة                                           الحاديااااااة والخمسااااااون:الحاديااااااة والخمسااااااون:              املااااااادةاملااااااادة

                                                                                                              ل مم فااين بلااريبة الاادخل ول عقااارات املشاامولة بأحمااام البنااد ج ل مم فااين بلااريبة الاادخل ول عقااارات املشاامولة بأحمااام البنااد ج 

 مااااااامل املاااااااادة 
 
 مااااااامل املاااااااادة مااااااامل ثالثاااااااا
 
          مااااااامل ثالثاااااااا
 
                  
 
                                              نون ضاااااااريبة الااااااادخل املعدلاااااااة نون ضاااااااريبة الااااااادخل املعدلاااااااة           مااااااامل قاااااااامااااااامل قاااااااا        8686        

          .201.201  //    1010  //    2020            تاريخ تاريخ         8888                              ممل القانون رقم ممل القانون رقم         .1.1                        بموجح املادة بموجح املادة 
 

                                                          اأددداق  تق ددد م اسدددتث ائ ة لألادددو  ال ايتدددة للمكلفدددين ي دددري ة الدددرما             يجدددوز اجدددراء - 0

 مددأ املدداق  
 
          وللعقددا ات املشددمولة يأحكددام ال  ددر ج مددأ ثال ددا
 
               مددأ قددانون ضدددري ة     45                                         

      9107 /  01 /  91      تدددددا ي      64       ون  قدددددم         مدددددأ القدددددان    01                         الدددددرما املعرلدددددة يموجدددددب املددددداق  

 ملا يل :
 
        وفقا
 
     

                                                                 إجراة إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة ل مم فين بلريبة الدخل: -   أ

                                                           يجددددوز لألصدددديا  الحق ق ددددين واملع ددددويين امللددددزمين يم ددددك محاسدددد ة م تهمددددة 

 ي صدددددددو  قانون دددددددة مو ت ه م دددددددة ياسدددددددتث اء الشدددددددركات العقا يدددددددة، وملدددددددر  
 
                                                          أمدددددددا
 
   

                    ، اجدددددراء اأددددداق  تق ددددد م     9102 /  09 /  10        نتهددددد   ددددد   ت                     واحدددددر  فقددددد ، وضدددددمأ مهلدددددة 

                                                            اسددددددددتث ائ ة لع ااددددددددر ا اددددددددو  ال ايتددددددددة )يمددددددددا فيهددددددددا ا سددددددددهم وسدددددددد رات الددددددددريأ 

                                                       وسدددددددددد رات وحصدددددددددد  املشددددددددددا كة والعقددددددددددا ات واملوجددددددددددوقات ال ايتددددددددددة ا مددددددددددر ( 

                                                              لت ح ح  ثا  الت يم ال قري ال اتج أأ التغ ي     ق م تلك ا او .

                                  ادددو  املشدددا  اليهدددا  ددد  الفقدددر  ال دددايقة                                    تت ددداو  أمل دددة اأددداق  التق ددد م جم دددع ا  

ر جدددة  ددد  ق دددوق املسؤس دددة يتدددا ي  سدددايق  و  كدددانون ال دددا   
ُ
                                                 وامل
ُ
       ، و دددرط     9102   

                                                       من ال تزيدددددددددددر ق مدددددددددددة ا ادددددددددددو  املعددددددددددداق تق  مهدددددددددددا أدددددددددددأ سدددددددددددعر ال دددددددددددو  يتدددددددددددا ي  

10  / 09  / 9108    .  

                                                                تجددر  أمل ددة اأدداق  التق ددد م يواسددطة محددر مكاتدددب املحاسدد ة مو م يدد  معتمدددر 

                    ي تا ه ااحب العاقة.                     لر  املحاكم مو مكث  

                                                             ت  ددددددع الفروقددددددات اايجاي ددددددة ال اتجددددددة أددددددأ أمل ددددددة اأدددددداق  التق دددددد م ل ددددددري ة 

                             ياملئة( مأ ق مة هذه الفروقات.      ثاثة )   % .                     ب ة جرير  معرلها 

                            ك                                  ي دددددتف ر مدددددأ اأددددداق  التق ددددد م امل يك دددددة  ددددد  هدددددذه املددددداق ، املكلفدددددون ألدددددى مسددددداس 

                  ت دددددمح يإأددددداق  تق ددددد م                                             الدددددربح املقطدددددوع مو املقدددددر ، اذا ثبددددد  وجدددددوق م دددددت رات 

                     أ اار ا او  ال ايتة.
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                                                               و دد  مطلددق ا حددوا ، ال يجددوز من تتعددا   هددذه ا حكددام، يالن دد ة للمصددا  ، 

                                                          مدددددددددع قدددددددددانون ال قدددددددددر والت دددددددددل   وسدددددددددائر ال صدددددددددو  الت ه م دددددددددة والتط  ق دددددددددة 

                       الصاق   أأ مصر  ل  ان.

                                    ، املكلفددددون الدددذيأ يتمتعدددون يإأفدددداءات مو       الفقدددر                       ال ي دددتف ر مدددأ محكددددام هدددذه 

                                                           ث اءات مدددددأ ضدددددري ة الدددددرما ألدددددى ا  بدددددا  مو سددددد ق لهدددددم من تمتعدددددوا بهدددددذه    اسدددددت

                                                                  ااأفاءات مو االستث اءات ح   ولو انق   مر ها ق ا ارو  هذا القانون. دد

  حكددددام 
 
        دددد  حددددا  تددددم  التفددددرغ أددددأ مي ماددددا مددددأ ا اددددو  املعدددداق تق  مهددددا وفقددددا
 
                                                       

   بددح                                                    ق ددا مددرو  ثدداث سدد وات ألددى تددا ي  اأدداق  التق دد م يحت ددب           الفقددر     هددذه 

                                                                التح ين يالفر  يين ق مة التفرغ أأ ا اا وق مته ق ا اأاق  تق  مه.

                                                               إجاااراة إعاااادة تقيااايم اساااتثنائية ل عقاااارات املشااامولة بأحماااام البناااد ج مااامل  -   ب

 ماامل املااادة 
 
          ثالثااا
 
    .1                                        ماامل قااانون ضااريبة الاادخل املعدلااة بموجااح املااادة     86     

  :    .201 /  10 /  20      تاريخ     88               ممل القانون رقم 

                                            واملع ددويين املشدددا  الدديهم  دد  ال  دددر "ج" مددأ املددداق                        يجددوز لألصدديا  الط  ع دددين 

             ، وملدددددددر  واحددددددددر      9107 /  01 /  91      تددددددددا ي      64                            ال ال دددددددة أشدددددددر  مددددددددأ القدددددددانون  قدددددددم 

                              ، اجددراء اأدداق  تق دد م اسددتث ائ ة     9102 /  09 /  10         تنتهدد   دد                 فقدد ، وضددمأ مهلددة 

                        للعقا ات ال   يملكو ها.

     عتمدددر                                                            تجددري أمل ددة اأدداق  التق ددد م يواسددطة محددر مكاتدددب املحاسدد ة مو م يدد  م

                                 لر  املحاكم ي تا ه   ااحب العاقة.

                                                             ت  ددددددع الفروقددددددات اايجاي ددددددة ال اتجددددددة أددددددأ أمل ددددددة اأدددددداق  التق دددددد م ل ددددددري ة 

                             ياملئة( مأ ق مة تلك الفروقات.       اث ان )   % 9                     ب ة جرير  معرلها 

              "ب" مأدددددددداه، فددددددددر                                                   ي ددددددددرق ماددددددددحاب العاقددددددددة املشددددددددا  الدددددددديهم  دددددددد  الفقددددددددرتين "م" و - 9

                                    ألدددى نت جدددة التق ددد م مدددا  مهلدددة  دددهريأ مدددأ                               ال دددري ة ال ددداتج أدددأ اقمدددا  زيددداق  

                                                                       تدد لغهم قددرا  ااقا   تحدد  طائلددة سددريان فائددر    دد  ها تعدداق    دد ة الفائددر  ألددى 

        اسددد  جاع    م                                                      سددد رات اليزي دددة ملدددر  ممدددس سددد وات الدددى حدددين الت دددرير، كمدددا يمكددد ه

                                                               فددددر  ال ددددري ة املتوجددددب لهددددم  دددد  حددددا  ت فدددد   التق دددد م وذلددددك ي دددداء  ألددددى طلددددب 

                    وحر  املال ة امل تصة.                  مط  يقرمونه الى ال

                                                                  ت ددددرق ال دددددري ة ألددددى الفروقدددددات اايجاي ددددة ال اتجدددددة أددددأ أمل دددددة اأدددداق  التق ددددد م 

 يدددددددددال  امأ مدددددددددع تقدددددددددريم طلدددددددددب املوافقدددددددددة ألدددددددددى اأددددددددداق  التق ددددددددد م الدددددددددى ااقا   
 
                                                            نقدددددددددرا
 
    

          ال ريب ة.
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                                                                     تبدد  الوحددر  املال ددة امل تصددة  عمل ددة اأدداق  التق دد م، واذا  ف دد  املوافقددة ألددى 

ل  هدددد               العاقددددة قرا هدددددا        ماددددحاب                             ذه ال ت جددددة، يتوجدددددب أليهددددا ايدددداغ                   نت ج هددددا مو أددددر 

                                                                 يدددالرف  مو يالتعدددريا ويحدددق لهدددسؤالء االأ ددد ا  ممدددام لج دددة االأ  اضدددات امل تصدددة 

 لألاو  امل صو  أليها    قانون ااجراءات ال ريب ة.
 
                                               ي ري ة الرما وفقا
 
                  

    مدددر                                                                   يمكدددأ تمريدددر املهلدددة املعطدددا  اجدددراء أمل دددة اأددداق  التق ددد م ملدددرتين فقددد ، كدددا - 1

                                                                    ملددر  سددتة م ددهر، يموجددب مرسددوم يت ددذ  دد  مجلددس الددوز اء ي دداء ألددى اق دد ا  وزيددر 

        املال ة.

                                                      تحرق ماو  تط  ق هذه املاق ، يقرا  يصر  أأ وزير املال ة.   - 4

  

                                  بإشااا ال عقاااارات مااامل بإشااا ال عقاااارات مااامل                 التاارخيص التاارخيص           عنااادعناااد                              إلاا ام الب اااديات إلاا ام الب اااديات                                                       املااادة الثانياااة والخمساااون:املااادة الثانياااة والخمساااون:

                نطااااق   نطااااق                                                                     مهسساااات تجارياااة أو صاااناعية أو مانياااة فااامهسساااات تجارياااة أو صاااناعية أو مانياااة فااا                شااار ات و شااار ات و           قبااالقبااال

                                                            باملهسساااات واملاااامل التاااي لااايس لاااد ها باملهسساااات واملاااامل التاااي لااايس لاااد ها                                       إباااالز وزارة املالياااةإباااالز وزارة املالياااة                 ااال منهاااا  ااال منهاااا 

 
 
 ضري يا

 
 رقما

 
 ضري يا

 
 رقما

 
       

 
     

 
       

 
      

 

                 يإ ددددغا  أقددددا ات مددددأ                   اأطدددداء تددددرم   مسؤقدددد          ال دددد م       طلددددب     أ ددددر              تلددددزم ال لددددريات 

       ألددددى من                                    مو اددد اأ ة مو مه  دددة  ددد  نطددددا  كدددا م هدددا               مسؤس دددات تجا يددددة            دددركات مو     ق دددا

  عدددر
 
  هائ دددا

 
    تعطددد  ترم صدددا

 
       

 
                            لدددة  دددهريأ مدددأ اأطايهدددا ال ددد م         ضدددمأ مه       تتحقدددق     من              

            ، وأليهدددا من                 لدددر  وزا   املال دددة      مردددجلة                 املسؤس دددة مو امله دددة           الشدددركة مو        مدددأ من      املسؤقددد  

 مدددأ  هايدددة كدددا فصدددا                   ت لددد  وزا   املال دددة 
 
                 مدددا  مم دددة أشدددر يومدددا
 
                يائحدددة ت دددين املهدددأ                  

                                             ال ددددد  حصدددددل  ألدددددى تدددددرم   م هدددددا ولدددددم تتردددددجا لدددددر  وزا             والشدددددركات          واملسؤس دددددات

        املال ة.

 

                                                                املجلددددددس ال لددددددري امل دددددددال  الددددددى اله ئددددددة التأقيب دددددددة اليااددددددة يال لددددددريات يقدددددددرا       يحددددددا  

                                             مش    مأ وزيري املال ة والرامل ة وال لريات دد
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                                                                                          إلاااا ام الب ااااديات  اااال فاااا  نطاقاااااا إجااااراة مساااا  ميااااداني إلاااا ام الب ااااديات  اااال فاااا  نطاقاااااا إجااااراة مساااا  ميااااداني                                                       املااااادة الثالثااااة والخمسااااون:املااااادة الثالثااااة والخمسااااون:

                                                                                    ملهسسااااااات التجاريااااااة والصااااااناعية واملانيااااااة القائمااااااة ملهسسااااااات التجاريااااااة والصااااااناعية واملانيااااااة القائمااااااة     واوا                ل شاااااار ات ل شاااااار ات 

                                                  وزارة املالية بنتيجة املس وزارة املالية بنتيجة املس                                         ضممل نطاقاا، وت ويدضممل نطاقاا، وت ويد
 

 
 
 م ددددران ا

 
 يتوجددددب ألددددى كدددددا يلريددددة من تجدددددري مرددددحا

 
        

 
         التجا يدددددة         ملسؤس ددددات          للشدددددركات وا                                 

      ، كمددددا     9102 /  09 /  10                                                    والصدددد اأ ة وامله  ددددة القائمددددة ضددددمأ نطاقهددددا  دددد  مهلددددة مقصدددداها 

       9191                                                             يتوجدددب أليهدددا تزويدددر وزا   املال دددة مدددا   دددهر كدددانون ال دددا   مدددأ العدددام 
 
 تقريدددرا
 
      

 ي ت جدددددة
 
       مفصدددددا
 
                                                ذلدددددك املردددددد  ي دددددين اسدددددم اددددداحب املسؤس ددددددة ال ا ددددد  و قدددددم ومكددددددان       

                                                                دددددجله و قمددددده ال دددددري    ددددد  حدددددا  وجدددددوقه يالن ددددد ة لألصددددديا  الط  ع دددددين، واسدددددم 

                                                                    الشدددركة و قمهدددا ال دددري   يالن ددد ة لألصددديا  املع دددويين، وط  عدددة النشددداط وأ دددوان 

   ة.                             وفق استما   تعرها وزا   املال                                        مما سته و قم الهات  لجم ع هسؤالء ا صيا 

                                            الددددددى اله ئددددددة التأقيب دددددددة اليااددددددة يال لددددددريات يقدددددددرا          امل دددددددال                    يحددددددا  املجلددددددس ال لددددددري

                                           مش    مأ وزيري املال ة والرامل ة وال لريات.

  

       22                          تعاديل الفقارة تعاديل الفقارة                                                       املادة الرابعة والخمسون:املادة الرابعة والخمسون:
 
 مامل ثانياا
 
 مامل ثانياا
 
         
 
            تااريخ تااريخ         6.6.                              مامل القاانون رقام مامل القاانون رقام             

                                                                )إل اة األسام لحام   واألسام ألمر()إل اة األسام لحام   واألسام ألمر(            20182018  //    1111  //    .0.0
 

       )إل اااااااة       2018 /  11 /  .0      تااااااريخ     6.                        مل ثانيااااااا ماااااامل القاااااانون رقاااااام  ماااااا   2       الفقااااارة      تعدددددر  

                                            األسام لحام   واألسام ألمر( بحيث تصبح  ما ي  :

                                                                ( تفددددر  ألددددى الشددددركات ال دددد  ال تل دددد م ياملوجددددب املتعلددددق يددددإأام ماددددحاب ا سددددهم  9 )

   مددددددأ    %  51                                                         لحاملددددده مو ا سدددددهم  مددددددر، املدددددذكو   دددددد  الفقدددددر  ا ولدددددى،  رامددددددة تعددددداق  

               ق مة  مسمالها.

                                       مددأ ق مددة  مسددما  كددا  ددركة م دداهمة يمددا فيهددا    %  51                 تفددر   رامددة تعدداق      كمددا 

                                               ، لددم تل دد م ق ددا تددا ي  اددرو  هددذا القددانون ياملوج ددات       يا سددهم               ددركات التوادد ة 

          التال ة: دد

                                                             تعدددددددريا نهامهدددددددا ا ساذدددددددة ، اذا كدددددددان هدددددددذا ال هدددددددام يجيددددددد  لهدددددددا اادددددددرا  مسدددددددهم   -  م 

                    لحامله مو مسهم  مر.
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      9106 /  00 / 1                    سدددددددددهم  مدددددددددر الصددددددددداق   ق دددددددددا                            اسدددددددددت را  ا سدددددددددهم لحاملددددددددده مو ا    - ب

               يأسهم اسم ة. د 

                      مدددددأ ق مدددددة  مسدددددما  الشدددددركة    %  51                                      يدددددتم احت ددددداب الغرامدددددة املدددددذكو   مأددددداه يمعدددددر  

                                   وفقا ملا هو مرجا    الرجا التجا ي. د

                                                                        ال تتوجددب الغرامددة ألددى الشددركة ال دد  لددم تل دد م يموجددب النشددر، اذا كاندد  قددر منجددزت 

                                   ددددر "ب" مددددأ هددددذه املدددداق   شددددكا تددددام، ق ددددا                                  أمل ددددة االسددددت را  امل صددددو  أ هددددا  دددد  ال 

                        تا ي  ارو  هذا القانون.

  

                              عينياااة فاااا  السااااجل عينياااة فاااا  السااااجل               حقااااوق حقااااوق                       التفاااارز عاااملالتفاااارز عااامل            عقاااودعقاااود          قياااادقيااااد                                                  املاااادة الخامسااااة والخمساااون:املاااادة الخامسااااة والخمساااون:

                                                                                                        العقااااااري بما اااااة محاااااددة مااااامل تاااااااريخ تنظيمااااااا لااااادى دوائااااار  تاااااااب العقااااااري بما اااااة محاااااددة مااااامل تاااااااريخ تنظيمااااااا لااااادى دوائااااار  تاااااااب 

            العدلالعدل
 

 

 
 
 أوال
 
  ي نددددد  مغددددداير، ألدددددى الكتددددداب العدددددر  ايددددداغ املريريدددددة العامدددددة للشدددددسؤو    

 
                                                         : مافدددددا
 
  ن       

                                                                العقا يددة،  رددية أدددأ أقددوق التفددرغ أدددأ حقددو  أ ن ددة كافدددة امل همددة واملوقعدددة 

                                                               دددد  قوائدددددرهم مدددددا  ثاثددددة ميدددددام أمدددددا فعلدددد  مدددددأ تدددددا ي  ت ه مهددددا، وتشدددددما هدددددذه 

                                                                       العقددوق ال  ددع يالوفدداء وااجددا تين وااجددا   الطويلددة، وبصددو   أامددة  كددا العقددوق 

              الردددددجا العقدددددا ي                                                     العقا يدددددة ال ددددد  ت  تدددددب أ هدددددا  سدددددوم أقا يدددددة ملجدددددرق ق دددددرها  ددددد 

   مو                                                           املك ددددب  ي حددددق مددددأ حقددددو  امللك ددددة والتصددددر ، وال تشددددما الوأددددر يددددال  ع

                            يالتأمين مو يالرهأ العقا ي.
 

 
 
 ثانياااااااا
 
  ددددددد  ال دددددددحائ  الع ن دددددددة يمهلدددددددة      

 
                          : يتوجدددددددب ق دددددددر العقدددددددوق املشدددددددمولة يال  دددددددر موال
 
                                     

                                                          مقصددددددداها سدددددددنتان مدددددددأ تدددددددا ي  الت هددددددد م الرسددددددد   ألدددددددى همدددددددة مدددددددأ تعاقدددددددر ألدددددددى 

ُ                             ونفقتددده، ألدددى من ُي دددا  الدددى  سدددم التردددج ا العقدددا ي                     اكت ددداب الحدددق الع نددد                 

                                           مدددأ ق متددده أدددأ كدددا  دددهر تدددأمي   ددد  حدددا  تجددداوز مهلدددة    %  01               سدددم   ددد   قدددر ه 

                                                           ال دددددنتين مأددددداه، و  دددددق  الحدددددق الشيصدددددة  يالتردددددج ا يمفعدددددو  العقدددددوق  ددددد  

                                            سددددددنتين اضدددددداف تين، و  ددددددتعان أ دددددده يحكددددددم ق ددددددائ  م دددددد م                حددددددا  تجدددددداوز مهلددددددة 

                         ة يتقرير الق اء امل ت .       مة اضاف                        يالترج ا الج  ي وفر   را
 

 
 
 ثالثاا
 
                                                                    : يعمدا بهدذا الد   فدو   شدره  د  الجريدر  الرسدم ة وتحدرق ققدائق تط  قده أ در      

  .                    يقرا  مأ وزير املال ة         االقت اء
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                      ماااامل القااااانون ماااامل القااااانون         1515                  ماااامل املااااادة ماااامل املااااادة       ..              البناااادالبنااااد      نااااص نااااص             تعااااديل تعااااديل                                                       املااااادة السادسااااة والخمسااااون:املااااادة السادسااااة والخمسااااون:

          .201.201  //    1010  //    0606            تاريخ تاريخ         .6.6
 
 

        )األحماام       .201 /  10 /  06      تااريخ     .6     انون       مامل القا    15         مامل املاادة    .       البناد         عدل نص 

 ل قااااانون 
 
         اللااااري ية املتع قااااة باألنشااااطة البتروليااااة وفقااااا
 
  (     2010 / 5 / 8      تاااااريخ      1.2                                       

              الشمل التال :        صبح ع ى  ي ل
 

                                                                   مددع مراأددا  محكددام املدداق  ال ام ددة مددأ هددذا القددانون، م ددك الرددجات املحاسدددب ة  -   1

                                     ر األمير اااااااي       بالااااااادوال                      عااااااامل اللااااااارائح وتساااااااديدها         التصاااااااريح  ،                بالااااااادوالر األمير اااااااي

           لساااااعر الصااااار          األقصااااا                ع اااااى أسااااااس الحاااااد                   ال يرة ال بنانياااااة بااااا           بااااااليورو أو    أو 

                      الصادر عمل مصر  لبنان.
 

                                                 تحرق ققائق تط  ق هذا ال  ر يقرا  مأ وزير املال ة.

  

        .6.6                      ماامل القااانون ماامل القااانون         1919                  ماامل املااادة ماامل املااادة       66              البناادالبنااد      نااص نااص             تعااديل تعااديل                                                   املااادة السااابعة والخمسااون:املااادة السااابعة والخمسااون:

          .201.201  //    1010  //    0606            تاريخ تاريخ 

 
        )األحماام       .201 /  10 /  06      تااريخ     .6           مامل القاانون     19         مامل املاادة    6       البناد  ص        عدل ن

 ل قااااانون 
 
         اللااااري ية املتع قااااة باألنشااااطة البتروليااااة وفقااااا
 
  (     2010 / 5 / 8      تاااااريخ      1.2                                       

                      صبح ع ى الشمل التال : ي ل
 

فدددددر  جم دددددع الغرامدددددات املتوج دددددة ألدددددى الشدددددركات اددددداح ة الحقدددددو  ال   ول دددددة   -   5
ُ
                                                             ت
ُ
 

لة                              والشدددددددركات اددددددداح ة الحقدددددددو  ال   ول
 
شدددددددغ

ُ
    دددددددة امل

 
  

ُ
           مو يالدددددددروال                     يددددددداللي   الل  ان دددددددة     

                     ل دددددددعر الصدددددددر  الصددددددداق  أدددددددأ         ا قصدددددددة               ألدددددددى مسددددددداس الحدددددددر                   ا مي كددددددد  مو ال دددددددو و 

            مصر  ل  ان.
 

                                                 تحرق ققائق تط  ق هذا ال  ر يقرا  مأ وزير املال ة.
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          20012001  //      9..9..                                  مكرر إلى القانون مكرر إلى القانون         1818            املادة املادة             إضافة إضافة                                                   املادة الثامنة والخمسون:املادة الثامنة والخمسون:
 

                             وتعديالتاا  )اللااريبة ع ااى القيمااة       2001 /  12 /  18      تاااريخ      9..          القااانون          تلااا  إلااى 

 :    نصاا        التال      مكرر     18      املادة         امللافة( 

  ي ندد   مددر، وبصدو   اسددتث ائ ة، ال تتوجددب ال دري ة ألددى الق مددة امل ددافة 
 
                                                                مافدا
 
    

                                                                      أدددأ ا  شدددطة ال ددد  تقدددوم بهدددا قو  الح دددانة املدددرم  لهدددا العمدددا  ددد  ل  دددان، ال ددد  لدددم 

       ال ددا                                                  ى الق مددة امل ددافة أليهددا، وذلددك لغايددة  هايددة الفصددا                      يددتم اسددت فاء ال ددري ة ألدد

       9102         مددأ العدددام 
 
 ضدددم ا
 
   مدددأ          ال ال دددة                                     تشدددما ايدددراع ا طفدددا  الدددذيأ هدددم قون ال ددد ة     ، و     

                                                                     العمدددر وأمل دددات نقلهدددم وبددد عهم الل ددداس اليدددا  بهدددذه الدددرو  كمدددا تشدددما النشددداطات 

                   الرو   طفالها.                       ا مر  ال   ت همها هذه

                                             ولون يأحكدددددام هدددددذه املددددداق  حدددددق ح دددددم ال دددددري ة املتعلقدددددة                    ال يعطدددددس املكلفدددددون املشدددددم

                                                                     يالعمل ددددات املددددذكو   مأدددداه، وال تفددددر  الغرامددددات ألددددى امل الفددددات املتعلقددددة م ا ددددر  

  ،                                بها، وذلك ضمأ املهلة املذكو   مأاه

                        يموجدددددب قددددرا  يصدددددر  أددددأ وزيدددددر    ،       االقت دددداء    أ دددددر   ،                           تحددددرق ققدددددائق تط  ددددق هدددددذه املدددداق 

 .      املال ة
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        8888                              ماامل القااانون رقاام ماامل القااانون رقاام       11                    إلااى املااادة إلااى املااادة         .1.1            البنااد البنااد               إضااافةإضااافة                سااون:سااون:                                      املااادة التاسااعة والخماملااادة التاسااعة والخم

                                                            الت  )قانون اإلجراةات اللري ية(الت  )قانون اإلجراةات اللري ية(          وتعديوتعدي            20052005  //    1111  //    1111            تاريخ تاريخ 
 

 

                وتعديالتا  )قااانون       2005 /  11 /  11      تااريخ     88               مامل القاانون رقاام    1               يلاا  إلاى املااادة 

            التال  نص :    .1                         اإلجراةات اللري ية( البند 

               التهرب اللريبي -  .1

                                        الشخص امل  م بموجباات ضاري ية، بشامل متعماد،                         التهرب اللريبي هو قيام

                                                                 بعدم التصريح عمل اللرائح والرسوم املستحقة ل دولة واملترتبة ع اى دخ ا  

     أو                                                          ثروتااااا ، وعااااادم دفاااااع اللااااارائح والرساااااوم التاااااي يتوجاااااح ع يااااا  اقتطاعااااااا    أو 

     أو           تنزي اااااااا ،    أو         ل ائهااااااا،  إ    أو                                      تحصاااااي اا أو تخفااااااي  ت ااااااك اللاااااارائح والرسااااااوم، 

                                         حاااأ،  و لاااك مااامل خاااالل اساااتعمال لااارق وأسااااليح ايااار                   اساااتردادها دون وجااا  

  :     أهماا       مشروعة 
 

               خاضعة ل لريبة.         إيرادات       تمان  -

                         ل رساااوم دون االلتااازام بموجاااح      أو                                       القياااام بأعماااال أو معاااامالت خاضاااعة ل لاااريبة  -

          واملعامالت.        األعمال                                                 تقديم مباشرة العمل وفالتال  بموجح التصريح عمل ت ك 

    ية.                         حسابات خارج السجالت املحاس        إنشاة -

                         دون إظاارها بصورة وافية.     أو                                    إجراة عم يات دون تدوينها ف  السجالت  -

                   تسجيل نفقات وهمية. -

                                                   تسجيل التزامات مالية وهمية أو ل ير اايتها الفع ية. -

فة. -                     ح   استخدام مستندات م يح

                                                             اإلتال  املتعمد ملستندات املحاسبة قبل التاريخ ال ي يفرض  القانون. -

          أو بااااااااملطر          األعماااااااال               املتع قاااااااة بنتاااااااائج                               عااااااادم تقاااااااديم التصااااااااريح والبياناااااااات -

         اللريبي.

                                             ممارسة الحسم اللريبي أو االسترداد دون وج  حأ. -

           وهمياة تجااه                موجباات وأعبااة      تحمال         ممل شانها                         القيام بمعامالت وإجراةات  -

.
 
 قانونيا

 
 ال ير، وإن اتخ ت شكال

 
        

 
                     

                                                          عدم التصريح عمل عم يات االستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية. -

  .         املستخدمين           يح عمل  افة           عدم التصر  -

 لألصول. -
 
       عدم إصدار فواتير أو مستندات مماث ة لاا وفقا
 
                                            

 

،       صاااحح           التسااتر ع ااى  -
 
 ل تعريااف املحاادد لاا  قانونااا

 
  الحااأ االقتصااادي، وفقااا

 
                        

 
                   

                                  ممل أي مصدر أموال وفأي لريقة  انت.
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                                                                                                          فرض رسم مقطوع ع ى تقديم النرجي ة ف  األما مل املرخص بهافرض رسم مقطوع ع ى تقديم النرجي ة ف  األما مل املرخص بها          ::              الستون الستون             املادة املادة 
  

         )اسددت ما        0251 /  09 /  04                         مددأ القددانون الصدداق  يتددا ي      97         ندد  املدداق            ي ددا  الددى

            التال  نصه:   6                                               الف اق  واملاه  واملطاأم واملقاه  والحانات( ال  ر 

       قددددرم  دددد   ت                           ليدددد   ل  ان ددددة ألددددى كددددا نرج لددددة       0111                    يفددددر   سددددم مقطددددوع قددددر ه   - 6

      قددانون                                                                 الف دداق  واملاهدد  واملطدداأم واملقدداه  والحانددات وا مدداكأ ال دد  مجدداز لهددا ال

                تقريم الي ج لة.

                                                        يتوجب ألى ا صيا  املشا  اليهم مأاه تأقية حاادا هدذا الرسدم 
 
 فصدل ا
 
    الدى        

 مأ  هاية كا 
 
             اليزي ة ما  مم ة أشر يوما
 
  .   فصا                         

                                                            تحرق  ل ة است فاء هذا الرسم يموجب قرا  يصر  أأ وزير املال ة.

 

          ملياااةملياااة                    حواجاااح الر حواجاااح الر                                                   فااارض رسااام سااانوي ع اااى رخاااص وضاااع فااارض رسااام سااانوي ع اااى رخاااص وضاااع       ::                                الحادياااة والساااتون الحادياااة والساااتون             املاااادة املاااادة 

                                    ع ى املر بات اوليةع ى املر بات اولية
 

 

 ملدددددا و ق  ددددد  املددددداق
 
               مافدددددا
 
  ،  (    9109 /   941                      ون ال دددددي  )القدددددانون  قدددددم       مدددددأ قدددددان    84 و    89     تين    

                                                                يجدددددددوز لدددددددوزير الرامل دددددددة وال لدددددددريات ال ددددددد م   يوضدددددددع حاجدددددددب للر يدددددددة ألدددددددى زجددددددداج 

 ملعددددددايي  متشددددددرق  ت ددددددعها الددددددوزا  ، و  ددددددتو ى ح  هددددددا  سددددددم ق متدددددده 
 
                                                      ال دددددد ا ات، وفقددددددا
 
              

                                           وضدددددع حاجددددب للر يددددة مدددددأ اليددددا ج يصددددو   كاملدددددة،               . . ألددددى تددددرم            0.111.111

                                                . . ألددددددى تددددددرم   وضددددددع حاجدددددددب للر يددددددة مددددددأ اليددددددا ج يصدددددددو            511.111     و سددددددم 

                                                              جزئ دددددة، ويدددددرفع هدددددذا الرسدددددم لقددددداء ايصدددددا  قددددد   يدددددتم ت دددددريره مدددددأ ق  دددددا اددددداحب 

                                                                      العاقدة لددر  احددر  ادد اقيق اليزي ددة العامددة مو لددر  محددر فددروع املصددا    دد  ل  ددان 

                             مل ولة تحص ا ال رائب والرسوم.                     مو لر  احر  الشركات ا
 

ُ                                                                  ُيعطددددس ال دددد م   امل صددددو  أ دددده  دددد  هددددذه املدددداق  ملددددر  سدددد ة ويجددددوز لددددوزير الرامل ددددة 

                           وال لريات  ح ه يقرا  معلا.
 

                                                                   تحدددرق ااأفدددداءات مددددأ قفددددع الرسدددوم املددددذكو   مأدددداه كمددددا ققدددائق تط  ددددق هددددذه املدددداق  

                                       يقرا  يصر  أأ وزير الرامل ة وال لريات.
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  السال  السال    حملحمل  ع ى رخصع ى رخص  فرض رسم سنوي فرض رسم سنوي   ::الستون الستون الثانية و الثانية و املادة املادة 

 

  ي 
 
    مافدددددا
 
                                                  نددددد   مدددددر، يمكدددددأ لدددددوزير الدددددرفاع الدددددوطن  اأطددددداء تدددددرام   حمدددددا     

 ملعايي  متشرق  يحرقها الوزير، ألى من ُيرفع  عدر الحصدو  ألدى 
 
ُ                    ال ا  وفقا                                      
 
          

      يموجدددب        . .،          951.111               سددم سدد وي قددر ه                     وق ددا ت ددل مه ال دد م           املوافقددة 

                                              ه مددأ ق  ددا ادداحب العاقددة لددر  احددر  ادد اقيق اليزي ددة                    ايصددا  قدد   يددتم ت ددرير

                                                                  العامدددددة مو لدددددر  محدددددر فدددددروع املصدددددا    ددددد  ل  دددددان مو لدددددر  احدددددر  الشدددددركات امل ولدددددة 

                       تحص ا ال رائب والرسوم.
 

ُ                                                                   ُيعطددددس هددددذا ال دددد م   ملددددر  سدددد ة ويجددددوز لددددوزير الددددرفاع الددددوطن   ددددح ه يقددددرا  يصددددر  

     أ ه.
 

                          يقدددددرا  يصدددددر  أدددددأ وزيدددددر الدددددرفاع                                        تحدددددرق ااأفددددداءات مدددددأ قفدددددع الرسدددددم املدددددذكو  مأددددداه 

        الوطن .

     

 

                                  البلائع املستوردةالبلائع املستوردة            % ع ى % ع ى   22                  فرض نسبة فرض نسبة       ::                                الثالثة والستون الثالثة والستون             املادة املادة 

        ال  ددددددددائع         مددددددددأ ق مددددددددة    % 9            سددددددددم مقددددددددرا ه       9199 /  09 /  10ُ           ُيفددددددددر  لغايددددددددة   -

                       مريرية الجما   العامة.                             امل تو ق  يتم است فا ه مأ ق ا 

          لكهربائ دددددددددة ُ                                              ُي دددددددددت ن  مدددددددددأ الي دددددددددوع لهدددددددددذا الرسدددددددددم ا قويدددددددددة وال ددددددددد ا ات ا  -

        اانتاج                                                          والهج  ة، واملواق ا ول ة وجم ع ا الت واملعرات ال   ت ت رم    

 للرمدوز:   امل
 
         حل  واملحرق  وفقدا
 
  -     199  -     190 و        )ز اأدة(      101  -     109  -     100                

                                )ا اأة( مأ تعرفة الرسم الجمرك .     191
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                                                                                    تعديل رسوم ف  وزارة الخارجية وامل تربينتعديل رسوم ف  وزارة الخارجية وامل تربين      ::                                الرابعة والستون الرابعة والستون             املادة املادة 
 

  ي نددد   مدددر، يعدددر   سدددم الطدددا ع املدددال  ألدددى املعدددامات ال ددد  تقدددرم  ددد   م
 
                                                           افدددا
 
   

                                                                وزا   اليا ج ددددددة واملغ ددددددد يين واافددددددداقات واملصددددددداققات ال ددددددد  تصدددددددر  أ هدددددددا يح ددددددد  

              لي   ل  ان ة.          مم ة  ال      يص ح 

 

                                                                                      تحديااااد الجاااااة التااااي تتحماااال تماااااليف املساااا  امليااااداني تحديااااد الجاااااة التااااي تتحماااال تماااااليف املساااا  امليااااداني       ::                                الخامسااااة والسااااتون الخامسااااة والسااااتون             املااااادة املااااادة 

                                              حقة املستثمريمل املخالفينحقة املستثمريمل املخالفين                                            ل مقالع والكسارات ومال ل مقالع والكسارات ومال 
 

 كمقلدددع مو مرملدددة مو ك دددا  ، تكدددال   املرددد  
 
                                      يتحمدددا كدددا صدددي  اسدددت مر أقدددا ا
 
                         

                                             امل را   والجوي الذي س قوم يه الجيا الل  ا  .

 ملددرو  الددزمأ، وياحددق كددا مددأ اسددت مر قون ال دد م   
 
                                            يعت دد  هددذا القددانون قاطعددا
 
                       

                ال دددرائب والرسدددوم                                                   القددانو   مو مدددال  ال دد م   املم دددو  لددده ح دد  سدددراق كافددة

       وانجدداز       9114                                                        وال ددرالت املتوج ددة أددأ كافددة سدد وات االسددت ما  ايتددراء  مددأ العددام 

                                                           كافة املوج ات امللقا  ألى أاتقه لرفع ال ر  ال  ئ  الذي سب ه.

                                                                 تحددددرق ققددددائق تط  ددددق هددددذه املدددداق  يمرسددددوم يت ددددذ  دددد  مجلددددس الددددوز اء ي دددداء  ألددددى 

                        ئة والرامل ة وال لريات.                           الرفاع الوطن  واملال ة وال ي       وز اء       اق  ا  
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            تاااااااريخ تاااااااريخ         9090                                                                    تعااااااديل املااااااادة األولااااااى ماااااامل القااااااانون  رقاااااام تعااااااديل املااااااادة األولااااااى ماااااامل القااااااانون  رقاااااام       ::                                السادسااااااة والسااااااتون السادسااااااة والسااااااتون             املااااااادة املااااااادة 

1010    //  99  //  19911991          

 

عدددر   املددداق  ا ولدددى مدددأ القدددانون  قدددم 
ُ
                                ت
ُ
             واملعدددر  يموجدددب       0220 / 2 /  01      تدددا ي      21 

               ( والقدددانون  قدددم     0221              )قدددانون موازندددة       0221 /  09 /  05      تدددا ي       981            القدددانون  قدددم 

                    يح   تص ح كما يل :       9107 /  01 / 1 9      تا ي      64
 

                                                                     يفر  ألى امل افريأ يطريق الجو مو ال حر لدر  مغداق  هم ا  ايدة  الل  ان دة   -

                 سم مروج قر ه: 
 

 75.111        .ألى كا م افر مأ الر جة ال  اح ة  .                                      

 095.111         . ألى كا م افر مأ ق جة  جا  ا أما  .                                       

 911.111         .ألى كا م افر مأ الر جة ا ولى  .                                   

 41  1.111       .ألى كا م افر ألى م ن طائرات مااة  .                                       
 

                                                               يفدددددر  ألدددددى امل دددددافريأ  يددددد  الل  دددددان ين يطريدددددق ال ددددد  لدددددر  قمدددددولهم ا  ايدددددة    -

                              .  )مم ة  ال  لي   ل  ان ة(.       5.111                        الل  ان ة  سم قمو  قر ه 

 

                          امللحااااأ بقااااانون امللحااااأ بقااااانون       11                            ماااامل الجاااادول رقاااام ماااامل الجاااادول رقاااام       66            البنااااد البنااااد               تعااااديلتعااااديل      ::                                السااااابعة والسااااتون السااااابعة والسااااتون             املااااادة املااااادة 

                                    رسم الطابع املالرسم الطابع املال
 

                                   امللحااأ بقااانون رساام الطااابع املااال  بحيااث    1              ماامل الجاادول رقاام    6            عاادل البنااد 

              يصبح  ما ي  :

 

                                                      ليااااااااارة لبنانياااااااااة باإلضاااااااااافة إلاااااااااى       مالياااااااااين   6                           رخصاااااااااة اساااااااااتثمار مق اااااااااع أو  ساااااااااارة 

  .                                           ليرة لبنانية عمل  ل متر مكعح مستخرج ممل املق ع      1600
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                                  ماااااامل قااااااانون التنظاااااايم ماااااامل قااااااانون التنظاااااايم         2828        ادة ادة           ماااااامل املااااااماااااامل املاااااا      22                        تعااااااديل البنااااااد تعااااااديل البنااااااد                                                 املااااااادة الثامنااااااة والسااااااتون:املااااااادة الثامنااااااة والسااااااتون:

          .195.195  //    8989                    املدني رقم املدني رقم 
 

ل البناااااد    ،     .195 /  89                           مااااامل قاااااانون التنظااااايم املااااادني رقااااام     28         مااااامل املاااااادة    2   ح         عااااادح

                   بحيث يصبح  ما ي  :

 

                                                              يحددرق وزيدددر املال ددة ققدددائق يددر  االسدددت ما  ال دد وي املتوجدددب قفعدده مدددأ ق دددا   - 9

    الدى                                                              طالب ال  م   أ ر اأطائه الرمصدة الدى اد رو  ال لريدة امل تصدة مو 

                                                         ادددددد رو  اليزي ددددددة مددددددا ج ال طددددددا  ال لددددددري، وذلددددددك أددددددأ كددددددا م دددددد  مر ددددددع مددددددأ 

                                                                 م دداحة م   املقلددع مو الك ددا   وفقددا لليريطددة املعتمددر  واملوافددق أليهددا مددأ 

                                                              املجلدددس ا ألدددى للت هددد م املدددر  ، ويدددرفع يدددر  االسدددت ما  يااضدددافة الدددى  سدددم 

        مددا ت قددس                                                         الطددا ع املددال  أددأ امل دداحة والكم ددة املتوقعددة ق ددا يددرء العمددا أددأ 

     هر كانون ال ا   مأ كا أام.
 
                               مأ ال  ة أ ر اأطاء ال  م   وس ويا
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            تاااااااااريخ تاااااااااريخ           9..9..                      ماااااااامل القااااااااانون ماااااااامل القااااااااانون         .1.1                              تعااااااااديل نااااااااص املااااااااادة تعااااااااديل نااااااااص املااااااااادة                                                 املااااااااادة التاسااااااااعة والسااااااااتون:املااااااااادة التاسااااااااعة والسااااااااتون:

                                                                          وتعديالت  )اللريبة ع ى القيمة امللافة(وتعديالت  )اللريبة ع ى القيمة امللافة(            20012001  //    1212  //    1818
 

           وتعديالتااااااا      2001 /  12 /  18      تااااااااريخ      9..           مااااااامل القاااااااانون     .1               عااااااادل ناااااااص املاااااااادة 

                                                    )اللريبة ع ى القيمة امللافة( ليصبح ع ى الشمل التال :
 

                                              يعفس مأ ال ري ة ت ل م ا موا  وا   اء التال ة:

                                                                  املواشددددة  والددددرواجأ وا سددددما  الح ددددة واملددددواق الز اأ ددددة الغذائ ددددة ال دددد  ت دددداع   - م

                  يحال ها الط  ع ة.

      ا  ز،                                                           الي دد ، الطحددين، اللحددوم وا سددما ، الحل ددب وا ل ددان ومشددتقا هما،   - ب

       امددددتا                                                          ال   ددددا، ال ددددكر، ملدددد  الطعددددام، الزيددددوت ال  ات ددددة، املعكرونددددة ألددددى 

                                               منواأها واملح رات الغذائ ة املعر  لتغذية ا طفا .

                                                         الكتدددددب واملط وأدددددات املماثلدددددة، املجدددددات، ال دددددح ، الدددددو   والكرتدددددون مدددددأ   - ج

                                                               ا نددواع امل دددتعملة  ددد  الكتايدددة مو الط اأدددة، وو   ال دددح   شدددكا لفدددات مو 

                       ، الح   املعر  للط اأة.     افائح

                                       الطوا ع ال  يرية واملال ة، مو ا  ال قر.  - ق

                        املي ل  )الغاز ال وتان(.         لاس ها            الغاز املعر   -   هد 

                                         ال ذو ، ا سمر ، العل ، امل  رات الز اأ ة.  - و

               ا الت الز اأ ة.  - ز

                الصدي  والصد رل           لاستعما                                         ا قوية واملواق الص رالن ة يما فيها ا ا ا    -  

                                                             )كواق دددددات م دددددع الحمدددددا، الحدددددواجز الذكريدددددة، الفدددددوط والواق دددددات ال دددددح ة، 

                                        حفاضات ا طفا  وا ا ا  ال ح ة، املماثلة(.

                               ا قوات وا جهز  واملعرات الط  ة.  - ط

                                                                   ا حجا  الكريمة و  ه الكريمة، ا حجا  الكريمة و د ه الكريمدة ال  ك ب دة   - ي

     مر . م           عاقن ثم  ة                                      املجرق ، اللسؤلسؤ، املاس، الذهب والف ة وم   مو 

                                     ال قوق الو ق ة واملعرن ة املتراو  بها.  -  

          بند م غى.  - ل

                                                 وسائا ال قا الجوي امل تعملة ل قا ا صيا  وال  ائع.  - م

            ماق  املازوت  -

     وزيددر         اق دد ا                                                        تحددرق ققددائق تط  ددق هددذه املدداق  يموجددب مراسدد م تصددر  ي دداء  ألددى 

                        تا ي  نفاذ هذا القانون.                                            املال ة، ألى من ت ري هذه ااأفاءات املذكو   مأ 
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

            .201.201  //    1111  //  ..            تااااااااريخ تااااااااريخ         8888                              مااااااامل القاااااااانون رقااااااام مااااااامل القاااااااانون رقااااااام         .6.6                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة       ::                السااااااابعون السااااااابعون             املاااااااادة املاااااااادة 

    ((        .201.201                                                                            )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

  

 
ُ
 ت
ُ
                )املوازندددددددددددة العامدددددددددددة       9107 /  00 / 1      تدددددددددددا ي      66               مدددددددددددأ القدددددددددددانون  قدددددددددددم     57          عدددددددددددر  املددددددددددداق   

               لتص ح كالتال :   (    9107                       واملوازنات امللحقة لعام
 

ق ددددد  الدددددريون املتوج دددددة للصددددد رو  الدددددوطن  لل دددددمان االجتمددددداع  ألدددددى الرولدددددة   . 0
ُ
                                                             ت
ُ
 

ُ     ، ألددددى أشددددر مق دددداط سدددد وية مت دددداوية ألددددى من ُي ددددرق     9108                  لغايددددة  هايددددة العددددام                                       

  .    9102                               الق   ا و  ق ا  هاية  هر ميلو  
 

  ت                                                                ت  تدددب ألدددى الدددريون املق دددطة فائدددر  سددد وية تدددوازي معدددر  الفائدددر  ألدددى سددد را  . 9

                 اليزي ة ملر  س ة.

  

                                                                          تحديااااااااد سااااااااقف املبااااااااال  املدفوعااااااااة ل قلاااااااااة لقاااااااااة تحديااااااااد سااااااااقف املبااااااااال  املدفوعااااااااة ل قلاااااااااة لقاااااااااة       ::                  والساااااااابعون والساااااااابعون                   الحاديااااااااةالحاديااااااااة            املااااااااادة املااااااااادة 

                                                    خدماتهم ف  اإلدارات العامةخدماتهم ف  اإلدارات العامة
  

ال   ترفع للق ا  ك رالت متعاب أأ  الشهريةامل ال   مجموع يحرق سق 

العامة كاستشا ات وما  ايه واملسؤس ات اليرمات ال   يقرمو ها لوقا ات 

 كحر مقصة . الحر ا ق س لألجو   ي اثة مضعا ن املرأ ة ااجراء يح ب القواني
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                                                                                      إجاااااازة فاااااتح اعتمااااادات وتحويااااال الااااوفر اإلضااااااف  لااااادى إجاااااازة فاااااتح اعتمااااادات وتحويااااال الااااوفر اإلضااااااف  لااااادى       ::                                  الثانياااااة والساااابعون الثانياااااة والساااابعون             املااااادة املااااادة 

                                                        اإلدارات  ات املوازنات امللحقةاإلدارات  ات املوازنات امللحقة
 

  دددد  اايددددراقات يتجدددداوز ق مددددة 
 
                         ألددددى ااقا ات ذات املوازنددددات امللحقددددة ال دددد  تحقددددق وفددددرا
 
                                              

                                                      دددددة كم صصدددددات لليزي دددددة  ددددد  موازن هدددددا  ددددد  العدددددام ال دددددايق، ايددددداغ                 االأتمددددداقات امللحو 

                                                                       مريريددة املال ددة العامددة يق مددة هددذا الددوفر مددا  مهلددة  ددهر مددأ يرايددة كددا أددام يح دد  

  دددد  موازنددددة ال دددد ة الجا يددددة يقددددرا  ادددداق  
 
 اضدددداف ا

 
                                    تفددددتح وزا   املال ددددة يق متدددده اأتمدددداقا

 
       

 
                                

                        فر الدددى اليزي دددة مدددا  مهلدددة                                                   أدددأ وزيدددر املال دددة  ألدددى من تقدددوم ااقا   يتحويدددا هدددذا الدددو 

                            مس وع مأ تا ي  فتح االأتماق.

  

            تااااااااريخ تااااااااريخ         8888                                                                    تعاااااااديل املاااااااادة السااااااتون مااااااامل القااااااانون رقااااااام تعاااااااديل املاااااااادة السااااااتون مااااااامل القااااااانون رقااااااام       ::                                  الثالثاااااااة والساااااابعون الثالثاااااااة والساااااابعون             املااااااادة املااااااادة 

                                                                                        )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة واملوازناااااااات امللحقاااااااة لعاااااااام )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة واملوازناااااااات امللحقاااااااة لعاااااااام             .201.201  //    1111  //  ..

201.201.        ))    
 

   ون     )قدددان      9107 /  00 / 1      تدددا ي      66                               مدددأ املددداق  ال دددتون مدددأ القدددانون  قدددم    0           يعدددر  ال  دددر 

                     ( يح   يص ح كالتال :    9107                                     املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 
 

  : 1      البند 

              كددددانون ا و  مددددأ     10                                                     تلغددددى اأتمدددداقات الجددددزء ا و  مددددأ املوازنددددة ال دددد  لددددم تعقددددر ح دددد  

                                                        ال  ة ياستث اء االأتماقات العائر  مل صصات اليزي ة العامة.
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            تاااااااااااريخ تاااااااااااريخ         9.9.                              ماااااااااامل القااااااااااانون رقاااااااااام ماااااااااامل القااااااااااانون رقاااااااااام         8888                        تعااااااااااديل املااااااااااادة تعااااااااااديل املااااااااااادة       ::                                  الرابعااااااااااة والساااااااااابعون الرابعااااااااااة والساااااااااابعون             املااااااااااادة املااااااااااادة 

                                                                                        )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة لعاااااام )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة لعاااااام             20152015  //  88  //    1515

20152015        ))    
 

                      )قاااانون املوازناااة العاماااة       9108 / 4 /  08      تدددا ي      72               مدددأ القدددانون  قدددم     46           تعدددر  املددداق  

                   يح   تص ح كما يل :  (     2015                      واملوازنات امللحقة لعام 
 

  ي 
 
    "مافددددددا
 
                     صصددددددة لرواتددددددب املددددددو فين                                ندددددد   مددددددر، ال يجددددددوز نقددددددا االأتمدددددداقات امل     

                                                                       الددددددرائمين واملددددددسؤقتين و واتددددددب املتعاقددددددريأ ومجددددددو  ا جددددددراء واملتعدددددداملين وامل تشددددددا يأ

                         لزيدددددددداق  االأتمدددددددداقات العائددددددددر                                          وتعوي ددددددددات ال قددددددددا املسؤقدددددددد  والتعوي ددددددددات امل تلفددددددددة 

                              ،  يددددد  منددددده يجدددددوز ال قدددددا ف مدددددا يدددددين                                      للمكافدددددآت والتعوي دددددات أدددددأ ا أمدددددا  ااضددددداف ة

                 ا أما  ااضاف ة".                       املكافآت والتعوي ات أأ

  

                                                                                إل ااااااة جمياااااع املوازناااااات امللحقاااااة املحدثاااااة بموجاااااح إل ااااااة جمياااااع املوازناااااات امللحقاااااة املحدثاااااة بموجاااااح       ::                  والسااااابعون والسااااابعون                   الخامساااااةالخامساااااة            املاااااادة املاااااادة 

                                                                      قوانين خاصة ودمجاا باملوازنة العامةقوانين خاصة ودمجاا باملوازنة العامة
 

لغددددددى جم ددددددع املوازنددددددات امللحقددددددة املحرثددددددة يموجددددددب قددددددوانين مااددددددة وتددددددرمج ياملوازنددددددة 
ُ
                                                                 ت
ُ
 

دددددق أليهدددددا محكدددددام قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة وُيلغدددددى كددددد            ا نددددد  م دددددال          ُ                                          ُ      العامدددددة وُيط  

            لهذه املاق .

حددو   ااقا ات ال دد  تدددم قمددج موازنا هددا امللحقددة ياملوازندددة العامددة يح ددب الفقدددر  
ُ
                                                                      كمددا ت
ُ
     

 مدددأ 
 
دددلها الدددى اليزي دددة وذلدددك  ددد   هايدددة كدددا مسددد وع  اأت دددا ا  

حص 
ُ
    مأددداه، اايدددراقات ال ددد  ت

 
                                                

   
ُ
                     

                                  تا ي  وضع هذه املاق  موضع الت ف ذ.

                             ي اء ألى اق  ا  وزير املال ة.     ذ  تت                                   تحرق ققائق تط  ق هذه املاق  يمراس م 

  .    9190      العام         موازنة                           يعما بهذا ال   اأت ا ا مأ
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                                                                              تجميد اإلحالة ع ى التقاعد ملدة ثالع سنواتتجميد اإلحالة ع ى التقاعد ملدة ثالع سنوات      ::                  والسبعون والسبعون                   السادسةالسادسة            املادة املادة 
  

  ي ندددد  مددددا  مو أددددام
 
                 مافددددا
 
                    ، تجمددددر طل ددددات ااحالددددة                       ياسددددتث اء ال ددددلك الق ددددائ       

              ترأاهدددا املددداق               والحددداالت ال دد          لقانون ددة                           دد  مدددا مددا حالدددة يلددوغ ال دددأ ا  –            ألددى التقاأدددر 

                                         ملر  ثاث س وات مأ تا ي  نفاذ هذا القانون.  –               مأ نهام املو فين    12

 

          طائلدددددة ح دددددم                             طلدددددب ااحالدددددة ألدددددى التقاأدددددر تحددددد        ق دددددو                  مدددددا  هدددددذه الف ددددد  ،       يمكدددددأ

 اليهدددا    %  95
 
       مددأ الحقددو  التقاأريدددة املحت دد ة وفدددق القددوانين املرأ ددة ااجدددراء م ددافا
 
                                                            

                      كرية وذلك  شكا  هائ .              التعوي ات الع 

  

                                                األسااااااالك العسااااااكرية واألمنيااااااةاألسااااااالك العسااااااكرية واألمنيااااااة      فاااااا  فاااااا                    التطويااااااعالتطويااااااع              تنظاااااايمتنظاااااايم      ::                  والساااااابعون والساااااابعون                   السااااااابعةالسااااااابعة            املااااااادة املااااااادة 

                      واالمتيازاتواالمتيازات
 

لدددددددزم الحكومدددددددة مدددددددا  مهلدددددددة 
ُ
                     ت
ُ
                                       م دددددددهر مدددددددأ تدددددددا ي  نفددددددداذ هدددددددذا القدددددددانون يإادددددددرا        سدددددددتة 

                                             املراس م والقرا ات الازمة اأاق  ال هر  يددد :

                        ملرن دددددددة والع دددددددكرية قامدددددددا كدددددددا                                     اأتمددددددداق مسدددددددس جريدددددددر  للتطو دددددددع وفدددددددق املهدددددددام ا -

                       مسؤس ة أ كرية مو مم  ة.

                                                                    ت صددد   ال ددد ا ات وم قدددام الهدددات  اليلويدددة وال ايتدددة وكم دددات املحروقدددات، لغيددد   -

                    االست رام الع كري. دد 

                                                         يراعى    اأاق  ال هر الت ف   مأ اانفا  الى الحر ا قصة . دد
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                                  اإلدارات واملهسساااات اإلدارات واملهسساااات                                                       وقاااف التوظياااف أو التعاقاااد فااا وقاااف التوظياااف أو التعاقاااد فااا       ::                  والسااابعون والسااابعون                   الثامناااةالثامناااة            املاااادة املاااادة 

              العامةالعامة
 
 

م دددددع جم دددددع حددددداالت التو  ددددد  والتعاقدددددر
ُ
                              ت
ُ
                               ددددد  ااقا ات واملسؤس دددددات العامدددددة       الجريدددددر    

                                                                 يمددددددا فيهددددددا القطدددددداع التعل  دددددد  والع ددددددكري يم تلدددددد  م ددددددتوياته وامتصاادددددداته تحدددددد  

                                                                           الت دم ات كافدة )تعاقددر، م داوم،  ددراء مدرمات ومددا  دايه(  دد  القطداع العددام يمدا فيهددا 

                                                      املحدددالين ألدددى التقاأدددر، وذلدددك ملدددر  ثددداث سددد وات يح ددد  تتدددا                  أمل دددة التطو دددع يدددر

                                                                     اامكان ددة  عددر انق دداء املددر  املددذكو   وبمعددر  نصدد  أددرق املتقاأددريأ كحددر مقصددة 

                           الرا عة واليام ة وال اقسة.     وات    لل  
 

                                      مدددو ف  الفئدددة ا ولدددى و  سددداء ومأ ددداء مجدددالس          الق دددا  و                        ي دددت ن  مدددأ الفقدددر  ا ولدددى 

                                  والحدددددددداالت ال ددددددددرو ية ال دددددددد  يقر هددددددددا مجلددددددددس           ت العامددددددددة                      اقا ات اله ئددددددددات واملسؤس ددددددددا

                       مدددأ ق  دددا ااقا   املع  دددة                                ااقا يدددة واالقتصددداقية واملال دددة      الجدددرو                   الدددوز اء  عدددر ق اسدددة 

                                                  اقا   ا يحدددددددداث والتوج دددددددده  دددددددد  مجلددددددددس اليرمددددددددة املرن ددددددددة و ددددددددراء    ه يدددددددد          تحق ددددددددق تجر    مو 

           جهة مع  ة.   كا                           حروق ما هو مقر     موازنة            اليرمات    

  

                                                                                اإلجاااااازة للحكوماااااة إصااااادار ساااااندات خ يناااااة لت طياااااة اإلجاااااازة للحكوماااااة إصااااادار ساااااندات خ يناااااة لت طياااااة       ::                  والسااااابعون والسااااابعون                   التاساااااعةالتاساااااعة            املاااااادة املاااااادة 

                                                                                                        اعتمادات قانون برنامج تسديد ديون وتعويلات االستمال اتاعتمادات قانون برنامج تسديد ديون وتعويلات االستمال ات
 

                                                                 يجدددددداز للحكومدددددددة اادددددددرا  سددددددد رات مزي ددددددة ماادددددددة يدددددددالعمات ا ج ب دددددددة و/مو يالعملدددددددة 

                                                                    الل  ان دددة وذلدددك مدددأ اجدددا ت دددرير م دددتحقات كدددا مو جدددزء مدددأ الدددريون امل  ت دددة ألدددى 

      وكدددددددذلك    .                                         ت االسدددددددتماكات الحاادددددددلة ق دددددددا ادددددددرو  هدددددددذا القدددددددانون               الرولدددددددة مدددددددأ يدددددددرال 

                                                               االسدددددتماكات ال ددددد  اسدددددتجرت مو قدددددر ت دددددتجر  عدددددر ادددددرو  هدددددذا القدددددانون  ددددد  جم دددددع 

                     تحددرق مددر  هددذه ال دد رات     ، و                      يقددرا  مددأ مجلددس الددوز اء                         ااقا ات واملسؤس ددات العامددة

      وز اء                      يقدرا  يصددر  أدأ مجلددس الدد              تحريددر معددرلها                             ي مدس سدد وات وبفائدر  سدد وية يدتم 

               مدددأ معدددرالت فوائدددر    %  81                            ، ألدددى مال تتعدددر    ددد ة الفائدددر                    الق ددد ا  وزيدددر املال دددة      ي ددداء  

                                  س رات اليزي ة ح ب املعرالت الرائجة.
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                                                                                                    وضاااع حاااد أقصااا   لتعويلاااات ومللحقاااات الرواتاااح التاااي  ساااتفيد وضاااع حاااد أقصااا   لتعويلاااات ومللحقاااات الرواتاااح التاااي  ساااتفيد       ::                  الثماااانون الثماااانون             املااادة املااادة 

                                                                                                                منها العاام ون فا  اإلدارات العاماة واملهسساات العاماة واملجاالس منها العاام ون فا  اإلدارات العاماة واملهسساات العاماة واملجاالس 

                                                      ت والقطاعات واملرافأ العامةت والقطاعات واملرافأ العامة                                  والصناديأ والاي اوالصناديأ والاي ا

  

  ي ندددددد   مدددددددر أددددددام مو مددددددا ، ال يجدددددددوز من يزيددددددر مجمددددددوع التعوي دددددددات  - 0
 
                                                      مافددددددا
 
    

 كددددان نوأهددددا مو ت ددددم  ها مو مصددددر ها املرفوأددددة مددددأ املددددا  
 
                                                وملحقددددات الرواتددددب ميددددا
 
                   

     ددددد                                                                العدددددام )لجدددددان ألدددددى امدددددتا  منواأهدددددا، مكافدددددآت، أائدددددرات الج دددددا  واملاحقدددددين

                                ، تعددددوي  التم  ددددا، تعددددوي  الوكالدددددة،         سددددت ما ية                          املسؤس ددددات واملرافددددق العامددددة اال 

                             الجمدددددددا  ، حصددددددد  الغرامدددددددات، تعدددددددوي         اقا                        التعوي دددددددات وامل صصدددددددات  ددددددد  

        ، تعددددددوي                    معامددددددا، مجددددددو  معددددددامات       تعددددددوي    ،            واتددددددب الحددددددا    ،            مأمددددددا  اضدددددداف ة

                                                              مأمددددددا  ل ل ددددددة، يددددددر  ت ددددددح ح ومراق ددددددة االمتحانددددددات، يددددددر  االنت ايددددددات،  سددددددوم 

     ...(  ،     م بددددا                        صددددة م بددددا ، توز ددددع منصدددد ة               ، م حددددة انتدددداج، ح                  مددددرمات، م ددددهر اضدددداف ة

                         الرواتددب ا ساسددد ة  دد  ال ددد ة       مجمددوع    مدددأ    %  75                         مددا  سدد ة مال دددة واحددر ، ألددى 

                                                  امل ددداوبين العددداملين  ددد  املريريدددة العامدددة للطيددد ان املدددر     و                  ياسدددتث اء الف  دددين        نف دددها

                                             وذلك لحين ماء املراكز الشا ر     هذه املريرية.
 

                                  عدددداملين  دددد  القطاأددددات واملرافددددق العامددددة                                 تط ددددق محكددددام هددددذه املدددداق  ألددددى جم ددددع ال

                                                             مهمددددددددا كاندددددددد  اددددددددف هم ألددددددددى سددددددددب ا امل ددددددددا  ال الحصددددددددر )ااقا ات العامددددددددة يكافددددددددة 

        ترأاهددا    كمددا                                                       مسدداكها، مو فددو ال ددلك اليددا     عددر م ددوع  واتددغهم للم دداأفة 

                                               م صصدددددات املفتدددددين ومم دددداء الفتدددددو  و  سددددداء املجدددددالس و ددددد            اال  ددددد اب      محكددددام 

                                     الرسددتو ي، الق ددا ، مو فددو مجلددس ال ددواب،                             أقددا الطائفددة الر زيددة، املجلددس

                                                                  ال لدددددريات واتحددددداق ال لدددددريات، املسؤس دددددات العامدددددة يكافدددددة منواأهدددددا، امل تشدددددف ات 

                                                                      الحكوم ددة، الجامعددة الل  ان ددة، املصددال  امل ددتقلة، املحدداكم الروح ددة واملذه  ددة، 

                                                                    مجلددس اانمدداء وا أمددا  ومجلددس الج ددوب وبدداق  املجددالس، اله ئددة العل ددا لو اثددة 

                                                               ة اله ئدددات العامدددة، املكتدددب الت ف دددذي للمشدددروع ا م دددر، تلفزيدددون ل  دددان،     وكافددد

                                                                   اله ئدددات ال ا مدددة، موجيددد و، جم دددع الصددد اقيق، الشدددركات الوط  دددة، اقا   حصدددر 

                                                                  الت دددددددد  والتن ددددددددا ، اهددددددددراءات الح ددددددددوب، اقا   واسددددددددت ما  مرفددددددددأ ييدددددددد وت، امل دددددددداطق 

         مدددة، ه ئدددة                                                       االقتصددداقية الياادددة، يو ادددة ييددد وت، املسؤس دددات ذات امل فعدددة العا

                                                                 ا سدددددوا  املال دددددة،...( وكدددددذلك م دددددت رم  املشدددددا  ع امل ب قدددددة أدددددأ وزا   الشدددددسؤون 

                                                              االجتماأ دددددددددة واملشدددددددددا  ع املشددددددددد  كة مدددددددددع الجمع دددددددددات واله ئدددددددددات ا هل دددددددددة ومراكدددددددددز 

  .                              ملتعاقرون يموجب أقوق اجا   مرمة                              اليرمات اانمائ ة واالجتماأ ة وا
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                     ساذدددددة  املدددددرفوع مدددددأ املدددددا                                              كمدددددا ال يجدددددوز  ددددد  مطلدددددق ا حدددددوا  من يزيدددددر الراتدددددب ا  

                                                                    العدددام للعددداملين  ددد  القطاأدددات واملرافدددق العامدددة مهمدددا كانددد  ادددف هم واملدددذكو يأ 

،
 
 سددددايقا
 
                         ويمكددددأ  دددد  حدددداالت مااددددة تجدددداوز                      ضددددع  الحددددر ا ق ددددس لألجددددو      91    أددددأ       

                                 هذا ال ق  يقرا  مأ مجلس الوز اء.
 

  ن                        املركددزي الدذي ي  ددع لقددانو         ياملصدر                                     ي دت ن  مددأ محكدام هددذه املداق  مددا يتعلددق

    .             ال قر والت ل 
 

                                                               ال يددددددرما  دددددد  هددددددذه امللحقددددددات تعوي ددددددات االنتقددددددا  الددددددى اليددددددا ج ونفقددددددات ال قددددددا  - 9  

                                                     ، والتعوي ددددددددات العائل ددددددددة ومجددددددددو  سدددددددداأات التددددددددر  س مددددددددا ج موقددددددددات         واالنتقدددددددا 

               الروام الرس  .

  

                                                                                فااارض اقتطااااع شااااري ع اااى رواتاااح ومعاشاااات تقاعاااد فااارض اقتطااااع شااااري ع اااى رواتاااح ومعاشاااات تقاعاااد       ::                    والثماااانون والثماااانون                   الحادياااةالحادياااة            املاااادة املاااادة 

                                                          االستشفاة واملساعدات االجتماعيةاالستشفاة واملساعدات االجتماعية                                                  العسكريين ل وم الطبابة و العسكريين ل وم الطبابة و 
 

                                                       واتدددددب ومعا دددددات التقاأدددددر الياادددددة يالع دددددكريين يم تلددددد  مسددددداكهم           يقتطدددددع مدددددأ

ا لليزي دددة يدددر  االسدددتفاق     % 1       ددد ة                                                                 مدددأ الراتدددب مو املعددداش التقاأدددري ويسؤمدددذ ايدددراق 

                       و  ددددددت ن  مددددددأ هددددددذا االقتطدددددداع                                           مددددددأ الط ايددددددة واالستشددددددفاء وامل دددددداأرات االجتماأ ددددددة

                                    ات تقاأر  هراء الجيا والقو  ا م  ة.                 امل تف ريأ مأ معا 
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                                      ماامل املرسااوم االشااترا   ماامل املرسااوم االشااترا           6.6.                  ماامل املااادة ماامل املااادة       11                          تعااديل الفقاارة تعااديل الفقاارة       ::                    والثمااانون والثمااانون                   الثانيااةالثانيااة            املااادة املااادة 

                  وتعديالت وتعديالت             19691969  //  88  //    1212            تاريخ تاريخ           112112        رقم رقم 
 

      تددددددددا ي       009                       مددددددددأ املرسددددددددوم اال دددددددد  اع   قددددددددم     15         مددددددددأ املدددددددداق     0            تعددددددددر  الفقددددددددر    - 0

                             وتعرياته، يح   تص ح كما يل :      0252 / 6 /  09

                                                      يحدددددق للمو ددددد   عدددددر انق ددددداء سددددد ة ألدددددى تع ي ددددده، و ددددد  كدددددا سددددد ة الحقدددددة   - 0 "

                                                              يق دديها  دد  اليرمددة الفعل ددة، من ي ددتف ر مددأ اجدداز  سدد وية يراتددب كامددا 

. وي دددا  الدددى هدددذه املدددر  يدددوم كدددا 
 
                            ملدددر  مم دددة أشدددر يومدددا
 
         سددد وات مدددأ    5                 

                اليرمة الفعل ة.

                                                        و  ددددت ن  مددددأ ذلددددك املو فددددون الددددذيأ ي ددددتف رون مددددأ العطددددا الق ددددائ ة 

         ملر س ة".  وا

 مأ العام   - 9
 
          يعما بهذه املاق  اأت ا ا
 
                       9191    .  

  

  

                                                                                      عاااادم جااااواز الجمااااع بااااين املعااااا  التقاعاااادي وأي مب اااا  عاااادم جااااواز الجمااااع بااااين املعااااا  التقاعاااادي وأي مب اااا        ::                    والثمااااانون والثمااااانون                   الثالثااااةالثالثااااة            املااااادة املااااادة 

                                                                                    شاري ماما  انت تسميت  مدفوع ممل املال العامشاري ماما  انت تسميت  مدفوع ممل املال العام
 

 

  ي نددد  أدددام مو مدددا 
 
                 مافدددا
 
                                            ياسدددتث اء حالدددة الشدددهاق  امل صدددو  أ هدددا  ددد  الفقدددر     ،    

                     ياملرسددددوم اال دددد  اع   قددددم                                مددددأ قددددانون الددددرفاع الددددوطن  الصدددداق     26   ق              ا ولددددى مددددأ املددددا

  ت      م صصددددددا   ة                                ال يجددددددوز الجمددددددع يددددددين معدددددداش تقاأددددددري وميدددددد   ،    0281 / 2 /  06      تدددددا ي       019

 للقانون  قم 
 
             س را
 
                                      وتعرياته، و   هذه الحالة ي تحق ا ألى.    74 /  95    

         استشددا ية        يمهددام         التكل دد                                                ممددا  دد  حددا  ا ددغا  م صددب أددام  دد  ال ددلطات العامددة مو 

 ملدددا و ق مأددداه ال 
 
               مدددأ ق دددا مدددأ ي دددتحق لددده معددداش تقاأدددري مو ميدددة م صصدددات سددد را
 
                                                 

 
 
 يجوز من يتجاوز مجموع امل ال  املق وضة  هريا
 
                ضع  الحر ا ق س.    91                                         

                                                                      ت دددت ن  مدددأ محكدددام هدددذه املددداق  الو دددائ  ال ددد  يتطلدددب نصدددها القدددانو   الت دددم ة مدددأ 

                        لطيددد ان املدددر   ال ددد  تحتددداج                                        كمدددا والو دددائ  الف  دددة  ددد  املريريدددة العامدددة ل            املتقاأدددريأ.

                         لحين ماء املراكز الشا ر .              مأ املتقاأريأ            لذوي الي    

 
 
 تط ددق هددذه املدداق  ألددى الحدداالت ال ددايقة والاحقددة، كمددا يوقدد  اددر  امل ددال  مافددا
 
                                                                   

.
 
 مأ الشهر الذي يل  الشهر الذي يص ح ف ه القانون نافذا

 
 لل   مأاه اأت ا ا
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                                                ماااااااامل مشااااااااروع القااااااااانون الصااااااااادر ماااااااامل مشااااااااروع القااااااااانون الصااااااااادر         6262            املااااااااادة املااااااااادة               تعااااااااديلتعااااااااديل      ::                  الثمااااااااانون الثمااااااااانون     و و                   الرابعااااااااةالرابعااااااااة            املااااااااادة املااااااااادة 

                                وتعديالتاااااااااااااااا  )قااااااااااااااااانون وتعديالتاااااااااااااااا  )قااااااااااااااااانون             .198.198  //    1212  //    0.0.            تاااااااااااااااااريخ تاااااااااااااااااريخ               1898918989                باملرسااااااااااااااااوم باملرسااااااااااااااااوم 

                                    املحاسبة العمومية(املحاسبة العمومية(
 

      تددددددددددددددا ي         04262                                مددددددددددددددأ مشددددددددددددددروع القددددددددددددددانون الصدددددددددددددداق  ياملرسددددددددددددددوم     59           تعددددددددددددددر  املدددددددددددددداق  

                                                      وتعرياته )قانون املحاس ة العموم ة(، يح   تص ح كما يل :      0261 /  09 /  11

                                          ى اق دددد ا  الددددوزير امل ددددت  ووزيددددر املال ددددة اله ددددات         ي دددداء  ألدددد                  تق ددددا يمرسددددوم يصددددر  - 0

                                                  ال دددد  يقددددرمها للرولددددة ا صدددديا  املع ويددددون والحق ق ددددون اذا           والع ن ددددة        ال قريددددة 

              لي   ل  ان ة.            51.111.111 9                     كان  ق م ها ال تتجاوز 

     ال دددددد                و/مو الع ن دددددة                                                تق دددددا يمرسدددددوم يت دددددذ  ددددد  مجلددددددس الدددددوز اء اله دددددات ال قريدددددة  - 9

                                     ون والحق ق ددددددون اذا كاندددددد  ق م هددددددا تتجدددددداوز                            يقددددددرمها للرولددددددة ا صدددددديا  املع ويدددددد

              لي   ل  ان ة.            51.111.111 9

                                                                         تق ددر اله ددات ال قريددة الددوا ق  لليزي ددة الل  ان ددة  دد  ق ددم الددوا قات مددأ املوازنددة  - 1

 لألادددددددددو  
 
       واذا كاندددددددد  لهددددددددذه اله ددددددددات وجهددددددددة انفدددددددددا  مع  ددددددددة فتحدددددددد  لهددددددددا وفقددددددددا
 
                                                    

                                 اأتماقات يق م ها    ق م ال فقات.

4 -  
 
 تعدددددددر وزا   املال دددددددة جدددددددروال
 
 ياله دددددددات امل دددددددوه أ هدددددددا  ددددددد  ال  دددددددريأ )                     

 
                                فصدددددددل ا
 
  (  9    ( و) 0     

                                                              والوا ق  الى اليزي ة الل  ان ة وترفعه الى مجلس الوز اء لاطاع.

  

                                                                                              وقف العمل بتوزيع أنصبة األرفا  والرواتح اإلضافيةوقف العمل بتوزيع أنصبة األرفا  والرواتح اإلضافية      ::                    والثمانون والثمانون                   الخامسةالخامسة            املادة املادة 

  ي ندددد  أددددام مو مددددا ، يوقدددد  العمددددا يالرواتددددب ال دددد  تزيددددر أددددأ اثندددد  أشددددر 
 
                                                             مافددددا
 
    

 كاندددد  ت ددددم  ها مو نوأهددددا )م حددددة انتدددداج، حصددددة م بددددا ،...(، وبددددأي   دددد
 
  دددد  ال دددد ة ميددددا

 
                                                         هرا

 
             

 
   

                    توز ع  نص ة ا  با .

                                                                        تط ددددددق محكددددددام هددددددذه املدددددداق  ألددددددى اللجددددددان املسؤقتددددددة ومجددددددالس ااقا   واله ئددددددات التقريريددددددة 

                                                                     وجم دددددددع العددددددداملين مهمدددددددا كانددددددد  ادددددددف هم  ددددددد  املسؤس دددددددات العامدددددددة كافدددددددة واملرافدددددددق العامدددددددة 

                                             واله ئددات العامددة )ألددى سددب ا امل ددا  ال الحصددر ه ئددة                     املجددالس والصدد اقيق             االسددت ما ية و 

                                                                       موجيددددددددد و، اقا   واسدددددددددت ما  مرفدددددددددأ ييددددددددد وت، اقا   حصدددددددددر الت ددددددددد  والتن دددددددددا ، ه ئدددددددددة قطددددددددداع 

                                                                        ال  ددددددد و ، اله ئدددددددات ال ا مدددددددة، املصدددددددال  امل دددددددتقلة، املصدددددددلحة الوط  دددددددة ل هدددددددر الل طددددددددا  ، 

                            مان االجتماع  ومصر  ل  ان.                          ياستث اء الص رو  الوطن  لل                   اهراءات القمح...(

            الددددذي ي ددددتف ر             والرا ددددع أشددددر                                             ي ددددت ن  مددددأ محكددددام هددددذه املدددداق  الراتددددب ال الدددد  أشددددر 

 م ه العاملون    املسؤس ات العامة االست ما ية 
 
                                           حال ا
 
              املذكو   مأاه.         والجهات     
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                                                                            تحدياااااد قيماااااة مسااااااهمة الحكوماااااة عااااامل  ااااال ت ميااااا  تحدياااااد قيماااااة مسااااااهمة الحكوماااااة عااااامل  ااااال ت ميااااا        ::                    والثماااااانون والثماااااانون                   السادساااااةالسادساااااة            املاااااادة املاااااادة 

ل ف  املدارس الخ ل ف  املدارس الخمسجح                         اصة املجانيةاصة املجانية   ح                  ح               مسجح

  
 
ُ
  ي ندددد   مددددر، ت

 
 مافددددا

ُ
             

 
ا  دددد                                                    حددددرق ق مددددة م دددداهمة الحكومددددة أددددأ كددددا تلم ددددذ مرددددج 

                    ، و ددد  كدددا أدددام ق اذدددة      9191  –      9102                                        املدددرا س الياادددة املجان دددة  ددد  العدددام الر اذدددة  

                                        امللحددددددوو  دددددد  موازنددددددة العددددددام، ألددددددى أددددددرق التامددددددذ           االأتمدددددداق                 يل دددددده، يحااددددددا ق ددددددمة 

                              ا اقا   التفتددددديا املركدددددزي  ددددد  هدددددذه                                    املردددددجلين وفدددددق ا ادددددو   عدددددر التدددددرق ق مدددددأ ق ددددد

                              املرا س    هذا العام الر اذة .
 

عتمددددر العمل ددددة الح دددداي ة ذا هددددا امل ي ددددة مأدددداه، مددددأ مجددددا تحريددددر ق مددددة امل دددداهمة 
ُ
                                                                   وت
ُ
  

دددددرفع هددددددذه    أ  ذي لددددد  ال      9102-    9108 و      9108-    9107    ين       الر اسددددد     ين              أ  هدددددا  ددددد  العددددددام
ُ
        لددددددم ت
ُ
    

     لها.                       ااة املجان ة ال   توج              للمرا س الي    ما            امل اهمة ماله

  

          20012001  //      80.80.                                              العشرون ممل القانون رقم العشرون ممل القانون رقم                           تعديل املادةتعديل املادة      ::                    والثمانون والثمانون                   السابعةالسابعة            املادة املادة 
 

      9110 / 8 /  06      تدددا ي       161                     عشددرون مددأ القددانون  قددم   ال                      الفقددر  ا ولددى مددأ املدداق        تعددر 

                                    ل  ان( وتعرياته، لتص ح كا ت :            االست ما ات       )تشج ع 

 

  حكددددام                                   : تط ددددق املعددددايي  املحددددرق  مددددأ ق ددددا مجلددددس              املااااادة العشاااارون "
 
       الددددوز اء وفقددددا
 
            

            االسدددت ما ية                                                          املددداقتين التاسدددعة وال اقسدددة أشدددر  مدددأ هدددذا القدددانون، ألدددى املشدددا  ع 

ر مدددأ ااأفددداءات والت ف  ددات ال ددد  يم حهدددا هدددذا                                                                         القائمددة  ددد  ل  دددان ال ددد  لددم ت دددتف 

                                                               القدددددانون، وذلدددددك  ددددد  حالدددددة توسددددد ع املشدددددروع أدددددأ طريدددددق اجدددددراء تو  فدددددات جريدددددر  

                             التو  فات ا ساس ة    املشروع.   ى                           وذلك ين  ة هذه التو  فات ال

 

                                                                           تحدددرق  ل دددة تط  دددق املعدددايي  املشدددا  اليهدددا مأددداه يالن ددد ة لتوسددد ع املشدددا  ع االسدددت ما ية 

                                                                   القائمددددة يموجددددب قدددددرا  يصددددر  أددددأ مجلدددددس الددددوز اء ي دددداء  ألدددددى اق دددد ا   ئدددديس مجلدددددس 

         الوز اء.
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              ناااانيين ناااانيين                                 السااتخدام أجاااراة لبالسااتخدام أجاااراة لب                                            إعطااااة حااواف  ل مهسسااااتإعطااااة حااواف  ل مهسساااات      ::                    والثمااانون والثمااانون                   الثامناااةالثامناااة            املااادة املااادة 

        جددجدد

                              امل  ت دددددة للصددددد رو  الدددددوطن  لل دددددمان            اال ددددد  اكات                             تتحمدددددا الرولدددددة الل  ان دددددة ت دددددرير 

                                                          ، يكافددددددددة فروأدددددددده، وملددددددددر  سددددددددنتين، أددددددددأ ا جددددددددراء الل  ددددددددان ين الددددددددذيأ يددددددددتم         االجتمدددددددداع 

  ،     9190 /  09 /  10                                                           اسدددت رامهم  ددد  الف ددد   املمتدددر  مدددأ تدددا ي   شدددر هدددذا القدددانون ولغايدددة 

                                    مو كددددددانوا قدددددر تركددددددوا العمددددددا ق ددددددا  شددددددر هددددددذا                                    و  مدددددر  مو كددددددانوا أدددددداطلين أددددددأ العمددددددا

                                                                        القددانون يمددر  سددتة م ددهر ألددى ا قددا، ألددى من ال تزيددر ق مددة مجددر ا جيدد  الواحددر أددأ

              لي   ل  ان ة.                   ثمان ة أشر مل ون 

                                               ققددددائق تط  ددددق هدددددذه املدددداق  يموجددددب قددددرا  يصددددر  أددددأ وزيدددددري          االقت دددداء         تحددددرق أ ددددر 

                  املال ة والعما. دد  

  

                                                                                    جاااازة إعاااادة القلااااة املنقاااولين مااامل مال اااي القلااااة جاااازة إعاااادة القلااااة املنقاااولين مااامل مال اااي القلااااة   إإ      ::                                      التاساااعة و الثماااانون التاساااعة و الثماااانون             املاااادة املاااادة 

        لي لي   إإ                                                                                                  العدل  واملال  إلى مالك القلاة ال يمل  انوا منتسبين العدل  واملال  إلى مالك القلاة ال يمل  انوا منتسبين 

  ي ندددد   مددددر  - 0
 
           مافددددا
 
                       مددددأ املرسددددوم اال دددد  اع   قددددم    7                       ومددددع مراأددددا  محكددددام املدددداق        

                                                  يجددددددددوز يمرسددددددددوم يت ددددددددذ  دددددددد  مجلددددددددس الددددددددوز اء،  عددددددددر موافقددددددددة مجلددددددددس   ،   52 /   005

       الق دددا         اأددداق   ،               كدددا ضدددمأ اددداح اته        ملحاسددد ة            مكتدددب قيدددوان ا   مو        ا ألدددى       الق ددداء 

    مددددا      الددددى                                                             الددددذيأ نقلددددوا مددددأ ماكدددد  الق دددداء العددددرل  واملددددال ، ولددددم تنتدددده مددددرما هم، 

           ألدددى اق ددد ا        ي ددداء          اتدددغهم     الدددى                   ل ددده يالر جدددة ا قدددرب  ا                           الق دداء الدددذيأ كدددانوا م ت ددد ين 

    ألددى        وب دداء                                                              ئدديس مجلددس الددوز اء يالن دد ة للددذيأ نقلددوا مددأ مددا  الق دداء املددال ، 

                                                            اق  ا  وزير العر  يالن  ة للذيأ نقلوا مأ ما  الق اء العرل .

                  العامددددددددة ياالسددددددددتفاق          ااقا      مددددددددا      الددددددددى                      ي ددددددددتمر القايددددددددة  امل قددددددددو  
 
 حصددددددددرا
 
   مددددددددأ     

                                 تقريمات ا رو  تعاضر الق ا  كافة.

                                 مدددأ نهدددام مجلدددس  دددو   الرولدددة )املرسدددوم     06                              تعدددر   الفقدددر  ال ان دددة مدددأ املددداق   - 9

                             تص ح ألى الشكا التال :    ( يح    0275 / 6 /  04      تا ي         01414     قم 

                                        ألدددى اق ددد ا  وزيدددر العدددر  وموافقدددة  ئددديس مجلدددس       ي ددداء                       "يجدددر  االنتدددراب يمرسدددوم 

                                                                   و   الرولة ملر  س  س وات قايلة للتجرير ملر  واحر  يالطريقة أ  ها".
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                                                                                                    تحديااااد الحااااد األدناااان لعاااادد ساااانوات الخدمااااة التااااي تتاااايح الحااااأ تحديااااد الحااااد األدناااان لعاااادد ساااانوات الخدمااااة التااااي تتاااايح الحااااأ       ::                التسااااعون التسااااعون             املااااادة املااااادة 

                  بالتقاعدبالتقاعد

 

                                           ال   تت ح الحق يالتقاأر ألى الشكا التال : د        الفعل ة       ليرمة            أرق س وات ا     حرق ُ يُ 

                        يالن  ة لل لك الع كري: د -

 91     مأ 
 
 يرال

 
    أاما

 
    

 
 لألفراق والرت اء    08    

 
                أاما
 
     

 95     مأ 
 
 يرال

 
    أاما

 
    

 
 لل  اط    91    

 
       أاما
 
     

 08     مأ 
 
 يرال

 
    أاما

 
    

 
 ل  اط االمتصا  ا أ    05    

 
              ما
 
   

 

             عددداش التقاأددددري                                                      ددد  حددددا  أدددرم امكان ددددة اسدددتكما  املددددر  القانون دددة السددددتحقا  امل

 ل دددد ين 
 
 وفقددددا

 
 تقاأددددريا

 
       ل لددددوغ الع ددددكريين ال ددددأ القانون ددددة ي ددددتحق لهددددم معا ددددا

 
     

 
        

 
                                              

        مرم هم.

    81 /  47                       مدددددددددأ املرسدددددددددوم اال ددددددددد  اع   قدددددددددم       95                          ي دددددددددتف ر الع دددددددددكريون مدددددددددأ املددددددددداق  

  .    9107 /  46               مأ القانون  قم     96                    واملعرلة يموجب املاق  
 

                       يالن  ة لل لك ااقا ي: دد -

 مدددددأ     95
 
 يدددددرال

 
    أامدددددا

 
    

 
 لك    91    

 
   أامدددددا
 
         م الياادددددة            تراعدددددى ا حكدددددا   من                 افدددددة املدددددو فين ألدددددى     

                            الددذيأ يددرملون الو  فددة العامددة                   ال ال ددة ومددا فددو      فئددة   ال      مددو ف                 يدداملرم ، وموضدداع 

.    95                                          سأ ال ي مح لهم ياالستمرا  ياليرمة مر  
 
 أاما
 
     

  
          20012001  //      80.80.                      ممل القانون ممل القانون         1818                              فقرة الى املادة فقرة الى املادة               إضافةإضافة      ::                  والتسعون والتسعون                   الحاديةالحادية            املادة املادة 

 

     9110 /   161               مأ القانون  قم     04        املاق    الى      فقر         اضافة

 ا  
ُ
    ت
ُ
                الفقر  التال ة:      9110 /   161               مأ القانون  قم     04      املاق      الى  

                                                                   " ت دددددرق املسؤس ددددددة العامدددددة لتشددددددج ع االسدددددت ما ات  دددددد  ل  دددددان مددددددأ موازن هدددددا اليااددددددة 

                            مان االجتمددداع  يكافدددة فروأددده أدددأ                                          كامدددا اال ددد  اكات امل  ت دددة للصددد رو  الدددوطن  لل ددد

                         ( الدددذيأ يدددتم اسدددت رامهم  ددد  Skilled labor            الدددة املددداهر  )                       جدددراء الل  دددان ين مدددأ العم   ا  

                                                                    الو ددددددددائ  الجريددددددددر  ال دددددددد  تسؤم هددددددددا املشددددددددا  ع االسددددددددت ما ية  دددددددد  قطدددددددداع  التك ولوج ددددددددا 
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                       ي هددام سددلة الحددوافز وذلددك    مو                                               واملعلومات ددة واالتصدداالت املشددمولة يأحكددام هددذه املدداق  

       ما ية.                                                      ملر  سنتين تل  تا ي  امل ا ر  ياست ما  تلك املشا  ع االست 

          اضدددددداف ة                                                     يعمددددددا بهددددددذا الدددددد   ملددددددر  ممددددددس سدددددد وات قايلددددددة للتمريددددددر ممددددددس سدددددد وات 

                                                                    يموجب مرسوم يت ذ    مجلس الوز اء ي اء ألى اق  ا   ئيس مجلس الوز اء.

                                                                  تحدددرق  دددروط و ل دددة تط  دددق هدددذه الفقدددر  يموجدددب مرسدددوم يت دددذ  ددد  مجلدددس الدددوز اء 

              مجلس الوز اء.                      ي اء  ألى اق  ا   ئيس 

 
املهسسات والو االت الدولية املهسسات والو االت الدولية   وضع موجبات ع ىوضع موجبات ع ى  ::التسعون التسعون و و   الثانيةالثانيةاملادة املادة 

  العام ة ف  لبنان فيما يختص بنشالاا ف  لبنانالعام ة ف  لبنان فيما يختص بنشالاا ف  لبنان
 

أ ر ق امها ينشاطات    ل  ان ت تلزم ألى املسؤس ات والوكاالت الرول ة 

 مع الغي  مو  راء م تجات مو أمالة
 
                                 تعاقرا
 
 من تل  م ياملوج ات التال ة: ،      

 

                   لت ف دددددذ  شددددداطا ها مدددددع                      دددددات الوط  دددددة املحل دددددة       مدددددع املسؤس         التعاقدددددر   مدددددأ    %  75 - 1

       الغي .

                      مأ العمالة الل  ان ة.                     مأ ماا أرير أمال ها   %  81         است رام - 2

   %  05            وبحدددددروق هددددداما                                               دددددراء ال  دددددائع وامل تجدددددات الل  ان دددددة أ دددددر توافرهدددددا   - .

                         زياق  أأ ا سعا  الرول ة.
 

        لقددوانين            مدع مراأدا  ا                 تط  دق هدذه املدداق         متا عددة                         وزا   اليا ج دة واملغ د يين       تتدولى 

            واالتفاق ات.
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            تااااااااااااريخ تااااااااااااريخ           .28.28                                                        تعاااااااااااديل أحماااااااااااام قاااااااااااانون الساااااااااااير رقااااااااااام تعاااااااااااديل أحماااااااااااام قاااااااااااانون الساااااااااااير رقااااااااااام       ::                  والتساااااااااااعون والتساااااااااااعون                   الثالثاااااااااااةالثالثاااااااااااة            املاااااااااااادة املاااااااااااادة 

2222    //  1010    //  20122012          
 

                    ، ألى الوجه التال :    9109 /  01 /  99      تا ي       941                           تعر  محكام قانون ال ي   قم 

 

:
 
 أوال
 
ددة ايدداغ                                   حكددام قددانون ال ددي  مح ددر ضدد           امل ددال                         ألددى الجهددات امل تص 

 ،
 
  امل الفة صيص ا
 
          تحد  طائلدة                           ت رير الغرامة املحرق  ف ده،     الى        وقأوته              

  .                      الق اء الجزائ  امل ت       الى        احالته 

:
 
 ثانيااااا
 
                                                              تصددددر  القددددرا ات الجزائ ددددة الغ اي ددددة يحددددق  امل ددددال   حكددددام قددددانون ال ددددي         

ددد  مح دددر ضدد   م الفتددده وتدددم اسددترأا ه للم دددو  ممدددام الق ددداء 
 
                                                   الددذي ت ل
 
        

                           امل ت   وايا ه موأر الجل ة.

:
 
 ثالثا
 
 أ در اقتصدا  ا حكدام الق دائ ة    ال ي       

 
حداكم   اي دا

ُ
                            حوز توق   امل ال  امل

 
           

ُ
                   

                                                             ألى االزامات املال ة فق  مأ قون أقوبة الحبس، مدا لدم يكدأ امل دال  

ددع أددأ قفددع الغرامددة   الحكددم الغ ددا   الصدداق  يحقدده وتم  
 
دد  صيصدد ا

 
                                                 قددر ت ل

 
       

 
      

              املتوج ة أل ه.

:
 
 رابعاااا
 
ك       

ُ
  ي نددد   مدددر ت دددق  امل الفدددة ال ددد  ا ت

 
 مافدددا

ُ
                                

 
                   ددد  ق دددا ادددرو  قدددانون     

، مددددا لددددم يصددددر  يحقهددددا حكددددم       9109 /  01 /  99      تددددا ي       941          ال ددددي   قددددم 
 
                       أفددددوا
 
    

            ق ائ  م  م.

:
 
 خامسااا
 
حددرق ققدددائق تط  ددق هدددذه املدداق  يقدددرا  مشدد    يصدددر  أددأ وز اء املدددا         

ُ
                                                         ت
ُ
 

                            والرامل ة وال لريات والعر .

:
 
 سادسا
 
 ُ                                           ُيعما بهذا ال   فو   شره    الجرير  الرسم ة.       
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                                                                    تخفي  منح التع يم ف  القطاع العامتخفي  منح التع يم ف  القطاع العام      ::                التسعون التسعون     و و                   الرابعةالرابعة            املادة املادة 

  ي ن   مر أدام مو مدا ، ت فد  قد م مد ح التعلد م املقدر   مدأ ق  دا 
 
                                                           مافا
 
    

                                                               ااقا ات واملسؤس ددددددددات العامددددددددة كافددددددددة وال لددددددددريات واتحدددددددداقات ال لددددددددريات وسدددددددددائر 

                     مصددددديا  القدددددانون العدددددام 
 
 تدددددر يج ا
 
      ين ددددد ة       9191-    9102                  أدددددأ العدددددام الر اذدددددة    و        

                                                    العددددام الر اذددددة  ال ددددايق، ألددددى من ال تتددددر س أددددأ الحددددروق            أددددأ املقددددر    دددد   %  05

                                                     املعتمر     تعاون ة مو ف  الرولة للموجوقيأ    اليرمة.

  

ين بالتصااااااار  وإجاااااااازة                         تنظااااااايم مساااااااألة تنظااااااايم مساااااااألة       ::                  والتساااااااعون والتساااااااعون                   الخامساااااااةالخامساااااااة            املاااااااادة املاااااااادة  ين بالتصااااااار  وإجاااااااازة املوضاااااااوعت       ت                        ت                  املوضاااااااوعت

                                                    ملااوظفي الف ااة األولااى املعينااين ملااوظفي الف ااة األولااى املعينااين                     القااانونيالقااانوني                                              اسااتثنائية لتخطااي العاادداسااتثنائية لتخطااي العاادد

                                ممل خارج املالكممل خارج املالك
 

  ي 
 
    مافددددا
 
لددددزم الحكومددددة مددددا  مهلددددة سدددد ة مددددأ تددددا ي  نفدددداذ هددددذا         ندددد   مددددر،     

ُ
                                           ت
ُ
 

                                                             القددددددانون، يإأدددددداق  توز ددددددع مددددددا يمكددددددأ توز عدددددده مددددددأ املوضددددددوأين يالتصددددددر  ألددددددى 

                                                                    ااقا ات واملسؤس ات العامة، واحالة مدأ لدم يدتم توز عده ألدى التقاأدر  د  حدا  

                         اليرمدة، ومدد ح مدأ لدم تتددوفر       سد وات                    ط التقاأدر لجهدة أددرق                تدوفرت لريده  ددرو 

       كدددا سددد ة                اتدددب  ددهر أدددأ                  اددر  تعددداق  ق متددده                  روط التقاأدددر تعدددوي        فدديهم  ددد

                           أددأ كددا سدد ة مددأ ال دد وات العشدددر                                    مددأ ال دد وات العشددر ا ولددى و اتددب  دددهريأ 

                           م ل  ي اوي  اتب ثاثة م هر.    الى                التال ة، اضافة 

 محدددددر املدددددر اء العدددددام  
 
لدددددزم الحكومدددددة  ددددد  حدددددا  وضدددددعها م دددددتق ا

ُ
                   كمدددددا ت

 
                               

ُ
           ن يالتصدددددر ،  ي     

      تدا ي                                            قا ات مو املسؤس دات العامدة مدا  مهلدة سدنتين مدأ                        يإأاق  الحاقده يإحدر  اا 

                                                                   وضددددعه يالتصددددر ، و دددد  حددددا  تعددددذ  أليهددددا ذلددددك، توجددددب أليهددددا أ ددددر  هايددددة ال ددددنتين 

            م حه معاش
 
 التقاأر مو تعوي  الصر  وفقا
 
                  لفقر  ا ولى مأاه. ا        حكام                             

  ى                                                                      يصو   استث ائ ة وملر  واحر ، يعت   كا مأ تم تع ي ه    و ائ  الفئة ا ولد

                                                          مددددددا ج املددددددا  ااقا ي  العددددددام ومم ددددددة   دددددد  اليرمددددددة ف دددددد   تزيددددددر أددددددأ أشددددددر    مددددددأ 

                                                                  س وات، مأ أراق مو ف  الفئة ا ولى املعت  يأ مع  ين مأ قاما املا  ألدى 

                                                   أرق مو ف  الفئة ا ولى املع  ين مأ مدا ج املدا   د  جم دع                  مال يتعر  اجمال 

  .                             مأ اجمال  أرق مو ف  هذه الفئة   %  51       ا حوا  
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                              مااااامل القاااااانون رقااااام مااااامل القاااااانون رقااااام       11                  مااااامل املاااااادة مااااامل املاااااادة       88                          تعاااااديل الفقااااارة تعاااااديل الفقااااارة       ::                  والتساااااعون والتساااااعون                   السادساااااةالسادساااااة    ة ة         املااااااداملااااااد

2626    //  19.819.8          

  

  :           ال   التال       0274 /  95            القانون  قم    مأ    0         مأ املاق     4       الفقر  ُ         ُي ا  الى 

  د  الدرو   الاحقدة لتدا ي  نفداذ          يتقاية 
 
                              ط لة ف    ح اته، كا مأ ينت دب نائ دا
 
                                  

 يحت ب وفقا لألسس التال ة
 
                        هذا القانون، تعوي ا
 
                   :  

 أأ قو   ن اي ة واحر .   %  91 -
 
                      مأ م صصاته الشهرية اذا انت ب نائ ا
 
                                   

 أأ    %  41 -
 
    مأ م صصاته الشهرية اذا انت ب نائ ا
 
  .               قو تين ن اييتين                                  

 أأ    %  61 -
 
    مأ م صصاته الشهرية اذا انت ب نائ ا
 
  .      ن اي ة           ثاث قو ات                                  

 أددددددأ    %  75 -
 
    مددددددأ م صصدددددداته الشددددددهرية اذا انت ددددددب نائ ددددددا
 
                                         م  ددددددع قو ات ن اي ددددددة                                  

  .        وما فو  

 

  

                                              صادرات ف  امل اد الع  يصادرات ف  امل اد الع  ي            بيع املبيع امل      ::                  والتسعون والتسعون                   السابعةالسابعة            املادة املادة 

 

  تجددددددددري ااقا ات العامددددددددة مزايددددددددرات أل  ددددددددة قو يددددددددة مو أ ددددددددر االقت دددددددداء ل  ددددددددع                                                            

                                                            امل دددد وطات واملصدددداق ات الجددددائز ي عهددددا يموافقددددة الق دددداء امل ددددت ، مددددا لددددم 

 حقوقهم الشرأ ة     أ ها. 
 
                          ي ب  ماحابها ق ائ ا
 
                    

                            وا ل ددددات ألددددى منواأهددددا وا مددددوا                    واملصدددداق ات املرك ددددات                تشددددما امل دددد وطات

                            ال قرية امل  وطة ح  ما وجرت.

 وترددجا                           يددة  دد  ح دداب اليزي ددة العامددة                               تددوقع محصددات ال  ددع وا مددوا  ال قر      

                     ضمأ ايراقات املوازنة.

 .تحرق ققائق تط  ق هذه املاق  يقرا  يصر  أأ وزير املال ة                                                      
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                  املساااااترجعة املساااااترجعة     و و                                                   وحاااااات العمومياااااة ايااااار املباعاااااة وحاااااات العمومياااااة ايااااار املباعاااااة               لااااار  ال لااااار  ال       ::                  والتساااااعون والتساااااعون                   الثامناااااةالثامناااااة            املاااااادة املاااااادة 

                          ل بيع ل عمومل بيع ل عموم            19981998  //    1111  //  88            تاريخ تاريخ           58.58.                                    بموجح القانون رقم بموجح القانون رقم 
 

        مددأ ق  ددا                                                              تطددر  اللوحددات العموم ددة  يدد  امل اأددة واللوحددات العموم ددة امل دد  جعة

           "وضدددددددددددع لوحدددددددددددات       0224 /  00 / 4      تدددددددددددا ي       184       لقدددددددددددانون                     ااقا   يموجدددددددددددب محكدددددددددددام ا

                          صددديا  الط  ع دددين يموجدددب مدددزاق             للعمدددوم مدددأ ا       لل  دددع                    موم دددة  ددد  التدددراو "،  أ

ُ                                                         ألند ، ألددى من ُيحددرق يدر  الطددر  للوحددة ال دد ا   ال د اح ة يددأ  عين مل ددون ليدد                 

                                           الصدددغي  والشددداح ة ي م دددين مل دددون ليددد   ل  ان دددة،          الك يددد  و                     ل  ان دددة، ولألوتدددوبيس

                                                    ألى من تكون لوحة ا وتوبيس الك ي   ي  قايلة للتجزئة.

 

               وز اء الرامل ددددددة      يددددددين           قدددددرا  مشدددددد                                      تحدددددرق ققددددددائق تط  ددددددق هدددددذه املدددددداق  يموجددددددب

                                         وال لريات وا  غا  العامة وال قا واملال ة.

 

 

                          نشر القانون نشر القانون       ::                                  التاسعة والتسعون التاسعة والتسعون             املادة املادة 

                                                   يعما بهذا القانون فو   شره    الجرير  الرسم ة.



2019 1جدول رقم 

بآالف الليرات

 موزعة على االبواب 2019اعتمادات قانون موازنة عام 

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

11,990,4722,465,66614,456,138رئاسة الجمهورية1

79,167,0003,085,00082,252,000مجلس النواب2

653,101,902595,328,8891,248,430,791رئاسة مجلس الوزراء3

1,796,56421,3451,817,909المجلس الدستوري4

113,402,1311,045,820114,447,951وزارة العدل5

171,165,2856,416,380177,581,665وزارة الخارجية و المغتربين6

1,559,805,00376,626,2931,636,431,296وزارة الداخلية و البلديات7

443,278,722197,541,650640,820,372وزارة المالية8

69,462,729320,095,430389,558,159وزارة األشغال العامة والنقل9

2,848,645,62857,136,3132,905,781,941وزارة الدفاع الوطني10

2,060,779,12224,518,5622,085,297,684وزارة التربية و التعليم العالي11

738,009,4201,774,960739,784,380وزارة الصحة العامة12

38,343,179171,80038,514,979وزارة االقتصاد و التجارة13

77,044,3754,441,55081,485,925وزارة الزراعة14

6,270,88016,9746,287,854وزارة االتصاالت15

364,121,758716,240364,837,998وزارة العمل16

42,667,6202,308,50044,976,120وزارة االعالم17

37,176,621362,745,602399,922,223وزارة الطاقة والمياه18

21,710,72277,85021,788,572وزارة السياحة19

41,165,4418,911,72550,077,166وزارة الثقافة20

8,655,5853,616,60012,272,185وزارة البيئة21

7,412,09091,0677,503,157وزارة المهجرين22

12,046,1001,160,50013,206,600وزارة الشباب و الرياضة23

335,244,132111,966335,356,098وزارة الشؤون االجتماعية24

8,788,375435,8709,224,245وزارة الصناعة25

11,293,000,00011,293,000,000النفقات المشتركة26

624,434,909624,434,909احتياطي الموازنة27

21,668,685,7651,670,862,55223,339,548,317مجموع الموازنة العامة 

90,581,1001,418,90092,000,000مديرية اليانصيب الوطني108

42,978,301323,60043,301,901المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

2,005,318,125270,310,0002,275,628,125االتصاالت115

2,138,877,526272,052,5002,410,930,026مجموع الموازنات الملحقة 

23,807,563,2911,942,915,05225,750,478,343المجموع العام 

1,306,000,000سلفة خزينة طويلة األجل لمؤسسة كهرباء لبنان



رقم

الفصل
املجاميع(ب)الجزء الثاني (أ)الجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

4,842,170100,269,40075,000,000180,111,570املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1
38,845,10095,000,000133,845,100املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2
9,684,38440,6009,724,984املصلحة اإلدارية املشتركة3
130,080130,080إدارة املراقبة العامة4

1,743,346,6351,743,346,635: التحويالت
1,743,146,635مخصصات الخزينة العامة

200,000تعويضات نهاية الخدمة
11,359,62511,359,625احتياطي املوازنة7
6,953,1316,953,131الهيئة املنظمة لالتصاالت8
190,157,000190,157,000مساهمة للرواتب واألجور- أوجيرو 9

2,005,318,125195,310,00075,000,0002,275,628,125

2019مشروع موازنة العام 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت

( 2 )جدول رقم 

2019االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

-15.73%
-424,699,228

2,700,327,353
2,275,628,125

5

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

24,017,9271,418,90025,436,827مديرية اليانصيب الوطني1
65,766,89365,766,893(مخصصات الخزينة العامة)التحويالت 2
796,280796,280احتياطي املوازنة4

90,581,1001,418,90092,000,000

( 3 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

مديرية اليانصيب الوطني

2019مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام مشروع موازنة العام 

-4,800,000
-4.96%

96,800,000
92,000,000

(بآالف الليرات)

2019االعتمادات املرصدة لعام 



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

42,258,301323,60042,581,901املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1
أحكام قضائية ومصالحات

720,000720,000احتياطي املوازنة4
(مال االحتياط)وفر املوازنة 

42,978,301323,60043,301,901

12,804,211
41.98%

30,497,690
43,301,901

2019االعتمادات املرصدة لعام 

(بآالف الليرات)

( 4 )جدول رقم 

جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2019مشروع موازنة العام 

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

املجاميع

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019 أرقام مشروع موازنة العام



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

19,015,666,00019,015,666,000
14,823,667,00014,823,667,000اإليرادات الضريبية1
4,191,999,0004,191,999,000اإليرادات غير الضريبية2
حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

4,323,882,3174,323,882,317
القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

19,015,666,0004,323,882,31723,339,548,317

(واردات عادية)الجزء األول 

( 5 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2019مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)

2019االعتمادات املرصدة لعام 

551,676,266-الزيادة أو النقصان
%18.53النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

201923,339,548,317أرقام مشروع موازنة العام 
201823,891,224,583أرقام قانون موازنة العام 



تعيين الجزءالفصل
الواردات املقدرة

2019لعام 

2,275,628,125االستثمارالفصل األول
واردات استثنائيةالفصل الثاني

2,275,628,125
2019أرقام مشروع موازنة العام 

2018أرقام قانون موازنة العام 

الزيادة أو النقصان

النسبة املئوية

ملوازنة االتصاالت

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

( 6 )جدول رقم 

املجموع

(بآالف الليرات)

-15.73%
-424,699,228

2,700,327,353
2,275,628,125

2019مشروع موازنة العام 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2019لعام 

92,000,000واردات مديرية اليانصيب الوطني1
مأخوذات من مال االحتياط2

92,000,000
92,000,000
96,800,000
-4,800,000

-4.96%

( 7 )جدول رقم 

املجموع

النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام مشروع موازنة العام 

2019مشروع موازنة العام 

ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 



(بآالف الليرات)

رقم

الفصل
تعيين الفصول

الواردات املقدرة

2019لعام 

18,800,000املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1
رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية2

24,501,901مساهمة من املوازنة العامة3
مأخوذات من مال االحتياط4

43,301,901
43,301,901
30,497,690
12,804,211

41.98% النسبة املئوية

الزيادة أو النقصان

2018أرقام قانون موازنة العام 

2019أرقام مشروع موازنة العام 

( 8 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة 

ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2019مشروع موازنة العام 

املجاميع



قانون موازنة

محّصل لغاية شهر تشرين الثاني

مشروع موازنة

بيان اإليراداتالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية 

2018شهر تشرين الثاني 

مشروع 

2019موازنة 

14,276,18311,998,33414,823,667 االيرادات الضريبية 1

5,038,6884,274,1715,584,594 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

1,284,5111,026,7341,130,536 ضريبة على االمالك12

6,359,7425,450,1586,254,342 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

863,149686,7941,150,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

730,093560,477704,195 االيرادات الضريبية االخرى15

4,410,6863,052,8444,191,999 االيرادات غير الضريبية 2

2,651,4041,923,2372,435,242امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

955,066863,9091,137,934 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

39,12333,27958,408 الغرامات واملصادرات28

765,093232,419560,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

18,686,869  15,051,178    19,015,666     

4,824,35504,323,882

4,824,35504,323,882

380,000

380,00000

5,204,355        -                          4,323,882            

23,891,22415,051,17823,339,548

4,299,672-                                       

2019

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني
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مجموع القروض الداخلية

2018

2018

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 مشروع موازنة

 2019

          14,276,18311,998,33414,823,667 االيرادات الضريبية   1

                    5,038,6884,274,1715,584,594 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

                         3,997,7554,273,2625,583,697 ضريبة على الدخل 111  
                                      1,493,7691,342,5691,579,621 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                                          780,414861,056961,511 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                                          337,670406,525475,149 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                                      1,301,8941,612,4562,516,784( باملئة10) ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف 11105

                                             50,632                                     84,00850,656(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                                       897                            909             1,040,933 ضرائب أخرى على الدخل119  
                                                           1,040,933909897 ضرائب أخرى على الدخل11901   

                    1,284,5111,026,7341,130,536 ضريبة على االمالك  12 

                              220,902263,598246,761 ضريبة على األمالك املبنية 121  
                                          189,556244,568230,000 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                                             31,34619,03016,761(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

                                                     -00 ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                              176,858101,127111,673 رسم االنتقال 122  
                                          168,73596,612106,994 رسم االنتقال12201

                                                8,1234,5154,679(رسم االنتقال) غرامات 12208   

                              886,751662,009772,102 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  
                                          886,642661,932772,000 الرسوم العقارية12301   

                                                       993749 ضريبة التحسين12302   

                                                     -00 رسم تجديد سند ملكية12303   

                                                       104053(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                                                     -00 ضرائب على األمالك البحرية 124

                                                     -0 ضرائب على األمالك البحرية12401 

                                                     -00 ضرائب أخرى على االمالك 129  

                                                     -0 ضرائب أخرى على االمالك12901   

                    6,359,7425,450,1586,254,342 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

                         1,762,3081,221,1001,413,223 الرسوم الداخلية على السلع 131  
                                          685,928620,060704,355 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                                             45,51119,53823,418 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                                                     -00 رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                                          447,942135,035151,654 رسم التبغ و التنباك13104

40,0000 رسم الترابة13105   

                                                     -00 رسم السبيرتو13107

                                                       1799093(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                                          542,748418,501500,000 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                                             27,87633,703 رسم إنتاج االسمنت13110

                                                     -00(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع    

                              126,366135,213230,268 أرباح ادارات الحصر 132  
                                          126,021135,000230,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                                    345213268(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة2018

(بماليين الليرات)

محّصل لغاية شهر تشرين الثاني2018

مشروع موازنة2019

2 - 7



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 مشروع موازنة

 2019

                                   3,9674,1614,145 الرسوم على الخدمات 133  
                                                    464349374 ضريبة املالهي13301   

                                                3,3623,6553,692 رسوم  املراهنات13302   

                                                     -00 رسوم  داخلية على ورق اللعب13303

                                                       14115779(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                                   4062639,602 ضريبة على املبيعات 134  
                                                3882599,597 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                                          1845(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

                         3,958,1963,651,7264,082,255 الضريبة على القيمة املضافة135
                                      3,937,9323,621,8824,061,356 الضريبة على القيمة املضافة13501

                                             20,26429,84420,899(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

                              508,499437,695514,849 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  
                                          283,103246,900267,374 رسوم على السيارات13901   

                                                    464577769 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                                          223,160189,333245,564 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                                                1,7728851,142(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

                    863,149686,7941,150,000 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية  14 

                         863,149686,7941,150,000 رسوم على االستيراد 141  
                                      863,149686,7941,150,000 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

                                                     -0 ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

                                                     -00 رسوم الجمارك على التصدير 142  

                                                     -0 رسوم الجمارك على التصدير14201   

                                                     -00 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

                                                     -0 رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

                        730,093560,477704,195 االيرادات الضريبية االخرى  15 

                              730,093560,477704,195 رسوم الطابع املالي 151  
                                          517,160402,762498,700 رسم طابع نقدي15101   

                                          204,579154,003201,300 رسم طابع اميري15102

                                                8,3543,7124,195(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

00 الرسم املقطوع152

                                                     -00 الرسم ااملنهي املقطوع15201

                                                     -00 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

                                                     -00 واردات التعمير15901 

          4,410,6863,052,8444,191,999 االيرادات غير الضريبية   2

2,435,242                     2,651,4041,923,237امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة   26 

                         2,478,4001,665,3532,169,516 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  
                                          118,926123,514138,896 ايرادات كازينو لبنان26101   

                                                1,6502,1152,307 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                                          214,050110,000219,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

                                                     -00 ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                                             71,98640,96465,767 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                                      2,071,5631,388,3691,743,147 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                                                    225391399 ايرادات استراحات26107

                                                     -0 ايرادات قطاع البترول26108

                                61,75460,42560,425 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                                             61,75460,42560,425(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                              105,120190,177197,845 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

3 - 7



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 مشروع موازنة

 2019

                                          103,559186,972193,642 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                                                     -00 حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                                                1,5613,2054,203 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

                                                     -00 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

                                                     -0 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                                   6,1307,2827,456 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  
                                                5,0394,5574,731 فوائد26901   

                                                1,0912,7252,725 حاصالت االسهم الحكومية26902

                    955,066863,9091,137,934 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات  27 

                              817,068722,147848,629 رسوم ادارية 271  
                                             70,58867,31573,876 رسوم كتاب العدل27101   

                                             10,86821,78918,619 الرسوم القنصلية27102   

                                          301,630256,333278,779 رسوم االمن العام27103   

                                          282,738308,698393,387 رسوم السير27104   

                                             32,31825,80628,584 الرسوم القضائية27105   

                                             31,03821,47423,021 رسوم السوق27106   

                                             87,88820,73232,363(رسوم ادارية) غرامات 27108   

                                33,06330,59263,930 عائدات ادارية 272  
                                                     -00 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                                                    477410467 رسوم املنائر27202   

                                                3,4147142,052 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                                             13,2528,04815,343 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                                                3,0882,8612,896 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                                             0025,000 رسوم املطارات27206   

                                             12,10317,75917,361 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                                                     -100(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                                    302285289 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210

                                                    417515522 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                                3,4852,79378,472 مبيعات 273  
                                                3,4852,7933,472 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

                                                     -00 حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                                             0075,000 ثمن لوحة عمومية27303   

                                                     -00 مبيعات اخرى27309   

                              81,59285,551122,733 رسوم اجازات 274  
                                          68,17870,472102,940 رسوم اجازات عمل27401   

                                                05,1165,158 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                                    89120121 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                                                4,9771,6861,149(رسوم اجازات) غرامات 27408

                                             8,3488,15713,365 رسوم اخرى على االجازات27409   

                                19,85822,82624,170 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  
                                                          863 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                                       192331 رسوم االحراج27902 

                                                    3191,097832(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                                             19,51221,70023,304 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                           39,12333,27958,408 الغرامات واملصادرات  28 

                                38,80432,92558,023 غرامات واحكام نقدية 281  
                                             38,78232,90858,000 غرامات سير28101   

                                                       221723 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                                          81716 مصادرات 282  
                                                       81716 مصادرات28201 
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بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
قانون

2018موازنة 

محّصل لغاية

2018شهر تشرين الثاني 

 مشروع موازنة

 2019

                                       311337369 عقوبات 283  
                                                    311337369 عقوبات28301   

                        765,093232,419560,415 االيرادات غير الضريبية املختلفة  29 

                              311,093205,828308,000 حسومات تقاعدية واقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  
                                          311,093205,828250,000 حسومات تقاعدية29101   

                                             58,000 اقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                                          04256 حاصالت البريد 292  
                                                       04256 حاصالت البريد29201   

                                                     -00 مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة 293 

                                                     -0 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

                                                     -0 موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

                                                     -0 موازنة املواصالت السلكية والالسلكية29303   

                                                     -00 الهبات الجارية الداخلية 294  

                                                     -0 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   
                                                     -0 هبات جارية من افراد في الداخل29402

                                                     -0 تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

                                         -022,808 الهبات الجارية الخارجية 295  
                                                     -04,381 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                                                     -018,427 هبات جارية من منظمات دولية29502   

                                                     -00 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

                                                     -00 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                              454,0003,741252,359 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  
                                          200,0001,039100,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                                                02,7022,359 استردادات29902   

                                          254,0000150,000 ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية29903

                                                     -00 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

18,686,869   15,051,178     19,015,666              

                983,5111,146,9501,111,558 ايرادات خزينة مختلفة   3

                                      983,5111,146,9501,111,558 ايردات الخزينة

                                                     - الذمم
                                                     - البلديات
                                                     - الودائع

                                                     - حسابات الغير االخرى

املجموع العام          19,670,38016,198,12820,127,224

مجموع ايرادات املوازنة
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مشروع موازنة 2019

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

                 14,823,667اإليرادات الضريبية1

                   4,191,999اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



مشروع موازنة 2019

2019مشروع موازنة 2018قانون موازنة بيان اإليراداتالرمز

                 4,323,882                 4,824,355القروض الداخلية5
                     4,323,882                     4,824,355القروض الداخلية56

                     4,323,882                     4,824,355القروض الداخلية561
                     4,323,882                     4,824,355القروض الداخلية56101

                            -                    380,000القروض الخارجية57
                                -                        380,000ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)



رقم 

البند 

الفقرة

بيان الفصول
الواردات املقدرة

2018لعام 

الواردات املقدرة

2019لعام 
الفرق 

في الواردات املقدرة

10,000,000,000-40,000,000,00030,000,000,000حاصالت بيع األوراق1

40,000,000,00030,000,000,000-10,000,000,000

50,000,000,00060,000,000,00010,000,000,000إيرادات اللوتو اللبناني2

50,000,000,00060,000,000,00010,000,000,000

5,534,000,000-6,534,000,0001,000,000,000إيرادات اليانصيب الفوري3

6,534,000,0001,000,000,000-5,534,000,000

266,000,0001,000,000,000734,000,000إيرادات مختلفة4

266,000,0001,000,000,000734,000,000

96,800,000,00092,000,000,000-4,800,000,000

96,800,000,00092,000,000,000-4,800,000,000

(. ل.ل )

1مجموع الفصل رقم 

واردات املوازنات امللحقة : 1الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني : 108  الباب 

مديرية اليانصيب الوطني : 1الفصل 

2019مشروع موازنة العام 

108مجموع الباب رقم 

1مجموع البند رقم 

2مجموع البند رقم 

3مجموع البند رقم 

4مجموع البند رقم 



نقصانزيادة 

ة المديرية مبيعات1 82,500-18,282,50018,200,000السكري والشمندر للحبوب العام

600,000600,0000متفرقة إيرادات2

0بيروت مرفأ إيرادات3

18,882,50018,800,000-82,500

للغير المستورد القمح رسوم1
للغير المستورد الدقيق رسوم2
السكرية والمصنوعات السكر رسوم3
الزيتية والثمار الحبوب بعض رسوم4

همة1 ة الموازنة من مسا 11,615,19024,501,90112,886,711العجز لتغطية العام

11,615,19024,501,90112,886,711

الموازنة لتغذية مأخوذات1

30,497,69043,301,90112,886,711-82,500

12,804,211 2018-2019مجموع الفرق بين العامين 

مجموع قسم الواردات

الثالث الفصل مجموع

الرابع الفصل مجموع

همة: الثالث الفصل العامة الموازنة من مسا

االحتياط مال من مآخوذات: الرابع الفصل

والمصنوعات والسكر الدقيق القمح رسوم: الثاني الفصل
الزيتية والثمار الحبوب بعض ورسوم السكرية             

الثاني الفصل مجموع

واردات املوازنات امللحقة

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113  الباب 

2019مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)

الواردات املقدرة

2019لعام 

الواردات املقدرة

2018لعام 
بيان التبويب

رقم

البند

الفرق 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: الفصل األول

األول الفصل مجموع



إجمالي الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة أو نقصان2019لعام 2018

إيرادات مساهمات الغير في 1

نفقات اإلنشاء

0060,000,000م060,000,00060,000,00030.000

060,000,00060,000,0000060,000,000

1299,900,000,000.*ل. ل9.000*م925.000 2

61,620,000,00027,613,982,000.*ل. ل9.000*م30.000

12244,755,000,000.*ل. ل49*د450*م925.000:  مخابرات محلية

63,969,000,000.*ل. ل49*د450*م30.000:  مخابرات محلية

12184,260,000,000.*ل. ل166*د100*م925.000: مخابرات خليوية

62,988,000,000.*ل. ل166*د100*م30.000: مخابرات خليوية

1267,932,000,000.*ل. ل408*د15*م925.000: مخابرات دولية

61,101,600,000.*ل. ل408*د15*م30.000: مخابرات دولية

:  قيمتهاخطوط موقوفة وخطوط ملغاة قيد التحصيل

نسبة )  2017/12لغاية إصدار . ل. ل479.096.313.508

(%3التحصيل 

14,372,889,405

2,685,225,000خدمات النجمة

72,778,000ترقيم مختصر

ISDN461,142,000خطوط  

E16,486,513,000خطوط  

DSL 169,362,351,000

1,157,134,000(توطين) SNGخدمة بث فضائي ظرفي 

2,073,456,000خطوط تأجيرية محلية

102,546,413,000خطوط ذات منفعة خاصة

 735.328.173.700خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها 

(%3نسبةالتحصيل ) 2017/12لغاية اصدار . ل.ل
22,059,845,211

70,132,691,000(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

7,013,268,000عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976927,803,346,61677,145,959,00027,613,982,000

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2019 مشروع موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 
(. ل.ل )

إيرادات املخابرات

:مجموع البند األول

 T.V.Aطوابع إيضاحات
بيان التبويب رقم

البند

:مجموع البند الثاني

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976



إجمالي الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة أو نقصان2019لعام 2018
 T.V.Aطوابع إيضاحات

بيان التبويب رقم

البند

مقاصة الحسابات الدولية 107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880إيرادات الحسابات الدولية3

.ل. ل47.044.800.000=1500*دأ0.1210*259.200.000مخابرات دولية واردة 

ق .ض8.038.800.000. + ل.ل406*د180.000.000مخابرات دولية صادرة 

.ل. ل81.118.800.000=مضافة

.ل. ل11.264.880= ايرادات التلكس

128,174,864,880

7,308,960,800(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

730,896,080(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880128,174,864,8808,039,856,880

4
خطوط تأجيرية دولية  

(cable one, GDS,Pesco,Solidere,Cedarcom, Waves)

.ل. ل700.000.000رسوم سنوية 

.ل. ل10.546.491.360=12*878.874.280

(LL.IN.DT)

.ل. ل135.389.107.440=12*11.282.425.620

.ل. ل16.050.587.850ق مضافة .ض

.ل. ل5.460.000طوابع 

162,691,646,65016,050,587,8505,460,000

SNG2,618,385,950259,384,950956,000محطات 

960,736,00095,085,5861,236,000تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

2,000,348,000198,198,198348,000تراخيص استيراد أجهزة

00سلفات

1,510,608,000149,699,892الغرامات

15,229,960,433(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

1,522,996,043(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

320,854,400,000169,781,724,600-151,072,675,400169,781,724,60016,752,956,4768,000,000

1,381,542,973,324202,114,029,960خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس598,457,026,676-1,980,000,000,0001,381,542,973,324واردات شركات الخليوي5
183,740,027,237(عائدات البلديات)% 10الضريبة على القيمة املضافة 

18,374,002,723(عائدات وزارة املالية)% 1الضريبة على القيمة املضافة 

1,980,000,000,0001,381,542,973,324-598,457,026,6761,381,542,973,324202,114,029,960

2,978,492,256,6402,607,362,909,420-371,129,347,2202,607,302,909,420304,052,802,31627,681,982,000

2,607,362,909,420

331,734,784,316

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310 : هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

: هي2019مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

:مجموع البند الثالث

إيرادات متنوعة

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:2019-2018الفرق بين عامي 

:مجموع البند الرابع

مجموع البند الخامس

:املجموع العام

331,734,784,316 -371,129,347,220
:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

-151,072,675,400 169,781,724,600 320,854,400,000

- = 

- = 

 دقيقة ليلية= ل /د ليرة لبنانية دولية= د/ل دوالر أميركي= أ /د دقيقة دولية= د /د دقيقة= د  دقيقة نهارية= ن /د ليرة لبنانية= ل  مشترك= م 



إجمالي الوارداتالفرقالواردات املقدرةإيرادات العام

الغير صافيزيادة  أو نقصان2019لعام 2018

060,000,00060,000,0000060,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

570,440,256,640927,803,346,616357,363,089,976927,803,346,61677,145,959,00027,613,982,000إيرادات املخابرات2

107,197,600,000128,174,864,88020,977,264,880128,174,864,8808,039,856,8800إيرادات الحسابات الدولية3

151,072,675,400169,781,724,60016,752,956,4768,000,000-320,854,400,000169,781,724,600إيرادات متنوعة4

598,457,026,6761,381,542,973,324202,114,029,9600-1,980,000,000,0001,381,542,973,324واردات شركات الخليوي5

2,978,492,256,6402,607,362,909,420-371,129,347,2202,607,302,909,420304,052,802,31627,681,982,000

2,607,362,909,420

331,734,784,316

2,607,362,909,420331,734,784,3162,275,628,125,104

2,978,492,256,640278,164,903,3302,700,327,353,310

واردات املوازنات امللحقة

(اإليضاحات)اإلتصاالت  : 115  الباب 

2019مشروع موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة لعام 

(. ل.ل )

رقم

البند
طوابعT.V.A بيان التبويب

: هي2018مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 

طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي 2018

:املجموع العام

-371,129,347,220

:طوابع+ الضريبة على القيمة املضافة / رسم بلدي* 

:طوابع+ مجموع الضريبة على القيمة املضافة 

331,734,784,316

2019

: هي2019مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام * 

:2019-2018الفرق بين عامي 

: هي2019مجموع الواردات املقدرة ملوازنة العام * 

- = 

- = 

 دقيقة ليلية= ل /د ليرة لبنانية دولية= د/ل دوالر أميركي= أ /د دقيقة دولية= د /د دقيقة= د  دقيقة نهارية= ن /د ليرة لبنانية= ل  مشترك= م 



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

1-143 

    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنةمواد املوازنة

  

          

  الثالثة عشرةالثالثة عشرة  لغاية املادةلغاية املادة  املادة األولىاملادة األولى  منمن

                                والسابعة والسابعة املواد الخامسة املواد الخامسة   باستثناءباستثناء

  لثالثة عشرةلثالثة عشرةواوا

  

 

 

 

 

 

 

 تكـرار املـواد ذاتهـا

 ال تعديـل.
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2011      نيســـــــــا      11       تــــــــار        99    رقــــــــ                             املــــــــادة الخامســــــــة مــــــــن القــــــــانو  

  (    2011                         مة واملوازنات امللحقة لعام             املوازنة العا       )قانو  

                 اإلجازة باالستقراض  :              املادة الخامسة

 

                                                      يجــال حكومو ــ  طــ  موــار تحواــت اصــالداوا، وضــت احــ يو     ــح   - 1

ر   ر طـــ  ت وفـــن املوالعـــ   طـــ  معوـــا  ا  احـــادا، املـــ  ي
ّ املدـــ ي                                            ي   حـــ  د اح اـــ
               ي

ّا ــــــــ        8102          ملــــــــ  اح ــــــــا                                          ا  احــــــــادا، اإ ــــــــا ف   مضــــــــ ار صــــــــ  ا،  

           حاغ فـــــــ   ـــــــنا                                   ب اعفـــــــ  يرـــــــاة وطـــــــ      اوصـــــــ    ووالـــــــ            باح حلـــــــ  احل

                                       ذحك بدرارا، تط ر     لار املاحف .     اح اّ

ّا ـــ  بـــاح ح ، ا ر  فـــ  بلـــ  د  - 2                                                      يجـــال حكومو ـــ  مضـــ ار صـــ  ا،  

                          لــ  و  تعــا حت ا  ــواة                        ســتة مليــارات دوالر كم ر ــ                بلــال   ياجــا ل 

           اح ــــا                                                    املدت  ــــ  بحورــــج  ــــنإ اإرــــال  طــــ  موــــار م ــــاد   فملــــ  احــــ ي

                                                          رــــت تحواــــت اصــــالداوا، احــــ يو  اوياررفــــ    و  حالواــــت  ــــا   ــــادة 

                                                                  وفحتهــا  ــ  احــ ي  اح ــا  بــاحل    احلب اعفــ  ملــ   حــ ، ور  فــ    و   غفــ  

ّا   باح ح ، ا ر  ف   شر ط و ضت.                                                 تحوات حارا، اوي

 

                                                      يجج و  تع د كا ت احع  ا، املط ر   و ـو  احب ـ  احنـامن  ـ   - 3

                                              ــ     تاجــا ل ن نــ   صــ    ــ  تــاراا بــ   اح حلفــا،                ــنإ املــاد   ــ ة 

                                املجال  بحورج احب   احنامن و  إ.

 

 

 

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض      ::                          املادة الخامسةاملادة الخامسة

                                                      يجــال حكومو ــ  طــ  موــار تحواــت اصــالداوا، اضــت احــ يو     ــح   - 1

ّ امل ر طــ  ت وفــن              حــ  د اح اــ ر             املوالعــ   ي           دــ ي                         ي    طــ  معوــا  ا  احــادا، املــ  ي

ّا ـــــــ        8102          ملـــــــ  اح ـــــــا                                           ا  احـــــــادا، اإ ـــــــا ف   حاغ فـــــــ  صـــــــل  اوي

ّا ـــــــــ  باح حلـــــــــ       سؤصعـــــــــ          امل  ـــــــــا  مل                                        كهربـــــــــا  حب ـــــــــا  مضـــــــــ ار صـــــــــ  ا،  

                                                          احلب اعفــ  يرــاة وطــ      اوصــ    ووالــ    ذحــك بدــرارا، تطــ ر  ــ  

              لار املاحف .

 

  ل :                  ت لع اوومو    جلس  - 2
ً
     اح واب  طلفا
ً
             

ّا     - ّ امللدق ط  ت وفن املوالع   اوي                                        اح ا

                                 معوا  ا  احادا، امل  ر   اإ ا ف    -

                                                 ووعاط اح يو  اح ا لف   اوياررف  احتي تم تع ي  ا   -

ّا ـــــ  باح حلـــــ  احلب اعفـــــ    -               املجـــــال مضـــــ ار ا                                             عتفجـــــ  مضـــــ ار صـــــ  ا، اوي

                 ، ا ر  فـــ  املجـــال             كحـــا بـــاح ح                                  بحورـــج احب ـــ  ا  ة  ـــ   ـــنإ املـــاد  

              بدواع    اض .

ّا  .  -                صلوا، اوي

  

 

                                                       م  املــاد  اويا عــ   ــ   شــر   وــاعو  املوالعــ  تــ    لــ  اإرــال  

ّا ــ  باح حلــ  احلب اعفــ                                                            حكومو ــ  بــا وت ار  صــ  مضــ ار صــ  ا،  

 حلاال :
ً
          دا
ً
     

 

                                               يجـــــــــــال حكومو ـــــــــــ    صهـــــــــــ   تحواـــــــــــت اصـــــــــــالداوا، اضـــــــــــت احـــــــــــ يو  

ـــ  ت  ـــ ر طــ ّ املدــ                               وفـــــن املوالعـــــ     جحـــــو  ا  احـــــادا،                           حاغ فـــــ  اح اـــــ

                                  ا  احــادا، اإ ــا ف    مضــ ار صــ  ا،       8102                 املــ  ر  ملــ  اح ــا  

ّا ـ                                   يرـاة وطـ      اوصـ    ووالـ    ذحـك                    بالعملة اللبنانيـة       

   .                           بدرارا، تط ر     لار املاحف 
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ّا ـــــ  باح حلـــــ  ا ر  فـــــ   - 4                                                         ـــــ  ا تدـــــو  اوومو ـــــ  بنضـــــ ار صـــــ  ا،  

                                                            ملــ د تدــت  ــ  املــ   احدطــوي امللــ د  طــ  احب ــ  احناحــ   ــ   ــنإ املــاد   

  ـــــــــ  تـــــــــاراا حلـــــــــوة ورـــــــــت اصـــــــــالدا  و   ـــــــــ  
ً
                                 يلـــــــــق حكومو ـــــــــ  ا ابـــــــــارا
ً
                   

                                                             احعـــ  ا، و  تدـــو  بـــنررا   حلفـــ  و   حلفـــا، ر يـــ   باح حلـــ  ا ر  فـــ  

                                                        ملــــــــ   و  ملــــــــ د م ــــــــا ف   إلــــــــرط و    تاجــــــــا ل احدفحــــــــ  اإرحاحفــــــــ  حهــــــــنإ 

 
ً
 اح حلفــا، طــ  و   وــح كــا  غاــم املبلــال املجــال حكومو ــ  باوت ا ــ     دــا
ً
                                                             

                                                                حلب ـــ  احنـــامن و ـــ إ  و    تاجـــا ل املـــ   اإرحاحفـــ  حهـــنإ اح حلفـــا، كا ـــ  

  ـــــ   ا
ً
    ملـــــ   احدطـــــوي امللـــــ د  طـــــ  احب ـــــ  احناحـــــ  و  ن نـــــ   صـــــ   ا ابـــــارا
ً
                                                      

                                                           تاراا ب   اإض ار ا  ة حالك احع  ا، و   حلف  ا وت ار ا  ل .

 

  ل : - 5
ً
     ت لع  لار  املاحف   جلس اح واب  طلفا
ً
                                    

ّا    - ّ امللدق ط  ت وفن املوالع   اوي                                        اح ا

                                 معوا  ا  احادا، امل  ر   اإ ا ف   -

                                       و  اح ا لف   اوياررف  احتي تم تع ي  ا           ووعاط اح ي -

ّا ــ  باح حلــ  احلب اعفــ  املجــال مضـــ ار ا  -                                                           عتفجــ  مضــ ار صــ  ا، اوي

                               بحورج احب   ا  ة     نإ املاد  

ّا  . -                صلوا، اوي
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2011      نيســـــــــا      11       تـــــــــار        99          قـــــــــانو  رقـــــــــ                     املـــــــــادة الســـــــــابعة مـــــــــن ال

  (    2011                                            )قانو  املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                                    تطبيــــــــــــق كح ـــــــــــام اتفاقيــــــــــــات ال بــــــــــــات والقــــــــــــروض   :              املـــــــــــادة الســــــــــــابعة

                                               الخارجية على  امل اإلنفاق العائد إلى املشاريع امل
 
  مولة اارجيا
 
            

 

                                               يخضــــــــــــع اإعوــــــــــــا   ــــــــــــ  اتواوفــــــــــــا، احهبــــــــــــا، اح د يــــــــــــ   احدــــــــــــر ر  - 1

                                                    اوياررفــــــــــ  احتــــــــــي ت دــــــــــ   ــــــــــع  خالــــــــــ  اإدارا،  املسؤصعــــــــــا، اح ا ــــــــــ  

                                                           احبلــ يا،   ــ  مورار ــا بحورــج  راصـــفم  ضــادر   ــ   جلــس احـــولرا  

                                                         و  وــــواع   ضــــادر   ــــ  املجلــــس اح فــــافن صــــوا  وكــــا   ــــنا اإعوــــا   ــــ  

                                   ّ  ا ر بــــي حروابــــ  ديــــوا  امللاصــــب  حعــــج                      اواــــّ  املللــــ  و   ــــ  اواــــ

                                                     ا ضــــوة   اجــــج و    يا ــــارر ت بفــــق ا حمــــا  امل طــــو   ل هــــا طـــــ  

                                                        ا تواوفـــــــا،  املراصـــــــفم املا لدـــــــ  باحهبـــــــا، اح د يـــــــ  طـــــــ  و  حـــــــاة  ـــــــ  

                                                    ا حواة  ع وف  احهبا، اح د ي    دا حألضوة ط  املوالع .

 

            اإدارا،                                               يجــــر  تلواــــت ا  ــــواة احـــــوارد   ــــ  اواهــــا، احوا بــــ  ملـــــ - 8

                                                                  اح ا    ص   لار  املاحف . تواح  لار  املاحفـ  وفلـ   ـ   ت وفـن املشـر    

                                                         ف ــــ  ضـــــ  ر  رصـــــو  وبــــوة احهبـــــ  ا  احـــــادا، اح ل ــــ  حهـــــا  امل ررـــــ  

 طـــ   والعـــ  احعـــ   املاحفـــ  اوااراـــ   طـــ  
ً
                                     فـــ   ذحـــك  ـــر   احـــ   و  تبا ـــا
ً
                           

     د يــــــ                                                     والعــــــا، احعــــــ وا، املاحفــــــ  اح حدــــــ   ذحــــــك بلعــــــج احدفحــــــ  اح 

                                                      امللوحـــــ  طــــــ  كـــــت صــــــ    احفــــــ   ـــــ  وبــــــت اواهــــــا، احوا بـــــ  ملــــــ  حعــــــاب 

ّا   احلب اعف .                                            احاص  ا،  احهبا، اح ائ  حكي

                                                                        تطبيــــــــــــق كح ـــــــــــام اتفاقيــــــــــــات ال بــــــــــــات والقــــــــــــروض تطبيــــــــــــق كح ـــــــــــام اتفاقيــــــــــــات ال بــــــــــــات والقــــــــــــروض       ::                          املـــــــــــادة الســــــــــــابعةاملـــــــــــادة الســــــــــــابعة

 
 
 الخارجية على  امل اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة اارجيا
 
 الخارجية على  امل اإلنفاق العائد إلى املشاريع املمولة اارجيا
 
                                                          
 
                                                           

 

 

         احدـــــــــــر ر          اح د يـــــــــــ                                يخضـــــــــــع اإعوـــــــــــا   ـــــــــــ  اتواوفـــــــــــا، احهبـــــــــــا،  - 1

                                                    اوياررفــــــــــ  احتــــــــــي ت دــــــــــ   ــــــــــع  خالــــــــــ  اإدارا،  املسؤصعــــــــــا، اح ا ــــــــــ  

                 جلـــس احـــولرا  و                        حورـــج وـــرارا،  اخـــن  طـــ  ب                       احبلـــ يا،   ـــ  مورار ـــا 

                                                            وواع   ضادر     املجلس اح فافن صوا  وكـا   ـنا اإعوـا   ـ  اواـّ  

                         حروابـــــــــ  ديــــــــــوا  امللاصــــــــــب  حعــــــــــج                             املللـــــــــ  و   ــــــــــ  اواــــــــــّ  ا ر بــــــــــي

                                                     ا ضــــوة   اجــــج و    يا ــــارر ت بفــــق ا حمــــا  امل طــــو   ل هــــا طـــــ  

             طـــــــ  و  حـــــــاة  ـــــــ                                             ا تواوفـــــــا،  املراصـــــــفم املا لدـــــــ  باحهبـــــــا، اح د يـــــــ  

                                                    ا حواة  ع وف  احهبا، اح د ي    دا حألضوة ط  املوالع .

 

                                                        يجــــر  تلواــــت ا  ــــواة احــــوارد   ــــ  اواهــــا، احوا بــــ  ملــــ  اإدارا،  - 8

                                                                  اح ا    ص   لار  املاحف . تواح  لار  املاحفـ  وفلـ   ـ   ت وفـن املشـر    

                                                         ف ــــ  ضـــــ  ر  رصـــــو  وبــــوة احهبـــــ  ا  احـــــادا، اح ل ــــ  حهـــــا  امل ررـــــ  

 طـــ   والعـــ  احعـــ   املاحفـــ  اوااراـــ   طـــ    
ً
                                    فـــ   ذحـــك  ـــر   احـــ   و  تبا ـــا
ً
                          

                                                        والعــــــا، احعــــــ وا، املاحفــــــ  اح حدــــــ   ذحــــــك بلعــــــج احدفحــــــ  اح د يــــــ  

                                                      امللوحـــــ  طــــــ  كـــــت صــــــ    احفــــــ   ـــــ  وبــــــت اواهــــــا، احوا بـــــ  ملــــــ  حعــــــاب 

ّا   احلب اعف .                                            احاص  ا،  احهبا، اح ائ  حكي

 

    غ ــــ                                                         طــــ  صــــ فت مرــــال  تــــ  ار ا  احــــادا، اح ائــــ   حلدــــر ر  حــــو كاعــــح

 بحـــــا يلطـــــت طـــــ   ـــــا  ـــــ  احهبـــــا، 
ً
                            دـــــود  وصـــــو 
ً
              باصـــــاق ا  وـــــر ر              

                                              جلس اإعحا   اإ حار رانحا تو ع ايحف  اح ل  .

 

            بناء  عليه،

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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                  ــ   شــر   احدــاعو      82                                       ت بــق وحمــا  احودــر  احناعفــ   ــ  املــاد   - 3

              احطـادر باـاراا        06242                                     املو و   و ع احا وفن بحورـج املرصـو  روـم 

                        املا لدــــ  باحهبــــا، اح د يــــ                         لــــ  ا  احــــادا، اإ ــــا ف        0243    08    31

                                                          حفـــ  يحكـــ  عدـــت  ـــنإ ا  احـــادا،  ـــ  ب ـــ  ملـــ    ـــر بدـــرار  ـــ  احـــولار 

ّ  ح دـــــ  اح ودـــــا،                                                            املخـــــا    لاـــــر املاحفـــــ    ـــــ  تعإلـــــ   املراوـــــج املركـــــ

                                                                 ف   و  تن ح اإدار  امل  ف  رغب  اواه  احوا ب  بنررا   نا اح دت.

 

        و   و ـــــع                       ـــــ   شـــــر   احدـــــاعو  املو ـــــ     016                 ت بـــــق وحمـــــا  املـــــاد   - 6

      0243    08    31      تــــــــــــــــاراا        06242                         احا وفــــــــــــــــن بحورــــــــــــــــج املرصــــــــــــــــو  روــــــــــــــــم 

                                                              ت  ي تــ  اوــاعو  امللاصــب  اح حو فــ س  لــ  احعــلوا، املاحفــ  اح ارئــ  

                                                         امل  ـــــا  حــــــ  ع اح ودــــــا، املحوحـــــ   ــــــ  احهبــــــا، اح د يـــــ   احكــــــ  تــــــ  ار 

                                                          ا  احــــــادا، امللاــــــول  حلعــــــلوا، املاحفــــــ  اح ارئــــــ   املا لدــــــ  باحهبــــــا، 

                                               احفـــــ    ف ـــــ  حاعديـــــ   وربـــــا، يا ـــــ ي ت وفـــــن ا             امل  ـــــا   ـــــ ة صـــــ

                                                              احعــ   حــ  ع اح ودــا، املحوحــ   ــ  احهبــا، اح د يــ  ووــ   اعتهــا  ت وفــن 

                                                          ا  حاة املا لد  باحهب   مل   والعا، احع وا، املاحف  اح حد .

 

 

                                                     يــــــام تــــــ  ار ورضــــــ   ا  احــــــادا، كا ــــــ  غ ــــــ  امل دــــــود  املحوحــــــ   ــــــ   - 5

                اح حد .                              احهبا، اح د ي  مل   والعا، احع

 

 

                  ـ   شــر   احدــاعو      82                                         ت بـق وحمــا  احودــر  احناعفـ   ــ  املــاد - 3

              احطـادر باـاراا        06242                                     املو و   و ع احا وفن بحورـج املرصـو  روـم 

                                               لــــ  ا  احــــادا، اإ ــــا ف  املا لدــــ  باحهبــــا، اح د يــــ        0243    08    31

                                                          حفـــ  يحكـــ  عدـــت  ـــنإ ا  احـــادا،  ـــ  ب ـــ  ملـــ    ـــر بدـــرار  ـــ  احـــولار 

ّ  ح دـــــ  اح و      دـــــا،                                                      املخـــــا    لاـــــر املاحفـــــ    ـــــ  تعإلـــــ   املراوـــــج املركـــــ

                                                                 ف   و  تن ح اإدار  امل  ف  رغب  اواه  احوا ب  بنررا   نا اح دت.

 

                              ـــــ   شــــر   احدـــــاعو  املو ـــــو   و ـــــع      016                 ت بــــق وحمـــــا  املـــــاد   - 6

      0243    08    31      تــــــــــــــــاراا        06242                         احا وفــــــــــــــــن بحورــــــــــــــــج املرصــــــــــــــــو  روــــــــــــــــم 

                                                              ت  ي تــ  اوــاعو  امللاصــب  اح حو فــ س  لــ  احعــلوا، املاحفــ  اح ارئــ  

                                       ، املحوحـــــ   ــــــ  احهبــــــا، اح د يـــــ   احكــــــ  تــــــ  ار                   امل  ـــــا  حــــــ  ع اح ودــــــا

                                                          ا  احــــــادا، امللاــــــول  حلعــــــلوا، املاحفــــــ  اح ارئــــــ   املا لدــــــ  باحهبــــــا، 

                                                       امل  ـــــا   ـــــ ة صـــــ    احفـــــ    ف ـــــ  حاعديـــــ   وربـــــا، يا ـــــ ي ت وفـــــن ا 

                                                              احعــ   حــ  ع اح ودــا، املحوحــ   ــ  احهبــا، اح د يــ  ووــ   اعتهــا  ت وفــن 

                          ا، احع وا، املاحف  اح حد .                                ا  حاة املا لد  باحهب   مل   والع

 

 

                                                  يـــام تـــ  ار ورضـــ   ا  احـــادا، كا ـــ  غ ـــ  امل دـــود  املحوحـــ   - 5

                           ملـــ   والعـــا، احعـــ    اح حدـــ                            ـــ  احهبـــا، اح د يـــ   احدـــر ر 

                       حـــار رانحـــا تو ـــع ايحفـــ                                باصـــاق ا  وـــر ر  جلـــس اإعحـــا   اإ 

        اح ل  .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 ب املوجبةاألسبا النص املقترح النص الحالي

      2011      نيســـا      11       تـــار        99                                  املـــادة الثالثـــة عشـــرة مـــن القـــانو  رقـــ  

  (    2011                                            )قانو  املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                                    إعطــــاء م سســــة ب رنــــاء لبنــــا  ســــلفة ا  نــــة   :                   املــــادة الثالثــــة عشــــرة

                               ومعالجة مسألة الديو  املترابمة ــ

ّا ـ  ووالـ  ا         8011         رـت بدفحـ                                              ت  ى  سؤصع  كهربا  حب ـا  صـلو   

ّ إلــــــــرا                                                               لفــــــــار ة.ة. اوحوــــــــ     نــــــــ   لفــــــــار ح ــــــــ   حب اعفــــــــ س حتعــــــــ ي   اــــــــ

                                        لفــــــار ة.ة.س  تعــــــ ي   وائــــــ   ووعــــــاط احدـــــــر ر       8124          امللر وــــــا، ا

                          لفـــــــــار ة.ة.س   لــــــــــ  و  تــــــــــسؤدي     06                          حطـــــــــاوه  سؤصعــــــــــ  كهربـــــــــا  حب ــــــــــا  ا

ّ    ــــ   وا دــــ   لاــــر املاحفــــ                                                             احعــــلو  بــــع ر  ــــ   لتعــــج املاحفــــ  املركــــ

   
ً
    تعــــ د عدــــ ا
ً
                                              لــــ  و    اصــــ   جــــرد اصــــا حاة اواهــــ  املعــــالو  حهــــنإ           

  ةهـــــا باحدـــــ ر   لـــــ  احتعـــــ ي    ـــــق ا صـــــس امل طـــــو  
ً
                                          احعـــــلو  موـــــرارا
ً
             

                     ل ها ط   نإ املاد .

 
 

                                                            يجــول ملسؤصعــ  كهربــا  حب ــا    لــ   عــسؤ حفتها و  تعــا حت احعــلو  

                                                  و  و  رّ   ةها ط  غ   احغاي  احتي و  فح    ورلها.
 

                                 نإ احعــــــــلو  م ـــــــــا   ملــــــــ  ر  حـــــــــ  احـــــــــ يو                    تلــــــــ د كفوفـــــــــ  تعــــــــ ي   ـــــــــ

                                                       املت اكحــــــ   لـــــــ   سؤصعـــــــ  كهربـــــــا  حب ــــــا   بحورـــــــج  حفـــــــ  تو ـــــــع بدـــــــرار 

       اح اوـ                                                           شت ك ب    لار  املاحفـ    سؤصعـ  كهربـا  حب ـا   حنلـ  بـولار 

                                                             املفاإ   ل  و  تط ر ايحف    ة  هل  ووطا ا صـا  وإلـهر  ـ  تـاراا 

                  ض  ر  نا احداعو .

                                                                      عطــــاء م سســــة ب رنــــاء لبنــــا  ســــلفة ا  نــــة عطــــاء م سســــة ب رنــــاء لبنــــا  ســــلفة ا  نــــة   إإ      ::                                    املــــادة الثالثــــة عشــــرةاملــــادة الثالثــــة عشــــرة

                                                            ومعالجة مسألة الديو  املترابمةومعالجة مسألة الديو  املترابمة

 

ّا ـــــــ  ووالـــــــ  ا رـــــــت بدفحـــــــ                   ت  ـــــــى  سؤصعـــــــ  كهربـــــــا                                        حب ـــــــا  صـــــــلو   

                                 صـا   لفـارا، ح ـ   حب اعفـ س تضـا             ن نحائ           ة.ة. اوح         مليار      1301

      8102   3    88      تـــــاراا      006                                    ملــــ  احعـــــلو  امل  ـــــا  بحورــــج احدـــــاعو  روـــــم 

                               احعــــلو  امل  ــــا  بحورــــج املرصــــو  روــــم     الــــ            ة.ة.       مليــــار     994      بدفحــــ  

ّ إلـــــرا  امللر وـــــا،  تعـــــ ي          حتعـــــ ي       8102   8    08      تـــــاراا       6360                           اـــــ

                            سؤصعــــــ  كهربــــــا  حب ــــــا    لــــــ  و                              وائــــــ   ووعــــــاط احدــــــر ر حطــــــاوه

ّ    ــــ   وا دـــــ   لاـــــر                                                          تــــسؤدي احعـــــلو  بــــع ر  ـــــ   لتعـــــج املاحفــــ  املركـــــ

   لـــ  و    اصـــ   جـــرد اصـــا حاة 
ً
                            املاحفـــ   تعـــ د عدـــ ا
ً
              اواهـــ  املعـــالو                   

  ةهــــــــــا باحدــــــــــ ر   لــــــــــ  احتعــــــــــ ي    ــــــــــق ا صــــــــــس 
ً
                                   حهـــــــــنإ احعــــــــــلو  موــــــــــرارا
ً
                  

                           امل طو   ل ها ط   نإ املاد .

                                                            يجــول ملسؤصعــ  كهربــا  حب ــا    لــ   عــسؤ حفتها و  تعــا حت احعــلو  

                                                  و  و  رّ   ةها ط  غ   احغاي  احتي و  فح    ورلها.

    03         طــ  املــاد                                                  تلــ د كفوفــ  تعــ ي   ــنإ احعــلو    ــق ا حمــا  احــوارد 

                      اوــــــــاعو  املوالعــــــــ  اح ا ــــــــ        8102   6    02      تــــــــاراا     22                ــــــــ  احدــــــــاعو  روــــــــم 

   س.    8102                       املوالعا، املكود  ح ا  

 

 

                                                       طــ  صــ فت   اواــ  مإلــماحف  املبـــاحال امل  و ــ  ملــ   سؤصعــ  كهربـــا  

ّا ــ  ووالــ  ا  ــ  حاخ ــن  هلــ                                                         حب ــا    رــوب ا ابار ــا صــلو   

               تع ي  ا احع   

                    حوة  ععح  احتع ي                               ط  ص فت احوضوة مل  اتوا 

 

            بناء  عليه،

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل الثان الفصل الثان 

    قوان   البرامجقوان   البرامج  تعديالتتعديالت

  

          

    عشرةعشرة  الرابعةالرابعة  املادةاملادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة الحاليالنص 

                     تعديل قوان   البرامج  :                   املادة الرابعة عشرة

 ملا يل :
ً
           ة برعا ج ا احادا، اح  ع ط  كت    وواع   احص ا ج املبي   ودعاإ   دا
ً
                                                                     

                      ج لرئاسة مجلس الوزراء           قانو  برنام - 1

                                                                         قانو  برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنونية الغرنية ملدينة ب روت )اليسار( ــ -

                   س  ت ـــ ي تها اترتيـــج     8110        ا والعـــ        8110   4    82      تـــاراا      384                                      املـــاد  احااصـــ    اح شـــر    ـــ  احدـــاعو  روـــم 

    22                   شــر   ــ  احدــاعو  روــم                                                                      دــ  احضــاحف  اوا وبفــ  احغربفــ  مل ي ــ  ب ــ  ،س   صــفحا املــاد  اويا عــ   

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102   6    02      تاراا 

 

       ليصبح:

2019 2020 2021 

  لفار ح    65 51.5 5
 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 2020 

 مليار ل رة 51.5 51

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

ّ باحنعب  مل                 اح اتج امللل                                           ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــــا   ـــــ  ع حل ـ ـــاد احـ ــ ــــ يت ا احـ ـــ اح با ــ ــ ـــــنا ا وتـ ـــــا   ـ ـــــ  ح      8102                                          رـ       منطقــــــة         لترتيــــــب             دــــــاعو  برعــــــا ج         اح ائـ

ـــار ة.ة. ح ــــا     5        بكوــــ    س                   ملدينــــة ب ــــروت )كليســــار        الغرنيــــة                  الضــــاحية الجنونيــــة          ترحفــــت       8102                 لفـ

  .    8180          مل  اح ا         احباق  

 

 لذلك،

                                          املكووظــــ  طــــ   شـــــر   املوالعــــ  اح ا ــــ   املوالعـــــا،                                             وا ــــح  لار  املاحفــــ  بن ـــــاد  اح اــــر طــــ  ا  احـــــادا، 

ـــــا   ــــ  ح ـ ـــار       8102            املكودــ ــ ـــــن با  ابـ ـــم ا  ـ ــ ــــ  تـ ـــ ا ج  حفــ ــ ــــواع   احصـ ـــــ  ع حدــ ـــــادا، احـ ـــــحةها ا احـ ـــــ   ـ                                                                  ـ

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                  الدولــة وإداراا ــا الرســمية عــن كعبــاء          اســتغناء     ســليل     فــي                                          قـانو  برنــامج ليشــييد كبإليــة لــعدارات العامــة -

                                                             وكبالف اسيئجار املبان  واإلنشاءات التي تشغل ا بمراب  وم اتب ل ا

                      س وــــاعو  برعــــا ج حتشــــيف      8102        ا والعــــ        8102   6    02      تــــاراا     22                                  املــــاد  احعادصــــ   شــــر   ــــ  احدــــاعو  روــــم 

                                     حرصــــحف   ـــ  و بــــا   وكـــ   اصــــتنجار املبــــامن                   اح  حــــ   مداراتهـــا ا         اصــــاغ ا                              وبنفـــ  حــــادارا، اح ا ـــ  طــــ  صـــ فت 

ّ   ماتج حها. بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :                                                                                           اإمشا ا، احتي تشغلها كحراك

 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 2023 

 مليار ل رة 100 295 115 200 -

 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 2022 

 مليار ل رة 195 115 200 200

 

                   احباق  د   ت  يتس.   ا  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

                     ليشــييد كبإليــة لــعدارات                      اح ائــ  حدــاعو  برعــا ج       8102                          با ــ يت ا احــاد احــ  ع حل ــا           ا وتــ اح        رــا   ــنا 

         اإلنشـــاءات                                                          الدولـــة وإداراا ـــا الرســـمية عـــن كعبـــاء وكبـــالف اســـيئجار املبـــان  و          اســـتغناء               العامـــة فـــي ســـليل 

  .    8183        8188                        ص  ترحفل  مل  اح ا                                   التي تشغل ا بمراب  وم اتب ل ا

 

 لذلك،

   

                                                                                      وا ــــح  لار  املاحفــــ  بن ــــاد  اح اــــر طــــ  ا  احــــادا، املكووظــــ  طــــ   شــــر   املوالعــــ  اح ا ــــ   املوالعــــا، 

ــــ  ح ــــــا   ـــ      8102            املكودــ ـــم ا  ــــــن با  ابـــ ــــ  تـــ ـــ ا ج  حفــ ــــواع   احصـــ    ار                                                               ــــــ   ــــــحةها ا احــــــادا، احــــــ  ع حدــ

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                            قانو  برنامج في وزارة املالية - 2

                                   الن ائية في جميع األراض ي اللبنانية         الخرائط                                         كعمال التحديد والتحر ر والكيل واملسح ووضع    -

                   س  ت ــــــ ي تها  وــــــاعو      8118        ا والعــــــ        8118   8   2      تــــــاراا      328                                      املــــــاد  احناعفــــــ   اح شــــــر    ــــــ  احدــــــاعو  روــــــم 

                                                                          احال يــ   احالراـــر ا طــكو  املعـــاح س    صــفحا املـــاد  اويا عــ   شـــر   ــ  احدـــاعو  روـــم   ة            برعــا ج   حـــا

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102    00   3      تاراا     44

 

       ليصبح:

2019 2020  

 مليار ل رة 5 -

    

  
 
 بدال
 
      من:   

2019  

 مليار ل رة 5

   

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد  ــــ يت ا احـــ ـــ اح با ــ               كعمــــــال التحديــــــد                      اح ائــــــ  حدــــــاعو  برعــــــا ج       8102      حل ــــــا         احــــــ  ع                              رــــــا   ــــــنا ا وتـــ

                      صـــ  ترحفلـــ  ملـــ  اح ـــا                   راضـــ ي اللبنانيـــة                    الن ائيـــة فـــي جميـــع األ          الخـــرائط                           والتحر ـــر والكيـــل واملســـح ووضـــع 

8181    .  

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــــح  لار  املاحفــــ  بن ــــاد  اح اــــر طــــ  ا  احــــادا، املكووظــــ  طــــ   شــــر   املوالعــــ  اح ا ــــ   املوالعــــا، 

ــــ  ح ــــــا   ـــار       8102            املكودـ ـــم ا  ــــــن با  ابـــ ــــ  تـــ ـــ ا ج  حفــ ــــواع   احصـــ                                                                  ــــــ   ــــــحةها ا احــــــادا، احــــــ  ع حدـ

                       كت واعو  برعا ج.                             ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود  

 



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

11-143 

 

 األسباب املوجبة النص الحالي

   فــــي                إلدارة الجمـــار                                                                       قـــانو  برنـــامج إلنشــــاء كبإليـــة وزارة املاليـــة ولتنفيــــذ مشـــروع إنشـــاء املب ــــ  املوحـــد  -

               حرم مرفأ ب روت
 

 

                        س  ت ــ ي تها  صــفحا املـــاد     102 8        ا والعــ      02  81    00   3      تــاراا     44                ــ  احدــاعو  روــم               احعادصــ   شــر       املــاد  

             ت ــــــ يت وــــــواع      8       احودــــــر    س  2   810        ا والعــــــ     2   810   6    02      تــــــاراا     22                          يا عــــــ   شــــــر   ــــــ  احدــــــاعو  روــــــم   او

                                                          احص ا ج اوا ي    اح بن  "و" واعو  برعا ج ط   لار  املاحف :

 
 

           الجمـــار  فـــي                                                                              قـــانو  برنـــامج إلنشـــاء كبإليـــة وزارة املاليـــة ولتنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء املب ـــ  املوحـــد إلدارة - 0

               حرم مرفأ ب روت

 
 

      يصبح:     بحيث 

                                                       ا  يراــــ  املاحفــــ  اح ا ــــ   امل يراــــ  اح ا ــــ  حلشــــسؤ   اح داراــــ س                                        وــــاعو  برعــــا ج إمشــــا  وبنفــــ   لار  املاحفــــ 

  .                         اواحارك ط  حر   ر ع ب   ،                                        حا وفن  شر   ممشا  املبنى املوح  إدار 

 
 

 من:
 
    بدال
 
    

               اواحــارك طــ  حــر         إدار                                                                        وــاعو  برعــا ج إمشــا  وبنفــ   لار  املاحفــ   حا وفــن  شــر   ممشــا  املبنــى املوحــ 

             ر ع ب   ،.

 
 

                    احباق  د   ت  يت.

 

 

 

 
 

 

                                                                                     احهـــ    ـــ   ـــنا احا ـــ يت  فحـــا  ـــ  وبنفـــ   لار  املاحفـــ   تـــع    ا احـــادا، اح دـــ  اإرحـــال  ملاا  ـــ  

ــــ   ــــا  وبنفـ                                             مدير ـــــة املاليـــــة العامـــــة واملدير ـــــة العامـــــة للشـــــ و    –                  لـــــ وم وزارة املاليـــــة         إدار ـــــة            ممشـ

                                       اا، اململ  بت وفنإ  جلس اإعحا   اإ حار.              ط   خال  امللا           العقار ة

 

     صــ        8102                         با ــ يت ا احــاد احــ  ع ح ــا                     بحرار ــ  ا  احــادا،                         ذحــك  وا ــح  لار  املاحفــ            م ــا   ملــ  

  .    8188                  مل  اح ا       رّ       ترحفت 
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                               كحا يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :

                                                      مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء كبإلية لوزارة املالية:  -
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

 مليار ل رة 2.5 1.5 13 12

 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 مليار ل رة 1.5 13 14.5
  

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

  :                                                                            مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء املب   املوحد إلدارة الجمار  في حرم مرفأ ب روت  -
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

           مليار ل رة 9.140 9 1 9

 

        بدال من:

2019 2020 2021  

           مليار ل رة 9 1 14.140
 

  .                   ا احباق  د   ت  يتس
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانو  برنامج في وزارة األشغال العامة والنقل: - 3

                       اإلس ا  والتنظي  املدن :  –                               قانو  برنامج ألعمال الض  والفرز  -

                                   س امل  حــ  باملــاد  اويا عــ   ــ  احدــاعو      0222        ا والعــ        0222   3   2      تــاراا      488                    ــ  احدــاعو  روــم              املــاد  اح شــر  

                اإصـــــما   احا اــــــفم   –                                  س اوــــــاعو  برعـــــا ج   حـــــاة احضــــــم  احوـــــرل     8111        ا والعـــــ        8111   8    06      تـــــاراا      023    روـــــم 

  س     8102        والعــــ   ا      8102   6    02      تــــاراا     22                                                         املــــ منس  ت  ي تــــ    صــــفحا املــــاد  اويا عــــ   شــــر   ــــ  احدــــاعو  روــــم 

                                                بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :

 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 2023 

 مليار ل رة 5 10 9 15 -

 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 

 مليار ل رة 9 15 15
 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

                  ألعمـال الضـ  والفـرز                      اح ائـ  حدـاعو  برعـا ج       8102                                       نا ا وت اح با  يت ا احـاد احـ  ع حل ـا       را 

  .      8183        8188                        ص  ترحفل  مل  اح ا                           اإلس ا  والتنظي  املدن   –

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ـــح  لار  املاحفـــ  بن ـــاد  اح اـــر طـــ  ا  احـــادا، املكووظـــ  طـــ   شـــر   املوالعـــ  اح ا ـــ   املوالعـــا، 

ـــ ـــار       8102   ا           املكودــــ  ح ــ ـــم ا  ـــــن با  ابــ ـــ ا ج  حفـــــ  تــ                                                                  ـــــ   ـــــحةها ا احـــــادا، احـــــ  ع حدـــــواع   احصــ

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

     صيدا  -                             قانو  برنامج لطر ق السلطانية  -

                      س وــــــاعو  برعــــــا ج حاوصــــــفع   02  81        ا والعــــــ        8102    00   3      تــــــاراا     44                                  املــــــاد  احنا  ــــــ   شــــــر   ــــــ  احدــــــاعو  روــــــم 

                                                            ضــــف ا بحــــا   هــــا ا صــــاح ك  ت  ي تــــ    صــــفحا املــــاد  اويا عــــ   شــــر   ــــ    –                       تع فــــت وراــــق احعــــل اعف  

                                          س بلفـــ  يـــول  رضـــف  ا احــــادا، احـــ  ع  لـــ  احشــــمت     8102        ا والعــــ        8102   6    02      تـــاراا     22            احدـــاعو  روـــم 

        احاال :

 

       ليصبح:

2019 2020 2021  

 مليار ل رة 13.5 5 -

 

 
 
 بدال
 
      من:   

2019 2020  

 مليار ل رة 5 13.5
 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

  -                لطر ـــق الســـلطانية                      اح ائـــ  حدـــاعو  برعـــا ج       8102                                          رـــا   ـــنا ا وتـــ اح با ـــ يت ا احـــاد احـــ  ع حل ـــا  

  .    8180                      ص  ترحفل  مل  اح ا        صيدا

 

 

 لذلك،

 

                                                                                     ـــح  لار  املاحفـــ  بن ـــاد  اح اـــر طـــ  ا  احــــادا، املكووظـــ  طـــ   شـــر   املوالعـــ  اح ا ـــ   املوالعــــا،   وا

ــــ  ح ـــــا   ـــار       8102            املكودـ ـــم ا  ـــــن با  ابــ ــــ  تــ ـــ ا ج  حفـ ــــواع   احصــ                                                                  ـــــ   ـــــحةها ا احـــــادا، احـــــ  ع حدـ

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

           فــــــي البتــــــرو    (MARSATI)                                                         انو  برنــــــامج ملشــــــروع إنشــــــاء مع ــــــد العلــــــوم البحر ــــــة والتكنولوجيــــــا  قــــــ -

                                           ومب   للمدير ة العامة للنقل البري والبحري 

                   وــاعو  برعـــا ج ملشـــر       س     8102        ا والعـــ        8102    00   3      تـــاراا     44                                      املــاد  احناعفـــ   اح شــر    ـــ  احدـــاعو  روــم 

                                                  نــــى حلح يراـــ  اح ا ــــ  حل دـــت احصـــ    احبلــــر   بلفـــ  يــــول                                            ممشـــا    هـــ  اح لــــو  احبلراـــ   احاك وحورفـــا   ب

                                      رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :

 

               ابآ   احل  ا،س                                                                            ليصبح:

2019 2020 2021 

- 9.500.000 4.215.993 

 

 من:
 
    بدال
 
               ابآ   احل  ا،س                                             

2019 2020 

4.215.993 9.500.000 

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل     ط                                                        و  احعع  مل  تخوفض اح ا

                 ملشــروع إنشــاء مع ـــد                      اح ائــ  حدــاعو  برعـــا ج       8102                                          رــا   ــنا ا وتــ اح با ـــ يت ا احــاد احــ  ع حل ـــا  

                 ترحفلـــ  ملــــ  اح ــــا         صــــ                                                                          العلـــوم البحر ــــة والتكنولوجيـــا ومب ــــ  للمدير ـــة العامــــة للنقـــل البــــري والبحـــري 

8180    .  

 

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــــح  لار  املاحفــــ  بن ــــاد  اح اــــر طــــ  ا  احــــادا، املكووظــــ  طــــ   شــــر   املوالعــــ  اح ا ــــ   املوالعــــا، 

ـــار       8102            املكودــــ  ح ـــــا   ـــم ا  ـــــن با  ابــ ـــ ا ج  حفــــ  تــ                                                                  ـــــ   ـــــحةها ا احــــادا، احـــــ  ع حدـــــواع   احصــ

   ج.                                              ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا 
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانو  برنامج إلنشاء مرفأ سياحي في اليج جونية -

                      س  وـــاعو  برعـــا ج إمشـــا      8102        ا والعـــ        8102    00   3      تـــاراا     44                                      املـــاد  اوواديـــ   اح شـــر    ـــ  احدـــاعو  روـــم 

            ــ  احدــاعو                                                 لفــار ة.ة.  ت  ي تــ    صــفحا املــاد  اويا عــ   شــر      41                                 ر ــع صــفاي  طــ   لــفج روعفــ  احبــاحال 

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102   6    02      تاراا     22    روم 

 

               ابآ   احل  ا،س                                                                                                                        ليصبح:

 2021 2020 2019 التإلسيب

              إنشاءات كارى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 9 / 1  

12.552.911 12.951.110 2.349.219 

                     نفقــــــــــــــــــــات درو  واسيشــــــــــــــــــــارات 

                 ومراقبة لعنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

100.000 - 0 

   

  من:
 
     بدال
 
               ابآ   احل  ا،س                                                                                                   

 2020 2019 التإلسيب

              إنشاءات كارى 

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 9 / 1  

15.500.000 12.951.110 

  ت                    نفقــــــــــــــــــــات درو  واسيشــــــــــــــــــــارا

                 ومراقبة لعنشاءات

3 / 9 / 130   / 4522    / 229   / 1 / 2  

0 0 

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 
 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل     ط                                                        و  احعع  مل  تخوفض اح ا

                 إلنشــاء مرفــأ ســياحي                      اح ائــ  حدــاعو  برعــا ج       8102                                          رــا   ــنا ا وتــ اح با ــ يت ا احــاد احــ  ع حل ــا  

  .    8180          مل  اح ا               رّ             ص  ترحفت               في اليج جونية

 

 و  اإدار  و ــا
ً
               لحــا
ً
                                   عبــنتن "ممشــا ا، و ــري"  "عودـــا، در                                     ، توليــع ا رضــ    وا ــح باولي هــا  لــ  د    

   ".        حامشا ا،                   اصتشارا،   راوب  

 

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــح  لار  املاحفــ  بن ــاد  اح اــر طــ  ا  احــادا، املكووظــ  طــ   شــر   املوالعــ  اح ا ــ   املوالعــا، 

ـــار              ــــ   ــــحةها ا      8102            املكودــــ  ح ــــا                                                        احــــادا، احــــ  ع حدــــواع   احصــــ ا ج  حفــــ  تــــم ا  ــــن با  ابـ

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                          البترو  )بما فيه االستمال (  –     جبيل   –                                  قانو  برنامج لتنفيذ طر ق القديس    -
 

                           س  بلفـ  يـول  رضـف  ا احـادا،     8102        ا والعـ        8102   0 0   3      تـاراا     44                                  املاد  احااص    شـر   ـ  احدـاعو  روـم 

                                    احبتــ    ابحــا  فــ  ا صــاح كس  ت  ي تــ     –     ربفــت   –                                                برعــا ج احــ  ع حدــاعو  برعــا ج حا وفــن وراــق احد  عــ   

                 س بلفــ  يــول  رضـــف      8102        ا والعــ        8102   6    02      تـــاراا     22                                         صــفحا املــاد  اويا عــ   شـــر   ــ  احدــاعو  روــم 

        احاال :                          ا احادا، اح  ع  ل  احشمت

 

                                                                   ليصبح:

2019 2020 2021  

 مليار ل رة 5 15 -
 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 مليار ل رة 11 9
  

                     ا احباق  د   ت  يتس.      

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل     ط                                                        و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد احـــــ  ع حل ـــــا   ــــ يت ا احــ ـــ اح با ـ             لتنفيـــــذ طر ـــــق                      اح ائـــــ  حدـــــاعو  برعـــــا ج       8102                                          رـــــا   ـــــنا ا وتــ

  .    8180                      ص  ترحفل  مل  اح ا                             البترو  )بما فيه االستمال (  –     جبيل   –         القديس   

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــح  لار  املاحفــ  بن ــاد  اح اــر طــ  ا  احــادا، املكووظــ  طــ   شــر   املوالعــ  اح ا ــ   املوالعــا، 

                                   اع   احصـــ ا ج  حفــــ  تـــم ا  ــــن با  ابــــار                                ـــ   ــــحةها ا احـــادا، احــــ  ع حدــــو       8102            املكودـــ  ح ــــا  

                                                 ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                          مرجعيو  )بما فيه االستمال (  –                                         قانو  برنامج الستكمال تنفيذ طر ق بفر رما   -

 

                           وـــــاعو  برعـــــا ج  صـــــاكحاة ت وفـــــن   س     8102        ا والعـــــ        8102    00   3      تـــــاراا     44                      شـــــر    ـــــ  احدـــــاعو  روـــــم   اح      املـــــاد  

                                                                         رر فــو  ابحــا  فــ  ا صــاح كس  ت  ي تــ    صــفحا املــاد  اويا عــ   شــر   ــ  احدــاعو    –              وراــق كوــر ر ــا  

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102   6    02      تاراا     22    روم 

 

               ابآ   احل  ا،س                                                        ليصبح:

2019 2020 2021 

21.121.293 14.500.000 121.909 

     

 من
 
   بدال
 
   :  

2019 2020  

 مليار ل رة 14,5 21.950

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل     ط                                                        و  احعع  مل  تخوفض اح ا

             ســـتكمال تنفيـــذ   ال                      اح ائـــ  حدـــاعو  برعــا ج       8102                                          رــا   ـــنا ا وتـــ اح با ــ يت ا احـــاد احـــ  ع حل ــا  

  .    8180          مل  اح ا               رّ             ص  ترحفت                           مرجعيو  )بما فيه االستمال (  –              طر ق بفر رما  

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ح  لار  املاحف  بن اد  اح ار ط  ا  احادا، املكووظ  طـ   شـر   املوالعـ  اح ا ـ   املوالعـا، 

              ا  ـــن با  ابـــار                                                     ـــ   ـــحةها ا احـــادا، احـــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفـــ  تـــم      8102            املكودـــ  ح ـــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج
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      القاع  -          رك  بعلبك   –                                           قانو  برنامج الستكمال وتأهيل طر ق التوفيقية  -

   اة                      س  وــــــاعو  برعــــــا ج  صــــــاكح    8102        ا والعــــــ        8102    00   3      تــــــاراا     44                                      املــــــاد  احناحنــــــ   اح شــــــر    ــــــ  احدــــــاعو  روــــــم 

    22                                                        احدـــا   ت  ي تـــ    صـــفحا املـــاد  اويا عـــ   شـــر   ـــ  احدـــاعو  روـــم   -          رو    لبـــك   –                       تع فـــت وراـــق احاو فدفـــ  

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102   6    02      تاراا 

 

       ليصبح:

               ابآ   احل  ا،س

2019 2020 2021 2022 2023 

13.301.141 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.191.154 

 

 من: 
 
    بدال
 
    

               ابآ   احل  ا،س

2019 2020 2021 2022 

15.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل      ط                                                       و  احعع  مل  تخوفض اح ا

               الســـتكمال وتأهيـــل                     ح ائـــ  حدـــاعو  برعـــا ج  ا      8102                                          رـــا   ـــنا ا وتـــ اح با ـــ يت ا احـــاد احـــ  ع حل ـــا  

  .    8183          مل  اح ا               رّ             ص  ترحفت       القاع  –          رك  بعلبك   –               طر ق التوفيقية 

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــح  لار  املاحفـــ  بن ـــاد  اح اـــر طــ  ا  احـــادا، املكووظـــ  طـــ   شــر   املوالعـــ  اح ا ـــ   املوالعـــا، 

ـــار                                     ـــــ   ــــحةها ا احــــادا، احـــــ  ع حدــــواع   ا      8102            املكودــــ  ح ــــا   ـــم ا  ــــن با  ابــ ـــ ا ج  حفـــــ  تـ                              حصـ

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                                   قانو  برنامج في وزارة الدفاع الوط ي - 4

                                                              قانو  برنامج لتحقيق عتاد وتج  زات ون   تحتية ملحة لصالح الجيش -

                                                ومو ــــ   دــــ  عودــــا،  ــــ  ورــــت تلدفــــق  اــــاد  تجه ــــ ا،  بنــــى           ااإرــــال  حك      8105    00    86      تــــاراا     31            احدــــاعو  روــــم 

      تــــــــاراا     22                                                                          تلافــــــــ   كوــــــــ  حطــــــــاوه اواــــــــي س  ت  ي تــــــــ    صــــــــفحا املــــــــاد  اويا عــــــــ   شــــــــر   ــــــــ  احدــــــــاعو  روــــــــم 

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع        8102   6    02

  :     ليصبح

 )بآالف الل رات(

 2021 2020 2019 التإلسيب

                    زات فنية متخصصة  تج

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 1  
0  30.292.500           19.125.000           

                    تج  زات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 9  
1.519.993          2.500.000          13.215.009           

                    تج  زات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 3 / 1  
0  250.000        322.000        

              تج  زات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 4 / 1  
0  53.450.000           91.040.000           

                   إنشاء كبإلية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 2 / 2  
0  13.590.000           93.110.000           

                   صيانة كبإلية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 2  
0  3.015.000          5.994.000          

                       صيانة التج  زات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
0  510.000        1.310.000          

                  صيانة وسائل النقل

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
0  1.300.000          93.534.000           

                                    نفقات درو  واسيشارات ومراقبة مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  
 0  1.310.000          

            314.540.009            111.919.500          1.519.993 املجموع
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد احـــــ  ع حل ـــــا   ـــ اح با ـــــ يت ا احــ             لتحقيـــــق عتـــــاد        برعـــــا ج               اح ائـــــ  حدـــــاعو        8102                                          رـــــا   ـــــنا ا وتــ

  .      8180          مل  اح ا                    ام ا  احادا،            ص  ترحفت                                      وتج  زات ون   تحتية ملحة لصالح الجيش

 

 لذلك،

 

       والعــا،                                                                                وا ـح  لار  املاحفــ  بن ـاد  اح اــر طـ  ا  احــادا، املكووظــ  طـ   شــر   املوالعـ  اح ا ــ   امل

                                                                 ـــ   ـــحةها ا احـــادا، احــــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفـــ  تـــم ا  ـــن با  ابــــار       8102            املكودـــ  ح ـــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج

 

           ـع  را ــا        8180          ملـ  اح ــا        ـنا                دـاعو  احص عــا ج ح      8102                           تـم ترحفــت ا احـاد احـ  ع ح ــا              باحاـال  

                                                     تجه ــــــ ا،   فــــــ   خالوــــــ "  " عودــــــا، در    اصتشــــــارا،   راوبــــــ   "                          ا  احــــــادا، امللاــــــول  ح بــــــنتن

                                                                                  ع اإإلار  مل  و  اإدار  و اد، دراص  ورض   واعو  احص عا ج حفـ  تبـ   حارتهـا ملـ          خالو "

                       بن ــــاد  توليــــع ا  احــــادا،    ح                                                     لــــق عبــــن  " عودــــا، در    اصتشــــارا،   راوبــــ   خالوــــ "  وا ــــ

                            وواـ   ـح  عبـن  "عودـا، در              4.341.111                                        تخوفض عبـن  ممشـا  وبنفـ   اخططـ  بدفحـ

                           اصتشارا،   راوب   خالو "
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 من:
 
    بدال
 
    

 

 )بآالف الل رات(

 2020 2019 التإلسيب

                    تج  زات فنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 1  
19.125.000           30.292.500           

                    تج  زات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 9  
19.915.000           2.500.000          

                    تج  زات للمعلوماتية

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 3 / 1  
322.000        250.000        

              تج  زات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 4 / 1  
91.040.000           53.450.000           

                   إنشاء كبإلية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 2 / 2  
10.190.000           13.590.000           

                   صيانة كبإلية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 2 / 2  
5.9   94.000       3.015.000          

                       صيانة التج  زات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
1.310.000          510.000        

                  صيانة وسائل النقل

3 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
93.534.000           1.300.000          

            111.919.500            391.110.000 املجموع

  

                     ا احباق  د   ت  يتس.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                     قانو  برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

                     س وــــــاعو  برعــــــا ج إلاحــــــ      8102        ا والعــــــ        8102    00   3      تــــــاراا     44                                      املــــــاد  اويا عــــــ   اح شــــــر    ــــــ  احدــــــاعو  روــــــم 

        ا والعـ        8102   6    02      تـاراا     22                                       صفحا املـاد  اويا عـ   شـر   ـ  احدـاعو  روـم                               احد ابت اح  دودي   ت  ي ت     

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102

 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

 مليار ل رة 9.5 20 10 5

 

 من: 
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 مليار ل رة 20 10 12,5

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل     ط                                                        و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد احـــــ  ع حل ــــا   ـــ اح با ـــــ يت ا احـ               إلزالــــة القنابـــــل                      اح ائـــــ  حدــــاعو  برعـــــا ج       8102                                          رــــا   ـــــنا ا وتـ

  .    8188                  مل  اح ا      ّ  ر           ص  ترحفت            العنقودية

 

 لذلك،

 

                              شـر   املوالعـ  اح ا ـ   املوالعـا،                                                         وا ح  لار  املاحف  بن اد  اح ار ط  ا  احادا، املكووظـ  طـ   

                                                                 ـــ   ـــحةها ا احـــادا، احـــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفـــ  تـــم ا  ـــن با  ابـــار       8102            املكودـــ  ح ـــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                              قانو  برنامج في وزارة التربية والتعلي  العالي - 5

                        ألبإلية الجامعة اللبنانية              قانو  برنامج -

                          س  ت ـ ي تها اوـاعو  برعـا ج     0226        ا والعـ        0226   8    08      تـاراا      824                                      املاد  احناعف   اح شـر    ـ  احدـاعو  روـم 

        ا والعــ        8102   6    02      تــاراا     22                                                                   بنفــ  اواا  ــ  احلب اعفــ س   صــفحا املــاد  اويا عــ   شــر   ــ  احدــاعو  روــم 

                   ل  احشمت احاال :                                س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع     8102

 

       ليصبح:

2019 2020 

 مليار ل رة 22 0

 

 من:
 
    بدال
 
    

2019 

 مليار ل رة 22

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد احـــــ  ع حل ـــــا   ـــ اح با ـــــ يت ا احـ   ة             ألبإليـــــة الجامعـــــ                     اح ائـــــ  حدــــاعو  برعـــــا ج       8102                                          رــــا   ـــــنا ا وتــ

  .    8181                      ص  ترحفل  مل  اح ا             اللبنانية

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــح  لار  املاحفــ  بن ــاد  اح اــر طــ  ا  احــادا، املكووظــ  طــ   شــر   املوالعــ  اح ا ــ   املوالعــا، 

                                                                 ـــ   ـــحةها ا احـــادا، احـــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفـــ  تـــم ا  ـــن با  ابـــار       8102            املكودـــ  ح ـــا  

  .               كت واعو  برعا ج                                ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                           قــانو  برنــامج إلنشــاء نظــام اتصــاالت معلوماتيــة بــ   املــدار  الرســمية واإلدارة املرب  ــة لــوزارة التربيــة  -

                والتعلي  العالي

                     س وـــاعو  برعــــا ج إمشــــا      8102        ا والعــــ        8102    00   3      تــــاراا     44                                      املـــاد  احعادصــــ   اح شـــر    ــــ  احدــــاعو  روـــم 

ــــ  حــــولار  احت بفــــ   احا لــــفم اح ــــال   بلفــــ        عاــــا  ّا                                                                                          اتطــــا ،   لو اتفــــ  بــــ   املــــ ار  احرصــــحف   اإدار  املرك

                                           يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :

 

       ليصبح:

 2022 2021 2020 2019 التإلسيب

                    تج  زات للمعلوماتية

3 / 11  / 111   / 911   / 221   / 3 / 1      

- 3.5 3.5 3.5 

 مليار ل رة
            للمعلوماتية              صيانة تج  زات 

3 / 11  / 111   / 911   / 221   / 9 / 1  

- 0.5 0.5 0.5 

 

 من:
 
    بدال
 
    

 2021 2020 2019 التإلسيب

                    تج  زات للمعلوماتية

3 / 11  / 111   / 911   / 221   / 3 / 1      

3.5 3.5 3.5 

 مليار ل رة
                          صيانة تج  زات للمعلوماتية

3 / 11  / 111   / 911   / 221   / 9 / 1  

0.5 0.5 0.5 

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                      ط   و  احعع  مل  تخو                                    فض اح ا

ـــاد احــــــ  ع حل ــــــا   ــــ يت ا احـــ ـــ اح با ــ      نظــــــام   ء     إلنشــــــا                     اح ائــــــ  حدــــــاعو  برعــــــا ج       8102                                          رــــــا   ــــــنا ا وتـــ

ـــ                                                                                      اتصـــــاالت معلوماتيـــــة بـــــ   املـــــدار  الرســـــمية واإلدارة املرب  ـــــة لـــــوزارة التربيـــــة والتعلـــــي  العـــــالي      صــ

  .    8188                 ترحفل  مل  اح ا  

 

 لذلك،

 

                                                                        بن ــاد  اح اــر طـ  ا  احــادا، املكووظــ  طــ   شـر   املوالعــ  اح ا ــ   املوالعــا،                 وا ـح  لار  املاحفــ

                                                                 ــــ   ـــحةها ا احـــادا، احــــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفــــ  تـــم ا  ـــن با  ابــــار       8102            املكودـــ  ح ـــا  

                                  امل دود     كت واعو  برعا ج.                  ا  احادا، امل  ر  غ
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                       شاء وتج  ز كبإلية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي               قانو  برنامج إلن -

                     س وـــــاعو  برعـــــا ج إمشـــــا      8102        ا والعـــــ        8102    00   3      تـــــاراا     44                                      املـــــاد  احعـــــا     اح شـــــر    ـــــ  احدـــــاعو  روـــــم 

    22                                                                                             تجه ـــ  وبنفــــ    رصــــف  حــــولار  احت بفــــ   احا لــــفم اح ــــال    صـــفحا املــــاد  اويا عــــ   شــــر   ــــ  احدــــاعو  روــــم 

                                                  س بلف  يول  رضف  ا احادا، اح  ع  ل  احشمت احاال :    8102        ا والع       102 8   6    02      تاراا 

               )بآالف الل رات(                                                                                                                                                                                      ليصبح:

 2020 2019 التبو ب

      0.531  49        511.912                              وناث   ور إلا،  تجه  ا،  كا ف   0   0     884     208     002    00   3

          2.350.000 -                   ممشا  وبنف   اخطط   8   8     882     208     002    00   3

        940.000 -                   ضفاع  وبنف   اخطط   8   8     882     208     002    00   3

3   00    002     208     882     0   8  
                             عودـــــا، در    اصتشــــــارا،   راوبــــــ  

         حامشا ا،
- 352.500        

          4.113.031        511.912 912مجموع الوظيفة 

 -        519.150              جه  ا،  كا ف                 وناث   ور إلا،  ت  0   0     884     288     002    00   3

          1.431.250 -                   ممشا  وبنف   اخطط   8   8     882     288     002    00   3

        151.000 -                   ضفاع  وبنف   اخطط   8   8     882     288     002    00   3

3   00    002     288     882     0   8  
                             عودـــــا، در    اصتشــــــارا،   راوبــــــ  

         حامشا ا،
- 190.900        

          2.210.150        519.150 922مجموع الوظيفة 

 1.393.111 1.101.112 119الفصل 

 9.500.000 119لفصل ل العاماملجموع 

 

 
 

 

 

ّ ب                          احنعب  مل  اح اتج امللل                                ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

ـــاد احــــ  ع حل ــــا                إلنشــــاء وتج  ــــز                      اح ائــــ  حدــــاعو  برعــــا ج       8102                                          رــــا   ــــنا ا وتــــ اح با ــــ يت ا احـ

  .    8181                      ص  ترحفل  مل  اح ا                                               كبإلية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي

 

 لذلك،

 

                      العـ  اح ا ـ   املوالعـا،                                                                  وا ح  لار  املاحف  بن اد  اح ار طـ  ا  احـادا، املكووظـ  طـ   شـر   املو 

                                                                 ـــ   ـــحةها ا احـــادا، احـــ  ع حدـــواع   احصـــ ا ج  حفـــ  تـــم ا  ـــن با  ابـــار       8102            املكودـــ  ح ـــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج

 

           ـــع  را ـــا        8181          ملـــ  اح ـــا       ـــنا                 دـــاعو  احص عـــا ج ح      8102                               حفـــ  تـــم ترحفـــت ا احـــاد احـــ  ع ح ـــا  

     288       208          حلـــوظفوا                                نـــاث   ور إلـــا،  تجه ـــ ا،  كا فـــ        عبـــن  و     لـــ      ول                ا  احـــادا، امللاـــ

  .                                                        إلنشاء وتج  ز كبإلية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي        برعا ج         حداعو  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

 من: 
 
    بدال
 
               )بآالف الل رات(                                                                                                                                                   

 2019 التبو ب

          1.059.500                              وناث   ور إلا،  تجه  ا،  كا ف   0   0     884     208     002    00   3

          2.350.000          ف   اخطط          ممشا  وبن  8   8     882     208     002    00   3

        940.000                   ضفاع  وبنف   اخطط   8   8     882     208     002    00   3

3   00    002     208     882     0   8  
                             عودـــــا، در    اصتشــــــارا،   راوبــــــ  

         حامشا ا،
352.500        

          4.900.000 912مجموع الوظيفة 

        519.150                              وناث   ور إلا،  تجه  ا،  كا ف   0   0     884     288     002    00   3

          1.431.250            بنف   اخطط        ممشا  و  8   8     882     288     002    00   3

        151.000                   ضفاع  وبنف   اخطط   8   8     882     288     002    00   3

3   00    002     288     882     0   8  
                             عودـــــا، در    اصتشــــــارا،   راوبــــــ  

         حامشا ا،
190.900        

          2.100.000 922مجموع الوظيفة 

          9.500.000 119مجموع الفصل 
   

                     ا احباق  د   ت  يتس.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                                   قانو  برنامج في وزارة الطاقة واملياه - 4

       املناطق                                                قانو  برنامج لألشغال املائية والك رنائية في مختلف  -

                         س  ت ـــ ي تها   صـــفحا املـــاد      8110        ا والعـــ        8110   4    82      تـــاراا      384                                      املـــاد  احناعفـــ   اح شـــر    ـــ  احدـــاعو  روـــم 

                            س تـــــول  ا احـــــادا، رضـــــف  برعـــــا ج     8102        ا والعـــــ        8102   6    02      تـــــاراا     22                            اويا عـــــ   شـــــر   ـــــ  احدـــــاعو  روـــــم 

                     وق  ل  احشمت احاال :                                                           اح  ع حداعو  برعا ج حألإلغاة املائف   احكهربائف  ط   خال  امل ا

  :     ليصبح

 )بآالف الل رات(

 2021 2020 2019 تعر ف األشغال الوظيفة

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/105/131/229/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

 تأم   موارد مائية 

 إضافية
19.111.115 49.222.525 4.311.115 

131 

 تخطيطاإلدارة، البناء، االسيثمار وال

3/11/105/131/229/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

  11.000.000  مشاريع مياه الشرب

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/109/131/229/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشاريع مياه الري 

 والصرف الصحي
 -  

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/109/131/229/4/2 

 اءات مياه الري إنش

مشاريع تقو   

وصيانة مجاري 

 األن ر

1.525.503 534.911 994.499 

4351 

 املصادر التقليدية للك رناء

3/11/101/4351/221/9/1 

 تج  زات كارى 

 

 تج  ز ب رنائ 
12.192.114 311.231 1.949.111 

 9.042.991 59.093.494 34.099.502 املجموع
 

 

 

 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

              لألشــغال املائيــة               حدــاعو  برعــا ج        اح ائــ        8102            احــ  ع حل ــا                                رــا   ــنا ا وتــ اح با ــ يت ا احــاد 

  .    8180          مل  اح ا          رّ                  ص  ترحفت                             والك رنائية في مختلف املناطق

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ح  لار  املاحف  بن اد  اح ار ط  ا  احادا، املكووظ  ط   شر   املوالع  اح ا    املوالعا، 

                                          ع حدــواع   احصــ ا ج  حفــ  تــم ا  ــن با  ابــار                         ــ   ــحةها ا احــادا، احــ       8102            املكودــ  ح ــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج
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 األسباب املوجبة النص الحالي

 من:
 
    بدال
 
    

 ات()بآالف الل ر   

 2020 2019 تعر ف األشغال الوظيفة

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/105/131/229/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

تأم   موارد مائية 

 إضافية
24.000.000 49.222.525 

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/105/131/229/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

 11.000.000 0 ه الشربمشاريع ميا

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/109/131/229/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشاريع مياه الري 

 والصرف الصحي
0 0 

131 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/11/109/131/229/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشاريع تقو   

وصيانة مجاري 

 األن ر

2.500.000 534.911 

4351 

 املصادر التقليدية للك رناء

3/11/101/4351/221/9/1 

 تج  زات كارى 

 

 تج  ز ب رنائ 
14.142.500 311.231 

 59.093.494 41.142.500 املجموع

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :                             قانو  برنامج في وزارة االتصاالت - 9

                                                                     قانو  برنامج لتطو ر وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماا ا والخدمات املرافقة -

 

             صــفحا املــاد              ت ــ ي تها   س    8102        ا والعــ        8102    00   3      تــاراا     44                ــ  احدــاعو  روــم                        املــاد  احااصــ    اح شــر   

                   يـــول  رضـــف  ا احـــادا،         س  بلفـــ      8102        ا والعـــ        8102   6    02      تـــاراا     22                            اويا عـــ   شـــر   ـــ  احدـــاعو  روـــم 

 ملا يل
ً
      برعا ج اح  ع حداعو  برعا ج حا وار  توص   احشبك  احنابا    اححاتها  اوي  ا، املرا د     دا
ً
                                                                                        :    

 

       حفطبح:

2019 2020 2021  

 مليار ل رة 95 95 95

 

:   
ً
    ب  
ً
    

2019 2020  

 مليار ل رة 95 150

 

                     ا احباق  د   ت  يتس.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّ باحنعب  مل  اح اتج امللل                                                          ط   و  احعع  مل  تخوفض اح ا

     وســـعة          لتطـــو ر وت                     اح ائـــ  حدـــاعو  برعـــا ج       8102                                          رـــا   ـــنا ا وتـــ اح با ـــ يت ا احـــاد احـــ  ع حل ـــا  

  .    8180          مل  اح ا               رّ            ص  ترحفت                                            الشبكة الثابتة ومتمماا ا والخدمات املرافقة

 

 لذلك،

 

                                                                                      وا ــح  لار  املاحفــ  بن ــاد  اح اــر طــ  ا  احــادا، املكووظــ  طــ   شــر   املوالعــ  اح ا ــ   املوالعــا، 

         ابــــار                                                           ــــ   ـــحةها ا احــــادا، احــــ  ع حدـــواع   احصــــ ا ج  حفــــ  تـــم ا  ــــن با      8102            املكودـــ  ح ــــا  

  .                                               ا  احادا، امل  ر  غ   امل دود     كت واعو  برعا ج
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضر ليةالتعديالت الضر لية

  

          

                                      لغاية لغاية   الخامسة عشرةالخامسة عشرة  املادةاملادة  منمن

    والستو  والستو    الثامنةالثامنة  املادةاملادة
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة  

 

      تــــــــــــــــاراا      863                    ــــــــــــــــ  وــــــــــــــــاعو  احعــــــــــــــــ   روــــــــــــــــم      610      املــــــــــــــــاد  

88    01    8108    .  

                    باملايــــة مــــن حاصــــل  امــــل              امســــة وعشــــرو ُ     ُيخصــــص 

         االحتيــــا                          ســــ ر املســــتوفاة لصــــالح صــــندوق          غرامــــات ال

                     في قوى األمن الداالي.

                    مــــن حاصــــل  امــــل غرامــــات               عشــــرو  باملايــــةُ     ُيخصــــص 

                                         الســــــــــ ر املســــــــــتوفاة لصــــــــــالح البلــــــــــديات، وتــــــــــوزع هــــــــــذه 

 لألســس املعتمــدة فــي 
 
                 املخصصــات علــى البلــديات وفقــا
 
                         

                                         توزيع مخصصات البلديات من الرسوم املشتربة.

 

 

 
قتطع نسبة 

ُ
          ت
ُ
ّ       من الغرامات املحّصـلة مـن               ثالث   باملاية                 

 ألح ـام هـذا القــانو  
 
                   األح ـام القضـائية الصـادرة وفقــا
 
                            

                                         لصــــالح صــــندوق تعاضــــد القضــــاة. بمــــا تقتطــــع نســــبة 

                               باملايـــة مـــن الغرامـــات نفســـ ا لصـــالح              امســـة وعشـــر ن

 
 
 الصــــــــندوق التعــــــــاون  للمســــــــاعدين القضــــــــائي   وفقــــــــا
 
                                         

     150                       مـــــن املرســـــوم اإلشـــــترا ي رقـــــ       131            ألح ـــــام املـــــادة 

ــــوم    5    ّ         املعــــــــّدل واملــــــــادة       1913 / 9  /   11      تــــــــار    ـــــــن املرســــ           مـ

     ّ  املعّدل.      1913 / 9 /  29      تار       52             اإلشترا ي رق  

                                  قـــــانو  الســـــ ر رقـــــ قـــــانو  الســـــ ر رقـــــ       مـــــن مـــــن           401401                        تعـــــديل املـــــادة تعـــــديل املـــــادة     : :                         الخامســـــة عشـــــرةالخامســـــة عشـــــرة            املـــــادة املـــــادة 

                  بنص جديدبنص جديد         ا ا                        واالستعاضة عنواالستعاضة عن            20122012  //      243243

  

عـــــدل املـــــادة 
ُ
          ت
ُ
      2012 /  10 /  22      تـــــار        243                   مـــــن قـــــانو  الســـــ ر رقـــــ       401 

 ملا يلي:
 
        وفقا
 
     

 

                                     رو  باملايـــــــة مـــــــن حاصـــــــل  امـــــــل غرامـــــــات الســــــــ ر ُ       ُيخصـــــــص عشـــــــ

                     في قوى األمن الداالي.         االحتيا                      املستوفاة لصالح صندوق 
 

                                 باملايــــة مــــن حاصــــل  امــــل غرامــــات الســــ ر           ســــتة عشــــرةُ     ُيخصــــص 

                                               املســــــــتوفاة لصــــــــالح البلــــــــديات، وتــــــــوزع هــــــــذه املخصصــــــــات علــــــــى 

 لألســس املعتمــدة فــي توزيــع مخصصــات البلــديات 
 
                                       البلــديات وفقــا
 
             

        ملشتربة.           من الرسوم ا

 

قتطع نسبة 
ُ
          ت
ُ
ّ       باملايـة مـن الغرامـات املحّصـلة مـن              امسـة وعشـر ن                        

 ألح ــــام هــــذا القــــانو  لصــــالح 
 
                         األح ــــام القضــــائية الصــــادرة وفقــــا
 
                            

                                                   صـــندوق تعاضـــد القضـــاة. بمـــا تقتطـــع نســـبة عشـــر ن باملايـــة مـــن 

                                                الغرامــــــــــات نفســــــــــ ا لصــــــــــالح الصــــــــــندوق التعــــــــــاون  للمســــــــــاعدين 

 ألح ـــام املـــادة 
 
             القضـــائي   وفقـــا
 
    رقـــ            االشـــترا ي          مـــن املرســـوم      131              

          االشــترا ي          مـن املرسـوم    5    ّ         املعـّدل واملـادة       1913 / 9  /   11      تـار        150

     ّ  املعّدل.      1913 / 9 /  29      تار       52    رق  

  .    2019 / 1 / 1ُ                             ُيعمل ب ذا التعديل ابتداء  من 

            انو  قــد بجــب           مــن هــذا القــ     401                حيــث ك  نــص املــادة 

 عـــــن الخ  نـــــة العامـــــة اي عائـــــد كو حصـــــة ل ـــــا مـــــن 
 
                                          ليـــــا
 
    

                                        توزيــــــــع غرامــــــــات مخالفــــــــات الســــــــ ر املحصــــــــلة بموجــــــــب 

ـــــــبة  ـــــــ  ا بإلســ ـــر حصــ ــــ ـــــــائية، وحصــ ـــام قضــ ــــ ـــــن   55                               كح ــ      % مــــ

 بموجـــــــــــب 
 
       حاصـــــــــــل غرامـــــــــــات الســـــــــــ ر املســـــــــــتوفاة فـــــــــــورا
 
                               

                                محاضر ذات طابع كو بواسطة الوش ،

                                      وحيــــــث ك  حصــــــة صــــــندوق االحتيــــــا  فــــــي قــــــوى األمــــــن 

                                      انـــــص تقتصـــــر فـــــي قـــــانو  الســـــ ر الســـــابق علـــــى          الـــــداالي

ـــــــبة   و انـــــــــص   20     نســ
 
       % مـــــــــن الغرامـــــــــات املســـــــــتوفاة فـــــــــورا
 
                           

ـــــر علـــــــى نســـــــبة  ــــديات تقتصــ ـــن هـــــــذه   20                            حصـــــــة البلـــ          % مــــ

          الغرامات،

                                        وحيــــــث ك  الــــــنص الحــــــالي قــــــد لحــــــ  ز ــــــادة فــــــي حصــــــة 

                                     صــــــــــندوق االحتيـــــــــــا  فـــــــــــي قــــــــــوى األمـــــــــــن الـــــــــــداالي مـــــــــــن 

، بمــــا لحــــ  إضــــافة حصــــة 
 
                    الغرامــــات املســــتوفاة فــــورا
 
                      

              % مـن الغرامـات   45                          دة للطرف   املذبور ن بإلسـبة    جدي

ـــــــذلك  ـــار ا بـ ــــ ـــــــائية، ليشـ ـــــــام قضـ ـــــب كح ـ ـــــلة بموجـــ                                         املحصـــ

                                     صــــــــــــــندوق تعاضــــــــــــــد القضــــــــــــــاة والصــــــــــــــندوق التعــــــــــــــاون  

                                            للمســاعدين القضــائي   التــي حــددت حصــت  ما بإلســبة 

                   % من هذه الغرامات،  55
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 األسباب املوجبة  

  

 للتعديل 
 
         توزيع غرامات الس ر وفقا
 
                        

 

نوع 

 الغرامة

لصالح 

صندوق 

االحتيا  

في قوى 

األمن 

 الداالي.

لصالح 

 بلدياتال

لصالح 

صندوق 

تعاضد 

 القضاة

لصالح 

الصندوق 

التعاون  

للمساعدين 

 القضائي  

لصالح 

 الخ  نة

غرامات 

الس ر 

بموجب 

محاضر 

ذات طابع 

كو 

بواسطة 

 الوس 

20% 11% 0% 0% 14% 

الغرامات 

لة  ّ    املحص     

من 

األح ام 

 القضائية

20% 11% 25% 20% 19% 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــن  ــــــة مـــ ــــــة العامــ ـــــا  الخ  نــ ـــــث ك  حرمـــ         عائــــــــد كو     كي                                وحيـــ

                   الفات السـ ر املحصـلة                           حصة ل ا من توزيع غرامات مخ

ُ                        بموجــــب كح ــــام قضــــائية ُيعــــد ســــابقة اطــــرة فــــي تــــار                       

                  اليشريع اللبنان ،

                                                وحيث ك  الخ  نة العامة هي بـأمس الحاجـة إلـى مـوارد 

                                  إضافية تسد بعض العج  في موازن  ا،
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح الحاليالنص 

 

 

 

 

 

 نـوع الرسـ 
قيمة الرسـ  

 )ل.ل.(

( 9جدول رق  )

امللحق بقانو  

 املوازنة لعام 

 2000 200.000 إجازة عرض دعاية تجارية تلفزيونية
 1999 500.000 إجازة عمل فنانين )فئة أولى(:
 1999 250.000 إجازة عمل فنانين )فئة ثانية(:

 1993 10.000 رفأ: تصريح شهري مع آلية:دخول م
 1993 100.000 دخول مرفأ: تصريح سنوي مع آلية:

  غير محدد أشهر/سفرة واحدة: 3سمة إقامة لغاية 
أشممممممممممهر/عدة  6سمممممممممممة إقامممممممممممة لغايممممممممممة 

 سفرات:
100.000 1993 

 

                               تعديل بعض الرسـوم التـي تسـتوف  ا                                           املادة السادسة عشرة:املادة السادسة عشرة:

  م                        املدير ة العامة لألمن العا

 

ـــــن  ـــــتوف  ا املدير ـــــــة العامـــــــة لألمــ ــــي تســ ــــــوم التـــ                                               تعـــــــدل الرسـ

 للجدول التالي:
 
               العام وفقا
 
           

 

 نـوع الرسـ 
 قيمة الرسـ  

 )ل.ل.(

ّاوعف          350.000                                 مرال   رر د اي  تجارا  تلو

        900.000                             مرال   حت   اع   ا ن  و ل س:

        350.000                              مرال   حت   اع   ا ن  ناعف س:

       25.000       حف :                         د وة  ر ع: تطراح إلهر   ع 

        250.000                               د وة  ر ع: تطراح ص و   ع  حف :

       95.000                 وإلهر صور   اح  :   3                صح  موا   حغاي  

        150.000                وإلهر     صورا،:   4                صح  موا   حغاي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ   ــ ـــــ يلها     و     حفــ ــ ـــ ح ت ـ ــ ــ ــــو  املدتـ ــ ـــم                       احرصــ ــ ــ ــــ  ا   تـ ــ ـــــن         تل يــ ــ ــــوال         ـ ــ       حــ

 
ً
  شر    ا ا
ً
           

                          ط  ص فت لااد  اإيرادا، 

 

 لذلك،

            نإ املاد .           تم اوت اح
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

                                                                          فــرض غرامــة جديــدة علــى الشــر ات الســياحية فــرض غرامــة جديــدة علــى الشــر ات الســياحية                                         املــادة الســابعة عشــرة:املــادة الســابعة عشــرة:

          ادرةادرة                                                                                                            التي تستقدم وفود كجانب في حال تخلف من في ع دا ا عن املغالتي تستقدم وفود كجانب في حال تخلف من في ع دا ا عن املغ

 

                                                       تورر  ل  احشركا، احعـفاحف  احتـي تعـاد     ـود وراعـج  ـ  كـت 

                                                 شـــــــــي  طـــــــــ   هـــــــــ تها ياخلـــــــــ   ـــــــــ  املغـــــــــادر  غرا ـــــــــ   احفـــــــــ  بدفحـــــــــ  

             يعــــحح حبــــاق                                        ة.ة. ا دــــث ن نــــ    يــــ   ح ــــ   حب اعفــــ س           3.111.111

                              و ضا  احو   احعفاي  باملغادر .

 

        حبلــ يا،                          بدــرار  ــ   لاــر اح ا لفــ   ا                           تلــ د دوــائق ت بفــق  ــنإ املــاد  

ً                                 ب اً   ل  اوت اح   ير  ا  ا    اح ا .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       خاحوا، احشركا، احعـفاحف    خاحوـ  عاـا                  ط  ص فت اوو     

        اإوا   

 

 لذلك،

 

                    تم اوت اح  نا اح  .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة ترحالنص املق النص الحالي

 

 

 

                                 اســتحداب بعــض الرســوم واســييفا ها مــن                                           املــادة الثامنــة عشــرة:املــادة الثامنــة عشــرة:

                              قبل املدير ة العامة لألمن العام

 

                                                    تســـــتحدب الرســـــوم التاليـــــة و ـــــت  اســـــييفا ها مـــــن قبـــــل املدير ـــــة 

                   العامة لألمن العام:
 

 (     )ل.ل.

          فقـــــــــــــط امســـــــــــــو         50.000  (

                  كلف ل رة لبنانية 

                 ــــ  كــــت م ــــ   ورقـــــ  

        ت ضور .          ذحك    ك

          فقـــــــــــــط امســـــــــــــو         50.000

                 كلف ل رة لبنانية

                  ــــ  كـــــت   ا لـــــ  عدـــــت 

            كوفــــــــــــــــــــــــــــــــت حل حــــــــــــــــــــــــــــــــاة 

       ا راعج

ـــــف        200.000 ـــــا كلــ ـــط مئتــ              فقــــ

             ل رة لبنانية

               حدــــــــــــــا   ــــــــــــــ ح تطــــــــــــــراح 

               صــــــ و  حـــــــ  وة حـــــــر  

                   املراطــــــــة احبلراــــــــ  حمــــــــت 

            حفت رحركن

                       بدــــرار  ــــ   لاــــر اح ا لفــــ                             تلــــ د دوــــائق ت بفــــق  ــــنإ املــــاد  

ً               احبل يا، ب اً   ل  اوت اح                        ير  ا  ا    اح ا .             

 

 

ـــ فت  ــ ــ ــــ  صــ ــ                                         ت اـــــــــفم   ـــــــــض وعـــــــــوا  امل ـــــــــا  ، م ـــــــــا   ملـــــــــ  لاـــــــــاد          طـــ

          اإيرادا، 

 

 لذلك،

 

 تم اوت اح  نا اح  .
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة    

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

               )قــــــــانو  املوازنــــــــة       2011 / 4 /  11      تــــــــار       99           لقــــــــانو  رقــــــــ      مــــــــن ا    31      املــــــــادة 

  (    2011                             العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                             مــدة صــالحية جــواز الســفر والرســوم   :                        املــادة الثامنــة والثالثــو  

              املتوجبة عليه:

 

      1911 / 1 / 1      تـــــار       11 /  11   قـــــ               مـــــن القـــــانو  ر    9            تعـــــديل املـــــادة 

        رقــ            مــن القــانو    4                               جــوازات الســفر اللبنانيــة( واملــادة        )تنظــي  

           وتعديالا ا:    11 /  41

 
 

 
 

      0242   0   2      تـــــاراا     42    00                ـــــ  احدـــــاعو  روـــــم    2           ت ـــــ ة املـــــاد   -   و

                                                  ات افم روالا، احعور احلب اعف س بلف  تطبح كاحاال :

 

                                                     ــى رــوال احعــور ملــ   صــ   و   حــس صــ وا، و   شــر صــ وا، 

 ح لج املعا ع    اب ة  اج د حدا  رصم ر ي .
ً
                                           دا
ً
     

 

                ت ــــ ي تها بلفـــــ      22    64  م               ــــ  احدـــــاعو  روــــ   6           ت ــــ ة املــــاد   -   ب

              تطبح كاحاال :

 
 

                                                                      تعـــــديل مـــــدة صـــــالحية جـــــواز الســـــفر والرســـــوم تعـــــديل مـــــدة صـــــالحية جـــــواز الســـــفر والرســـــوم                                           املـــــادة التاســـــعة عشـــــرة:املـــــادة التاســـــعة عشـــــرة:

                املتوجبةاملتوجبة

  

       )قـــانو        2011 / 4 /  11      تـــار       99               مــن القـــانو  رقــ      31   دة         تعــدل املـــا

            ( مـــــدة صـــــالحية     2011                                     املوازنـــــة العامـــــة واملوازنـــــات امللحقـــــة لعـــــام 

                                           جواز السفر والرسوم املتوجبة عليه بحيث تصبح:

       )تنظـي        1911 / 1 / 1      تـار       11 /  11               مـن القـانو  رقـ     9           تعدل املادة 

    11 /  41               مــــــن القــــــانو  رقــــــ     4                               جــــــوازات الســــــفر اللبنانيــــــة( واملــــــادة 

           وتعديالا ا:

      1911 / 1 / 1      تـــــــار       11 /  11               مـــــــن القـــــــانو  رقـــــــ     9               ك . تعـــــــدل املـــــــادة 

                                                  )تنظي  جوازات السفر اللبنانية( بحيث تصبح  التالي:

ُ                                                  ُيعطــج جــواز الســفر ملــدة ثــالب ســنوات كو امــس ســنوات كو عشــر 

 لطلب املستد ي، وُ بّدل لقاء رس  جديد.
 
                ُ   ّ                سنوات وفقا
 
           

               وتعـــــديالا ا بحيـــــث     11 / 1 4               مـــــن القـــــانو  رقـــــ     4              ب. تعـــــدل املـــــادة 

              تصبح  التالي:

 

 

ــــ   ـــ ح     و     حفــ ــ ـــــ   ـ                                  رــــــوال صــــــور ملــــــ   صــــــ   تــــــسؤد  ملــــــ  الديــــــاد            حلفـ

                                                          ا  حـــاة اإداراـــ  طـــ  امل يراـــ  اح ا ـــ  حأل ـــ  اح ـــا   لاـــاد  احملوـــ  

ّا ـ  اح  حــ   عـ ج ارتوــا  كلوـ  مضــ ار رـوال احعــور                                                           احتـي تندــت  

           احبفو ت  .

                                               د كب      د ة اح احم يـر ض  ـ ح تعإلـ  ا، د ـوة     و         حف

                                                  و  احعحاح ب  وة ا شيا  احني  تدت ض حف  رـوال صـور م 

                                                           صا  وإلهر  باحاال   ن  روال احعور املح وح مل   ص   يطبح 

                                                      د     احف  باحنعب  حهنإ اح  ة     صا  وإلهر    مض ارإ.

                 ملجاة تدض ي بوروب                                 امل اي   اح  حف  امل اح   ط   نا ا    و       حف  

                                       تج ي  روال احعور  معحا مب اح .

 

ــــ       ــ ـــــاك       ملـــــــ                              ـــــــ  احضـــــــر ر  تعــــــــهفت صـــــــور او اـــــــفج     و     حفـ        ا  ـــ

                        املد ص   دا    اصك او ج.

 

 لذلك،

                تم  نا ا وت اح 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 تل د رصو  ا    اح ا :

 قيمة الرس  نوع الرس 

                    جواز سفر كو تجديده:

              مل   ص    اح    -

              مل    حس ص وا،  -

              مل    شر ص وا،  -

 

    ة.ة        410111

    ة.ة         3110111

    ة.ة         5110111

 

 

 يعطـــــــــــج اللبنـــــــــــانيو  املســـــــــــجلو  فـــــــــــي اللـــــــــــوائح   - ج
 
                                    اســـــــــــتثنائيا
 
         

                                           في الخـارج جـوازات سـفر ملـدة شـ ر ن لتمكيـن   مـن            االنتخابية

                                                 قيــــــام   بــــــواج    االنتخــــــا   مقابــــــل رســــــ  قيمتــــــه كلــــــف ل ــــــرة 

                                              لبنانيـــــــــــة علـــــــــــى ك  ال يتعـــــــــــدى تـــــــــــار   إصـــــــــــدار جـــــــــــواز الســـــــــــفر 

25  / 5 / 2011    .  

 

                   والباقي دو  تعديل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تل د رصو  مض ار روال احعور كحا يل :
 

 قيمة الرس  نوع الرس 

 )ل.ل.(         جواز سفر

 200.000               مل   ن ث ص وا،:

 300.000               مل    حس ص وا،:

 500.000               مل    شر ص وا،:

 

 

 

 يعطــــــــــج اللبنــــــــــانيو  جــــــــــوازات ســــــــــفر ملــــــــــدة ســــــــــتة كشــــــــــ ر   - ج
 
                                         اســــــــــتثنائيا
 
         

 مـــــــن القيـــــــام بفر ضـــــــة ال ـــــــ ، مقابـــــــل رســـــــ  قيمتـــــــه           لتمكيـــــــن  
 
                                        حصـــــــرا
 
    

                        امسو  كلف ل رة لبنانية.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة رحالنص املقت النص الحالي

                                                                                إعفــــــــاء امل سســــــــات العامــــــــة والبلــــــــديات واتحــــــــادات إعفــــــــاء امل سســــــــات العامــــــــة والبلــــــــديات واتحــــــــادات                                 املــــــــادة العشــــــــرو :املــــــــادة العشــــــــرو : 

                                                                                                              البلـــــــديات وســـــــائر كلـــــــخاص القـــــــانو  العـــــــام مـــــــن الغرامـــــــات املتوجبـــــــة البلـــــــديات وســـــــائر كلـــــــخاص القـــــــانو  العـــــــام مـــــــن الغرامـــــــات املتوجبـــــــة 

            عل  اعل  ا

 

    عـــ     ـــر  ت وـــى احبلـــ يا،  اتلـــادا، احبلـــ يا،  املسؤصعـــا، 
ً
                                                         ـــا
ً
    

            اوربـ   ل هـا                                                     اح ا    صائر وشيا  احداعو  اح ا   ـ  احغرا ـا، كا ـ  امل

                                                     اح اتجـــــــــــ   ـــــــــــ  املخاحوـــــــــــا، املا لدـــــــــــ  بضـــــــــــراب  احر اتـــــــــــج  ا رـــــــــــور  ـــــــــــ  

                                                           عـــــاخ   ها    صـــــفحا احاـــــع ر طـــــ  احاطـــــراح  ـــــ  تلـــــك احضـــــراب   و   ـــــ  

ّا ـــــــ   ــــــح  املهـــــــت احداعوعفــــــ     ـــــــ  املخاحوــــــا، املا لدـــــــ                                                            تعــــــ ي  ا حكي

                                   ـــ  وــــاعو   ــــراب  احـــ  ت ااحضــــراب   لــــ      63      68      60             بضـــراب  املــــواد 

                                                       س   ـــــ  املخاحوـــــا، املا لدـــــ  برصـــــم اح ـــــا ع املـــــال   بحـــــا   هـــــا          غ ـــــ  املدفحـــــ

                                                                ــــ   تعديــــ  رصــــم اح ــــا ع املــــال  املاورــــج  لــــ  املبــــاحال احتــــي د  تهــــا حلغ ــــ  

                                                              احغرا ــا، اح اتجــ   ــ  مإلــغاحها   ــ ك اح  حــ  اح ا ــ   إلــرط و  تدــو  

                                                             ح   هل  ووطا ا صا  وإلهر    تاراا مشر  نا احداعو  بحا يل : 
 

                                                   فــــع احضــــرائج  احرصــــو  املاوربــــ   ل هــــا بحــــا   هــــا تلــــك احتــــي         تعــــ ي  رح  -

ّ     ذحــك باحنعــب  حلضــرائج                                                             ت ــود ملــ  صــ وا، صــد ح   ا ــت  ــر ر احــ

                                                احرصو  احتي اوا  تها و  اصاو تها  حم تع د ا. 
 

                                                             تع ي  رحفع احضرائج  احرصو  املاوربـ   ل هـا احتـي ت ـود ملـ  صـ وا،   -

ّ     ذحــك با                            حنعـــب  حلضــرائج  احرصــو  احتـــي                                  حــم تعــدث   ا ــت  ـــر ر احــ

                        حم تدا  ها و  تعاو  ها.
 

                                              حفـــــ  م    ـــــض احاـــــر   حاحـــــح د   احتـــــ ا    ـــــض املسؤصعـــــا، 

        احدــاعو         وشــيا                                         اح ا ــ   احبلــ يا،  اتلــادا، احبلــ يا،  ف ــض 

          ا رـــــور                                                 اح ــــا  بحوربـــــاتهم احضـــــرا ف  املا لدــــ  بضـــــراب  احر اتـــــج 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــــاخ   ها       ـــ ــ ــ ــ ــ     واد                            بحوربــــــــــــــاتهم املا لدــــــــــــــ  بضــــــــــــــراب  املــــــــــــــ     و              عــ

ـــم      و                         ـــــ  وـــــاعو   ـــــراب  احـــــ  ت      63    68    60                  تلـــــك املا لدـــــ  برصــ

                             بنإلغاحها    ك اح  ح  اح ا        و                اح ا ع املال   

                                     احتــي ترت ــح  لــ  تلــك املسؤصعــا،  احبلــ يا،                    حفــ  م  احغرا ــا، 

                    احدـــاعو  اح ـــا  عتفجـــ         وشـــيا                              اتلـــادا، احبلـــ يا،  غ   ـــا  ـــ  

                    باحال كب ـ     وـ ر       مل                                          احت ا ها بحورباتها احضرا ف   ضلح 

                حها  ل  تلحلها 

 

 ،لذلك

 

                 را   نا ا وت اح.  
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                  تخفـــيض بعـــض الغرامـــات املترتبـــة لصـــالح تخفـــيض بعـــض الغرامـــات املترتبـــة لصـــالح     ::                                            املـــادة الحاديـــة والعشـــرو املـــادة الحاديـــة والعشـــرو  

                                                                                                            كو للبلـــــديات كو التحـــــادات البلـــــديات كو للم سســـــات العامـــــة كو كو للبلـــــديات كو التحـــــادات البلـــــديات كو للم سســـــات العامـــــة كو                 الدولـــــةالدولـــــة

                                                    لسائر كلخاص القانو  العاملسائر كلخاص القانو  العام

 

د، احدــواع   اوياضــ  صهــا                                         ي                       باصــاق ا  احغرا ــا، اح اتجــ   ــ   خاحوــا، حــ ي

                            اح اتجــــ   ــــ    اواــــ  املخاحوــــا،                                  وحما ــــا"  لــــ د  حتعــــواتها   احغرا ــــا، 

               ا، احب ـــا   تلـــك                                                لـــ  ا  ـــ ك اح ا ـــ  احبلراـــ   تلـــك اح اتجـــ   ـــ   خاحوـــ

   %  25                                                   املت تبـــــ  حلطـــــ     احـــــووني حلضـــــحا  ا راحـــــاع   تخوـــــض بنعـــــب  

                                                               بطـــور  اصـــاق ائف  احغرا ـــا، املاوربــــ  حل  حـــ  و  حلبلـــ يا، و   تلــــادا، 

                                                               احبلـ يا، و  حلحسؤصعــا، اح ا ـ  و  حعــائر وشـيا  احدــاعو  اح ـا    هحــا 

                                                       كاعــــــح  صــــــفل  تلطــــــفلها او ــــــر وــــــبض  و ــــــر تلطــــــفت...س  إلــــــرط و  يــــــام 

                                                       عـــ ي   ـــنإ املاـــع را،  ـــع احغرا ـــا، املخوضـــ   ـــ ة  هلـــ  صـــا  وإلـــهر  ت

                              تاراا مشر  نا احداعو .

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            حفـــــــــ  و    ـــــــــض احاـــــــــر   حاحـــــــــح د   تعديـــــــــ    ـــــــــض احرصـــــــــو  

                                          اح ائ   حل  ح   ح  املهت احداعوعف  املل د  

                                                        حفـــ  و  احغرا ـــا، اح اتجـــ   ـــ  احاـــع ر باحتعـــ ي  ت ـــادة وفحـــ  

             و  وكث                     احرصو  ط    ض ا حفا

                                          فع ج صو  ا   ا  ا واطادي  حب ض اململو   

                                                       حف  و    اك  خاحوا، ح د، احدـواع   اوياضـ  صهـا وحما ـا" 

                 ل د  حتعواتها 

                                                    ـــ  ورــــت  ــــ   إلــــحوة احاخوـــفض احغرا ــــا، املا لدــــ  بح اواــــ  

ـــ   ــ ــــ   ـــ ــ ـــــك اح اتجــ ــ ــــ   تلـ ــ ـــــ  احبلراــ ــ ـــ ك اح ا ـ ــ ــــ  ا  ـــ ــ ــــا،  لــ ــ                                                   املخاحوــ

                          حلطــــــــــ     احــــــــــووني حلضــــــــــحا                             خاحوــــــــــا، احب ــــــــــا   تلــــــــــك املت تبــــــــــ

          ا راحاع .

 

 من كجل ذلك،

 

  .               را   نا ا وت اح  
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                :     ، احضراب   52      املاد  

 

 حلدــاعو  روــم 
ً
                حــ    دــا
ً
              احدــاعو  روــم       0225   2   3 8      تــاراا     36          

      0222   0    81      تـــــــــــاراا    3              احدـــــــــــاعو  روـــــــــــم       0221   2    02      تـــــــــــاراا     82

      تـــــاراا      828              احدـــــاعو  روـــــم       0221   3    82      تـــــاراا    6              احدـــــاعو  روـــــم 

  .    0222   2    83      تاراا      012              احداعو  روم       0223    08    31

                            ح د    ة احضراب  كحا يعتن: 

 

                                                % اان ــــــا  باملنــــــ س  ــــــ  وعــــــم احــــــواردا، احطــــــا ف  اويا ــــــ    8  -

                صا    ي   ح   .   ة.       ة.        4111.111                   اب  احن    ياجا ل       حلضر 

 

                                                % اورف ــــــ  باملنــــــ س  ــــــ  وعــــــم احــــــواردا، احطــــــا ف  اويا ــــــ    6  -

ّاـ   ــ                      صـا    يـ   ح ــ         ة.  .   ة        4111.111                      حلضـراب  احـن  ي

                      حع   شر  لفو  ح   .    ة.    س ة.          05.111.111        ياجا ل ا

 

                                                  % اصـــــب   باملنـــــ س  ـــــ  وعـــــم احـــــواردا، احطـــــا ف  اويا ـــــ 2  -

ـــــ    ـــــ   ــ ّاــ ـــن  ي ــ ـــــراب  احــ ـــــر     ة.      ة.          05.111.111                      حلضـ ــــ   شــ           حعـــ

                       ة. ن ن    لفو  ح   .          31.111.111                       لفو  ح       ياجا ل  

 

                     من قانو  ضر بة الدال    51            تعديل املادة                          املادة الثانية والعشرو :

 

 حلدــــاعو  روــــم 
ً
                حــــ    دــــا
ً
      تــــاراا     82              احدــــاعو  روــــم       0225   2    83      تــــاراا     36          

      تــــــاراا    6              احدــــــاعو  روــــــم       0222   0    81      تــــــاراا    3              احدــــــاعو  روــــــم       0221   2    02

     012              احدــــاعو  روــــم       0223    08    31   اا     تــــار      828              احدــــاعو  روــــم       0221   3    82

  .    0222   2    83      تاراا 

    كحــــا                                         باحنعــــب  حلر اتــــج  ا رــــور    اإلــــا، احادا ــــ                  حــــ د   ــــ ة احضــــراب  

      يعتن:

                                                      اان ــــا  باملنــــ س  ــــ  وعــــم احــــواردا، احطــــا ف  اويا ــــ   حلضــــراب     % 8  -

     يخفــــــض                           ة.ة. صــــــا    يــــــ   ح ــــــ              4.111.111               احــــــن    ياجــــــا ل  

                               بة ملعاشات التقاعد وما يماثل ا.                         هذا املعدل إلى النصف بالإلس

                                                      اورف ــــ  باملنــــ س  ــــ  وعــــم احــــواردا، احطــــا ف  اويا ــــ   حلضــــراب     % 6  -

ّاـــــــ   ــــــ                                    ة.ة. صـــــــا    يــــــ   ح ـــــــ      ياجـــــــا ل          4.111.111              احــــــن  ي

         يخفــــــــض هــــــــذا                              س ة.ة.  حعــــــــ   شــــــــر  لفــــــــو  ح ــــــــ               05.111.111 ا

                                                    املعدل إلى النصف بالإلسبة ملعاشات التقاعد وما يماثل ا.

                                                     اصـــب   باملنـــ س  ـــ  وعـــم احـــواردا، احطـــا ف  اويا ـــ   حلضــــراب     % 2  -

ّاـــــ   ــــ                                  ة.ة.  حعـــــ   شــــر  لفـــــو  ح ـــــ                05.111.111              احــــن  ي

                         ة.ة. ن ن    لفو  ح   .          31.111.111        ياجا ل  

 

  ل  تـو    اح  احـ  بـ   اململوـ    صـفحا   ـ  ر ـع احضـراب  
ً
                                                     حرضا
ً
    

                        %   كنحك     اوت اح ر ـع   02      % مل    05                     ل  إلركا، ا  واة    

                                   احضراب   ل  ورباح اململو   ا  راد  

      %  لـــ    81                                              حفـــ  معـــ   ـــ  غ ـــ  املصـــ ر مبدـــا    ـــ ة  ـــرابي بواوـــع 

ّا      بلال       احوارد      ة.ة.             081.111.111                             ا، احطا ف  احتي ت

                                                     بحــا وعــ   ضــ ى  وــح وواــت  لــ  تل يــ  تلــك امل ــ  ، بلفــ  حــم 

                            ت    نساح   ع احاضيم املال  

 حل  احــــ  طــــ  احاملفــــ  طــــ  احضــــراب   لــــ  احر اتــــج  ا رــــور 
ً
                                                   تع ف ــــا
ً
       

                    اإلا، احادا   

 

 ،من كجل ذلك

 

                 را   نا ا وت اح.



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

41-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                          % ااحـــــــــــ   شـــــــــــر باملنـــــــــــ س  ـــــــــــ  وعـــــــــــم احـــــــــــواردا، احطـــــــــــا ف    00  -

ّاـ   ـ          ن نــ      ة.       ة.          31.111.111                              اويا ـ   حلضـراب  احــن  ي

         و  ح   .        صا    لف    ة.    ة.          41.111.111                       لفو  ح       ياجا ل  

                                           % ا حعــــــــ   شــــــــر باملنــــــــ س  ــــــــ  وعــــــــم احــــــــواردا، احطــــــــا ف    05  -

ّاـــ   ـــ         صـــا      ة.     ة.          41.111.111                              اويا ـــ   حلضـــراب  احـــن  ي

ـــــرا      ة.    ة.           081.111.111                       لفــــــــو  ح ــــــــ      ياجــــــــا ل   ــ ــــ    شـ ــ              ايــ

             لفو  ح   .

                                                % ا شر   باملن س    وعـم احـواردا، احطـا ف  اويا ـ     81  -

ّاــ   ــ                 ايــ    شــر      ة.       ة.  11         081.111.1                      حلضــراب  احــن  ي

             لفو  ح   .

 

 

 

                                                ااحـــــــ   شـــــــر باملنـــــــ س  ـــــــ  وعـــــــم احـــــــواردا، احطـــــــا ف  اويا ـــــــ      %  00  -

ّاــــ   ــــ            و  ح ــــ                     ة.ة. ن نــــ    لفــــ          31.111.111                      حلضــــراب  احــــن  ي

                        ة.ة. صا    لفو  ح   .          41.111.111              ياجا ل  

                                                 ا حعــــ   شــــر باملنـــــ س  ــــ  وعــــم احـــــواردا، احطــــا ف  اويا ـــــ      %  05  -

ّاــ   ــ                              ة.ة. صــا    لفــو  ح ــ        11        41.111.1                      حلضــراب  احــن  ي

                               ة.ة.  اي    شرا   لفو  ح   .           081.111.111        ياجا ل  

 

              طــــــــــا ف  اويا ــــــــــ                                   ا شــــــــــر   باملنــــــــــ س  ــــــــــ  وعــــــــــم احــــــــــواردا، اح   %  81  -

ّاـــــــ   ـــــــ                         ة.ة.  ايـــــــ    شـــــــر      111 .       081.111                      حلضـــــــراب  احـــــــن  ي

                   ة.ة.   اياــــــــــا    حعــــــــــ               885.111.111                       لفــــــــــو  ح ــــــــــ      ياجــــــــــا ل  

                     شر    لفو  ح   .

                                                 )امســـة وعشـــرو  باملئـــة( عـــن قســـ  الـــواردات الصـــافية الـــذي    %  25  -

                                 / ل.ل. مايتــا  وامســة وعشــرو  مليــو             225.000.000         ي  ــد عــن /

          ل رة.

 

 من 
 
    يطبق هذا النص اعتبارا
 
                     01  / 09  / 2019    .  
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

   -  32      املادة 

 

                                                   حـــدد معـــدل الضـــر بة علـــى كرنـــاح امل ـــن التجار ـــة والصـــناعية 

                                  وغ ر التجار ة على الصورة التالية:

  ال                                               % )كر عــــة باملئــــة( عــــن القســــ  الخاضــــع للضــــر بة الــــذي 4  -

                     /ل. تسعة مالي   ل رة.         9.000.000        يتجاوز /

                                                 % )سبعة باملئة( عن القس  الخاضع للضر بة الذي ي  ـد  9  -

                              /ل. تســــــــــــــــعة ماليــــــــــــــــ   ل ــــــــــــــــرة وال يتجــــــــــــــــاوز          9.000.000    عــــــــــــــــن /

                             /ل. ار عة وعشر ن مليو  ل رة.          24.000.000 /

                                                % )اثنا عشر باملئة( عن القسـ  الخاضـع للضـر بة الـذي   12  -

                             . كر عــــة وعشــــر ن مليــــو  ل ــــرة وال    / ل          24.000.000         ي  ــــد عــــن /

                              / ل. كر عة وامس   مليو  ل رة.          54.000.000        يتجاوز /

                                          % )ســــــتة عشــــــر باملئــــــة( عــــــن القســــــ  الخاضــــــع للضــــــر بة   11  -

                             / ل. ار عـة وامسـ   مليـو  ل ـرة          54000.000              الذي ي  ـد عـن /

                            /ل. ماية وكر عة مالي   ل رة.           104.000.000           وال يتجاوز /

                                        مــــــن املرســـــوم االشــــــترا ي  مــــــن املرســـــوم االشــــــترا ي          3232                        تعـــــديل املـــــادة تعـــــديل املـــــادة                                                   املـــــادة الثالثـــــة والعشــــــرو :املـــــادة الثالثـــــة والعشــــــرو :

                                                          وتعديالته )قانو  ضر بة الدال(وتعديالته )قانو  ضر بة الدال(            19591959  //  11  //    1212            تار   تار             144144        رق  رق  

 

      0252   4    08      تـــــاراا      066  م                       ـــــ  املرصـــــو  ا إلـــــت اع  روـــــ    38           ت ــــ ة املـــــاد  

                                                 ت  ي ت  اواعو   راب  اح  تس بلف  تطبح كحا يل :
 

                                                        حــــــــ د   ــــــــ ة احضــــــــراب   لــــــــ  وربــــــــاح املهــــــــ  احاجاراــــــــ   احطــــــــ ا ف   غ ــــــــ  

                             احاجارا   ل  احطور  احااحف :

                                                    اورف ـــــــ  باملنـــــــ س  ـــــــ  احدعـــــــم اويا ـــــــع حلضـــــــراب  احـــــــن    ياجـــــــا ل    % 6  -

                        ة.ة. تع     ي   ح   .         2.111.111  

ــــــ   ــــــ     % 2  - ّا                                                   اصــــــب   باملنــــــ س  ــــــ  احدعــــــم اويا ــــــع حلضــــــراب  احــــــن  ي

     ة.           86.111.111                                ة. تعـــ     يــــ   ح ــــ      ياجــــا ل           2.111.111  

                         ارف     شرا   لفو  ح   .

ّاــ   ــ     %  08  -                                                       اان ــا  شــر باملنــ س  ــ  احدعــم اويا ــع حلضــراب  احــن  ي

                                           ة.ة. ورف ــــــــــــ    شــــــــــــرا   لفــــــــــــو  ح ــــــــــــ      ياجــــــــــــا ل           86.111.111  

                                ة. ورف     حع    لفو  ح   .  11        56.111.1  

ّاـ   ـ     %  04  -                                                      اصا   شر باملنـ س  ـ  احدعـم اويا ـع حلضـراب  احـن  ي

                                           ة.ة. ارف ـــــــــــ    حعـــــــــــ    لفـــــــــــو  ح ـــــــــــ      ياجـــــــــــا ل           56.111.111  

                             ة.  اي   ورف     ي   ح   .           016.111.111  

  ل  تو    اح  اح  ب   اململو     صفحا     ر ع احضراب  
ً
                                                      حرضا
ً
    

   %   02      % مل    05                     ل  إلركا، ا  واة    

     لـــ     %  80                                              حفـــ  معـــ   ـــ  غ ـــ  املصـــ ر مبدـــا    ـــ ة  ـــرابي بواوـــع 

     ة.ة.             016.111.111                      احربح احن  ياخ ى  بلال 

   حــم                                                    بحــا وعــ   ضــ ى  وــح وواــت  لــ  تل يــ  تلــك امل ــ  ، بلفــ 

                            ت    نساح   ع احاضيم املال  

 

 ،من كجل ذلك

 

                 را   نا ا وت اح  
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                        عن القس  الخاضع للضـر بة                         % )واحد وعشر ن باملئة (  21  -

                            / ل. ماية وار عة مالي   ل رة           104.000.000              الذي ي  د عن /

 

 

 

 

        الشـــــــر ات   -                                      كمـــــــا كرنـــــــاح شـــــــر ات األمـــــــوال )الشـــــــر ات املغفلـــــــة

                             شـــــــر ات التوصـــــــية باألســـــــ   بالإلســـــــبة   -                املحـــــــدودة املســـــــ ولية

  %   19                                         للشـــــــر اء املوصـــــــ  ( فتخضـــــــع لضـــــــر بة نســـــــلية قـــــــدرها 

                   )سبعة عشرة باملئة(.

 

                                               اب الضر بة يتر  من الرنح الخاضع ل ا ما  ا  دو        عند حس

                                             األلف ل رة. وال تضاف كية عالوة على كصل الضر بة.

  

  

 

                                                  ا احـــــ    شـــــرا  باملنـــــ  س  ـــــ  احدعـــــم اويا ـــــع حلضـــــراب  احـــــن     %  80  -

ّاــــــــــ   ــــــــــ                                       ة.ة.  ايــــــــــ   ورف ــــــــــ    يــــــــــ   ح ــــــــــ             111.111 .   016         ي

                                     ة.  اياا    حع    شر    لفو  ح   .           885.111.111        ياجا ل  

                                                 ا حعــــ    شــــر   باملنــــ س  ــــ  احدعــــم اويا ــــع حلضــــراب  احــــن    %   85  -

ّاـــ   ـــ                                      ة.ة.  اياـــا    حعـــ    شـــر    لفــــو             885.111.111        ي

      ح   .

 

              شـــــــــركا، امللـــــــــ  د    اح  -                                      و ــــــــا وربـــــــــاح إلـــــــــركا، ا  ـــــــــواة ااحشـــــــــركا، املغولـــــــــ 

                                             إلـــــــــركا، احاوضـــــــــف  با صـــــــــهم باحنعـــــــــب  حلشـــــــــركا  املوضـــــــــ  س   -        املعـــــــــسؤ حف 

                   اصب    شر  باملن س.   %  02                          اخضع حضراب  مع ف  و ر ا 

 

                                                            ـــ  حعـــاب احضـــراب  يتـــ ك  ـــ  احـــربح اويا ـــع حهـــا  ـــا كـــا  د   ا حـــ  

                                        ح   .    تضا  وي        ل  وضت احضراب .

 

    و حاة
ً
         ي بق  نا اح   ا ابارا
ً
  .    8102      اح ا                         
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    إلغاء اإلعفاءات من الرسوم الجمربيةإلغاء اإلعفاءات من الرسوم الجمربية                                                  املادة الرابعة والعشرو :املادة الرابعة والعشرو : 

  

                                                     لغـــــــ  اإ وـــــــا ا،  ـــــــ  احرصـــــــو  اواحركفـــــــ  املح وحـــــــ  وبـــــــت ضـــــــ  ر  ـــــــنا  ت

                                                    احدـــــــــاعو   يشـــــــــحت اإحغــــــــــا  اإ وـــــــــا ا،  ــــــــــ  اووـــــــــ  ا دمــــــــــى   ـــــــــ  رصــــــــــم 

                                                         ا صــــــته ك احــــــ ا ل  صــــــوا   رد، طــــــ  وــــــاعو  اواحــــــارك و  طــــــ  غ ــــــ إ  ــــــ  

                  احدواع    ا عاح .

                   عتننى    اإحغا :

                    بــ   حب ــا   صــائر                                               و .  احعــلع احتــي تــ   ا تواوفــا،  امل ا ــ ا، امل دــود

ّئن.                                                ا ورا   ل  م ادتها    اإ وا  احما ت و  اوا

ّرا ـــــ   احطـــــ ا     ايحفـــــا،                                                              ب. اي ،  املـــــواد ا  حفـــــ  املعـــــا حل  طـــــ  اح

                                                          احاجه ـــ ا، املعـــا حل   ــــ  ذ   ا حافارـــا، اوياضــــ    ـــح  احدوا ــــ  

                                                 امل طو   ل ها ط  احدواع   احتي ترع   نإ اإ وا ا،.

  (EV)                                                وا يـ   غ ـ  امللونـ  حلبينـ  صـوا  ت حـت  لـ  احكهربــا               ج. احعـفارا، ا

  حمـــــا  املـــــاد  (Hybride                    و  احعـــــفارا، اح اف ـــــ  
ً
             س   دـــــا
ً
            ـــــ  احدـــــاعو      55      

  .    8102   6    02      تاراا     22    روم 

                                                       د. اإ وـــــــــا ا،  ـــــــــ  احرصـــــــــو  اواحركفـــــــــ  امل طـــــــــو   ل هـــــــــا طـــــــــ  احدـــــــــاعو  

                                               اا حمــــــــــا  احضــــــــــرا ف  املا لدــــــــــ  با مشــــــــــ   احبت  حفــــــــــ    دــــــــــ      8102    52
ً
 ا
ً
 

  .    8101   2    86      تاراا      038        حلداعو  

ن ــح حكاحـــارك وبهـــا شــو ح  باإلـــر  ملـــ  حب ــا  وبـــت مشـــر  ه               ل                                               . احعــلع احتـــي يل

                                                             ـنا احدـاعو    لـ  و  يلـ د املجلـس ا  لـ  حكاحـارك   ـ  اصـا    رو  

                                             ير اواحارك اح ا   حفا، ت بفق  نإ احودر .

 

 

   تـي                       ـ  احرصـو  اواحركفـ  اح          اإ وـا ا،                      طـ  صـ فت  ـ   احاوصـع طـ  

ّا   احلب اعف  كبي  اوي
ل
  ي                   ت
ل
         تلاارها              عار  ملوارد    

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                    ءات علـــى رســـ  الســـ ر ءات علـــى رســـ  الســـ ر                               إلغـــاء بعـــض اإلعفـــاإلغـــاء بعـــض اإلعفـــا                                                  املـــادة الخامســـة والعشـــرو :املـــادة الخامســـة والعشـــرو : 

                  واليسجيلواليسجيل

 

لغــــــ  اإ وــــــا ا، املح وحــــــ  حــــــب ض ا شــــــيا  
ل
    عــــــ    ــــــر  ت

ً
                                    ــــــا

ل
             

ً
    

                                                            اواهـــا،  لـــ  رصـــو  تســـافت  صـــ   رحفـــع املركبـــا،  ايحفـــا،  باصـــاق ا  

                                اإ وا ا، امل  ا  حكاها، احااحف :

 

                                             ذ   ا حافارا، اوياض    دا حلداعو  اويا  صهم. -

-  
ً
 اح  ح   املسؤصعا، اح ا   حطرا
ً
                                  احبل يا،  اتلادا، احبل يا،.                           

                               احهفنا، اح بلو اصف   احد طلف . -

                                           اح  ا  م املال    احوكا ، امل  ند   ةها. -

 

                                                         ذحــــــك  ــــــح  احدوا ــــــ  امل طــــــو   ل هــــــا طــــــ  احدــــــواع   احتــــــي ترعــــــ   ــــــنإ 

          اإ وا ا،.

  

 

 

 

 

 

 

                                                  ملــــا كاعــــح   ــــض اواهــــا،   وفــــ   ــــ  رصــــو  تســــافت املركبــــا، و  

                   بحورج وواع    اض                       رصو  ص   ا و  كل هحا 

ّا ـــ   ائـــ ا،  ،  لـــ  اوي                                 ي                      ملـــا كـــا   ـــ  إلـــع   ـــنا اإ وـــا  و  يوـــوي

              ي               احف  ه  بع سي اووار  مح ها 

ـــا  ــــ   ةهــ ـــا ، امل  ندـ ـــم املالـــــ    احوكــ ــــا    احـــــ  ا  ــ ـــا  م وـ ـــا كــ                                                        ملــ

                       اح  حف  ط   نا احشع             ا تواوا،         ينسام  ع 

   و                اوياضـــ   ـــ  د              ا حافارـــا،                          ملـــا كـــا  ياورـــج  را ـــا  ذ   

    ي                                يحسي ذحك بحب و املعا ا  ب   املواو    

                                                بحـــــــــــا وعـــــــــــ  يداضـــــــــــ ي حطـــــــــــر اإ وـــــــــــا  باملسؤصعـــــــــــا، اح ا ـــــــــــ  د   

                                                   املسؤصعا، احتي تعاوف   حا تعاوف      املسؤصعا، اح ا   

 

  لذلك

 

       وت اح.  ا         را   نا 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20120199  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                إلـــــى القـــــانو  رقـــــ  إلـــــى القـــــانو  رقـــــ        11--      154154                        إضـــــافة املـــــادة إضـــــافة املـــــادة     : :                                             املـــــادة السادســـــة والعشـــــرو املـــــادة السادســـــة والعشـــــرو  

                            )قانو  الس ر()قانو  الس ر(            20122012  //    1010  //    2222                            الصادر بتار   الصادر بتار             243243

 

       اوــــــاعو        8108    01    88              احطــــــادر باــــــاراا      863                     يضــــــا  ملــــــ  احدــــــاعو  روــــــم 

             احاال  عطها:   0-   154             احع  س املاد  

    :   0-   154      املادة  "

 حلودر  
ً
           ا
ً
  وروـا  حوحـا،      056          ـ  املـاد     2    

               ـ   ـنا احدـاعو   تطـ ي
                   ي

                                                        ايحفـــــــا، احعـــــــفاحف  املح ــــــــ   بحورـــــــج وـــــــرار يطــــــــ ر  ـــــــ   لاـــــــر اح ا لفــــــــ  

 غ ــــ  
ً
 اصــــ  كـــت ا روــــا  اوياررــــ   ـــ   ــــنا احاطـــنف  وروا ــــا

ل
      احبلـــ يا،   ت

ً
                                            

ل
             

         ح   ".

وــــرر رصــــو   لــــ   ــــاحمن حوحــــا، ايحفــــا، ذا، ا روــــا  املح ــــ    ــــ  كــــت 
ل
                                                        ت
ل
 

 ملا يل :  AP,AG,R,J,D,C                       احر ول باصاق ا  احر ول 
ً
         ذحك   دا
ً
          

 
 
 كوال
 
                                                      فــــي بــــدل الرســــ  الســــنوي علــــى كرقــــام اللوحــــات الســــياحية املم ــــزة   :    

وــــــــرر رصــــــــو  صــــــــ وا   د و ــــــــ   لــــــــ  وروـــــــــا                  املوضــــــــوعة فــــــــي الســــــــ ر
ل
                                : ت
ل
   

 حلاطــــنف  امللــــ د طــــ  اواــــ  ة 
ً
                         احلوحــــا، املح ــــ    اح ائــــ   حلحفــــا،   دــــا
ً
                                   

       ودعاإ:

ــــ  ع  ــــنإ احر 
ل
            ت
ل
  ــــع رصــــو  احعــــ      ــــق احدــــواع    احدــــرارا،  

ً
                                       صــــو  صــــ واا
ً
         

                                   املر ف  اإررا   ايحفا، املخاط  بنحك.

د  ـــنإ احرصـــو   باإلـــر   ـــ  اح ـــا             با صـــاد ة      8102              ي                             ملـــر   احـــ    تعـــ ي

                                                           ــ  رصــو  احعــ     ي اصــ   ــ   تعــ ي   احــك احلوحــ   ــنا احرصــم  ــ ة 

ـــ ــ ــــف  ايحفـ ـــا  تخطــ ــ ـــــا كـ                               ا، بعروــــــا   ــــــو  ــــــ  ا اطــــــا  اح  حــــــ                   ملـ

                  فنـــــ  مدار  احعـــــ     -                                         احلب اعفـــــ   حنلـــــ  بـــــولار  اح ا لفـــــ   احبلـــــ يا،

                   ايحفا،  املركبا،.

                                                   ملــــــا كــــــا  اح  يــــــ   ــــــ   ــــــاحمن حوحــــــا، ايحفــــــا، و ــــــواب ا روــــــا  

                                                     املح ـــــ    عـــــاوف     ـــــ    ـــــ   تح ـــــ  م  ـــــ  صـــــائر املـــــواو     د   

                ا ا  امل طــو    ــ                                       د ــع و  رصــو  حدا هــا   حــا يحــس بحبــ و املعــ

            ط  اح صاور.

ّا ــــــــ    حكي
ً
          ملــــــــا كــــــــا   ــــــــرر رصــــــــم  لــــــــ   ــــــــنإ ا روــــــــا  يــــــــ ر و ــــــــوا 
ً
                                        

                                                     احلب اعفـــ    اكـــر   ـــ   ا صانعـــابف  طـــ  تخطـــف  وروـــا   ح ـــ   

ّل ووا   احشوا ف   املعا ا .                                                  حب ض املعاوف ي    ي 

 

 ،لذلك

                    تم م  اد  نإ املاد .
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      حهفنـــ            ت ـــالة   ـــ                                                     هلـــ  ورف ـــ  وإلـــهر  ـــ  تـــاراا عوـــاذ  ـــنا احدـــاعو  بحنابـــ 

                             احروم املح   اح ائ  ح .                             مدار  احع    ايحفا،  املركبا، 

 
 
 ثانيا
 
    :                                  في بدل التخصيص برق  اللوحة املم ز  :      

                                                    يـــ  ع بــــ ة تخطــــف  ملــــر   احــــ    ـــ  وبــــت احراغــــج باحلــــك احلوحــــ   - 0

 ملا يل : 
ً
         ذا، احروم املح        تاراا عواذ  نا احداعو    دا
ً
                                                 

                           س احـــــوارد  طـــــ  اواـــــ  ة املر ـــــق:           310.610.51         0.410.210   : ا      الفئــــات     101

ّاد  لنـي ا روـا  املح ـ    ـح   ـنإ احونـا،   لـ  و                                                                 ت رر حل حـو  طـ   ـ

                                              ي رح بب ة اح رح املل د ط  ذا، اوا  ة حمت  ن . 

د  ّاد    ــ ي  و ضــا   ــنإ احكا ــ   تلــ ي                                     ي                       ي  تاــول  وا ــ   اضــ  ت اــفم  ــنا املــ

            احبل يا،.                                             حف   حلها بحورج ورار يط ر     لار اح ا لف  

د طـ  اواـ  ة            باقي الفئات     102                                  ي            : يـ  ع بـ ة احاخطـف    ـق املبلـال امللـ ي

                       املر ق املدابت حمت  ن . 

 حـــــــ    ي  ـــــــى ضـــــــكي 
ً
             ي   ـــــــ  د ـــــــع  ـــــــنا احبـــــــ ة يطـــــــبح روـــــــم احلوحـــــــ   لمـــــــا
ً
                                      

                                                  تخطف      طكو  تسافت احعفارا،  ايحفا،  دابت ذحك. 

 
 
 ثالثا
 
    :                                     في بيع اللوحة ذات الرق  املم ز للغ ر   :     

                                                            ملــاحمن احلوحــا، ذا، ا روـا  املح ــ   وبــت تـاراا عوــاذ  ــنا احدــاعو        يحكـ  

       طـــــــــكو                                         ـــــــــ   فنـــــــــ  مدار  احعـــــــــ    ايحفـــــــــا،  املركبـــــــــا،            و   عالطـــــــــلوا 

                                                        تسـافت احعــفارا،  ايحفــا،  لـ  ضــك تخطــف  بـروم كــت  ــةهم   دابــت 

                                              %  ــ  بــ ة احاخطــف  اح ائــ  حونــ  احــروم   ــق اواــ  ة  5          رصــم   ــادة 

           ـــــــ ة املهلـــــــ        8102                   احرصـــــــم  ـــــــ  اح ـــــــا                       املر ـــــــق  طـــــــ  حـــــــاة تـــــــم تعـــــــ ي

.
ً
 املل د  ط  و  
ً
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                                                       يحكـــــــ    ـــــــواب احطـــــــموك با روـــــــا  املح ـــــــ    بفـــــــع حوحـــــــاتهم  ـــــــ  احغ ـــــــ  

                                                         بحورــج  دــ  يـــ ام حــ ي احماتــج باح ـــ ة  يوــرر  لــ   ـــنا احبفــع رصـــم 

        احهفنــــ                                      %  ــــ  بـــ ة احاخطــــف  اح ائــــ  حلـــروم   تطــــ ر  5             اعادـــاة   ــــادة 

 
ً
 ر ي ا

ً
ا
ي
 حنحك ضم

ً
 عتفج 

ً
      

ً
 
ي
        

ً
               املاحك اوا ي .       باصم     

 
 
 رابعا
 
    :                                             في التنازل عن اللوحة ذات الرق  املم ز لعدارة   :     

                                              ذا، ا روـــا  املح ـــ    بحـــا   هـــا احلوحـــ  املو ـــو   طـــ               ملاحـــك احلوحـــ      يحكـــ  

ة حوحاـــــ                                                      ي        ا عدـــــار  احا ـــــالة  ـــــ  حوحـــــاتهم حطـــــاوه اإدار    لـــــ  و  تبـــــ ي

      دــث                                                        بلوحــ  ذا، روــم غ ــ   ح ــ  د   د ــع و  رصــو   ذحــك ملــر   احــ   

    ذا،                                                      شـــــحت  ـــــنا اإ وـــــا  وكثـــــ   ـــــ  حوحـــــ  ذا، روـــــم  ح ـــــ   حلوكـــــ   ـــــ  

       احشي .

  ولــــج احا ــــالة ملــــ   فنــــ  مدار  احعــــ    املركبــــا،  ايحفــــا،   اــــ  ت 
دــــ ي                                                            يل
 ل  ي

ر . 
ي
     نا احروم بدا    امل لو ا، حألروا  املح    املاو 
ي
                                              

 
 
 اامسا
 
    :                               في بدل تخصيص رق  ااص غ ر مم ز   :     

                          وـــــم  ـــــا  غ ـــــ   ح ـــــ   اـــــو ر  و                            يحكـــــ     شـــــي  يرغـــــج بتســـــافت ر 

                                                           سات  نا احروم  ل  و  يـ  ع حدـا  ذحـك   ملـر   احـ   بـ ة تخطـف  

               ح    حب اعف .          511.111        ادة 

 
 
 سادســا
 
                                                      :    شــحت اإ وــا   ــ  د ــع رصــم احعــ    هحــا كــا  عو ــ  اإ وــا       

                                                             ــ  د ـــع احرصـــم احعـــ و  حلـــروم املح ــ  و  بـــ ة احاخطـــف  بـــروم  ح ـــ  و  

                                        ا  غ    ح    امل طو   ل ها ط   نإ املاد .                  ب ة احاخطف  حروم  

 
 
 سابعا
 
                                                    تل د دوـائق ت بفـق  ـنإ املـاد  بحورـج وـرار  شـت ك يطـ ر  ـ     :     

                                       لار اح ا لف   احبل يا،   لار املاحف .
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 بدالت التخصيص والرسوم السنو ة

فئة 

 األرقام

تصإليف 

 األرقام

 بدل تخصيص

)على األرقام التي تسجل بعد نفاذ 

 بالل رة اللبنانية   (القانو  

 رس  سنوي 

 )على  ل األرقام(

 بالل رة اللبنانية

3 

3.0 
ّاد اح لني حدا  ب ة  ي رح بامل

 ة.ة. 65.111.111ورح   ادة 
2,300,000 

3.8 6101110111 2,000,000 

3.3 3101110111 1,400,000 

3.6 8101110111 1,000,000 

6 

6.0 
ّاد اح لني حدا  ب ة  ي رح بامل

 ة.ة. 82.111.111ح   ادة ور 
1,300,000 

6.8 0401110111 100,000 

6.3 201110111 400,000 

6.6 305110111 110,000 

5 

5.0 
ّاد اح لني حدا  ب ة  ي رح بامل

 ة.ة. 81.111.111ورح   ادة 
1,100,000 

5.8 201110111 450,000 

5.3 305110111 110,000 

5.6 003110111 10,000 

4 

4.0 
ّاد اح لني حدا  ب ة  ي رح بامل

 ة.ة. 03.511.111ورح   ادة 
1,000,000 

4.8 201110111 400,000 

4.3 802110111 130,000 

2 

2.0 
ّاد اح لني حدا  ب ة  ي رح بامل

 ة.ة. 03.511.111ورح   ادة 
1,000,000 

2.8 201110111 400,000 

2.3 802110111 130,000 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  حة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقتر للتعديالت املقتر     
  

              األسباب املوجبة            النص املقترح            النص الحالي

                            رسوم اإلنشاءاترسوم اإلنشاءات                                                  املادة السابعة والعشرو :املادة السابعة والعشرو : 

  

               ـ  احدـرار روـم     41 ل                                       ل وى     ـ   احرصـم امل طـو   لفـ  طـ  املـاد   - 0

     022                                    ااحاوطـــف ، املا لدـــ  بت وفـــن احدـــرار روـــم       0284   3    05      تـــاراا      022

                                   املخـــــــــا  باحســــــــــات اح دـــــــــار س و ـــــــــواب اوودــــــــــو        0284   3    05     اراا  تـــــــــ

                                                           اح فنفـــــ  املدفـــــ   طـــــ  احســـــات اح دـــــار  احـــــني  حـــــم   لحـــــوا رئـــــيس املكاـــــج 

                                                            اح دـــار  امل ـــا   بـــاحاغف  ا، احتـــي وـــرو،  لـــ  وـــوا    شـــاح ،  دـــار م 

                                                           ـــ ة املــــ   امللــــ د  طــــ  املــــاد  املـــنكور  و ــــ إ مذا تــــم اإ ــــ    ــــ   ــــنإ 

  .    8102    08    30                     احرصم ط   هل  ووطا ا                   احاغف  ا،  تعدي 

 

                                              حت صهنا اح    ور مشرإ ط  اوارا   احرصحف . - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــ  و ــواب اوودـو  اح فنفــ  وــ  ورــر ا تغف ــ ا، 
ً
 كب ــ ا

ً
                                          م   ـ دا

ً
      

ً
       

                                                          لـ   شـاح ،  دــاراتهم كنإلـاد  ا بنفـ  و   ــ  ها و   رل ـا  غ ــ  

ـــا  وإلــــهر  حــــم  ـــ   ــــ  صـ ـــ ى  لــــ   ــــنإ احاغف ــــ ا، وكثـ                                                     ذحــــك  وــــ   ضـ

 ملــا رــا  طــ  عــ  املــاد    
ً
                     لحــوا رئــيس املكاــج امل ــا     دــا
ً
    ــ      41                            

.      0284     022       احدرار 
ً
 ا  ر احن    ر هم ح  ع احرصم  ضا وا
ً
                                   

 

                                                 م  اوتــــــــ اح  ــــــــنا احــــــــ   ير ــــــــن ملــــــــ  تشــــــــافع و ــــــــواب اوودــــــــو  

                                                        اح فنفـــ   لـــ  احاطـــراح  ـــ  احاغف ـــ ا، احتـــي وـــرو،  لـــ   دـــاراتهم 

              اوـــــع  لـــــ  ا رر                                         حاطـــــبح وفـــــود احاـــــوفو  اح داراـــــ    ابدـــــ  حلو 

ّا ـ  د   د ـع احرصـم                                                         باإ ا   مل  اصـتفوا  احرصـو  ملطـكو  اوي

        املضا  .

 

 لذلك،

                  تم   ع  نإ املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

  :    8102    46    روم               احداعو      06      املاد  

   % 8                                              ــــ  ت اــــفم  دــــ  بفــــع  دــــار   حعــــوح يوــــرر رصــــم وــــ رإ 

                                                        اان ـ   باملائــ س يلتعـج  لــ  نحـ  املبفــع املبـ   طــ  اح دـ   اضــا  

                                                    محفــ  احرصــم احبلــ    ذحــك ك   ــ   ــ  اضــت وفحــ  رصــم احوــرا  

         اح دار .

 

ّا ـــ   ـــ ة  حعـــ                                                   ياورـــج تعـــ ي   ـــنا احرصـــم طـــ  ضـــ     اوي

  ـ  تـارا
ً
 ا ابـارا

ً
         شـر يو ـا

ً
        

ً
                                ا ت اـفم  دـ  احبفـع املحعـوح  لــ  و          

                                               ع د احرضف      تسافت اح د  ط  احسات اح دار .

 

                                                          يحك  اصت داد احرصم امل  و   املشار محف  و  إ ط  حاة     

                                                    تســـافت اح دـــ  طـــ  احاـــوفو  اح فنفـــ  حل دـــار املبفـــع  ـــ ة صـــ   

                       ت افم  د  احبفع.

                              السجل العقاري السجل العقاري                                       تنفيذ البيوعات فيتنفيذ البيوعات في                                                  املادة الثامنة والعشرو :املادة الثامنة والعشرو :

  

    عـــــــــــ    ـــــــــــر     ـــــــــــى ا شـــــــــــيا   - 0
ً
                        بطـــــــــــور  اصـــــــــــاق ائف      ـــــــــــا
ً
                     

                                                               اح بف فــو   امل  واـــو  احـــني  بلـــولتهم  دــود بفـــع  و   كـــا ، غ ـــ  وابلـــ  

ّة   احــــ  حــــ ي احماتــــج اح ــــ ة  و ــــو ها إلــــرا  اح دــــارا،   ي ــــود                                                            حل ــــ

      8102    08    30                                                  تــاراا ت افحهــا ملــا وبــت مشــر  ــنا احدــاعو    هلــ  ووطــا ا 

                                                  ـــــنإ اح دــــــود  احوكـــــا ، حــــــ ي و اعـــــا، احســــــات اح دـــــار   لــــــ          حتســـــافت

                     وصا  رصم  را  مع ا :

                                                   بالإلســــــبة للوحـــــــدات الســـــــكنية التـــــــي يتملك ـــــــا اللبنـــــــانيو  عـــــــن    % 8 -

              ل رة لبنانية.        مليو       395                         من قيم  ا الذي ال ي  د عن         الج ء 

ـــن                 % 3 - ــ ــــد عـ ــــذي ي  ــ ـــــكنية الــ ـــدات السـ ــ ــــة الوحـ ـــن قيمــ ــ ــــ ء مـ ـــن الجــ                                                            عـــ

                               ونالإلسبة لسائر العقارات األارى.    .ل.  ل        مليو       395

 

      تــــــــــــــــاراا       8102    46                ــــــــــــــــ  احدــــــــــــــــاعو  روــــــــــــــــم     06              يلغــــــــــــــــ  عــــــــــــــــ  املــــــــــــــــاد   - 8

                       يعتب ة باح   احاال :      8102    01    81

                                                            ياورــــج  لــــ  كاــــاب اح ــــ ة   ووــــ   معجــــال احــــربث ا حكت  مــــن بــــ   د ائــــر 

                                                                كاـاب اح ــ ة   لار  املاحفــ   ميــ ا   لار  املاحفــ  مسـي   ــ  كــت  دــ  بفــع 

ّة              دــار   حعــوح      د                          و ــو ها إلــرا  اح دــارا،                          كاحــ  غ ــ  وابلــ  حل ــ

                            تورج و  رصم  ل   نإ احنسي .

                                                           تل د دوائق ت بفق  نإ احودر      ا واضا  بحورـج وـرار يطـ ر  ـ  

              لار املاحف .

 

  ـــــــ  ا شـــــــيا  يدو ـــــــو  حـــــــ ي احماتـــــــج اح ـــــــ ة 
ً
 كب ـــــــ ا

ً
                                   م   ـــــــ دا

ً
      

ً
       

ّة  و ــــــــو ها إلـــــــــرا                                                     بت اــــــــفم  دـــــــــود و   كــــــــا ، غ ـــــــــ  وابلــــــــ  حل ـــــــــ

                                                  دـــــــارا، د   تســـــــافلها طـــــــ  احســـــــات اح دـــــــار   ا صـــــــاواد   ـــــــ    اح

ـــي يسؤ ةهــــا  ــــنا احتســـــافت حطــــاحج اح  وـــــ    ـــحاع   احندــــ  احتــ                                                      احضـ

                                                           باإ ا   مل  و  اوودو  اح فنف    تعر   ل  احغ   مذا حم   ل  

                                    ةها بتسافلها ط  احاوفو  اح دارا .

                                                       لفــ   ــن   احغايــ   ــ   ــنإ املــاد   ــو تشــافع و ــواب اح  وــ  

                                                     لحبــــادر  ملــــ  تســــافت   ــــا  ، احشــــرا  اح ائــــ   حهــــم طــــ  احســــات  ح

          %    وفح   3                                           اح دار   ا صاواد     تخوفض رصو  احورا  مل  

  ـــ  
ً
    اح دـــار بـــ  
ً
                                    % مذا رـــري احتســـافت  ـــح   هلـــ  صـــا  وإلـــهر  5          

                                تاراا اح حت صهنا احداعو .

ـــــاد   ــ ــ ــ ــ ـــق املـ ــ ــ ــ ــ ــ       تــــــــــــــاراا     46                      ــــــــــــــ  وــــــــــــــاعو  املوالعــــــــــــــ  روــــــــــــــم     06               م  ت بفـ

ــــوب      8102    01    81 ـــم        شــ ــ ـــ  يــــــ  ع احرصـ ــــ  و   ـــ                               بــــــاحغحور بلفــ

                                                       املعبق و  يخعر  نا احرصم مذا حم ي وـن  دـ  احبفـع طـ  احسـات 

                                                      اح دــار   ــ ة صــ    ــ  تــاراا ت اــفم اح دــ   بي حــا  ــ    ي بــق 

ـــــ   ــــود عــ ــ ـــــ    رـ ــــ  ح ــ ــ ّا  و  غرا ـ ـــــ ـــــرر    رــ ـــــاد    يا ــ ـــــنإ املــ                                                  ــ

                تشريع  يور هحا.

 لذلك،

                    اد   مابهـــا   ـــو  حلـــ               محـــ ة  ـــنإ املـــ    06                      تـــم اوتـــ اح محغـــا  املـــاد  

                                                  اضــــــه احا بفــــــق   اراعــــــ   طــــــكو  اح  حــــــ    طــــــكو  و ــــــواب 

        اح  و .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

                      وص عن ــا فــي وص عن ــا فــي                                               تمديــد م ــل التــراايص املنصــتمديــد م ــل التــراايص املنصــ                                                  املــادة التاســعة والعشــرو :املــادة التاســعة والعشــرو :

          19191919  //  11  //  44            تار   تار                 1111411114                            من املرسوم رق  من املرسوم رق          1111            املادة املادة 

  

    ـــــــ      00                                             يحكـــــــ  تح يـــــــ   هـــــــت احتـــــــ ا ف  امل طـــــــو   ةهـــــــا طـــــــ  املـــــــاد    - 0

                  ت  ي تــــــ  املا لدــــــ        0242   0   6              احطــــــادر باــــــاراا        00406           املرصــــــو  روــــــم 

                                                                     باكتعــاب غ ــ  احلب ــاعف   اوودــو  اح فنفــ  اح داراــ  طــ  حب ــا  امل تهفــ   ةهــا 

                                                       ن ث صـ وا، ا ابـارا  ـ  تـاراا اح حـت صهـنا احـ   بحورـج             غ   امل تهف

                             رصو  ياخن ط   جلس احولرا .

 

                                                           طــ  حــاة اعدضــا  املهلــ  املحــ د  د   املباإلــر  بتشــيف  احب ــا   توــرر   - 8

                ــــ  وفحــــ  اح دــــار    % 8                                           لــــ   احــــك اح دــــار غرا ــــ  صــــ وا  تراكحفــــ  بنعــــب  

ّا ـــــ .                                                   تســـــات  لـــــ  احاـــــوفو  اح داراـــــ  بحنابـــــ  ديـــــ   حاـــــال ملطـــــكو           اوي

ّاد    %  01                          ـــــ  بلـــــو  وفحـــــ  احغرا ـــــ                                      ـــــ  وفحـــــ  اح دـــــار يبـــــا  اح دـــــار بـــــامل

    00                                                       اح لنـــــــــي  ـــــــــ  وبـــــــــت  لار  املاحفـــــــــ    دـــــــــا حألضـــــــــوة احـــــــــوارد  طـــــــــ  املـــــــــاد  

ّا  .                                            املنكور .  تعاوط  احغرا ا، اح ائ   حكي

  

  

  

  

 

 

 

                                                          م  وــــاعو  تحلــــك غ ــــ  احلب ــــاعف   اوودــــو  اح فنفــــ  اح داراــــ  ورــــال 

                                           ف    امل  وا   غ   احلب اعف    كنحك حلشركا،              حألشيا  اح بف 

                                                   امل اصــــــــــ   بلكــــــــــم غ ــــــــــ  احلب اعفــــــــــ  و  ياحلمــــــــــو   دــــــــــارا،  لــــــــــ د  

                                                   عــــــــاحتها بحورــــــــج احدــــــــاعو  إلــــــــرط و   شــــــــاد ب ــــــــا   لــــــــ  اح دــــــــار 

                                               و ــــو  احاحلــــك  ــــ ة  ــــ    حــــس صــــ وا،  ــــ  تــــاراا تســــافت 

                         امللكف  ط  احسات اح دار .

 

                       طـ ب  احتـي  ـر صهـا احــوو                                   م  و  احاـر   ا   فـ   ا واطـادي  اح

                                                غاـا   ـ د كب ـ   ــ  احـني  تحلمـوا  دـارا،  لـ  احدفــا   م        ود، ملـ  

                                                          باحب ا   ح   نإ اح دـارا، طـ  املهـت امللـ د  واعوعـا.  ا  ت بفـق 

ّاد اح لنـي     00      املاد                                                       واه  بفع  نا اح  د احكب      اح دـارا، بـامل

                يب   غ    اوع .

 

 لذلك،

                      ب اح دــارا،  رضــ  ر يــ                                تــم اوتــ اح  ــنا احــ   إ  ــا  و ــوا

                                                         و  ـ   حلدفــا  باملوربـا، املور  ــ   لـ هم  ا  حــم يو لـوا توــرر 

ـــا  ــ ـــي   دــ ــ ّاد اح لنــ ــــامل ــ ـــار بـ ــ ـــــا  اح دــ ــــ  و  يبــ ــــ وا  ملـــ ــــ  صـــ ــــ هم غرا ـــ                                                          لـــ

       حألضوة.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

                   املعدلـة بموجـب املـادة       2003 /   499               من القانو  رق      51      املادة 

             ونموجـــب املـــادة       2019 /  14                            الســـابعة عشـــرة مـــن القـــانو  رقـــ  

  :    2011 /  99                                السادسة والثالثو  من القانو  رق  

 

 

 

 
 
 كوال
 
 ألي نـــــــص ااـــــــر، تخضــــــع ألح ـــــــام قـــــــانو  ضـــــــر بة    

 
                                   : االفــــــا
 
      

          وتعديالتـــــــــــــه(     59 /   144                           الـــــــــــــدال )املرســـــــــــــوم االشـــــــــــــترا ي رقـــــــــــــ  

     %(:  9                                            ولضر بة الباب الثالث منه بمعدل سبعة باملائة )

 
 

                                             فوائـــــــــد وعائـــــــــدات وإيـــــــــرادات الحســـــــــابات الدائنـــــــــة  افـــــــــة   . 1

                                                    املفتوحــة لــدى املصــارف بمــا ف  ــا حســابات التــوف ر )االداــار( 

                                                 باســــــتثناء الحســــــابات املفتوحــــــة باســــــ  الحكومــــــة والبلــــــديات 

       عـــــــــة لـــــــــدى                                        واتحـــــــــادات البلـــــــــديات وامل سســـــــــات العامـــــــــة واملود

                                                   مصــرف لبنــا ، وحســابات  البعثــات الدبلوماســية والقنصــلية 

                  األجنلية في لبنا .

 

 
 

                              مـــــن القـــــانو  رقـــــ  مـــــن القـــــانو  رقـــــ          5151        ادة ادة                                             تعـــــديل الفقـــــرة كوال مـــــن املـــــتعـــــديل الفقـــــرة كوال مـــــن املـــــ                                املـــــادة الثالثـــــو :املـــــادة الثالثـــــو :

                                                                                              املعدلـــة بموجـــب املـــادة الســـابعة عشـــرة مـــن القـــانو  رقـــ  املعدلـــة بموجـــب املـــادة الســـابعة عشـــرة مـــن القـــانو  رقـــ              20032003  //      499499

                                                                                          ونموجــــــــب املــــــــادة السادســــــــة والثالثــــــــو  مــــــــن القــــــــانو  رقــــــــ  ونموجــــــــب املــــــــادة السادســــــــة والثالثــــــــو  مــــــــن القــــــــانو  رقــــــــ              20192019  //    1414

9999    //  20112011          

 

      2003 /   499               مـــــــــن القـــــــــانو  رقــــــــــ      51                           تعـــــــــدل الفقـــــــــرة كوال  مـــــــــن  املــــــــــادة 

     201 9 /  14                                               املعدلــــة بموجـــــب املـــــادة الســـــابعة عشـــــرة مـــــن القـــــانو  رقـــــ  

      2011 /  99                                             ونموجــــــــب املــــــــادة السادســــــــة والثالثــــــــو  مــــــــن القــــــــانو  رقــــــــ  

                   بحيث تصبح بما يلي:

 

 
 
 كوال
 
    عـــــــــ    ـــــــــر  تخضـــــــــع  حمـــــــــا  وـــــــــاعو   ـــــــــراب  احـــــــــ  ت    

ً
                                         :    ـــــــــا
ً
      

                                ت  ي تـــــ س  حضـــــراب  احبـــــاب احناحـــــ      52     066                     ااملرصــــو  ا إلـــــت اع  روـــــم 

    :   ( %  10 )             عشرة باملائة              بح  ة 

 

                            ا، اح ائ ــــ  كا ــــ  املواوحــــ  حــــ ي                               وائــــ    ائــــ ا،  ميــــرادا، اووعــــاب  . 0

                                                           املطــــــار  بحــــــا   هــــــا حعــــــابا، احاــــــو    اا د ــــــارس  باصــــــاق ا  اووعــــــابا، 

                                                          املواوحـــــ  باصـــــم اوومو ـــــ   احبلـــــ يا،  اتلـــــادا، احبلـــــ يا،  املسؤصعـــــا، 

                                                    اح ا ــــــــــــ  حــــــــــــ ي  طــــــــــــر  حب ــــــــــــا    حعــــــــــــابا،  احب نــــــــــــا، اح بلو اصــــــــــــف  

                             احد طلف  ا ر  ف  ط  حب ا .

 

 

ّا                                    ورت لااد   اردا، اوي

ّ ط  املوالع  اح ا                                                    ورت تخوفض معب  اح ا

ــــ  احد ا ـــــا،  ــــواحهم طـ ــــتنحار و ـ ــــ  اصـ ـــ    لـ ـــت حـــــ  اململوــ ـــ  ورــ                                                      ــ

                                          ا صتنحارا  امل اج   احب      احربح احريع .

 

 من كجل ذلك،

 

         ا وت اح.        را   نا 
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                                                                      فوائـــــــد وعائـــــــدات الودائـــــــع وســـــــائر االلتزامـــــــات املصـــــــرفية   . 2

                                                                            بــــــــأي عملــــــــة  انــــــــص بمــــــــا ف  ــــــــا تلــــــــك العائــــــــدة لغ ــــــــر املقيمــــــــ  ،

                                                                      باســـــــــــــــــــــــــــــتثناء الودائــــــــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــــــ   املصــــــــــــــــــــــــــــــارف الخاصــــــــــــــــــــــــــــــة

( (Interbank deposits.  

                                             فوائــــــــــد وإيــــــــــرادات وعائــــــــــدات حســــــــــابات االئتمــــــــــا  وإدارة   . 3

        األموال.

                                             عائـــــدات وفوائـــــد شـــــ ادات اإليـــــداع التـــــي تصـــــدرها جميـــــع   . 4

                                                املصارف وسندات الدين التي تصدرها الشر ات املغفلة.
 

                                        فوائد وإيرادات سندات الخ  نة اللبنانية.  . 5

 

 

                                صــــــائر ا حت ا ــــــا، املطــــــر ف  بــــــع   حلـــــــ                           وائــــــ    ائــــــ ا، احودائــــــع     . 8

                                                             كاعــــــــح بحــــــــا   هــــــــا تلــــــــك اح ائــــــــ   حغ ــــــــ  املدفحــــــــ    باصــــــــاق ا  احودائــــــــع بــــــــ   

  .Interbank deposits)               املطار  اوياض  ا

 

                                                      وائ   ميرادا،   ائ ا، حعابا، ا ئاحا   مدار  ا  واة.  . 3

 

                                                     ائـــــ ا،   وائــــــ  إلـــــهادا، اإيــــــ ا  احتـــــي تطــــــ ر ا رحفـــــع املطــــــار    . 6

                            احتي تط ر ا احشركا، املغول .               ص  ا، اح ي 

 

ّا     . 5   .                 بالعملة اللبنانية                              وائ   ميرادا، ص  ا، اوي

 

 مــــن اليــــوم التــــالي لتــــار   نشــــر هـــــذا    %  10            يطبــــق معــــدل ال  . 4
 
                                اعتبــــارا
 
       

                                                   ، ويســتمر العمــل بــه ملــدة ثــالب ســنوات،  ويعــاد تطبيــق معــدل         القــانو  

                                              اعتبارا من اليوم التالي الن  اء السنة الثالثة.   % 9   ال 

 

                                                       وائق ت بفق  نإ املاد      ا واضا  بدرار     لار املاحف .      تل د د
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                                                                    تخفـــيض غرامـــات التحقــق والتحصـــيل التـــي تخفـــيض غرامـــات التحقــق والتحصـــيل التـــي                                                   املــادة الحاديـــة والثالثــو :املــادة الحاديـــة والثالثــو : 

    اا                                                                                                                تتولى مدير ة املالية العامة في وزارة املالية فرض ا وجباي  تتولى مدير ة املالية العامة في وزارة املالية فرض ا وجباي  

 

                                      غرا ـا، احالدـق  احالطـفت املاوربـ  باـاراا                      تخوـض بطـور  اصـاق ائف 

                                                                  مشر  نا احدـاعو  املا لدـ  باحضـرائج  احرصـو  احتـي تاـول    يراـ  املاحفـ  

 بدــواع   احضــرائج  احرصــو  املباإلــر   غ ــ  
ً
                                      اح ا ــ   ر ــها  ربايتهــا  حــ 
ً
                         

  . %  25              املباإلر  بنعب  

 

                     ياورــــج  لــــ  اململوــــ   و                                       ح صــــاواد   ــــ  احاخوــــفض املشــــار محفــــ  و ــــ إ

                                                          عـــــــ د ا احضــــــــرائج  احرصـــــــو  املت تبــــــــ  باإ ــــــــا   ملـــــــ  رضــــــــف  احغرا ــــــــا، 

                                                          املت تبـــــ   لــــــ هم باحما ـــــت   ــــــ ة  هلــــــ  صـــــا  وإلــــــهر  ــــــ  تـــــاراا مشــــــر  ــــــنا 

         احداعو .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       حفــ  اعـــ  ترت ـــح  لـــ  اململوــ   باحضـــرائج  احرصـــو  احتـــي تلددهـــا 

                                     يرا  املاحف  اح ا   غرا ا، با ا  

                                                    م  اح  يــ   ــ   ــسؤ   اململوــ    حــم يــاحك   ــ  ا صــاواد      حفــ

                                                     ـــ  تخوــــفض احغرا ــــا، احــــن  عــــ   لفــــ  وــــاعو  املوالعــــ  اح ا ــــ  

       8102     ح ا  

                                                      ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل    سؤ   اململو    

 

 من كجل ذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.  
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56-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  انونية ملشروع موازنة العامانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القللتعديالت املقترحة على النصوص الق    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                  تخفـــــــيض الغرامـــــــات املتوجبـــــــة علـــــــى كوامـــــــر تخفـــــــيض الغرامـــــــات املتوجبـــــــة علـــــــى كوامـــــــر                                                 املـــــــادة الثانيـــــــة والثالثـــــــو :املـــــــادة الثانيـــــــة والثالثـــــــو : 

                                                                                                    التحصـــــــــــــيل الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن اإلدارات العامـــــــــــــة وامل سســـــــــــــات العامـــــــــــــة التحصـــــــــــــيل الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن اإلدارات العامـــــــــــــة وامل سســـــــــــــات العامـــــــــــــة 

                                                                              البلـــــديات وســـــائر كلـــــخاص القـــــانو  العـــــام غ ـــــر البلـــــديات وســـــائر كلـــــخاص القـــــانو  العـــــام غ ـــــر                     واتحـــــاداتواتحـــــادات                    والبلـــــديات والبلـــــديات 

              املسددةاملسددة

 

 

                                           احغرا ــا، املاوربــ   لــ  و ا ــر احالطــفت احطــادر     %  25           تخوــض بنعــب  

                                                               ــ  اإدارا، اح ا ــ   املسؤصعــا، اح ا ــ   احبلــ يا،  اتلــادا، احبلــ يا، 

                                                        صـــــائر وشــــــيا  احدـــــاعو  اح ــــــا  غ ـــــ  املعــــــ د   إلـــــرط و  يــــــام تعــــــ ي  

ضـــ  طـــ   هلـــ  صـــا  وإلـــهر  ـــ  تـــاراا 
                              ي                             و ا ـــر احالطـــفت  ـــع احغرا ـــا، املخوي

                 مشر  نا احداعو .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلار   ا واطادي  احط ب  
ً
                         عارا
ً
     

                                                ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل  املواو    

 

 لذلك،

 

                را   نا ا وت اح

 



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

57-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                تخفـــــــيض الغرامـــــــات املتوجبــــــة علـــــــى رســـــــوم تخفـــــــيض الغرامـــــــات املتوجبــــــة علـــــــى رســـــــوم                             ثـــــــة والثالثــــــو :ثـــــــة والثالثــــــو :                      املــــــادة الثالاملــــــادة الثال 

                  املي انيكاملي انيك

 

                                       احغرا ـــــــا، املاوربـــــــ   لـــــــ  رصـــــــو  املفماعفـــــــك غ ـــــــ     %  25           تخوـــــــض بنعـــــــب  

                                                          املعــ د   ــح  املهــت احداعوعفــ   إلــرط و  يــام تعــ ي   ــنإ احرصــو   ــع 

ض  ط   هل  صا  وإلهر    تاراا مشر  نا احداعو .
                                             احغرا ا، املخوي
              ي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
 عارا
ً
                         حلار   ا واطادي  احط ب        

                                                 ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل  املواو   

   

 

 لذلك،

 

  .               را   نا ا وت اح
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                              مــــات املتوجبــــة علــــى الرســــوم مــــات املتوجبــــة علــــى الرســــوم                       تخفــــيض الغراتخفــــيض الغرا                                                  املــــادة الرابعــــة والثالثــــو :املــــادة الرابعــــة والثالثــــو : 

                البلديةالبلدية

 

                                        احغرا ـــــــا، املاوربـــــــ   لـــــــ  احرصـــــــو  احبل يـــــــ  غ ـــــــ     %  25           تخوـــــــض بنعـــــــب  

                                                          املعــ د   ــح  املهــت احداعوعفــ   إلــرط و  يــام تعــ ي   ــنإ احرصــو   ــع 

ض  ط   هل  صا  وإلهر    تاراا مشر  نا احداعو .
                                             احغرا ا، املخوي
              ي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلار   ا واط
ً
             عارا
ً
             ادي  احط ب      

                                                 ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل  املواو     

 

 لذلك،

 

                  را   نا ا وت اح.   
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59-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                            ات املتوجبــة علــى الرســوم ات املتوجبــة علــى الرســوم                         تخفــيض الغرامــتخفــيض الغرامــ                                                  املــادة الخامســة والثالثــو :املــادة الخامســة والثالثــو : 

                                                          البلدية على امل سسات السياحيةالبلدية على امل سسات السياحية

 

 - ك

                                    احغرا ـــــــــا، املاوربــــــــ   لـــــــــ  احرصـــــــــو  احبل يـــــــــ     %  25           تخوــــــــض بنعـــــــــب    . 0

                                                   املاوربـــــــــ   لـــــــــ  املسؤصعـــــــــا، احعـــــــــفاحف   إلـــــــــرط و  يـــــــــام تعـــــــــ ي   ـــــــــنإ 

ضــــ  طــــ   هلــــ  صــــا  وإلــــهر  ــــ  تــــاراا مشــــر 
                         ي                                 املاــــع را،  ــــع احغرا ــــا، املخوي

              نا احداعو .

 حلدــــواع   اح ا ــــن  وبــــت                    ت اصــــ  رحفــــع غرا ــــا،  - 8
ً
                      احاــــع    امل  و ــــ    دــــا
ً
                    

 حلبل ي      يحك  اصت داد ا.
ً
                            اح حت صهنا احداعو   حدا
ً
                        

   5                                                   يحكـــــــ  حهـــــــنإ املسؤصعـــــــا، و  تدعـــــــث املبـــــــاحال املاوربـــــــ   ل هـــــــا ملـــــــ     - 3

 إلـــرط تعـــ ي     % 5                       صـــ وا، كلـــ  وواـــ ى بوائـــ   
ً
           صـــ واا
ً
         ـــ  وفحـــ     %  81     

                  وإلـهر  ــ  تـاراا مشــر                                           املاـع را،  ـع احغرا ــا، املخوضـ   ـ ة  هلــ  صـا 

                                                          ـــنا احدـــاعو    طـــ  حـــاة احاخلـــ   ـــ  تعـــ ي  وحـــ  ا وعـــاط طـــ  املو ـــ  

  . %  08                                                 املل د تورر  ل  املباحال املدع    ائ   م ا ف  معبتها 

                                                      تعــاوف   ــ  احاخوــفض املسؤصعــا، احعــفاحف  اململوــ  احتــي صــبق و    - ب

ً                                  وعــــــ ح بلكــــــم احدــــــاعو   و  ب ــــــاً   لــــــ  ول هــــــا  احرصــــــو  و  اح ـــــــ  ا، و                            

                                                             حغرا ــــــا، احبل يــــــ   املت تبــــــ   ل هــــــا   ذحــــــك طــــــ  حــــــاة تعــــــ ي  ا كا لــــــ  و   ا

                             ة ذا، املهل  املل د  و  إ.         ورض تها      تع ي  

  

 

 حلار   ا واطادي  احط ب  
ً
                         عارا
ً
     

                                                 ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل  املواو     

 

 لذلك،

                  را   نا ا وت اح.   
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  ى النصوص القانونية ملشروع موازنة العامى النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة علللتعديالت املقترحة عل    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                              تخفـــــــــيض الغرامـــــــــات وز ـــــــــادات التـــــــــأا ر تخفـــــــــيض الغرامـــــــــات وز ـــــــــادات التـــــــــأا ر                                                   املــــــــادة السادســـــــــة والثالثـــــــــو :املــــــــادة السادســـــــــة والثالثـــــــــو : 

                                                                                                        املترتبة على اشترا ات الصندوق الوط ي للضما  االجتما ياملترتبة على اشترا ات الصندوق الوط ي للضما  االجتما ي

 

 

   %  25                 ـــا وبـــت  بنعـــب        8111               باحنعـــب  حأل ـــوا     %   011           تخوـــض بنعـــب  

                                                          باحنعـــــــــب  حبدفـــــــــ  ا  ـــــــــوا   احغرا ـــــــــا،  لاـــــــــادا، احاـــــــــع    غ ـــــــــ  املعـــــــــ د  

                                                            املاوربـــ   لــــ  اإلــــت اكا، احطــــ     احـــووني حلضــــحا  ا راحــــاع  بما ــــ  

                                                    ر  ـــــــــ   ـــــــــح   هلهـــــــــا احداعوعفـــــــــ   إلـــــــــرط و  تعـــــــــ د املسؤصعـــــــــا،  ـــــــــنإ 

                                                          ا إلـــت اكا،  ــــع احغرا ــــا، املخوضــــ  طــــ  حــــاة  رود ــــا طــــ   هلــــ  ووطــــا ا 

                                  ـــــــنا احدـــــــاعو      يجـــــــول ا صـــــــاواد   ـــــــ                        صـــــــا  وإلـــــــهر  ـــــــ  تـــــــاراا مشـــــــر 

                                         احاخوفض      ض احوت ا، د   صائر احوت ا،.

 

                                                         احكــــ  حالــــك املسؤصعــــا، و  تدعــــث املبــــاحال املاوربــــ   ل هــــا ملــــ    حــــس 

 إلـــرط تعـــ ي     % 5                       صـــ وا، كلـــ  وواـــ ى بوائـــ   
ً
           صـــ واا
ً
         ـــ  وفحـــ     %  81     

ــــادا، املخوضــــ   ــــ ة  هلــــ  صــــا  وإلــــهر  ّا                                                          ا إلــــت اكا،  ــــع احغرا ــــا،  اح

                                                  اراا مشــــــر  ــــــنا احدــــــاعو    طــــــ  حــــــاة احاخلــــــ   ــــــ  تعــــــ ي  وحــــــ       ــــــ  تــــــ

                                                          ا وعــاط طــ  املو ــ  امللــ د توــرر  لــ  املبــاحال املدعــ    ائــ   م ــا ف  

   .  %  08       معبتها 

  

  

  

 

 حلار   ا واطادي  احط ب  
ً
                         عارا
ً
     

                                                 ورت تخوف  ا  با  احضرا ف   ل  املواو     

 

 لذلك،

                  را   نا ا وت اح.   
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            إعطــــــــاء م لــــــــة إضــــــــافية لالعتــــــــراض علـــــــــى إعطــــــــاء م لــــــــة إضــــــــافية لالعتــــــــراض علـــــــــى                                                   املــــــــادة الســــــــابعة والثالثــــــــو :املــــــــادة الســــــــابعة والثالثــــــــو : 

                                                                                                  الضرائب والرسوم التي تحقق ا مدير ة املالية العامةالضرائب والرسوم التي تحقق ا مدير ة املالية العامة

 

                         دهــا   يراــ  املاحفــ  اح ا ــ                                           ــى اململوــو  باحضــرائج  احرصــو  احتــي تلد

                                                               احــني  تــم تبلــفغهم صهــنإ احضــرائج  احرصــو   حــم  عــ د  ا كا لــ  حاــاراا 

                                                       ضــــــــــ  ر  ــــــــــنا احدــــــــــاعو   حــــــــــم   ت  ــــــــــوا  ل هــــــــــا  ــــــــــح  املهلــــــــــ  احداعوعفــــــــــ  

      تـــــــــاراا     66                ـــــــــ  احدـــــــــاعو  روـــــــــم     22      22                        امل طـــــــــو   ل هـــــــــا طـــــــــ  املـــــــــادت   

       ـــــــــوا                                           ت  ي تــــــــ  اوــــــــاعو  اإرـــــــــرا ا، احضــــــــرا ف س و  ا ت      8112    00    00

                                                       ل هـــــــا  ر ضـــــــح  ـــــــ  حفـــــــ  احشـــــــمت طـــــــ   رحلـــــــ  ا  تـــــــ ار و ـــــــا  اإدار  

                                                               احضــرا ف  و  و ــا  واــا  ا  ت ا ــا،   هلــ  م ــا ف  حادــ يم ا ت ا ــاتهم 

                                                                  ل هــا و ـــا  تلـــك اإدار  و  و ــا  تلـــك احكاـــا   ـــ تها صــا  وإلـــهر  ـــ  تـــاراا 

                    ــــ  احضــــرائج  احرصــــو     %  01                                ضــــ  ر  ــــنا احدــــاعو   إلــــرط و   عــــ د ا 

                                                    املاوربــ   وبــت تدــ يم تلــك ا  ت ا ــا،   طــ  حــاة كــا  املبلــال            احغرا ــا، 

 حلح ـــــــ ة املشـــــــار محفـــــــ  و ـــــــ إ ووـــــــت  ـــــــ  وفحـــــــ  
ً
                                    املاورـــــــج تعـــــــ ي إ   دـــــــا
ً
                  

                                                  احغرا ا، املاورب   ياورج تع ي  كا ت وفح  احغرا ا،.

 

 حهـــــنا 
ً
       لـــــ  اإدار  احضـــــرا ف  و  تـــــ ر  ا  ت ا ـــــا، املد  ـــــ  مح هـــــا   دـــــا
ً
                                                       

                                          تها  احع   احتي تل  ص   مشر  نا احداعو .                           احداعو   و  ت ح صها وبت اع

  

  

  

 

ـــ   احــــني  يلــــق حهــــم  ـــاواد                                        حفــــ  م  اح  يــــ   ــــ  اململوـ ـــ            ا صـ     ـ

                            احضــرائج  احرصــو  احتــي تلددهــا              ح  تــ ار  لــ            اإ ــا ف       املهلــ  

      8102                                 احتـي  رد، طـ   وـاعو   والعـ  اح ـا                            يرا  املاحف  اح ا ـ 

                 عــ ج  ــ   تحكــةهم                 ــ  تلــك ا حمــا           ا صــاواد               حــم ياحك ــوا  ــ  

ـــ  تعـــــ ي   ــــ     %  85          ــ ــــو   احغرا ـــــا، املاوربـ ـــ  احضـــــرائج  احرصـ                                       ــ

ــــك  ـــت تدــــــ يم تلــ ــــا،              وبـــ ــــح            ا  ت ا ــ ـــفحا  م  احغرا ــــــا، تراكحــ                              صـــ

                                  ل هم  بلغح و  ا  وفح  احضرائج  

 

 لذلك،

 

        ا وت اح        را   نا 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  امامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة الع    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

ــ   املعنيـــــ   بأح ـــــام املـــــادة                                             دة الثامنـــــة والثالثـــــو :دة الثامنـــــة والثالثـــــو :      املـــــااملـــــا  ــ   املعنيـــــ   بأح ـــــام املـــــادة إعفـــــاء امل لفـــ         5353                                                                      إعفـــــاء امل لفـــ

                                                                                              من قانو  ضر بة الدال من غرامات التحقق والتحصيلمن قانو  ضر بة الدال من غرامات التحقق والتحصيل

 

    ــ      53                                                       وــى املعــاخ  و   اح حــاة  ا رــرا  امل طــو   لــ هم طــ  املــاد  

                 ت  ي تــــــــ  اوــــــــاعو        0252   4    08      تــــــــاراا      066                    املرصــــــــو  ا إلــــــــت اع  روــــــــم 

 طــــــــ  
ً
     ــــــــراب  احــــــــ  تس  احــــــــني   شــــــــغلو  طــــــــ       احــــــــ   ظفوــــــــ  و   حــــــــ 
ً
                                                   

                                                         سؤصعــا، و   لــ ،  ــ    و  يحارصــو  طــ  احووــح عوعــ   ه ــ   ا ــ   

                                                            حضــراب  احبــاب ا  ة  ــ  املرصــو  ا إلــت اع  عوعــ    ــ  غرا ــا، احاــع ر 

          ضــــــراب    ــــــ                                                طــــــ  تدــــــ يم احاطــــــراح   ــــــ  غرا ــــــا، احاــــــع ر طــــــ  تعــــــ ي  اح

                   ي                      ــــــــا وبــــــــت  إلــــــــرط و  يطــــــــريحوا  يعــــــــ د ا احضــــــــرائج       8102        احعــــــــ وا، 

                                                                  املاورب   ل هم و   ع د ا تلك احتـي تـم تملـفوهم صهـا  طـ   هلـ  صـا  وإلـهر 

                                                            ـــ  تـــاراا مشـــر  ـــنا احدـــاعو   كحـــا يحكـــةهم تدعـــفث  ـــنإ احضـــرائج د   

                                                        ائــ    لــ  نــ ث صــ وا،  إلــرط تعــ ي  د  ــ  معــبتها  حعــ    شــر   

                                                 س  ـ  وفحــ   ـنإ احضــرائج  ـ ة  هلــ  صـا  وإلــهر  ـ  تــاراا  %  85       باملنـ  ا

 
ً
 مشر  نا احداعو    ت اص  احغرا ا، املع د  وبـت مشـر  ـنا احدـاعو  حدـا
ً
                                                               

ّا     يحك  اصت داد ا.                           حكي

  

 

 

 

 

 

ـــ   بعحمــــــا  املـــــاد   ـــ   امل  فــ ــــ  م  اح  يــــــ   ـــــ  اململوـــ ـــ      53                                              حفـ     ـــ

              امل طـو   لفــ        اإ وــا                                  وـاعو   ـراب  احــ  ت حـم  عــاوف  ا  ـ  

         8102                      ط  واعو   والع  اح ا  

 

 لذلك،

 

                  را   نا ا وت اح.   
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            تقســــــيط دفــــــع الضــــــرائب املقتطعــــــة عنــــــد تقســــــيط دفــــــع الضــــــرائب املقتطعــــــة عنــــــد                                                   املــــــادة التاســــــعة والثالثــــــو :املــــــادة التاســــــعة والثالثــــــو : 

                                              ر بة على القيمة املضافةر بة على القيمة املضافة                    املنبع والضاملنبع والض

 

 

    عـــــ  و ـــــر   بطـــــور  اصـــــاق ائف   ملـــــر   احـــــ    دـــــث  يحكـــــ  
ً
                                                     ـــــا
ً
    

                                                           تدعــفث احضــرائج املدا  ــ    ــ  امل بــع  احضــراب   لــ  احدفحــ  املضــا   

       8102    08    30                                              املاورب   ل  اململو      احوتـ ا، احضـرا ف  حغايـ  
ً
   دـا
ً
    

      8112    00    00     اراا  تـــ    66                                        حألحمـــا  احتـــي ترعـــ  احادعـــفث طـــ  احدـــاعو  روـــم 

ً                          اواعو  اإررا ا، احضرا ف س  ذحـك ب ـاً   لـ  ولـج   ـن يد  ـ  اململـ                                     

                                                وإلــهر  ــ  تــاراا مشــر  ــنا احدــاعو   إلــرط تعــ ي  اح   ــ     4          ــ ة  هلــ  

                                            وفح  احضرائج املدع    ح  املهل  ذاتها.    %  05              ا  ل  احباحغ  

 

                                                        طــــ  حـــــاة احاخلـــــ   ـــــ  تعـــــ ي  ا وعـــــاط طـــــ   وا فـــــ  ا  تعـــــالق كا ـــــ

  . %  08                                        ا وعاط   تاورج  ل ها  ائ   م ا ف  بح  ة 

 

                                                          تلــ د   ــ  ا واضــا  دوــائق ت بفــق  ــنإ املــاد  بحورــج وــرار يطــ ر  ــ  

              لار املاحف .

  

 

 

 

 

ـــ ـــ   ترت ــ ـــ   و  اح  يـــــ   ـــــ  اململوــ               لـــــ هم غرا ـــــا،    ح                                      حفـــــ  معـــــ  تبــ

ـــ   ــ ـــــرائج  ــ ـــــا  احضــ ــــج اوا ــ ـــ ا هم بحورـــ ــ ـــــ   احتــ ــــ   ــ ــــ  عتفجـــ                                                  با اـــ

                                تع ي  تلك احضرائج املدا      ع ج                         امل بع  و      احت ا هم ب

                            تو ر احعفوح  ح يهم 

                                                           ورت تخوف  ا  با  احضرا ف     تلك احون     اململو    

                                                  ــــــــ   ت راضــــــــهم إرــــــــرا ا، احالطــــــــفت اواصــــــــ    ــــــــا يــــــــسؤد  ملــــــــ  

                                                  ام ماصا، صلبف   ل  و رتهم  ل  ا صاحرار ط  اح حت  

 

 لذلك،

 

                  را   نا ا وت اح.   
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  جبةجبةاألسباب املو األسباب املو 

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

  3      املادة 

 

                                           يخضع للضـر بة  ـل لـخص طبيأـي كو معنـوي يقـوم مـن  - 1

                                                اـــالل ممارســـته نشـــاطا اقتصـــاديا بصـــورة مســـتقلة بعمليـــات 

              بة كو معفـــاة                                       تســـلي  كمـــوال كو تقـــدي  اـــدمات ااضـــعة للضـــر 

                                               مـــــن الضـــــر بة مـــــع حـــــق الحســـــ  وفقـــــا ألح ـــــام هـــــذا القـــــانو ، 

                                                     شــر  ك  يتجــاوز رقــ  األعمــال العائــد لفتــرة تتــراوح بــ   فصــل 

  .                  مليو  ل رة لبنانية     100                               وكر عة فصول متتالية سابقة مبلغ 

 

                                              يخضع للضر بة املصدر واملستورد الذي يقوم من االل   - 2

              بعمليــات تســلي                                      ممارســته نشــاطا اقتصــاديا بصــورة مســتقلة 

                                                كمـــــوال كو تقـــــدي  اـــــدمات ااضـــــعة  للضـــــر بة كو معفـــــاة مـــــن 

         م مـا بلـغ                                              الضر بة مع حق الحس  وفقا ألح ام هذا القـانو ،

             رق  كعماله .

 

 

 

 

 

            تــــــار   تــــــار             399399                              مــــــن القــــــانو  رقــــــ  مــــــن القــــــانو  رقــــــ        33                              تعــــــديل نــــــص املــــــادة تعــــــديل نــــــص املــــــادة                                 املــــــادة األر عــــــو :املــــــادة األر عــــــو :

                                                        )الضر بة على القيمة املضافة()الضر بة على القيمة املضافة(            20012001  //    1212  //    1414

  

      8110    08    06      تــــــــــاراا      322                ــــــــــ  احدــــــــــاعو  روــــــــــم    3                ــــــــــ ة عــــــــــ  املــــــــــاد  

                                                    ااحضراب   ل  احدفح  املضا  س  ت  ي ت  حفطبح كحا يل :

                                               يخضــــــع حلضــــــراب  كــــــت شــــــي  وبفعــــــ  و     ــــــو  يدــــــو   ــــــ   ــــــ ة  - 0

                                                            حارصـــا  مشــــاوا اواطـــاديا بطــــور   عــــادل    حلفـــا، تعــــلفم و ــــواة و  

                                                    تدـــــــ يم  ـــــــ  ا،  ا ـــــــ   حلضـــــــراب  و    وـــــــا   ـــــــ  احضـــــــراب   ـــــــع حـــــــق 

                                                 دـــــــا  حمـــــــا   ــــــنا احدـــــــاعو   إلـــــــرط و  ياجــــــا ل روـــــــم ا  حـــــــاة         اووعــــــم   

    51                                                           اح ائـــ  حوتـــ   تتـــ ا ح بـــ    طـــت  ورف ـــ   طـــوة  اااحفـــ  صـــابد   بلـــال 

             لفو  
ً
    ح    حب اعف  ا ابارا
ً
                    0   0   8181     .   

                                                     يخضــع حلضــراب  املطــ ر  املعــاورد احــن  يدــو   ــ   ــ ة  حارصــا   - 8

           ة و  تدــــــ يم                                               مشــــــاوا اواطــــــاديا بطــــــور   عــــــادل    حلفــــــا، تعــــــلفم و ــــــوا

                                                             ا،  ا     حلضـراب  و    وـا   ـ  احضـراب   ـع حـق اووعـم   دـا 

                                                                 حمــا   ــنا احدــاعو    هحــا بلــال روــم و حاحــ    ااورــج  لفــ  املبــادر  ملــ  

                                                          تدـ يم ولــج تســافل  حــ ي   يراــ  احضــراب   لــ  احدفحــ  املضــا    ــ ة 

                                                            هلــــ  إلــــهرا   ــــ  اعتهــــا  احوطــــت احــــن  وــــا    حــــ    حلفــــ  احاطــــ ير و  

          صا  اد. ا

  حمـــا  احب ـــ   - 3
ً
                ـــا
ً
                                   ـــ   ـــنإ املـــاد   يخضـــع حلضـــراب  ا شـــيا     0    

                                                         احــــــــني  يوو ــــــــو   دــــــــود  ـــــــــع اإدارا، اح ا ــــــــ  و  املسؤصعــــــــا، اح ا ـــــــــ  و  

                                                                احبلــ يا، و  اتلــادا، احبلــ يا، و  صــائر وشــيا  احدــاعو  اح ــا  تاجــا ل 

    اململو   يخوي 
ً
               ي حف  و  كن  ا
ً
                            ض روم و حاح  ملـ  ووـت  ـ   نـ              

                                                        لفو  ة.ة. حلتهرب    اويضو  حلضراب   ل  احدفح  املضا   

                                                 حفــــــــ  وعـــــــــ    يجـــــــــول و  تمـــــــــو   هلــــــــ  احتســـــــــافت حـــــــــ ي   يراـــــــــ  

            ـر   اضـ                                              احضراب   ل  احدفحـ  املضـا    خالوـ  بـ    ملـ    

                               نة رهـــود م ـــا ف   تـــو    م ماعفـــا،                        و  ذحـــك يـــسؤد  ملـــ   ـــر ر  بـــ

                 ادي   حورعتف  

 تاضــــــح  
ً
  ــــــ  اواهــــــا، احرصــــــحف  تووــــــع  دــــــودا

ً
        حفــــــ  وعــــــ  كن ــــــ ا

ً
                             

ً
              

 حغ ــــــــ  
ً
       ــــــــراب   لــــــــ  احدفحــــــــ  املضــــــــا   ا  ــــــــر احــــــــن  يخلــــــــق مرباكــــــــا
ً
                                             

                     املسال   ح ي امل يرا  

ــــ  ا  حـــــاة حلتهــــرب ّئ ـــ                                                    حفــــ  وعــــ  يداضـــــ ي  ــــ   احعـــــحاح باج     ــ

         احضراب  

 

 

 بناء على ما تقدم،

 

                 را   نا ا وت اح.
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                                     ح ـــــــ   حب اعفـــــــ   تاضـــــــح   ـــــــراب   لـــــــ  احدفحـــــــ           لفـــــــو      51             وفحتهـــــــا  بلـــــــال  

                                                    تا لــــــق   حلفـــــــا،  ا ــــــ   و    وـــــــا   ــــــ  احضـــــــراب   ــــــع حـــــــق      املضــــــا 

                                                             اووعم   ااورج  ل هم املبـادر  ملـ  تدـ يم ولـج تسـافلهم حـ ي   يراـ  

                                                            احضــراب   لــ  احدفحــ  املضــا    ــ ة  هلــ  إلــهرا   ــ  تــاراا تووفــع تلــك 

                                                             اح دــود   و  يكتعــبوا روــم تســافلهم طـــ  احضــراب   لــ  احدفحــ  املضـــا   

                   باح حلفا، املنكور .                    وبت املباإلر  باحدفا  

                                                    يخضــع حلضــراب  و  كفــا  ر يــ  يمــو  ضــاحب  و  و  شــي  يحلــك  - 6

                                                      صـــــــل   اإإلـــــــرا   احاورفـــــــ   لفـــــــ  و  و   ـــــــ  احشـــــــركا   فـــــــ   وشـــــــيا  

 حلضـــــــراب   لـــــــ  احدفحـــــــ  املضـــــــا   و  يحلمـــــــو  كفاعـــــــا، 
ً
ّا فـــــــا                                              ا ـــــــ    مح
ً
              

 طـــ  احضـــراب   لـــ  احدفحـــ  املضـــا   و  إلـــركا    هـــا   كـــا  
ً
ّا فـــا                                                    ا ـــ   مح
ً
             

 حلضــــراب    تشـــــاب  و        مشــــاط
ً
                    احكفــــا  اوا يـــــ  املــــراد احدفـــــا  بــــ   ا ـــــ ا
ً
                                   

                                                        كحـــــــت حنشـــــــاط  ـــــــسؤ   ا شـــــــيا  و  احكفاعـــــــا،   ااورـــــــج املبـــــــادر  ملـــــــ  

                                                         تدــــ يم ولــــج تســــافت  ــــنا احكفــــا  حــــ ي   يراــــ  احضــــراب   لــــ  احدفحــــ  

                                   املضا   وبت احدفا  بع   حلف   ا   .

                                              يحكــــــــ  حمـــــــــت شـــــــــي  يدـــــــــو  بنشــــــــاط اواطـــــــــاد  بطـــــــــور   عـــــــــادل    - 5

                                                      ا ــــع حلضــــراب  و    وــــى  ــــ  احضــــراب   ــــع حــــق اووعــــم   دــــا  حمــــا    

                                                              ــنا احدــاعو  و  ي لــج تســافل  ا افاراـــا طــ  احضــراب  إلــرط و  ياجـــا ل 

                                     ح ـــ   حب اعفـــ   ـــ ة  تـــ   تتـــ ا ح بـــ    طـــت          لفـــو      85                روـــم و حاحـــ   بلـــال 

    
ً
     ورف    طوة  اااحف  صابد  ا ابارا
ً
                                 0   0   8181    .  

 

                                فـق  ـنإ املـاد  بحورـج وـرار يطـ ر  ـ                             تل د     ا واضا   دوائق ت ب

              لار املاحف .
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                                                                  إجــــــــراء تســــــــو ة علــــــــى الت ــــــــاليف املتعلقــــــــة إجــــــــراء تســــــــو ة علــــــــى الت ــــــــاليف املتعلقــــــــة                                                   املــــــــادة الحاديــــــــة واألر عــــــــو :املــــــــادة الحاديــــــــة واألر عــــــــو : 

                                                                                      حقق ــــــا وتحصــــــل ا مدير ــــــة املاليــــــة العامــــــة  املقدمــــــة حقق ــــــا وتحصــــــل ا مدير ــــــة املاليــــــة العامــــــة  املقدمــــــة                               بالضــــــرائب التــــــي تبالضــــــرائب التــــــي ت

                                        كمام لجا  االعتراضاتكمام لجا  االعتراضات

 

    عـــــ     ـــــر   بطـــــور  اصـــــاق ائف   تعـــــوي احامـــــاحف  املا لدـــــ  
ً
                                                        ـــــا
ً
    

                                                             باحضــــــرائج احتــــــي تلددهــــــا   يراــــــ  املاحفــــــ  اح ا ــــــ   امل تــــــ ر  ل هــــــا و ــــــا  

  .                                                                 واا  ا  ت ا ا،  احتي حم يام احبح صها حغاي  تاراا مشر  نا احداعو  

ــــــ  حعـــــ   باملائـــــ  ا                   س  ـــــ  وفحـــــ  احضـــــرائج  %    51                                    تلـــــ د وفحـــــ  احتعـــــوا  بـ

                                                       امل تـــــــ ر  ل هـــــــا  دـــــــث  د   غرا ـــــــا، احالدـــــــق  احالطـــــــفت احتـــــــي كاعـــــــح 

         اورب .

                                                            ح صاواد      نإ احتعـوا   ياورـج  لـ  اململـ  و  يادـ    ـ  اإدار  

                                                        احضـــرا ف  املخاطـــ  ب لـــج   ـــن  و   عـــ د املبلـــال احـــن  ياورـــج  لفـــ  

                                                    عـــوا   ـــ ة  هلـــ  ورف ـــ  وإلـــهر  ـــ  تـــاراا عوـــاذ  ـــنا احدـــاعو             ب تفجـــ  احت

                           ـــــ  وفحـــــ  احتعـــــوا    ـــــ ة  هلـــــ     %  85                        كحـــــا يحكـــــ  حلحملـــــ  و   عـــــ د 

                                                          ا رف ـــــــ  وإلـــــــهر امللـــــــ د  و ـــــــ إ   و   عـــــــ د املبـــــــاحال احباوفـــــــ   لـــــــ  ن نـــــــ  

                                                       ووعـــــاط صـــــ وا    عـــــالق و حهـــــا   ـــــ   ـــــر ر صـــــ    لـــــ  تعـــــ ي  اح   ـــــ  

                               ة احوائــ   امل طــو   لفــ  طــ  وــاعو                               ا  لــ   ــ  وفحــ  احتعــوا   لــ    ــ 

ــــــــ   ـــــــــ  تعــــــــ ي  وعــــــــث  ـــــــــ  
ي
                  اإرــــــــرا ا، احضــــــــرا ف    طـــــــــ  حــــــــاة احاخل
ي
                                

                                                         ا وعــاط  تعــالق كا ــت ا وعــاط   تاورــج  لــ  اململــ   ائــ   معــبتها 

    املباحال غ   املع د .   %  08
ً
                      ص واا
ً
      

 

  ــــــ  واــــــا  
ً
 كب ــــــ ا

ً
 ملــــــ  و   ــــــ دا

ً
         عاــــــرا

ً
      

ً
            

ً
ــــا،     ــــي           ا  ت ا ــ ــــج       احتــ       ياورــ

                     تشكفلها حم تشمت     

  لـــــ  
ً
 ملـــــ  احـــــ د  اووـــــاد طـــــ   ـــــ د احكاـــــا  املشـــــمل  وفاصـــــا

ً
      عاـــــرا

ً
                                           

ً
     

                                                        ا  ــ اد احكب ــ   ح  ت ا ـــا،   حــا يج ــت تلـــك احكاــا  غ ــ  وـــادر  

                 هت   دوح   ح                                  ل  احبح باح  و  امل ر ح  و ا ها  

 ملــ   رــود احكن ــ   ــ  
ً
                     عاــرا
ً
                      احتــي  ضــ ى  لــ  تدــ يحها            ا  ت ا ــا،     

                                   ك احكاا  ص وا، ووال   حم ت ح             و ا  تل

 ملـــا  شـــمل  ذحـــك احاـــع ر  ـــ   ـــرر كب ـــ   لـــ  اململوـــ     ـــ  
ً
                                                  عاـــرا
ً
     

ــــ   ــــح عتفجـ ـــاة كاعـ ــــ  حــ ــــفت  لـــــ هم  طـ ـــ ة تـــــراكم غرا ـــــا، احالطـ                                                    ــ

ّا ــ   ـــ                                                         ا  تــ ار طــ  غ ــ   طـــكوتهم  و   ــ   ــرر كب ـــ   لــ  اوي

                                                           ة تراكم احووائ  احتي ياورج  ل ها تعـ ي  ا حلح ت  ـ    طـ  

                                            حاة كاعح عتفج  احبح باح  و  ط  غ    طكوتها 

 

 لذلك،

 

                  را   نا ا وت اح.   
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                                                       يحكـــــــ  حلحملــــــــ  و  يخاــــــــار ا صــــــــاواد   ــــــــ  احتعــــــــوا   ــــــــ  رــــــــّ   ــــــــ  

                                       ــ  اإدار  احضــرا ف   بلفـــ  تشــحت احتعـــوا                          احاملفــ  احواحــ  احطـــادر 

                                                      كا   اح داط  احوت ا، امل ت ر  ل ها  ح  احاملف  احواح .

                                                           تاووــــ  واــــا  ا  ت ا ــــا، احتــــي تبلغهــــا اإدار  احضــــرا ف  ولــــج اململــــ  

                                 مررا  احتعوا      احبح با  ت ار.

                                                           يحكــــ  حلحملوــــ   احــــني  وــــا وا بادعــــفث احضــــراب  املاوربــــ   لــــ هم وبــــت 

                                                        ــــنا احدــــاعو   حــــم يــــام تعــــ ي  كا ــــ  ا وعــــاط   حلحملوــــ   احــــني       عوــــاذ 

      8102    00   3      تــاراا     44                ـ  احدــاعو  روــم     61                        اصـاواد ا  ــ  وحمــا  املــاد  

                 س و  وحمـــا  املـــاد      8102                                            اوـــاعو  املوالعـــ  اح ا ـــ   املوالعـــا، املكودـــ  ح ـــا  

                       ا وـــــاعو  املوالعــــ  اح ا ـــــ        8102   6    02      تــــاراا     22                ــــ  احدــــاعو  روـــــم       83

                                    س وبــت عوــاذ  ــنا احدــاعو   ا صــاواد   ــ      8102                عــا، املكودــ  ح ــا          املوال 

 ملا يل :
ً
        وحما   نإ املاد    دا
ً
                     

                        تل د وفح  احتعوا  بـــ:

           ــــ  حعــــم                               ــــ  وفحــــ  احضــــرائج امل تــــ ر  ل هــــاس    %  51              حعــــ   باملنــــ  ا

                            اواّ  املع د    احضراب   دث.
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          ة مــــن ة مــــن                                                         شــــطب الشــــر ات وامل سســــات التجار ــــشــــطب الشــــر ات وامل سســــات التجار ــــ                                                  املــــادة الثانيــــة واألر عــــو :املــــادة الثانيــــة واألر عــــو : 

                                                                                                            الســــجل التجــــاري والشــــر ات املدنيــــة مــــن الســــجل الخــــاص بالشــــر ات الســــجل التجــــاري والشــــر ات املدنيــــة مــــن الســــجل الخــــاص بالشــــر ات 

              املدنيةاملدنية

 

    احسـات احاجـار    ـ  احسـات اويـا  باحشـركا،   . 0
ً
                                           تش ج حكحا
ً
         

 و  
ً
ّا ة اح حـــت   لفـــا     امل عفـــ   احشـــركا،  املسؤصعـــا، احاجاراـــ  احتـــي حـــم تـــ
ً
                                                           

ّا حــ   حلهــا  حــم يكــ  حــ يها  ورــودا،  و  وا ــح باطــوف                                                               توووــح  ــ   

                                               ا  ـــــــ ة احعـــــــ   احعـــــــابد  حلعـــــــ   احتـــــــي تعـــــــدث   ا ـــــــت  ـــــــر ر          وروداتهـــــــ

ّ     حيس ح يها  عاخ  و .                               اح

                       و    يمــو   ت تبــا  ل هــا                                  شــت ط حشــ ج  ــنإ احشــركا،  املسؤصعــا،  . 8

                                                               ديــو  حلغ ــ   و  تمــو   عــ د  حلضــرائج  احغرا ــا، كا ــ  املاوربــ   ل هــا 

                                                            احرصــــــو   احغرا ــــــا، اح ائــــــ   حلطــــــ     احــــــووني حلضــــــحا  ا راحــــــاع  

                                                               حعــائر اإدارا، اح ا ــ   املسؤصعــا، اح ا ــ   ـــ  احوتــ ا، احتــي كاعــح وـــ  

   حهـا
ً
      لا حـح  حـ 
ً
               ـ   ـنإ املــاد      0                                وبـت احعـ   املشـار مح هـا طـ  احودـر            

                                                            اـــــام تا يـــــت احغرا ـــــا، كا ـــــ   رصـــــم اح ـــــا ع املـــــال  املاورـــــج  ـــــ  تج يـــــ  

                                                        تها ط  حاة  رودإ     احوت ا، اح حد   حهنا احااراا .

                 ي                                  ار  املاحفـــ  و  ت ـــ ي  ـــ ة ن نـــ  وإلـــهر  ـــ  مشـــر  ـــنا احدـــاعو          لـــ   ل   . 3

                                                           ئلــــــ  باملسؤصعـــــــا،  احشـــــــركا، احتـــــــي تاــــــوا ر   هـــــــا احشـــــــر ط احـــــــوارد  طـــــــ  

                                                    و ــــ إ   و  تبلغهــــا ملــــ  احطــــ     احــــووني حلضــــحا  ا راحــــاع     0       احودــــر  

                                                            الـــــ  رأصـــــا  ووـــــ   احســـــات احاجـــــار     لـــــ   ـــــنإ اواهـــــا، ميـــــ ا   لار  

                                              إلــهرا   ـــ  تـــاراا تبلغهــا اح ئلـــ     حااتهـــا  شـــعبها                   املاحفــ    ـــ ة  تـــ  

                                                      ملــا تبــ   و  اح  يـــ   ــ  احشــركا،  املسؤصعـــا، احاجاراــ  املســـال  

                                                     طــــ  احســــات احاجــــار    و  احشــــركا، امل عفــــ  املســــال  طــــ  احســــات 

ّا ة اح حـــــت احو لـــــ  و  وبهـــــا        اويـــــا                                                   طـــــ  احشـــــركا، امل عفـــــ   حـــــم تـــــ

ّا حـ   حلهـا   ـن احعـ   ا   ـ   حلعـ   احتـي تعـدث                                                         توووح  ـ   

    ّ                      ا ت  ر ر اح

ـــــا،    ـــــركا،  املسؤصعــ ــــك احشــ ــ ــــواب تلـ ــ ـــ  و ـ ــ ـــــ   ــ ـــا  اح  يــ ــ ـــا كــ ــ                                                 ملــ

                                              يبـــــــادر   ملـــــــ  إلـــــــ ج تلـــــــك احشـــــــركا،  املسؤصعـــــــا،  ـــــــ  احســـــــات 

                    ، امل عفـــ   بـــاحرغم  ـــ                                   احاجـــار  و   ـــ  احســـات اويـــا  باحشـــركا

                                توووها    اح حت   ن  ت   ووال  

                                                          بحــا و  اإدار  احضـــرا ف  تالحــت و بـــا  كب ـــ   طــ  صـــفا   اا  ـــ    

                                                        راوبــ  تلــك احشــركا،  املسؤصعــا،    صــفحا   ــ  احبــ    عــراا  

ّ  اإدارا،     8112   0   0                            واعو  اإررا ا، احضرا ف    ن                        احن  وح

                          املاحفــ    لو ــا،  ــ  املســال                                 املسؤصعــا، اح ا ــ  بنيــ ا   لار  

                       ح يها  املا ا ل     ها 

                                                        بحــــــا و  اإدار  احضــــــرا ف  ت حــــــت  لــــــ  تفــــــوام وا ــــــ     لو اتهــــــا 

                                         شع  اململو   املسال   ح يها و  املكاو    

 

 من كجل ذلك،

                 را   نا ا وت اح.
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                                                          واهـــ   ـــا مذا كـــا  ياورـــج و    ياورـــج  لـــ  تلـــك املسؤصعـــا،  احشـــركا، 

                        رصو  و  غرا ا، حطاووها.

                                                               تنشــــر  لار  املاحفــــ   لــــ   وو هــــا اإحكت  مــــن  طــــ  اواراــــ   احرصــــحف   طــــ  

 
ً
  بفاعــــــا

ً
 رراــــــ ت    للفاــــــ   باــــــاراخ   يوطــــــت بفةهحــــــا  حعــــــ   شــــــر يو ــــــا

ً
       

ً
                                                    

 باحشـــــركا،  املسؤصعـــــا، احتـــــي صـــــو  يـــــام إلـــــ  ها  ذحـــــك  ـــــ ة 
ً
                                               توطـــــفلفا
ً
       

                                                          هلــــــ  ووطــــــا ا إلــــــهر  ــــــ  تــــــاراا تبلغهــــــا رد احطــــــ     احــــــووني حلضــــــحا  

                                                              ا راحاع   رد د رأصا  وو   احسات احاجار   كحـا ياورـج  ل هـا مبـ   

                                                            تلك احشركا،  املسؤصعـا، بدرار ـا املا لـق  شـ  ها  ـ  احسـات احاجـار  

                                    من  ل    ر   وا   راصل   سات ح يها.            و  احسات امل 

                  ــــ   ـــنإ املــــاد   ــــ ة    3                                         لـــ   لار  املاحفــــ  و  تلتــــ   بعحمـــا  احودــــر    . 6

                                                        ن نــــــ  وإلــــــهر  ــــــ  ب ايــــــ  كــــــت صــــــ    حدــــــ  حلعــــــ   احتــــــي ينشــــــر   هــــــا  ــــــنا 

         احداعو .

                                                       يحكـ  حهــنإ احشــركا،    ــواب املسؤصعــا،  حعــائر اإدارا، اح ا ــ    . 5

                                  ــــوا و ــــا   لار  املاحفــــ   لــــ  وــــرار                                  املسؤصعــــا، اح ا ــــ   حلــــ ائ    و    ت

                                                      احشــــــ ج  ــــــ ة  هلــــــ  ن نــــــ  وإلــــــهر  ــــــ  تــــــاراا   ــــــر م ــــــ   طــــــ  اواراــــــ   

                                                             احرصــــــــحف  و   لــــــــ  املووــــــــع اإحكت  مــــــــن حــــــــولار  املاحفــــــــ  و  طــــــــ  اواراــــــــ ت   

                                                         املللفاـــــ     تاووـــــ  مرـــــرا ا، متحـــــا   حلفـــــا، احشـــــ ج حهـــــنإ احشـــــركا، 

                   ــواب اح  وــ                                             املسؤصعــا، ملــ  حــ   يــام احبــح طــ  ا  تــ ار   احكــ

                                                           ولـج مب ـاة وـرار اإدار  بـر ض ا  تـ ار   و ـا   جلـس إلـوري اح  حــ  

  ــ ة  هلــ  ن نــ  وإلــهر  ــ  تــاراا تســافت 
ً
                                   احــن  ياورــج  لفــ  باــ  بهائفــا
ً
                          

                 اصا  ا  املرار  .

ّ    ق عاا  .                                                   ت بق ح ي  جلس إلوري اح  ح  ا ضوة املور
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          لــــــ  وــــــرار                                            تشــــــ ج احشــــــركا،  املسؤصعــــــا، احتــــــي حــــــم يــــــام ا  تــــــ ار  . 4

                       و ـ إ   ـ   هـار  احاملفـ     5                                      إل  ها  ـح  املهلـ  املشـار مح هـا طـ  احودـر  

                                                      طـــــــ   لار  املاحفــــــــ    ـــــــ  اــــــــا ، و اعــــــــا، احســـــــات احاجــــــــار   احســــــــا ، 

                                                        امل عفــــــ   اــــــا ، احطــــــ     احــــــووني حلضــــــحا  ا راحــــــاع     لــــــ   لار  

                                                             املاحفــــ  و  تنشــــر طــــ  اواراــــ   احرصــــحف    لــــ   وو هــــا اإحكت  مــــن  ئلــــ  

                                       بعصحا  احشركا،  املسؤصعا، احتي تم إل  ها.

                                                        تل د دوائق ت بفـق  ـنإ املـاد    ـ  ا واضـا   بحورـج وـرار يطـ ر   . 2

                            لار  املاحف   اح  ة.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  نة العامنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع مواز للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع مواز     
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                        فــرض رســ  مقابــل إشــغال غرفــة فــي فنــدق كو فــرض رســ  مقابــل إشــغال غرفــة فــي فنــدق كو       ::                                  الثالثــة واألر عــو  الثالثــة واألر عــو              املــادة املــادة  

                                            شقة مفروشة عن  ل ليلةشقة مفروشة عن  ل ليلة

 

                                                 رصـــم  دابـــت مإلـــغاة غر ـــ  طـــ    ـــ   و  إلـــد   ور إلـــ   ـــ  كـــت      يوـــرر 

  :     وفحا      حفل  

 

              للشقق املفروشة        للفنادق

      ة.ة.       2.111          درر  و ل   -     ة.ة.        01.111     عجو     5     ن   -

     ة.ة.       5.111           درر  ناعف   -     ة.ة.       5.111     عجو     6     ن   -

      ة.ة.       3.111     عجو     3     ن   -

 

                                                        ياورـــج  لـــ   عـــتنحر  احو ـــاد   احشـــدق املور إلـــ  تعديـــ  حاضـــت  ـــنا 

       احرصم 
ً
  طلفا
ً
    بهاي  كت        

ً
ّا     ة  حع   شر يو ا              مل  اوي
ً
  .    طت                             

 

     012                   ي  احضـراب س  املـاد                       اغرا ـ  احاـع    طـ  تعـ     55                 ت بق وحما  املاد  

     001                                                     اطـــــــــ  حـــــــــاة احاـــــــــع    و   ـــــــــ   تدـــــــــ يم احاطـــــــــراح احضـــــــــرابيس  املـــــــــاد  

      تـــــــــاراا     66                        احاـــــــــوفل س  ـــــــــ  احدـــــــــاعو  روـــــــــم                        ااحاطـــــــــاراح احضـــــــــرا ف  غ ـــــــــ  

                           اواعو  اإررا ا، احضرا ف س.      8112    00    00

 

       لاـــــــر       ـــــــ                      ـــــــ  ا واضـــــــا  بدـــــــرار                           تلـــــــ د دوـــــــائق ت بفـــــــق  ـــــــنإ املـــــــاد  

                 احعفاح   املاحف .

 

ـــــا                                                 كاعــــــح   اــــــم احــــــ  ة احعــــــفاحف  تعــــــاوط   ــــــ  ر اد احو ــــــاد      ملـ

                                             احشـــــــدق املور إلــــــــ  رصــــــــم  ــــــــ  مإلــــــــغاة غــــــــر  طــــــــ  محــــــــ ي  ــــــــنإ 

                                                     املسؤصعــا، احعـــفاحف   تخالـــ  تعـــحفتها  ــ   ـــراب  امل ي ـــ   ملـــ  

                                              اح ر م احعفاي  مل   ا   احك    تعحفا،  خالو  

 

ل  والعــ  اح  حــ   طــ   وــح  ّي                                 ي                         ملــا كــا   ــنا احرصــم  ــ  إلــعع  و    ــ

                                                        اـــاج  فـــ   لار  احعـــفاح  ملـــ  لاـــاد  ميراداتهـــا  ـــ  ورـــت احةهـــور   تل

ّ  تشــــافع  ّاــــ بلهــــا  احتــــي  ــــ  إلــــعبها ت                     م                                 بــــاوي ث املو ــــو    ــــ  وم

                                                       احعـــفاح  ملــــ  حب ـــا   ب ا لــــ    بــــنحك م ـــا   ا احــــادا،  والعــــ  

 حلالطفت احع و  حلرصم احن  تم ربايا  
ً
                                      لار  احعفاح    دا
ً
                   

 

 لذلك،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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  سباب املوجبةسباب املوجبةاأل األ 

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
 

 
  ـــ  رـــ  ة احرصـــو  املور  ـــ  املكوـــق بدـــاعو  

ً
                                     احب ـــ   ا عـــا
ً
      احعـــ              

       8108    01    88      تاراا      863    روم 

 
 رصو  ر   احعو :

 

 قيمة الرس  ل.ل. البيا 

                     كــــــــــت م الــــــــــا  حكوطــــــــــوة  لــــــــــ       ــــــــــ   -

                         ر ط  صو      خال  احونا،

 

 

 

                      ـــــــــــــ  كـــــــــــــت ر طـــــــــــــ  صـــــــــــــو  واحفـــــــــــــع   -

                                املركبــا، ايحفــ   لــ  م ــا   وعوا هــا 

                          ـــــــــــ   خالـــــــــــ  احونـــــــــــا،  طو ـــــــــــ ي 

                              حــو ن   ــ  كــت توصــع طــ  ضــ حف  

           ر   احعو  

 
 

                         ـــــ  كـــــت ر طـــــ  صـــــو  ت  ـــــى بــــــ ة   -

ّ  و      تج ي  ا                              ائع و   ح

31.111 

 

 

 

 

811.111 

 

 

 

 

 

 

85.111 

 

 

                                                                          تعــــــديل رســــــوم الســــــ ر لجميــــــع املرببــــــات ا ليـــــــة تعــــــديل رســــــوم الســــــ ر لجميــــــع املرببــــــات ا ليـــــــة       ::                                  الرابعــــــة واألر عــــــو  الرابعــــــة واألر عــــــو              املــــــادة املــــــادة 

                                                                                                                ورسوم اليسجيل للدراجات النار ة الصغ رة ورسوم راص السوق ورسوم اليسجيل للدراجات النار ة الصغ رة ورسوم راص السوق 
 

 

:
 
 كوال
 
  ـــ  رـــ  ة احرصـــو  املور  ـــ  املكوـــق بدـــاعو       

ً
                                       ـــ ة احب ـــ   ا عـــا
ً
                

  :                   بلف  يطبح كايتن    8108    01    88      تاراا      863   وم         احع   ر 
 

 
ً
  ا عا
ً
                رصو  ر   احعو    :      

 

 )ل.ل.( قيمة الرس  البيا 

                                     ــ  كــت ا الــا  حكوطــوة  لــ  ر طــ  صــو   ــ  

  " 0                                خال  احونا،  ا   ا  ن  درار  "

30,000 

                                     ــ  كــت ا الــا  حكوطــوة  لــ  ر طــ  صــو   ــ  

  " 0            ن  درار  "

15,000 

              بــا، ايحفــ   لــ                            ـ  كــت ر طــ  صــو  واحفـع املرك

                                      ا ــا   وعوا هــا   ــ   خالــ  احونــا،  طو ـــ ي 

                                  و   حــــــو ن   ــــــ  كــــــت توصــــــع طــــــ  ضــــــ حف  ر ــــــ  

  " 0                        احعو   ا   ا  ن  درار  "

200,000 

 

                                       ــ  كــت ر طــ  صــو  واحفــع املركبــا، ايحفــ   ــ  

  " 0       درار  "      ن 

100.000 

  ّ                                       ــ  كــت ر طــ  صــو  ت  ــى بــ ة  ــائع و   حــ

               و      تج ي  ا

25.000 

 

 
 
 ثانيــــا
 
  ــــ  رــــ  ة احرصــــو  املور  ــــ  املكوــــق بدــــاعو     :     

ً
                                       ــــ ة احب ــــ  را  ــــا
ً
                

                     بلف  يطبح كايتن:    8108    01    88      تاراا      863          احع   روم 
 

     رصــــــو                                                    ملــــــا كاعــــــح ظا رتــــــا احــــــ رارا، اح اراــــــ  احغ ــــــ   لت  ــــــ  د ــــــع

                                                     احعــ     ظــا ر  صــائدن احـــ رارا، اح اراــ  د   ر طــ  صــو  طـــ  

ّاي   عاحر               ت

                                                        ملا كا  وح  وصباب ذحك ا رتوا  احنعبي حرصو  احع    رصـو  

                                      ي            ر ــ  احعــو  معــب  حــنح  احــ رارا،   صــفحا و ي   اــم  ــاحمن 

                                                 اح رارا، ايحف  احطغ     م    و واب اح  ت املل  د 

ّا ــ   ــ  رهــ    بواوــع                           ملــا كــا  ذحــك  عــ ج بت ارــع                                ائــ ا، اوي

                                                          رود  خاحوا،   ي   حداعو  احع   ح احفـ  احـ رارا، اح اراـ   

ل حاحــ   ــ  احوولــ ى طــ  اح روــا،  اصــا حاة احــ رارا،  ّي        ي                                                حــا   ــ

ــــبو    ــــ  ا  حــــــاة املشــ ــــ   طــ ـــ  واعوعفــ ـــ  و حــــــاة غ ـــ ــــ  طـــ ـــ  احداعوعفــ                                                       غ ـــ

 
ً
 و  فا
ً
      

 ملــــــــاحمن احـــــــــ رارا، اح اراــــــــ  احطـــــــــغ    حــــــــ  ع احرصـــــــــ
ً
                                          تشــــــــاف ا
ً
   و         

               املاورب   ل هم 

                                                   م ــــــا   ملــــــ  مرــــــرا  ت ــــــ يت  لــــــ  رصــــــو  احعــــــ   واحفــــــع املركبــــــا، 

       ايحف .

 لذلك،

                      تم اوت اح  نإ املاد . 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

اواعو   8113 0 31تاراا  622عو  احرصم: رصو  ر   احع   احع وا  احداعو  

 س8113املوالع  اح ا    املوالعا، املكود  حل ا  

 

 قيمة الرس  )ل.ل.( البــيا 

                             :  حـــــر احعـــــفار  باحنعـــــب  حاـــــاراا            الفئـــــة األولـــــى

       احط ع:

 

 :سنة وما فوق  13

 33.000      وحط      01                        وو  حطا   اح  مل    -

     81         حطا  مل      00          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      53.000 

     31    مل        حطا     80          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      109.000 

     61         حطا  مل      30          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      140.000 

     51    مل          حطا     60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      230.000 

     50          وو    -
ً
 حطا   ضا  ا
ً
            211.000 

                             :  حــــر احعــــفار  باحنعــــب  حاــــاراا              الفئــــة الثانيــــة

       احط ع:

سنة  12ب   

 مس سنواتوا

 

 

 95.000      وحط      01                        وو  حطا   اح  مل  - 

     81    مل          حطا     00          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      120.000 

     31         حطا  مل      80          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      240.000 

     61         حطا  مل      30          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      310.000 

     51         حطا  مل      60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      510.000 

     50          وو    -
ً
 حطا   ضا  ا
ً
            915.000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 رابعــا
 
                                                   : رصــو  احعــ   احعــ وا  واحفــع املركبــا، ايحفــ   لــ  ا ــا        

                                         وعوا ها     رحفع احونا،   طوضف    حو ف .
 

 قيمة الرس  )ل.ل.( البــيا 

                       احعـــــــفار  باحنعـــــــب  حاـــــــاراا         :  حـــــــر            الفئـــــــة األولـــــــى

       احط ع:

      وحط     3                        وو  حطا   اح  مل    -

 :سنة وما فوق  13

 

20.000 

 30.000      وحط      01    مل         وحط     6          وو  - 

     حطاع    00          وو  - 
ً
 ا
ً
     81    مل     

ً
 حطاعا
ً
      53.000 

 مل      80          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     31     

ً
 حطاعا
ً
      109.000 

 مل      30          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     61     

ً
 حطاعا
ً
      140.000 

     60   و         و  -
ً
 حطاعا
ً
     51    مل       

ً
 حطاعا
ً
      230.000 

     50          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      

ً
  ضا  ا
ً
       211.000 

                             :  حــــــر احعــــــفار  باحنعــــــب  حاــــــاراا              الفئــــــة الثانيــــــة

  :     احط ع

 

      وحط     3                        وو  حطا   اح  مل  - 

سنة وامس  12ب   

 سنوات

 

40.000 

 95.000      وحط      01    مل         وحط     6          وو  - 

     حطاع    00          وو  - 
ً
 ا
ً
     81    مل     

ً
 حطاعا
ً
      120.000 

 مل      80          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     31     

ً
 حطاعا
ً
      240.000 

 مل      30          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     61     

ً
 حطاعا
ً
      310.000 

     60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
     51    مل       

ً
 حطاعا
ً
      510.000 

     50          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      

ً
  ضا  ا
ً
       915.000 
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74-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                             :  حــــر احعـــفار  باحنعــــب  حاــــاراا           ئـــة الثالثــــة   الف

       احط ع:

سنوات  4ب   

 وسإلت  
 
 

 

 155.000      وحط      01                        وو  حطا   اح  مل    -

     81         حطا  مل      00          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      245.000 

     31    مل        حطا     80          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      505.000 

     61         حطا  مل      30          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      930.000 

   حط    51    مل         حطا    60          وو    -
ً
 اعا
ً
    1.200.000 

        حطا    50          وو    -
ً
  ضا  ا
ً
       1.500.000 

                            حـــر احعـــفار  باحنعـــب  حاـــاراا                الفئـــة الرابعـــة: 

      احط ع

 

 كقل من سإلت  

 325.000      وحط      01                        وو  حطا   اح  مل    -

     81    مل         حطا    00          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      525.000 

     31    مل           حطا    80          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      1.050.000 

     61    مل        حطا     30          وو  - 
ً
 حطاعا
ً
      1.525.000 

     51    مل          حطا     60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      2.500.000 

        حطا    50          وو    -
ً
  ضا  ا
ً
       

 

 

3.100.000 

                               تلــــــــــــ د وضــــــــــــوة ت اــــــــــــفم  اصــــــــــــتفوا  احرصــــــــــــم 

ّا ــــــــ  بحرصــــــــو  ياخــــــــن ب ــــــــاً   ً   توراـــــــ إ ملــــــــ  اوي                                    

                                          وت اح  لار  اح ا لف   احبل يا،  املاحف .
 

 

 

 

 

    كلــال                                 كحــا  عــاوط  رصــم صــ و  م ــاط   ــ  كــت 

                                 و  كعـــــــــــرإ  ـــــــــــ  اووحوحـــــــــــ  احطـــــــــــا ف  واحفـــــــــــع 

                      ح ا لــــــــــ   لـــــــــ  احباــــــــــ ي  و                صـــــــــفارا، احشـــــــــو  ا

         املال ،".
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                             :  حــــــر احعــــــفار  باحنعــــــب  حاــــــاراا              الفئــــــة الثالثــــــة

  :     احط ع

      وحط     3                        وو  حطا   اح  مل    -

سنوات  4ب   

 وسإلت  

100.000 

 155.000      وحط      01    مل         وحط     6          وو  - 

     حطاع    00          وو  - 
ً
 ا
ً
     81    مل     

ً
 حطاعا
ً
      245.000 

 مل      80          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     31     

ً
 حطاعا
ً
      505.000 

 مل      30          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     61     

ً
 حطاعا
ً
      930.000 

     60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
     51    مل       

ً
 حطاعا
ً
      1.200.000 

     50          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      

ً
  ضا  ا
ً
       1.500.000 

                            حـــــر احعـــــفار  باحنعـــــب  حاـــــاراا                الفئـــــة الرابعـــــة: 

  :     احط ع

      وحط     3                        وو  حطا   اح  مل    -

 سإلت   كقل من

 

  150.000 

 325.000      وحط      01    مل         وحط     6          وو    -

     حطاع    00          وو  - 
ً
 ا
ً
     81    مل     

ً
 حطاعا
ً
      525.000 

 مل      80          وو  - 
ً
     حطاعا
ً
     31     

ً
 حطاعا
ً
      1.050.000 

 مل      30             وو - 
ً
     حطاعا
ً
     61     

ً
 حطاعا
ً
      1.525.000 

     60          وو    -
ً
 حطاعا
ً
     51    مل       

ً
 حطاعا
ً
      2.500.000 

     50          وو    -
ً
 حطاعا
ً
      

ً
  ضا  ا
ً
       3.100.000 

                                       تلــ د وضــوة ت اــفم  اصــتفوا  احرصــم  توراــ إ 

ّا ــ  بحرصــو  ياخــن ب ــاً   وتــ اح  لاــر   ً               ملــ  اوي                            

                            اح ا لف   احبل يا،  املاحف .

 روــــــــم                       اامل  حــــــــ  بحورــــــــج احدــــــــاعو    -
ً
     اح ا ــــــــن حكحــــــــا
ً
           

   س.    8106   2

 

                                       كحــــا  عــــاوط  رصــــم صــــ و  م ــــاط   ــــ  كــــت كلــــال و  

                                     كعـــــــرإ  ـــــــ  اووحوحـــــــ  احطـــــــا ف  واحفـــــــع صـــــــفارا، 

                                      احشو  اح ا ل   ل  احبا ي  و  املال ،".
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75-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

اواعو   8108 01 88تاراا  863روم  عو  احرصم: مرال   حت ا راعج

 س8113املوالع  اح ا    املوالعا، املكود  حل ا  

  :
ً
   ناعفا
ً
      

                                مرال   حت حألر بي    احون  ا  ل   -

 

1.100.000 

 910.000                                  مرال   حت حألر بي    احون  احناعف   -

 410.000                                  مرال   حت حألر بي    احون  احناحن   -

 240.000                                  مرال   حت حألر بي    احون  احرا     -

 

 

 عو  احرصم: رصم املوا د  املعبد 

 س8113اواعو  املوالع  اح ا    املوالعا، املكود  حل ا  

 100.000                            الفئت   األولى والثانية كعاله

 120.000              احون  احناحن   -

 31.000              احون  احرا     -

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ً
 ناحنا
ً
                                              :   حت صهنا اح    ور مشرإ ط  اوارا   احرصحف .     
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76-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح            النص الحالي

                                                                  تعـــــــــديل الرســـــــــوم التـــــــــي تســـــــــتوف  ا وزارة تعـــــــــديل الرســـــــــوم التـــــــــي تســـــــــتوف  ا وزارة               ر عـــــــــو :ر عـــــــــو :                        الخامســـــــــة واأل الخامســـــــــة واأل               املـــــــــادةاملـــــــــادة 

            العملالعمل

  

ـــــــ ة احرصـــــــو  احعـــــــ وا  امللـــــــ د      ي                         ت ي
ً
 طـــــــ  احب ـــــــ  ناعفـــــــا
ً
    ـــــــ      84          ـــــــ  املـــــــاد                  

               تعــاو  ها  لار          احتــي           ت  ي تــ       0221   0    02      تــاراا    0    21            احدــاعو  روــم 

                               اح حت حاطبح  ل  احشمت احاال : 
 

 قيمة الرس 

 بعد التعديل
 مسبقة

 إجازة عمل كو تجديد

 ة العملإجاز 

    ة.ة           3.111.111    ة.ة           0.111.111     و ل      ن  

    ة.ة           8.111.111    ة.ة           0.111.111           ن  ناعف 

    ة.ة           0.111.111    ة.ة               311.111           ن  ناحن 

    ة.ة               3110111    ة.ة                    51.111           ن  را   

 

                         تط يق عاا  دا ل  حلشركا،    ة.ة             0110111

                                تط يق د ا   حت حلشركا،  املسؤصعا،    ة.ة             0110111

ة.ة. 5.111.111                  لضر  بث  خاحو       تط يق  

.ة.ة 511.111                  لضر  بث  خاحو        تعوا  

 

 

 

ّا                                                                  تم اوت اح ت  يت احرصو  احع وا  ط  ص فت لااد  ميرادا، اوي
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77-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 باب املوجبةاألس النص املقترح النص الحالي

 

 

 

       8111   8    06      تاراا      023          داعو  روم   اح          64      املاد  

 
                                        ضــــــــــــــــــــــــا و  احغرا ــــــــــــــــــــــــا،  لــــــــــــــــــــــــ   خاحوــــــــــــــــــــــــ  وــــــــــــــــــــــــاعو  اح حــــــــــــــــــــــــت

                                            تضـــــــا    حعـــــــ    شـــــــر    ـــــــ وا وفحـــــــ  احغرا ـــــــا، امللـــــــ د  

    02                                                        بحورج املادت   احناعفـ   احرا  ـ   ـ  احدـاعو  احطـادر باـاراا 

ـــــادت         0248      ايلــــــوة  ـــــا  املـ ـــــق باحغـ ـــ       012         012                        املا لـ ــ       وــــــاعو      ـ

   .       0264      ايلوة     83                    اح حت احطادر بااراا 

 

 

          193193                              مــــن القــــانو  رقــــ  مــــن القــــانو  رقــــ          4141                        تعــــديل املــــادة تعــــديل املــــادة                                       السادســــة واألر عــــو :السادســــة واألر عــــو :              املــــادةاملــــادة

          20002000  //  22  //    1414            تار   تار   

  

      حاطـــبح       8111   8    06      تـــاراا      023                ـــ  احدـــاعو  روـــم     64           ت ـــ ة املـــاد  

 :                  ل  احشمت احاال 

    ع    ر 
ً
              ا
ً
     

ــــاحو                                      تضـــــــا   وفحـــــــ  احغرا ـــــــا، املور  ـــــــ   لـــــــ  ا    - 0 ــ ــــج املخـ ــ               راعـ

ــــواد  ـــــا  املــ      ملــــــ                        ــــــ  وــــــاعو  ت اــــــفم احــــــ  وة     32      34      33      38             حمـ

ـــا   ــ ـــــ       حب ــ       0248   2    01                               فـــــــ   اويـــــــر ج   ـــــــ  احطـــــــادر باـــــــاراا           اإوا ــ

  .    8111     023                 امل  ة باحداعو  

ـــت        مرـــــال                 ــــــادة عطـــــ  رصــــــم       م ـــــاط                يوـــــرر رصـــــم صــــــ و    - 8       اح حـــ

  ت                         ة  ــــر     ــــ  تج يــــ  ا كــــ        اإرــــال                      عــــاوط    ــــ  اووطــــوة  لــــ   ل  ل 

                                                        صـــ     لـــ  اح ا ـــت ا ر بـــي احـــن   عـــاد   ل رـــ  و  ل راـــ  و  وحـــ  

       احونـــا،      لـــ         اإرـــرا                  حب ـــا    ا بـــق  ـــنا      ملـــ               و  احـــ ي ب اتـــ          وب ائـــ 

   .       اإررا                            حعج احداعو   ا عاح  املر ف  

ة املــــــاد  احناعفــــــ   ــــــ  احدــــــاعو  احطــــــادر باــــــاراا   - 3       0248   2    02   ي                                         ت ــــــ ي

ة     012         012                    احــــن   عــــتب ة املــــادت        ــــ      64            بحورــــج املــــاد        ي امل ــــ ي

 :            ق  ا يل       8111   8    06      تاراا      023        احداعو  

 

  :    8111   8    06      تاراا      023          داعو  روم   اح          64          عطح املاد  

                                                   كـــــــت  خاحوـــــــ   حمـــــــا   ـــــــنا احدـــــــاعو  اوـــــــاعو  اح حـــــــتس  املراصـــــــفم 

ـــــاكم ذا،              احدـــــــرارا، امل ـــ  امللــ ــ ـــــاة ملــ ـــــنإ تلــ ــــ   ت وفــ ـــــن  حا بفدـــ                                          اخــ

ـــت  خاحوــــ  حوحــــ  ا  غرا ــــ                                                     ا  اطــــا   ي اوــــج  رتك هــــا  ــــ  كـ

ـــ    ــ ــ ـــ ا ح بـ ــ ـــ             8.511.111       ة.ة.            851.111           تتـــ ــ ــ ـــاوو س  ـ ــ ــ                 ة.ة.  بـ

                                                      إلــهر ملـــ  ن نـــ  وإلـــهر و  بنحــ ي  ـــات   اح دـــوبا    تضـــا     ـــ  

                       احاكرار   ة ص    اح  .

 

                      خاحوـــا، املرتكبـــ   ـــ  رهـــ                                 غ ـــ  وعـــ   طـــ  صـــ فت اووـــ   ـــ   ـــ د امل

ّا      ره  و ري                                       لااد  ميرادا، اوي

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد  
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 باب املوجبةاألس النص املقترح النص الحالي

                         املراصـــــفم  احدـــــرارا، املاخـــــن       و                              كـــــت  خاحوـــــ   حمـــــا  وـــــاعو  اح حـــــت 

       وكـا      صـوا              ضاحج اح حـت                               حا بفد   ت وفنإ ت رر  رتكب ها
ً
 حب اعفـا
ً
         

 
ً
 و  ور  فــــــا
ً
ــــ              ــــبث بدفحـــ ـــــر  ــ ــــ     لضـ ـــــا حتعــ ــــي كل هحـ ـــت ا ر بــ ــ                                              اح ا ـ

  .             ح    حب اعف                حع    ي                حب اعف    ح          لفومن           تت ا ح ب   

  ـ  تـاراا 
ً
           عا ار  ةها ط  حاة احتعوا   ـ ة  حعـ   شـر  يو ـا
ً
                                             

              ــ  وفحــ   لضــر        باملنــ         شــر                             ت اــفم  لضــر احضــبث بحــا   ــادة 

       احضبث.

                                       احتعـــوا   ــ ة املهلـــ  امل ـــوإ  ةهــا و ـــ إ يلـــاة        مرـــرا              طــ  حـــاة  ــ   

ــــ   ــــ                لضــــــر املخاحوــ ـــ    ملــ ــــ  حاووفـــ ــــا و                     امللــــــاكم املخاطــ                ع  دوبــــــ   ضــ

            ن ن  وإلهر.     مل               احسا     إلهر    و           احغرا  

ـــــر  ــــ   لضــ ــ ــــا   وفحـ ــ ـــــ   تضـ ـــ   احواحــ ــ ـــ ة احعــ ــ ـــــرار  ــ ـــاة احاكــ ــ ــــ  حــ ــ                                                  طـ

                         احضبث  كنحك  دوب  اوو س.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            مــــــــــن قــــــــــانو  رســـــــــــوم مــــــــــن قــــــــــانو  رســـــــــــوم         2525                    ديل املــــــــــادة ديل املــــــــــادة     تعـــــــــــتعـــــــــــ                                      الســــــــــابعة واألر عــــــــــو :الســــــــــابعة واألر عــــــــــو :            املــــــــــادة املــــــــــادة  

                                            وتعديالتـــه بموجـــب الجـــدول وتعديالتـــه بموجـــب الجـــدول             19491949  //  33  //    1919                                            املطـــارات الصـــادر بتـــار   املطـــارات الصـــادر بتـــار   

          19991999                                                                  امللحق بقانو  املوازنة العامة لعام امللحق بقانو  املوازنة العامة لعام       99        رق  رق  

 

 
 
 كوال
 
      تــار      31    رقــ          االشــترا ي       املرســوم   مــن      األولــى      املــادة   نــص       : يلغــى   

 :      التالي      بالنص    عنه        ويستعاض      1913 / 1 /  15

     0262      اح ــا         املوالعـ        وـاعو     طـ      لـ د   امل        امل ـارا،     رصـو      وفحـ      ت ـ ة

         امل  حــ         0258       0251       0262       احعـ وا،         والعــا،         بدـواع         امل  حـ 

                            0220         احعــ وا،         والعــا،    ــ           املكوــق بمــت  2    روــم        اواــ  ة       بحورــج

0223       0222         
ً
   دا
ً
  .     ودعاإ        حكا  ة      

 
 
 ثانيـا
 
لغـ    :      عـتب ة       0222    08    82      تـاراا     055    روـم         احدـاعو    ل   يل       بـاح     ل      يل

 :      احاال 

ح        احرح ،    ذا،        احوو ف         اح   ا       إلركا،        "تعاوف 
ي
  امل ا
ي
    ـ         اح ار ـ    و      

   طـ         امل ـارا،       بـ  ،     رصـو      رحفـع    ـ        باملائـ        حعـ              تخوـفض   ـادة

ـض    نـم      ـ    .        احدـاعو       نا      عواذ       حااراا      ا  ل       احع   خوي
ل
  ي ت
ل
             معـب  احاخوـفض    

       ـنإ 
ً
 تـ راجفا
ً
   صـ        باملائـ        حعـ       بدفحـ         احناعفـ       احعـ      ـ        اباـ ا         

ً
 واا
ً
    

طبح  .     ص وا،     شر       اعتها               باملائ     ضور   ل   حال

        اح  ــ ا        حشــركا،        احاا  ــ         احشــركا،     لــ      و ــ إ       احـوارد       اإ وــا      ي بـق

   ".       احشركا،     نإ       روصحاة        %  25           وكث       تحالك      وبها     واملا        احوو ف 

 
 
 ثالثا
 
 .       احرصحف         اوارا     ط      مشرإ      تاراا           إلهرا             اح       صهنا       حت   :     

 

         اووراـر       ر فـق       ـار   طـ        امللطـل          احب  ،         احرصو      رحفع     كاعح   ملا

        امل ـارا،     رصـو        واعو          85    روم       باملاد         ل د       ب   ، –       اح  ل 

      بحورج          ت  ي ت      0262   3    02       بااراا        احطادر

       0222     ح ا          املوالع         بداعو        املكوق  2    روم        اوا  ة 

 

     كا      ملا
ً
  اوربا
ً
      ت ور     ع        حات اصج         احب  ،        باحرصو       اح ار      م اد        

        امل  دـ       د ة    طـ         امل ـارا،   طـ        بـق     ـو      ـا         احرصـو        ا   ـا 

 
ً
  ص فا
ً
          احبـ  ،       احرصـو     ـ        م ـا ف         ميـرادا،       حالدفق        احولار            

   طـ    )      مسـاحات       وإشـغال       الجو ـة         بالخـدمات       متعلقـة      كمـور    فـي(

       كم ر ـ      دوالر           مئـة مليـو      ـ       يدـارب    ا    ذحك          يناج     بلف       حب ا 

      صـ وا،      شـر      عدضـا  ا      ف ـ  .        احداد ـ       اح شـر        احعـ وا،   طـ       م ـاط 

ّاـاد      تطـبح       س  صـو   00      احعـ          او  طـ         و   كـن     د  ر        لفـو     32        اح

      د  ر        لفـو        21.3        اإرحـال          احالطـفت      حفبلـال      صـ واا
ً
 صـ واا
ً
    ـا   و        

       تلطفل    تم     احن         اإرحال       املبلال            م ا ف    %    081     معب        يدارب

                    لفو  د  ر و   كن       31.2         احباحال      8104     ا 

 

        حل  ـ ا        اح ا ـ         امل يراـ  –        اح دـت       اح ا ـ   ة     ا إلغا       لار      كاعح     ملا

       حلدفــا         اح  ــ ا       إلــركا،    ــ       تــر ف        ولبــا،      تالدــى      املــ من

       املكوـق    2    روـم         اواـ  ة    ط         نكور     غ        امل ار   ط       ر ي          بنشاوا،

       0222     ح ا         اح ا          املوالع         بداعو  
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم أو

البدل الحالي ل.ل

أوال :

بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات املالحة الجوية

أ- بدل هبوط الطائرات

عن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن األقص ى لإلقالع املحدد وفق جداول شهادات صالحية الطائرة  

)Multiple Maximum Takeoff Weight “Multiple MTOW”( على أن ال يقل البدل عن 100.000 ل.ل.
6,000

- عن إنارة املدارج واملمرات:

 تضاف عالوة عن كل إقالع أو هبوط تفتح فيه أنوار املدارج واملمرات
ً
250,000إضافة إلى بدل الهبوط نهارا

ب- بدل الخدمات املالحية

يستوفى عن الطائرات التي تعبر األجواء اللبنانية دون الهبوط في املطارات اللبنانية بدل الخدمات املالحية التالية:

75,000- للطائرات حتى زنة 75 طنا.

150,000- للطائرات التي يزيد وزنها عن 75 طنا .

ج- بدل إيواء الطائرات

1 - عن اإليواء داخل الحظائر

1 - 1 - عن اإليواء داخل الحظائر لطائرات الشركات الخاصة التي تستعمل هنغارها الخاص

1 - 2 - عن اإليواء داخل الحظائر للطائرات الخاصة بشركات الطيران املتعاملة مع شركات تملك هنغارها الخاص:

مستحدث- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات .

مستحدث- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

1 - 3 - عن اإليواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران أو الطائرات الخاصة .

مستحدث- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن 8 ساعات .

مستحدث- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

2 - عن اإليواء خارج الحظائر:

2 - 1 - عن اإليواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديها هنغارها الخاص:

 - عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات على أال يقل عن 

50.000 ل.ل.
3,500

2,500- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا.

مستحدث3 - بدل استخدام خدمة سيارة إطفاء خارج إطار الحاالت الطارئة.

ثانيا :

بدالت إشغال مساحات في املباني واألراض ي داخل حرم املطار

أ- بدل استعمال الكونتوارات في قاعة املسافرين لكل رحلة

 عن استعمال الكونتوار الواحد ملدة ثالث ساعات من قبل شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات 

األرضية الوطنية.
150,000

ب- البدالت السنوية إلشغال املساحات في حرم املطار

1 - عن كل متر مربع من الكونتوارات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات االرضية 

الوطنية في قاعة املسافرين في مبنى محطة الركاب, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
600,000

2 - عن كل متر مربع من املكاتب والصالونات واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون 

وشركات الخدمات األرضية الوطنية وشركات البريد في مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
500,000

3 - عن كل متر مربع من املكاتب واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون وشركات 

الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران اللبنانية ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران وشركات البريد في مباني 

املطار املختلفة خارج مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة.

250,000

4 - عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية 

الوطنية وشركات الوقود العاملة في املطار ألعمالها الخاصة .
100,000

5 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية الوطنية 

وشركات الوقود العاملة في حرم املطار ألعمالها الخاصة وإقامة منشآت ومباني.
30,000

6 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة املشغولة من وشركات الخدمات األرضة الوطنية شركات النقل 

الجوي واملؤسسات األخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء مدة العقد على 

إقامة تلك املنشآت واملباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها.

6100,000 - 1 عن كل متر مربع من املكاتب.

6100,000 - 2 عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر .

مستحدث7 - عن اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكس ي املطار واالجرة املرخص لها سنويا.

8 - في املنطقة املخصصة للطيران العام:

الجدول رقم – 9 املعّدل

مشروع قانون تعديل املادة 25 من قانون رسوم املطارات الصادر بتاريخ 1947/3/19 وتعديالته

بموجب الجدول رقم  )9( امللحق بقانون املوازنة العامة لعام 1999

املرسوم االشتراعي رقم 36 رسوم املطارات

تاريخ 15 / 6 / 1983 وتعديالته 

في الجدول رقم 9 امللحق 

بقانون موازنة 1991 واملعدل 

بقانون موازنة 1999

تحد آلية وشروط 

استخدام املساحات 

الواردة في البند 8 

بقرار يصدر عن وزير 

األشغال العامة 

والنقل

 

 

نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

أوال :

بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات املالحة الجوية

أ- بدل هبوط الطائرات

عن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن األقص ى لإلقالع املحدد وفق جداول شهادات صالحية الطائرة  

)Multiple Maximum Takeoff Weight “Multiple MTOW”( على أن ال يقل البدل عن 100.000 ل.ل.
7,500

- عن إنارة املدارج واملمرات:

 تضاف عالوة عن كل إقالع أو هبوط تفتح فيه أنوار املدارج واملمرات
ً
250,000إضافة إلى بدل الهبوط نهارا

ب- بدل الخدمات املالحية

يستوفى عن الطائرات التي تعبر األجواء اللبنانية دون الهبوط في املطارات اللبنانية بدل الخدمات املالحية التالية:

75,000- للطائرات حتى زنة 75 طنا.

150,000- للطائرات التي يزيد وزنها عن 75 طنا .

ج- بدل إيواء الطائرات

1 - عن اإليواء داخل الحظائر

1 - 1 - عن اإليواء داخل الحظائر لطائرات الشركات الخاصة التي تستعمل هنغارها الخاص

1 - 2 - عن اإليواء داخل الحظائر للطائرات الخاصة بشركات الطيران املتعاملة مع شركات تملك هنغارها الخاص:

5,000- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات .

3,500- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

1 - 3 - عن اإليواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران أو الطائرات الخاصة .

10,000- عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن 8 ساعات .

7,000- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا .

2 - عن اإليواء خارج الحظائر:

2 - 1 - عن اإليواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديها هنغارها الخاص:

 - عن كل طن أو جزء منه حتى زنة 75 طنا ملدة 24 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 8 ساعات على أال يقل عن 

50.000 ل.ل.
4,000

3,000- عن كل طن أو جزء منه إضافي عن 75 طنا.

3100,000 - بدل استخدام خدمة سيارة إطفاء خارج إطار الحاالت الطارئة.

ثانيا :

بدالت إشغال مساحات في املباني واألراض ي داخل حرم املطار

أ- بدل استعمال الكونتوارات في قاعة املسافرين لكل رحلة

 عن استعمال الكونتوار الواحد ملدة ثالث ساعات من قبل شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات 

األرضية الوطنية.
150,000

ب- البدالت السنوية إلشغال املساحات في حرم املطار

1 - عن كل متر مربع من الكونتوارات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات االرضية 

الوطنية في قاعة املسافرين في مبنى محطة الركاب, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

2 - عن كل متر مربع من املكاتب والصالونات واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون 

وشركات الخدمات األرضية الوطنية وشركات البريد في مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
600,000

3 - عن كل متر مربع من املكاتب واملساحات التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون وشركات 

الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران اللبنانية ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران وشركات البريد في مباني 

املطار املختلفة خارج مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة.

300,000

4 - عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية 

الوطنية وشركات الوقود العاملة في املطار ألعمالها الخاصة .
120,000

5 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الخدمات األرضية الوطنية 

وشركات الوقود العاملة في حرم املطار ألعمالها الخاصة وإقامة منشآت ومباني.
40,000

6 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة املشغولة من وشركات الخدمات األرضة الوطنية شركات النقل 

الجوي واملؤسسات األخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء مدة العقد على 

إقامة تلك املنشآت واملباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها.

6150,000 - 1 عن كل متر مربع من املكاتب.

6120,000 - 2 عن كل متر مربع من املستودعات والحظائر .

7150,000 - عن اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكس ي املطار واالجرة املرخص لها سنويا.

8 - في املنطقة املخصصة للطيران العام:

الجدول رقم – 9 املعّدل واملقترح

مشروع قانون تعديل املادة 25 من قانون رسوم املطارات الصادر بتاريخ 1947/3/19 وتعديالته

بموجب الجدول رقم  )9( امللحق بقانون املوازنة العامة لعام 1999

املرسوم االشتراعي رقم 36 رسوم املطارات

تاريخ 15 / 6 / 1983 وتعديالته 

في الجدول رقم 9 امللحق 

بقانون موازنة 1991 واملعدل 

بقانون موازنة 1999

تحد آلية وشروط 

استخدام املساحات 

الواردة في البند 8 

بقرار يصدر عن وزير 

األشغال العامة 

والنقل

 
 

 

        بدــاعو        املكوــق  2    روــم        اواــ  ة      ب ــود      ــض     كاعــح     ملــا

      كا ف     غ       0222     ح ا        اح ا          املوالع 

       امل ار    ط     صها        امل حوة          احنشاوا،     كا ت       حاغ ف 

     ـا       ـن     دوبـح   وـ         اح دـت       اح ا ـ        ا إلـغاة       لار      كاعـح     ملا

  2    روـم        اواـ  ة            وصاصـف   لـ        ت ـ ي ،      مرصـاة     لـ      8115

         احبـ  ،       احرصـو     يخ     بحا    ا     اح         املوالع         بداعو        املكوق

                باح   ا  امل من         ربايتها        املا لد 

 ياوا ــق      املر ــق  2    روــم        اواــ  ة       ت ــ يت    كــا      ملــا
ً
       رب ــا
ً
     

ّا ـ         حطـاوه       اح ا           املطكو        يـسؤنر             احلب اعفـ            اوي
ً
 صـلبا
ً
     

       ب   ،  –       اح  ل          اوورار       ر فق       ار     حرك      ل 

 كسباب، من تقدم ما           ونناء  على

    ـ     85      املـاد        با ـ يت           احـن  يدضـ ي                    تـم اوتـ اح  ـنا احـ  

     0262   3    02              احطـــادر باـــاراا         امل ـــارا،     رصـــو        وـــاعو  

               بدـاعو  املوالعـ       املكوـق  2    روـم        اواـ  ة       بحورـج          ت  ي تـ 

  .    0222     ح ا         اح ا  
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81-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم أو

البدل الحالي ل.ل

8 - 1 عن كل متر مربع من الصالونات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات األرضية 

والوطنية في مبنى الطيران العام, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
مستحدث

9 - في األرض املخصصة ملنطقة الشحن في مطار بيروت الدولي :

9 - 1 - عن كل متر مربع من املكاتب التي يشغلها مخلصو البضائع ووكالء الشحن الجوي ووسطاء النقل البري 

والبحري والجوي وشركات البريد.
مستحدث

ثالثا:

بدالت الخدمات األرضية والتسهيالت املختلفة

: Handling 1 - بدل الخدمات األرضية

%5 يستوفى من شركات الطيران نسبة مئوية من قيمة البدالت التي تستوفيها تلك الشركات من كل طائرة يساوي

: Boarding Bridges 2 - بدل استعمال الجسور املتحركة

150,000- عن كل 3 ساعات أو كسورها.

3 - بدالت استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية ملطار بيروت الدولي:

250,000 - بدل تأسيس خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

مستحدث - بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

150,000 - بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف املطار.

مستحدث - رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم املطار.

)AIS( مستحدث - بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران

مستحدث - بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح أحد مباني املطار أو انتان وسواه بما في ذلك التمديدات.

 - بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة االتصاالت والكهرباء التابعة لإلدارة على أال تقل املساحة 

عن متر مربع واحد.
مستحدث

رابعا:

بدالت تسجيل وتأمين الطائرات وإصدار شهادات الصالحية واإلجازات والكفاءات وشهادات مستثمر والتراخيص 

والشهادات الصحية والفحوصات:

1 - بدل تسجيل الطائرات:

1,000,000 - عن الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن خمسة أطنان

- عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان:

1,000,000 - عن الخمسة أطنان األولى.

200,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي.

2 - بدل إصدار أو تجديد شها ة الصالحية للطيران:

 - بدل سنوي على الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن 

خمسة أطنان
1,000,000

 - بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها على خمسة أطنان:

1,000,000 - عن الخمسة أطنان األولى .

50,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي .

-  - اصدار شهادة صالحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية أو العامودية

 - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الخفيفة جدا", الطائرات الهوائية والطائرات العادية والعامودية 

املخصصة لغير النقل.
 -

-  - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الشراعية ( Gliders ) والبالونات الحرة التي تحمل أشخاص

:)LEASE( 3 - بدل تسجيل عقو إيجار الطائرات

Wet Lease 1 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات%

%1 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات Dry Lease املسجل في لبنان رسم مقطوع يساوي

4 - بدالت إصدار اإلجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ:

250,000 - إصدار إجازة طيار خط جوي .

ح أو طيار خاص.
ّ
150,000  - اصدار إجازة طيار تجاري أو ميكانيكي مال

100,000 - اصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو إجازة تلميذ طيار.

100,000 - اصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

75,000 - إعادة اصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع كانت.

150,000 - اصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة ملدة ستة أشهر.

25,000- إصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة لسفرة واحدة .

:)VALIDATION-FLV( مستحدث - اصدار شهادة اعتماد جوي

5 - بدالت إضافة الكفاءات:

150,000 - إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيران عائدة إلجازة عضو هيئة قيادة الطائرة.

100,000 - إضافة كفاءة طراز طائرة أو طراز محرك أو أية كفاءة أخرى عائدة إلجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات.

50,000 - إضافة كفاءة طراز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة في الجو.

 6 - بدالت تجديد اإلجازات والكفاءات املدونة عليها:

 

 
نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

8 - 1 عن كل متر مربع من الصالونات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات الخدمات األرضية 

والوطنية في مبنى الطيران العام, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

9 - في األرض املخصصة ملنطقة الشحن في مطار بيروت الدولي :

9 - 1 - عن كل متر مربع من املكاتب التي يشغلها مخلصو البضائع ووكالء الشحن الجوي ووسطاء النقل البري 

والبحري والجوي وشركات البريد.
300,000

ثالثا:

بدالت الخدمات األرضية والتسهيالت املختلفة

: Handling 1 - بدل الخدمات األرضية

%10 يستوفى من شركات الطيران نسبة مئوية من قيمة البدالت التي تستوفيها تلك الشركات من كل طائرة يساوي

: Boarding Bridges 2 - بدل استعمال الجسور املتحركة

150,000- عن كل 3 ساعات أو كسورها.

3 - بدالت استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية ملطار بيروت الدولي:

150,000 - بدل تأسيس خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

100,000 - بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال )WIRES 2( بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك.

100,000 - بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف املطار.

100,000 - رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم املطار.

)AIS( 500,000 - بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران

150,000 - بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح أحد مباني املطار أو انتان وسواه بما في ذلك التمديدات.

 - بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة االتصاالت والكهرباء التابعة لإلدارة على أال تقل املساحة 

عن متر مربع واحد.
400,000

رابعا:

بدالت تسجيل وتأمين الطائرات وإصدار شهادات الصالحية واإلجازات والكفاءات وشهادات مستثمر والتراخيص 

والشهادات الصحية والفحوصات:

1 - بدل تسجيل الطائرات:

1,000,000 - عن الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن خمسة أطنان

- عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان:

1,200,000 - عن الخمسة أطنان األولى.

240,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي.

2 - بدل إصدار أو تجديد شها ة الصالحية للطيران:

 - بدل سنوي على الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران )Flight Manual( عن 

خمسة أطنان
1,200,000

 - بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها على خمسة أطنان:

1,200,000 - عن الخمسة أطنان األولى .

60,000 - عن كل طن أو جزء منه إضافي .

1,000,000 - اصدار شهادة صالحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية أو العامودية

 - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الخفيفة جدا", الطائرات الهوائية والطائرات العادية والعامودية 

املخصصة لغير النقل.
400,000

300,000 - اصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الشراعية ( Gliders ) والبالونات الحرة التي تحمل أشخاص

:)LEASE( 3 - بدل تسجيل عقو إيجار الطائرات

Wet Lease 1 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات%

1,000,000 - يستوفى عن عقد إيجار الطائرات Dry Lease املسجل في لبنان رسم مقطوع يساوي

4 - بدالت إصدار اإلجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ:

250,000 - إصدار إجازة طيار خط جوي .

ح أو طيار خاص.
ّ
150,000  - اصدار إجازة طيار تجاري أو ميكانيكي مال

100,000 - اصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو إجازة تلميذ طيار.

100,000 - اصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

75,000 - إعادة اصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع كانت.

150,000 - اصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة ملدة ستة أشهر.

25,000- إصدار إذن عضو طاقم إضافي Extra Crew على الطائرة لسفرة واحدة .

:)VALIDATION-FLV( 100,000 - اصدار شهادة اعتماد جوي

5 - بدالت إضافة الكفاءات:

150,000 - إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيران عائدة إلجازة عضو هيئة قيادة الطائرة.

100,000 - إضافة كفاءة طراز طائرة أو طراز محرك أو أية كفاءة أخرى عائدة إلجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات.

50,000 - إضافة كفاءة طراز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة في الجو.

 6 - بدالت تجديد اإلجازات والكفاءات املدونة عليها:
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82-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم أو

البدل الحالي ل.ل

ح أو ميكانيكي لصيانة الطائرات.
ّ
100,000 - تجديد إجازات الطيارين بمختلف أنواعها أو إجازة ميكانيكي مال

50,000 - تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

يستوفى بدل تجديد الكفاءات على اختالف أنواعها للفترات الزمنية امللحوظة لصالحيتها في األنظمة النافذة والتي 

قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات.

725,000 - بدل إصدار سجل رحالت الطيارين وأفرا أطقم الطائرة.

8 - بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:

 - اصدار شهادة مستثمر جوي )Air Operator Certificate( الخاصة بــــ :

.)Aerial Work( مستحدث - عمل جوي

.) Air Taxi( مستحدث - التاكس ي الجوي

. Commuter - مستحدث

 - عمليات الخطوط الجوية )Airline Operations( بواسطة طائرات ذات محركات توربينية وتحتوي على خمسين 

مقعد أو أكثر.
مستحدث

مستحدث - عمليات الخطوط الجوية االخرى.

.)Foreign Air Operator Certificate( مستحدث - اصدار شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

 - اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق بـــ :

. )Aerial Work( مستحدث - شهادة املستثمر الجوي – عمل جوي

. )Aerial Work( مستحدث - ادخال طراز طائرة جديد – عمل جوي

.) Air Taxi( مستحدث - شهادة املستثمر الجوي – التاكس ي الجوي

.)Air Taxi( مستحدث - إدخال طراز طائرة جديد - التاكس ي الجوي

.)Commuter Operations( مستحدث - شهادة املستثمر الجوي

.)Commuter Operations( مستحدث - إدخال طراز طائرة جديد

.)Airline Operations( مستحدث - شهادة املستثمر الجوي أو تحديدات االستثمار– عمليات الخطوط الجوية

مستحدث - ادخال طراز جديد – عمليات الخطوط الجوية – طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرس ي ركاب أو أكثر

مستحدث - ادخال طراز طائرة جديد – عمليات الخطوط الجوية – باقي الطائرات

.)Foreign Air Operator Certificate( مستحدث - إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

مستحدث - إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة .

مستحدث - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن ال يزيد عن 5700 كلغ .

مستحدث - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن يزيد عن 5700 كلغ .

مستحدث - اصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص.

مستحدث - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل الطيران املدني اللبناني.

مستحدث - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي من قبل صاحبها.

مستحدث- اصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين .

.)Flight Training Organization Operator Certificate( مستحدث - إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران

مستحدث - إعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران أوقف العمل بها.

 Operations(  اصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تدريب مع الطيران املدني أو تحديد االستثمار - 

.)Specifications
مستحدث

.)Maintenance Training Organization Certificate( مستحدث - اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات

.)GHC( مستحدث - اصدار شهادة مستثمر خدمات أرضية

مستحدث - اصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران.

مستحدث - تجديد شهادة مستثمر من أي نوع كان.

خامسا:

1 - بدالت إصدار إفادات وإجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار:

 - يستوفى عن إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار البدالت التالية:

10,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار ليوم واحد.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من يومين إلى اسبوع.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من اسبوع إلى شهر.

150,000 - إجازة دخول سنوية إلى حرم املطار.

150,000 - إصدار أو تجديد رخصة تجّول سنوية للسيارات العاملة داخل حرم املطار .

300,000 - إجازات عمل لسيارات األجرة العاملة في املطار ملدة سنة .

مستحدث - اصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم املطار.

تلغى جميع اإلعفاءات عن بدالت إصدار إجازات الدخول السنوية إلى املناطق املحرمة في املطار لشركات الطيران 

الوطنية واملستثمرين ومخلص ي البضائع الجمركيين الذين تم اعفاءهم من تسديد هذه البدالت بموجب قوانين 

سابقة

2 - بدالت اصدار إفادات

10,000 - إفادة ارتفاق.

مستحدث - إفادة كشف ميداني على اإلشارات الضوئية لألبنية.

املرسوم االشتراعي رقم 83/36 تاريخ 

1983/6/15 وتعديالته في الجدول رقم 9 

امللحق رقم 280 تاريخ 1993/12/15 

)قانون املوازنة( واملعدل بقانون موازنة 

عام 1999

قانون صادر بتاريخ 1951/9/28 

)قبول سوق وتسعير البرقيات 

من الفئة ب على شبكة 

املواصالت السلكية والالسلكية 

للطيران املدني(

 

 

 
نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

ح أو ميكانيكي لصيانة الطائرات.
ّ
120,000 - تجديد إجازات الطيارين بمختلف أنواعها أو إجازة ميكانيكي مال

50,000 - تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله.

يستوفى بدل تجديد الكفاءات على اختالف أنواعها للفترات الزمنية امللحوظة لصالحيتها في األنظمة النافذة والتي 

قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات.

725,000 - بدل إصدار سجل رحالت الطيارين وأفرا أطقم الطائرة.

8 - بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:

 - اصدار شهادة مستثمر جوي )Air Operator Certificate( الخاصة بــــ :

.)Aerial Work( 300,000 - عمل جوي

.) Air Taxi( 1,000,000 - التاكس ي الجوي

. Commuter - 3,000,000

 - عمليات الخطوط الجوية )Airline Operations( بواسطة طائرات ذات محركات توربينية وتحتوي على خمسين 

مقعد أو أكثر.
5,000,000

4,000,000 - عمليات الخطوط الجوية االخرى.

.)Foreign Air Operator Certificate( 750,000 - اصدار شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

 - اصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق بـــ :

. )Aerial Work( 300,000 - شهادة املستثمر الجوي – عمل جوي

. )Aerial Work( 450,000 - ادخال طراز طائرة جديد – عمل جوي

.) Air Taxi( 300,000 - شهادة املستثمر الجوي – التاكس ي الجوي

.)Air Taxi( 450,000 - إدخال طراز طائرة جديد - التاكس ي الجوي

.)Commuter Operations( 500,000 - شهادة املستثمر الجوي

.)Commuter Operations( 600,000 - إدخال طراز طائرة جديد

.)Airline Operations( 750,000 - شهادة املستثمر الجوي أو تحديدات االستثمار– عمليات الخطوط الجوية

3,000,000 - ادخال طراز جديد – عمليات الخطوط الجوية – طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرس ي ركاب أو أكثر

2,000,000 - ادخال طراز طائرة جديد – عمليات الخطوط الجوية – باقي الطائرات

.)Foreign Air Operator Certificate( 150,000 - إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية

600,000 - إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة .

1,000,000 - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن ال يزيد عن 5700 كلغ .

2,000,000 - اصدار شهادة مستثمر خاص – طائرات ذات وزن يزيد عن 5700 كلغ .

300,000 - اصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص.

300,000 - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل الطيران املدني اللبناني.

75,000 - إعادة اصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي من قبل صاحبها.

150,000- اصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين .

.)Flight Training Organization Operator Certificate( 1,500,000 - إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران

150,000 - إعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران أوقف العمل بها.

 Operations(  اصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تدريب مع الطيران املدني أو تحديد االستثمار - 

.)Specifications
150,000

.)Maintenance Training Organization Certificate( 1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات

.)GHC( 1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر خدمات أرضية

1,500,000 - اصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران.

500,000 - تجديد شهادة مستثمر من أي نوع كان.

خامسا:

1 - بدالت إصدار إفادات وإجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار:

 - يستوفى عن إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار البدالت التالية:

10,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار ليوم واحد.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من يومين إلى اسبوع.

20,000 - إجازة دخول إلى حرم املطار من اسبوع إلى شهر.

150,000 - إجازة دخول سنوية إلى حرم املطار.

150,000 - إصدار أو تجديد رخصة تجّول سنوية للسيارات العاملة داخل حرم املطار .

300,000 - إجازات عمل لسيارات األجرة العاملة في املطار ملدة سنة .

20,000 - اصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم املطار.

تلغى جميع اإلعفاءات عن بدالت إصدار إجازات الدخول السنوية إلى املناطق املحرمة في املطار لشركات الطيران 

الوطنية واملستثمرين ومخلص ي البضائع الجمركيين الذين تم اعفاءهم من تسديد هذه البدالت بموجب قوانين 

سابقة

2 - بدالت اصدار إفادات

10,000 - إفادة ارتفاق.

100,000 - إفادة كشف ميداني على اإلشارات الضوئية لألبنية.

املرسوم االشتراعي رقم 83/36 تاريخ 

1983/6/15 وتعديالته في الجدول رقم 9 

امللحق رقم 280 تاريخ 1993/12/15 

)قانون املوازنة( واملعدل بقانون موازنة 

عام 1999

قانون صادر بتاريخ 1951/9/28 

)قبول سوق وتسعير البرقيات 

من الفئة ب على شبكة 

املواصالت السلكية والالسلكية 

للطيران املدني(
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83-143 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم أو

البدل الحالي ل.ل

مستحدث - افادات صادرة عن املديرية العامة للطيران املدني للحصول على معلومات أو احصاءات عن الطيران.

:
ً
سادسا

أجور البرقيات من الفئة ب:
بدل املجموعة الواحدة 

5 كلمات )ل.ل.(

12,000 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج.

مستحدث2 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان.

. AFTN مستحدث3 - رسم تخصيص سنوي لعنوان في شبكة

بدالت إصدار ليل معلومات الطيران وتعديالته:

225,000 - بدل دليل معلومات الطيران.

-  - تعديالت دليل الطيران وخدمات نوتام للسنة الجارية.

مستحدث - بدل دليل معلومات الطيران الكتروني.

يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته باملجان على اإل دارات واملؤسسات الرسمية األجنبية على 

أساس املعاملة باملثل.

:
ً
ثامنا

اإلعفاءات:

1 - تعفى من البدالت املحددة في رسوم املطارات أعاله:

 - طائرات الدولة اللبنانية.

 - طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - الطائرات الدبلوماسية و كافة البعثات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - طائرات الصليب األحمر الدولي و الهالل األحمر الدولي.

 - طائرات منظمة األمم املتحدة واملنظمات املنبثقة عنها.

 - الطائرات التي تقوم بأعمال اإلنقاذ.

 - الطائرات التي تنقل حصرا املساعدات اإلنسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية وقوات UN واملنظمات الدولية 

)منظمة األمم املتحدة والقوات املنبعثة عنها(.

2 - تعفى من بدالت الهبوط و االنوار و االيواء و العبور.

 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس و مؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا 

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب.

:
َ
تاسعا

مة أو العارضة من تخفيض يعادل خمسين باملائة من جميع 
ّ
تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظ

 ابتداء من 
ً
خّفض هذه النسبة تدريجيا

ُ
رسوم وبدالت املطارات في السنة األولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم ت

, لُتصبح صفر باملائة بعد انتهاء عشر سنوات.
ً
السنة الثانية بقيمة خمسة باملائة سنويا

يطبق اإلعفاء الوارد أعاله على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طاملا أنها تمتلك أكثر من 75 % من رأسمال 

هذه الشركات.

 
ً
 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب مع تخفيض يعادل 50 % من بدل األنوار.

* يستوفى من اإلدارات الرسمية العاملة في حرم مطار بيروت الدولي نصف بدالت إشغال املساحات املحددةأ عاله, 

وتعفى اإلدارات املعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت في األماكن املحددة لها وفقا للمخطط التوجيهي العام ملطار 

رفيق الحريري الدولي - بيروت.

 كهربائيا في املساحة التي تشغلها من دفع مبلغ 50,000 ل.ل. عن كل متر 
ً
تعفى كل شركة طيران في املطار تملك عدادا

مربع من املساحة املشغولة من قبلها واملنارة عبر هذا العداد

:القانون رقم 438 تاريخ 2002
ً
عاشرا

في ما خص املعلومات املناخية التي تسوقها مصلحة األرصاد الجوية في املديرية العامة للطيران املدني، فهي تبقى 

خاضعة ألحكام القانون رقم 438 تاريخ 2002 الذي لحظ في املادة الثانية منه إمكانية تعديل قيم البدالت 

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل.

أجور البرقيات من 

الفئة )ب(

قانون موازنة 1950املعدل 

بقانون صادر بتاريخ 

1961/12/19 واملعدل بموازنة 

1999 )إعفاء من رسوم 

املطارات( :

 - طائرات الدولة

- طائرات أعضاء السلكين 

الدبلوماس ي والقنصلي شرط 

املعاملة باملثل

- الطائرات التي تقوم بتجربة 

دون أن تكون ناقلة ركابا  

  - طائرات مدراس الطيران 

املجاز لها رسميا

- أما الطائرات التي تقوم بعرض 

جوي بمناسبة أعياد واحتفاالت 

فيستوفى منها نصف الرسم 

املعّين

- تعفى طائرات نوادي الطيران 

اللبنانية املرخص لها واملعتبرة 

ذات منفعة عامة .

 

 

 
نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

20,000 - افادات صادرة عن املديرية العامة للطيران املدني للحصول على معلومات أو احصاءات عن الطيران.

:
ً
سادسا

أجور البرقيات من الفئة ب:
بدل املجموعة الواحدة 5 

كلمات )ل.ل.(

130,000 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج.

210,000 - يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان.

. AFTN 31,500,000 - رسم تخصيص سنوي لعنوان في شبكة

بدالت إصدار ليل معلومات الطيران وتعديالته:

225,000 - بدل دليل معلومات الطيران.

100,000 - تعديالت دليل الطيران وخدمات نوتام للسنة الجارية.

150,000 - بدل دليل معلومات الطيران الكتروني.

يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته باملجان على اإل دارات واملؤسسات الرسمية األجنبية على 

أساس املعاملة باملثل.

:
ً
ثامنا

اإلعفاءات:

1 - تعفى من البدالت املحددة في رسوم املطارات أعاله:

 - طائرات الدولة اللبنانية.

 - طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - الطائرات الدبلوماسية و كافة البعثات أثناء قيامها بزيارات رسمية.

 - طائرات الصليب األحمر الدولي و الهالل األحمر الدولي.

 - طائرات منظمة األمم املتحدة واملنظمات املنبثقة عنها.

 - الطائرات التي تقوم بأعمال اإلنقاذ.

 - الطائرات التي تنقل حصرا املساعدات اإلنسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية وقوات UN واملنظمات الدولية 

)منظمة األمم املتحدة والقوات املنبعثة عنها(.

2 - تعفى من بدالت الهبوط و االنوار و االيواء و العبور.

 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس و مؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا 

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب.

:
َ
تاسعا

مة أو العارضة اضافة الى شركات الخدمات الوطنية األرضية من 
ّ
تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظ

تخفيض يعادل خمسين باملائة من جميع رسوم وبدالت املطارات في السنة األولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثم 

, لُتصبح صفر باملائة بعد انتهاء عشر 
ً
 ابتداء من السنة الثانية بقيمة خمسة باملائة سنويا

ً
خّفض هذه النسبة تدريجيا

ُ
ت

سنوات.

يطبق اإلعفاء الوارد أعاله على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طاملا أنها تمتلك أكثر من 75 % من رأسمال 

هذه الشركات.

 
ً
 - طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب مع تخفيض يعادل 50 % من بدل األنوار.

* يستوفى من اإلدارات الرسمية العاملة في حرم مطار بيروت الدولي نصف بدالت إشغال املساحات املحددةأ عاله, 

وتعفى اإلدارات املعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت في األماكن املحددة لها وفقا للمخطط التوجيهي العام ملطار 

رفيق الحريري الدولي - بيروت.

 كهربائيا في املساحة التي تشغلها من دفع مبلغ 50,000 ل.ل. عن كل متر 
ً
تعفى كل شركة طيران في املطار تملك عدادا

مربع من املساحة املشغولة من قبلها واملنارة عبر هذا العداد

:القانون رقم 438 تاريخ 2002
ً
عاشرا

في ما خص املعلومات املناخية التي تسوقها مصلحة األرصاد الجوية في املديرية العامة للطيران املدني، فهي تبقى 

خاضعة ألحكام القانون رقم 438 تاريخ 2002 الذي لحظ في املادة الثانية منه إمكانية تعديل قيم البدالت 

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل.

أجور البرقيات من 

الفئة )ب(

قانون موازنة 1950املعدل 

بقانون صادر بتاريخ 

1961/12/19 واملعدل بموازنة 

1999 )إعفاء من رسوم 

املطارات( :

 - طائرات الدولة

- طائرات أعضاء السلكين 

الدبلوماس ي والقنصلي شرط 

املعاملة باملثل

- الطائرات التي تقوم بتجربة 

دون أن تكون ناقلة ركابا  

  - طائرات مدراس الطيران 

املجاز لها رسميا

- أما الطائرات التي تقوم بعرض 

جوي بمناسبة أعياد واحتفاالت 

فيستوفى منها نصف الرسم 

املعّين

- تعفى طائرات نوادي الطيران 

اللبنانية املرخص لها واملعتبرة 

ذات منفعة عامة .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  لعاملعامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة اللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة ا    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

   49      املادة 

 

 

 

                   تسيث   من الضر بة:

                                              املخصصــــــــات التــــــــي ييناول ــــــــا رجــــــــال الــــــــدين لقــــــــاء قيــــــــام    - 1

                 بالطقو  الديإلية.

                                                الرواتــــب وملحقـــــات الرواتـــــب التـــــي يقبضـــــ ا ســـــفراء الـــــدول - 2

                                                األجنليــــــــــة وممثلوهــــــــــا الدبلوماســـــــــــيو  وقناصــــــــــل ا وممثلوهـــــــــــا 

                                           صـــــليو ، والرعايـــــا األجانـــــب مـــــن مـــــوظف    وذلـــــك شـــــر      القن

               املعاملة باملثل.

                                                 الرواتــب وملحقــات الرواتــب التــي يقبضــ ا العســكر و  مــن - 3

                                             كية رتبة  انوا التابعو  لجيوش الدول الحليفة.

 

                                              معاشــــــات التقاعــــــد التــــــي تمــــــنح ملــــــوظف  الدولــــــة واملصــــــالح - 4

 لقـــــــــوان 
 
       العامــــــــة، كو امل سســــــــات العامــــــــة والخاصــــــــة، وفقــــــــا
 
                                           

                 التقاعد وكنظمته.

                    مـــــــــــن املرســـــــــــوم مـــــــــــن املرســـــــــــوم         4949                              تعـــــــــــديل نـــــــــــص املـــــــــــادة تعـــــــــــديل نـــــــــــص املـــــــــــادة                                                   املـــــــــــادة الثامنـــــــــــة واألر عـــــــــــو :املـــــــــــادة الثامنـــــــــــة واألر عـــــــــــو :

                                            وتعديالتــــــــه )قــــــــانو  ضــــــــر بة وتعديالتــــــــه )قــــــــانو  ضــــــــر بة             19591959  //  11  //    1212            تــــــــار   تــــــــار             144144                          االشــــــــترا ي رقــــــــ  االشــــــــترا ي رقــــــــ  

              الدال(الدال(

 

      تــــــــــــــار        144                       مــــــــــــــن املرســــــــــــــوم االشــــــــــــــترا ي رقــــــــــــــ      49      املــــــــــــــادة         يعــــــــــــــدل نــــــــــــــص 

                                                 وتعديالته )قانو  ضر بة الدال(، بحيث يصبح بما يلي:      1959 / 1 /  12

                   تعتننى    احضراب :

                                                               املخططا، احتي يت ا حها رراة اح ي  حدا  وفا هم  باح دو  اح ينف .  - 0

 

                                                        احر اتــــــج   كودــــــا، احر اتــــــج احتــــــي يدبضــــــها صــــــورا  احــــــ  ة ا ر  فــــــ    - 8

                                                        لو ـــــا اح بلو اصـــــفو   و اضـــــلها   حنلو ـــــا احد طـــــلفو    احر ايـــــا       حن

                                          ا راعج     وظو هم  ذحك إلرط امل ا ل  باملنت.

 

                                                          احر اتـــج   كودـــا، احر اتـــج احتـــي يدبضـــها اح عـــكراو   ـــ  ويـــ  رتبـــ   - 3

                                    كاعوا احاا  و  وافوش اح  ة اوولفو .

 

       لغا  - 6

 

 

 

                                                     بحــــــا و  ر اتــــــج  ورــــــور اح ــــــا ل   طــــــ  احد ــــــا    اح ــــــا   اويــــــا  

           ا رور                                 ا    حضراب  اح  ت  ل  احر اتج 

                                     ملب و  اح  اح   املعا ا  ب   اململو          ً  تلدفًدا

 

  .                        اإلا، احادا   حلضراب        م ضا           تم اوت اح 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                 التخصيصات ملدى الحياة والتعو ضات امل قتـة التـي تـدفع - 5

                    لضحايا حوادب العمل.

                            كجور اليد العاملة ال راعية.- 1

                             كجور الخدم في املنازل الخاصة.- 9

                                          كجــــــــور املمرضــــــــ   واملمرضــــــــات والخــــــــدم فــــــــي املسيشــــــــفيات - 1

                                                 وامليات  واملالجئ وغ رها من م سسات التمر ض واإلسعاف.

 للقـــــــوان   - 9
 
          تعـــــــو ض الصـــــــرف مـــــــن الخدمـــــــة املـــــــدفوع وفقـــــــا
 
                                 

                  النافذة في لبنا .

 للقـــوان   -  10
 
          التعو ضـــات العائليـــة املدفوعـــة وفقـــا
 
         واألنظمـــة                               

         النافذة.

             ع حضــوايا                                              احاخطفطــا، ملــ ي اووفــا   احا واضــا، املسؤواــ  احتــي تــ  - 5

             حوادث اح حت.

ّرا ف .  - 4                             ورور احف  اح ا ل  اح

                             ورور اوي   ط  امل الة اوياض .  - 2

                                                  ورــــــــــور املحر ــــــــــ    املحر ــــــــــا،  اويــــــــــ   طــــــــــ  املعتشــــــــــوفا،  املفــــــــــاتم   - 2

                                          امل جة  غ   ا     سؤصعا، احاحراض  اإص ا .

 حلدواع   اح ا ن  ط  حب ا  - 2
ً
                          ت واض احطر     اوي    امل  و    دا
ً
                                 .  

 

 حلدواع   اح ا ن .  -  01
ً
                  احا واضا، اح ائلف  امل  و     دا
ً
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  وجبةوجبةاألسباب املاألسباب امل

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

                                         : بيفيــــــة فــــــرض الضــــــر بة علــــــى الــــــواردات الســــــنو ة   51      املــــــادة 

        الصافية

 

 

 

                                                 تفــــرض الضــــر بة علــــى الــــواردات الســــنو ة الصــــافية املحــــددة 

 ألح ــــام املــــواد 
 
             وفقــــا
 
                     مــــن قــــانو  ضــــر بة الــــدال     50 و    49 و    41    

                                                  بعـــد ك  ي ـــزل من ـــا ل ـــل لـــخص طبيأـــي مـــن امل لفـــ   الت زيـــل 

 ألح ــام املــادة 
 
             العــائلي وفقــا
 
                      وــاعو   ــراب  احــ  ت  ــح     مــن     31            

  .          ذا، احشر ط

                    مــــــــــن املرســــــــــوم مــــــــــن املرســــــــــوم         5151                              تعــــــــــديل نــــــــــص املــــــــــادة تعــــــــــديل نــــــــــص املــــــــــادة    :                       املــــــــــادة التاســــــــــعة واألر عــــــــــو  

    ة ة                                         وتعديالتــــــــه )قــــــــانو  ضــــــــر بوتعديالتــــــــه )قــــــــانو  ضــــــــر ب            19591959  //  11  //    1212            تــــــــار   تــــــــار             144144                          االشــــــــترا ي رقــــــــ  االشــــــــترا ي رقــــــــ  

              الدال(الدال(

  
      تــــــــــــاراا      066                        ــــــــــــ  املرصــــــــــــو  ا إلــــــــــــت اع  روــــــــــــم     54                ــــــــــــ ة عــــــــــــ  املــــــــــــاد  

                                                  ت  ي ت  اواعو   راب  اح  تس  بلف  يطبح كحا يل :      0252   4    08

 

  حمــا  
ً
       توــرر احضــراب   لــ  احــواردا، احعــ وا  احطــا ف  امللــ د    دــا
ً
                                                     

                                           ــــ  وــــاعو   ــــراب  احــــ  ت   ــــ  و  ياــــ ة  ةهــــا حمــــت     51      62      62      املــــواد 

  حمــا  املــاد             شــي  وبفعــ 
ً
              ــ  اململوــ   احاا يــت اح ــائل    دــا
ً
    ــ      30                               

                       لــــــــ  و    ا ــــــــت  رنــــــــ                                  وــــــــاعو   ــــــــراب  احــــــــ  ت  ــــــــح  ذا، احشــــــــر ط

ّب.                                                             املادا   كشرك    لف   اام   لهم احاا يت اح ائل  حلشي  ا  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        حفـــــ  وعـــــ  يداضـــــ ي تل يـــــ  احاا يـــــت اح ـــــائل  حورنـــــ  احادا ـــــ       

                                  حلحادا      عوع      ل راـ  احتـي                         احاا يت اح ائل  يلتعج 

                                ت حت  و  دإ احني   م  ل   اتد  

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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   - 1      املادة 

 

                                   يـة ل ـرة لبنانيـة فـي الشـ ر مـن مخصصـات                  يقتطع مبلـغ ثـالب ما

                                              وتعو ضـــــــات  ـــــــل مـــــــن ر ســـــــاء الجم ور ـــــــة واملجلـــــــس النيـــــــا   

                                                         والحكومة والنواب، والنواب السابق   وتدو  ايرادا للموازنة 

        العامة.

 
 

 

                                                   تطبــق ايضــا اح ـــام الفقــرة الســـابقة مــن هــذه املـــادة علــى  ـــل 

                                                 مـــــن ر ســـــاء الجم ور ـــــة الســـــابق   ور ســـــاء املجلـــــس النيـــــا   

                                              بق   ور ســـــاء الحكومـــــة الســـــابق  ، وذلـــــك اعتبـــــارا مـــــن     الســـــا

  .      1999 /  12 /  21      تار       99 / 5                         تار   العمل بالقانو  رق  

            تـــــــــــار   تـــــــــــار           2525                              مـــــــــــن القـــــــــــانو  رقـــــــــــ  مـــــــــــن القـــــــــــانو  رقـــــــــــ        11                        تعـــــــــــديل املـــــــــــادة تعـــــــــــديل املـــــــــــادة                 املـــــــــــادة الخمســـــــــــو :

                                                                            وتعديالتـــــــــــه )اعطـــــــــــاء مخصصـــــــــــات وتعو ضـــــــــــات شـــــــــــ ر ة وتعديالتـــــــــــه )اعطـــــــــــاء مخصصـــــــــــات وتعو ضـــــــــــات شـــــــــــ ر ة             19941994  //  99  //    2525

                                                                                                  لر ساء الجم ور ة السابق   ولر ساء املجلس النيا  (لر ساء الجم ور ة السابق   ولر ساء املجلس النيا  (

 

         وتعديالتـــــــه       1994 / 9 /  25      تـــــــار       25               مـــــــن القـــــــانو  رقـــــــ     1     ملـــــــادة       تعـــــــدل ا

                                                       )إعطــاء مخصصــات وتعو ضــات شــ ر ة لر ســاء الجم ور ــة الســابق   

                                          ولر ساء املجلس النيا  ( بحيث تصبح بما يلي:

                                                  تخضـــــع  خططـــــا،  ت واضـــــا، كـــــت  ـــــ  رأصـــــا  اواحهوراـــــ   املجلـــــس 

 
ً
 اح فــــافن  اوومو ــــ   اح ــــواب   اح ــــواب احعــــابد   حلضــــراب    دــــا
ً
       حمـــــا                                                           

      0252   4    08      تــــــــاراا      066                                    احبــــــــاب احنــــــــامن  ــــــــ  املرصــــــــو  ا إلــــــــت اع  روــــــــم 

                               ت  ي ت  اواعو   راب  اح  تس.

                                                            ت بــق ويضــا وحمــا  احودــر  احعــابد   ــ   ــنإ املــاد   لــ  كــت  ــ  رأصــا  

                                                        اواحهوراــــــــــ  احعــــــــــابد    رأصــــــــــا  املجلــــــــــس اح فــــــــــافن احعــــــــــابد    رأصــــــــــا  

                  اوومو   احعابد  .

 

 

 

 
 

 

           اإلــا،                               حفــ  امل ا لــ  احضــرا ف  حلر اتــج   تو                 حفــ  وعــ  يداضــ ي

                  حألشـيا  كا ـ  احـني                                        احادا   احتي ت  ع    احط اديق اح ا ـ 

                               يادا و  تلك احر اتج  امل اإلا،  
 

ـــــاد   ــ ـــــا  املـ ــ ـــ  بعحمـ ــ ــ ـــــ ي احادفـ ــ ــــ  يداضـ ــ ــــ  وعــ ــ             ــــــــ  اح صــــــــاور     43                                     حفــ

                                             باحنعــــــــــــب  حوخا ــــــــــــ  رئــــــــــــيس اواحهوراــــــــــــ  واهــــــــــــ   ــــــــــــ   املعــــــــــــا  

    ا                                  بحخططات   ت واضات    ة  ت   رئاص

 

 ،من كجل ذلك

 

  .               را   نا ا وت اح  

 

 



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

88-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    إجــــراء إعــــادة تقيــــي  اســــتثنائية لألصــــول إجــــراء إعــــادة تقيــــي  اســــتثنائية لألصــــول                            املــــادة الحاديــــة والخمســــو : 

                                                                  ل وللعقـــارات املشـــمولة بأح ـــام البنـــد ل وللعقـــارات املشـــمولة بأح ـــام البنـــد                                                         الثابتـــة للم لفـــ   بضـــر بة الـــداالثابتـــة للم لفـــ   بضـــر بة الـــدا

 مـــن املـــادة 
 
 مـــن املـــادة ج مــن ثالثـــا
 
          ج مــن ثالثـــا
 
                    
 
                                                                    مـــن قـــانو  ضـــر بة الـــدال املعدلـــة بموجـــب مـــن قـــانو  ضـــر بة الـــدال املعدلـــة بموجـــب         4545          

          20192019  //    1010  //    2020            تار   تار           1414                              من القانو  رق  من القانو  رق          1313            املادة املادة 

 

                                                        يجــــــــول مرــــــــرا  م ــــــــاد  تدفــــــــفم اصــــــــاق ائف  حألضــــــــوة احناباــــــــ  حلحملوــــــــ    - 0

  ـ 
ً
   بضراب  اح  ت  حل دارا، املشحوح  بعحما  احب ـ  ج  ـ  ناحنـا
ً
      املـاد                                                          

            ــــ  احدــــاعو      03                                         ــــ  وــــاعو   ــــراب  احــــ  ت امل  حــــ  بحورــــج املــــاد      65

 ملا يل :      8102    01    81      تاراا     46    روم 
ً
          دا
ً
     

                                                          إجـــراء إعـــادة تقيـــي  اســـتثنائية لألصـــول الثابتـــة للم لفـــ   بضـــر بة  -   ك

       الدال:

ّ    بحعـــــــــك  لاصـــــــــب                                                       يجـــــــــول حألشـــــــــيا  اوودفدفـــــــــ    امل  ـــــــــوا   امللـــــــــ

 ب طـــــــــــو  واعوعفـــــــــــ  و  
ً
                    ااحـــــــــــ   حـــــــــــ 
ً
                         ت افحفـــــــــــ  باصـــــــــــاق ا  احشـــــــــــركا،             

        8102    08    30                                             اح داراــــ    ملـــــر   احـــــ    دـــــث    ـــــح   هلـــــ  تنا ـــــي طـــــ  

                                                                 مرــرا  م ــاد  تدفــفم اصــاق ائف  ح  اضــر ا ضــوة احناباــ  ابحــا   هــا ا صــهم 

                                                      صـــــ  ا، احـــــ ي   صـــــ  ا،  حطـــــ  املشـــــارك   اح دـــــارا،  املورـــــودا، 

               احاغف ــــ  طــــ                                                   احناباــــ  ا  ــــريس حااــــوفح  نــــار احاضــــيم اح دــــ   اح ــــاتج  ــــ

               وفم تلك ا ضوة.

                                                            تت ــــــا ة  حلفــــــ  م ــــــاد  احادفــــــفم رحفــــــع ا ضــــــوة املشــــــار مح هــــــا طــــــ  احودــــــر  

 ررـــــ  طـــــ  وفـــــود املسؤصعــــ  باـــــاراا صـــــابق   ة كـــــاعو  احنـــــامن 
ل
                                                 احعــــابد   امل
ل
           

ّاــــــــ  وفحــــــــ  ا ضــــــــوة امل ــــــــاد تدففحهــــــــا  ــــــــ  صــــــــ ر     8102                                                     إلــــــــرط و    ت

  .    8102    08    30             احعو  بااراا 

     ـــوا                                                   حفـــ  تبـــ   و  اح  يـــ   ـــ  اململوـــ   بضـــراب  احـــ  ت حـــم ياحك

                                                         ــ  ا صــاواد   ــ  وحمــا  م ــاد  احادفــفم ا صــاق ائف  احتــي ووــر، 

       8102    44                  بحورج احداعو  روم 

                                                      حفـ  معـ  يداضـ ي احعـحاح   ـواب اح دـارا،  ـ  غ ـ  اململوـ   

                                                          بضـراب  احــ  ت مرــرا  م ــاد  تدفـفم اصــاق ائف  ح دــاراتهم   ــ  و  

 حلضـــراب  بحورـــج 
ً
               وضــبح ربـــح احاوـــر   ـــ  تلـــك اح دـــارا،  ا ـــ ا
ً
                                     

       8102    46          داعو  روم   اح

                                            ورت تع    اح  اح  ب   اململو   كا   

 

 من كجل ذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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                                      دفـــــفم بواصـــــ   وحـــــ   ماتـــــج امللاصـــــب  و   ب ـــــ                      تجـــــري  حلفـــــ  م ـــــاد  احا

                                               اح  ح ي امللاكم و  وكث  يخاارإ ضاحج اح  و .

                                                             تخضــع احور وــا، اإيجابفــ  اح اتجــ   ــ   حلفــ  م ــاد  احادفــفم حضــراب  

                                   ان ن  باملن س    وفح   نإ احور وا،.   % 3                   مع ف  ر ي      حها 

                 اململوــو   لــ  وصــا                              ذ                  عــاوف   ــ  م ــاد  احادفــفم املبيذ ــ  طــ   ــنإ املــاد   

                                                              احـربح املد ـو  و  املدــ ر  مذا ن ـح  رــود  عـت  ا، تعــحح بن ـاد  تدفــفم 

                       اضر ا ضوة احنابا .

                                                       طــــــــ    لـــــــــق ا حــــــــواة    يجـــــــــول و  تا ـــــــــارر  ــــــــنإ ا حمـــــــــا   باحنعـــــــــب  

                                                        حلحطـــــار    ـــــع وـــــاعو  اح دـــــ   احتعـــــلف   صـــــائر اح طـــــو  احا افحفـــــ  

                                   احا بفدف  احطادر      طر  حب ا .

                                                         اوف   ــ  وحمــا   ــنإ احودــر   اململوــو  احــني  ياحا ــو  بن وــا ا،        عــ

                                                            و  اصــــاق ا ا،  ــــ   ــــراب  احــــ  ت  لــــ  ا ربــــاح و  صــــبق حهــــم و  تحا ــــوا 

                                                             صهنإ اإ وا ا، و  ا صاق ا ا، حتى  حـو اعدضـح  ـ تها وبـت ضـ  ر  ـنا 

          احداعو . 

  حمـا
ً
     ط  حاة تمي احاور   ـ  و  وضـت  ـ  ا ضـوة امل ـاد تدففحهـا   دـا
ً
             ي                                             

                                                             ــنإ احودــر  وبــت  ــر ر نــ ث صــ وا،  لــ  تــاراا م ــاد  احادفــفم يلتعــج 

                                                            ربـــح احالعـــ   بـــاحور  بـــ   وفحـــ  احاوـــر   ـــ  ا ضـــت  وفحاـــ  وبـــت م ـــاد  

        تدففح .

                                                            إجــراء إعــادة تقيــي  اســتثنائية للعقــارات املشــمولة بأح ــام البنــد ج  -   ب

 مـــــن املـــــادة 
 
          مــــن ثالثـــــا
 
                                  مـــــن قـــــانو  ضـــــر بة الـــــدال املعدلـــــة بموجـــــب     45        

  :    2019 /  10 /  20      تار       14               من القانو  رق      13  ة     املاد

                                                            يجــــول حألشــــيا  اح بف فــــ    امل  ــــوا   املشــــار محــــ هم طــــ  احب ــــ  "ج"  ــــ  

          ملــــر      8102    01    81      تــــاراا     46                                  املــــاد  احناحنــــ   شــــر   ــــ  احدــــاعو  روــــم 

                      مرـرا  م ـاد  تدفـفم     8102    08    30                               اح    دث    ح   هل  تنا ي ط  

    ها.                              اصاق ائف  حل دارا، احتي يحلموب
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                                                          تجـــــر   حلفـــــ  م ـــــاد  احادفـــــفم بواصـــــ   وحـــــ   ماتـــــج امللاصـــــب  و   ب ـــــ  

                                         اح  ح ي امللاكم يخاارإ   ضاحج اح  و .

                                                             تخضــع احور وــا، اإيجابفــ  اح اتجــ   ــ   حلفــ  م ــاد  احادفــفم حضــراب  

                                    اان ا  باملن س    وفح  تلك احور وا،.   % 8                   مع ف  ر ي      حها 

                            طــــ  احودــــرت   "و"   "ب" و ــــ إ                                  عــــ د و ــــواب اح  وــــ  املشــــار محــــ هم - 8

                                                              ــر  احضـــراب  اح ــاتج  ـــ  مد ــاة لاـــاد   لــ  عتفجـــ  احادفــفم  ـــ ة  هلـــ  

                                                               إلـهرا   ـ  تــبلغهم وـرار اإدار  تلــح وائلـ  صـراا   ائــ   معـبتها ت ــادة 

ّا ـــــــ  ملـــــــ    حـــــــس صـــــــ وا، ملـــــــ  حـــــــ                                                         معـــــــب  احوائـــــــ    لـــــــ  صـــــــ  ا، اوي

             ج حهــــم طــــ  حــــاة                                              احتعــــ ي   كحــــا يحكــــةهم اصــــت را   ــــر  احضــــراب  املاورــــ

ً                                 تخوـــــفض احادفـــــفم  ذحـــــك ب ـــــاً   لـــــ  ولـــــج   ـــــن يد  وعـــــ  ملـــــ  احوحــــــ                          

               املاحف  املخاط .

                                                          تعـــــ د احضـــــراب   لـــــ  احور وـــــا، اإيجابفـــــ  اح اتجـــــ   ـــــ   حلفـــــ  م ـــــاد  

 بــاحت ا    ــع تدــ يم ولــج املوا دــ   لــ  م ــاد  احادفــفم ملــ  
ً
                                                     احادفــفم عدــ ا
ً
            

                 اإدار  احضرا ف .

                                  حلفـــــــ  م ـــــــاد  احادفـــــــفم   مذا ر ضـــــــح                           ت ـــــــح احوحـــــــ   املاحفـــــــ  املخاطـــــــ 

حح  ـــــــنإ اح تفجـــــــ   ياورـــــــج  ل هـــــــا مبـــــــ                             ي                                 املوا دـــــــ   لـــــــ  عتفجتهـــــــا و   ـــــــ ي

                                                          و ــــواب اح  وــــ  ورار ــــا بــــاحر ض و  باحا ــــ يت  الــــق حهــــسؤ   ا  تــــ ار 

 حألضـــــــــوة 
ً
       و ـــــــــا  وا ـــــــــ  ا  ت ا ـــــــــا، املخاطـــــــــ  بضـــــــــراب  احـــــــــ  ت   دـــــــــا
ً
                                            

                                         امل طو   ل ها ط  واعو  اإررا ا، احضرا ف .

                                                       تح يــــــ  املهلــــــ  امل  ــــــا  إرــــــرا   حلفــــــ  م ــــــاد  احادفــــــفم ملـــــــرت      يحكــــــ - 3

                                                    دـــــث  كـــــت  ـــــر  ملـــــ   صـــــا  وإلـــــهر  بحورـــــج  رصـــــو  ياخـــــن طـــــ   جلـــــس 

                                     احولرا  ب ا   ل  اوت اح  لار املاحف .

                                                      تل د وضوة ت بفق  نإ املاد   بدرار يط ر     لار املاحف .   - 6
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
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                                                ديات عنـــــد التـــــرايص ب شـــــغال ديات عنـــــد التـــــرايص ب شـــــغال                     إلـــــ ام البلـــــإلـــــ ام البلـــــ                           املـــــادة الثانيـــــة والخمســـــو : 

                                                                                                                  عقـــارات مـــن قبـــل شـــر ات وم سســـات تجار ـــة كو صـــناعية كو م نيـــة فـــي عقـــارات مـــن قبـــل شـــر ات وم سســـات تجار ـــة كو صـــناعية كو م نيـــة فـــي 

                                                                                                                          نطـــاق  ـــل من ـــا إبـــالي وزارة املاليـــة بامل سســـات وامل ـــن التـــي لـــيس لـــد  ا نطـــاق  ـــل من ـــا إبـــالي وزارة املاليـــة بامل سســـات وامل ـــن التـــي لـــيس لـــد  ا 

 
 
 ضر ليا

 
 رقما

 
 ضر ليا

 
 رقما

 
       

 
     

 
       

 
      

 

ّ  احبلـــــ يا،   ـــــ  ولـــــج احتـــــ  ف  م  ـــــا  تـــــر ف   سؤوـــــح بنإلـــــغاة                                                        تلـــــ

                   ا ف  و   ه فـــ  طـــ                                            دـــارا،  ـــ  وبـــت إلـــركا، و   سؤصعـــا، تجاراـــ  و  ضـــ

   ـــــ  و   تالدـــــق  ـــــح  
ً
 بهائفـــــا

ً
                   ع ـــــا  كـــــت  ةهـــــا  لـــــ  و  ت  ـــــن تر فطـــــا

ً
       

ً
                               

                                                            هلـ  إلـهرا   ــ  م  ا هـا احتــ  ف  املسؤوـح  ــ  و  احشـرك  و  املسؤصعــ  

     ــــ ة                                                              و  امله ـــ   ســـال  حـــ ي  لار  املاحفــــ     ل هـــا و  تبلـــال  لار  املاحفـــ  

  ـــ  بهايـــ  كـــت  طـــت 
ً
                  حعـــ   شـــر يو ـــا
ً
          املسؤصعـــا،                 ب ئلـــ  تبـــ   املهـــ               

          حــــــ ي  لار                                                احشــــــركا، احتــــــي حطــــــلح  لــــــ  تــــــر ف   ةهــــــا  حــــــم تتســــــات

        املاحف .

 

                                                               يلــاة املجلــس احبلـــ   املخــاح  ملـــ  احهفنــ  احاعدي فـــ  اوياضــ  باحبلـــ يا، 

                                                  بدرار  شت ك     لار  املاحف   اح ا لف   احبل يا،  

 

 

 

 

 

 

                                                      ــــ  ورــــت تو فــــت ا حتــــ ا  احضــــرابي  اووــــ   ــــ  املكاــــو    احــــني  

                                        و  ومش    ا    حضراب  اح  ت  ل  ا رباح.     يحارص

 تجاراــــــ  
ً
         حفـــــ  تبـــــ   م  اح  يــــــ   ـــــ  اململوـــــ   يحارصــــــو  و حـــــا 
ً
                                            

                                                 ض ا ف    ه ف  د   و  يتسالوا ح ي  لار  املاحف .

ّا   ـسؤ                                                               حف  وع  يحك  حلبلـ يا، احا ـا    ـع  لار  املاحفـ  إحـ

 حلعــل   امل  ــا  حهــا حلتــ  
ً
                        اململوــ    لــ  احتســافت عاــرا
ً
         ف  حهــم                         

                 حل حت ط  ع اوها.

 

 من كجل ذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
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                                                                            إلــ ام البلــديات  ــل فــي نطاق ــا إجــراء مســح إلــ ام البلــديات  ــل فــي نطاق ــا إجــراء مســح                            املــادة الثالثــة والخمســو : 

                                                                                                        للشــــر ات وامل سســــات التجار ــــة والصــــناعية وامل نيــــة القائمــــة للشــــر ات وامل سســــات التجار ــــة والصــــناعية وامل نيــــة القائمــــة                 ميــــدان ميــــدان 

                                                                                        ضمن نطاق ا، وت و د وزارة املالية بنييجة املسحضمن نطاق ا، وت و د وزارة املالية بنييجة املسح

 

 حلشـــركا،  املسؤصعـــا، 
ً
  فـــ اعفا

ً
                  ياورـــج  لـــ  كـــت بل يـــ  و  تجـــر   ســـوا

ً
        

ً
                               

                                                             احاجاراــــ   احطــــ ا ف   امله فــــ  احدائحــــ   ــــح  ع اوهــــا طــــ   هلــــ  ووطــــا ا 

ّ اــ    8102    08    30                                 لار  املاحفـ   ــ ة إلـهر كــاعو                          كحـا ياورــج  ل هـا ت

 ب تفجــــ  ذحــــك املســــه يبــــ   اصــــم       8181                احنــــامن  ــــ  اح ــــا  
ً
  وطــــ 

ً
                          تدراــــرا

ً
     

ً
      

                                                        ضــاحج املسؤصعــ  احن رــن  روــم   مــا  اــال   روحــ  احضــرابي طــ  حــاة 

                                                            رـودإ باحنعـب  حألشـيا  اح بف فـ     اصـم احشـرك   روحهـا احضـرابي 

                ا   حارصـا   روـم                                             باحنعب  حألشيا  امل  وا     وبف   احنشـاط    ـو 

                                                         احهات  واحفع  سؤ   ا شيا    ق اصاحار  ت   ا  لار  املاحف .

 

                                                               يلــاة املجلــس احبلـــ   املخــاح  ملـــ  احهفنــ  احاعدي فـــ  اوياضــ  باحبلـــ يا، 

                                                 بدرار  شت ك     لار  املاحف   اح ا لف   احبل يا،.

  

  

  

  

  

  

 

                                                      ــــ  ورــــت تو فــــت ا حتــــ ا  احضــــرابي  اووــــ   ــــ  املكاــــو    احــــني  

                                           ارصو  ومش    ا    حضراب  اح  ت  ل  ا رباح.  يح

 إ ماعفـ  احبلـ يا، باحدفـا  بحسـه  فـ امن  ـح  ع اوهـا طـ  
ً
                                                     عاـرا
ً
     

                                                   ظـــــت  ـــــ   وـــــ ر  اإدار  احضـــــرا ف   لـــــ  مرـــــرا  ذحـــــك املســـــه  لـــــ  

                        رحفع ا رال ي احلب اعف .

 

 من كجل ذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  20192019  نصوص القانونية ملشروع موازنة العامنصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على الللتعديالت املقترحة على ال    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

      2011 /  11 /  03      تــار       95                         مــن ثانيـان مــن القـانو  رقــ     2       الفقـرة 

                                )إلغاء األس   لحامله واألس   ألمر(

 

                                              ( تفـــــــرض علـــــــى الشـــــــر ات التـــــــي ال تلتـــــــزم باملوجـــــــب املتعلـــــــق  2 )

                     األســـ   ألمـــر، املـــذبور فـــي                               بـــ عالم كبـــحاب األســـ   لحاملـــه كو 

                    % من قيمة ركسمال ا.  50                          الفقرة األولى، غرامة تعادل 

 

 

                                          مـــن ثانيـــان مـــن القـــانو  مـــن ثانيـــان مـــن القـــانو        22                          تعـــديل الفقـــرة تعـــديل الفقـــرة                              املـــادة الرابعـــة والخمســـو :

                                                                )إلغاء األس   لحامله واألس   ألمر()إلغاء األس   لحامله واألس   ألمر(            20112011  //    1111  //    0303            تار   تار           9595        رق  رق  

 

ــرة      ت ــــ ة     1   201 /  11 /  03      تــــار       95                         مــــن ثانيــــان مــــن القــــانو  رقــــ     2       الفقــ

                                                   )إلغاء األس   لحامله واألس   ألمر( بحيث تصبح بما يلي:

                                                          س توـرر  لـ  احشـركا، احتـي   تلتــ   باملورـج املا لـق بـن    و ــواب  8 ا

                                                               ا صــهم ووا لــ  و  ا صــهم   ــر  املــنكور طــ  احودــر  ا  لــ   غرا ــ  ت ــادة 

                     وفح  روصحاحها.   %  51

            عـــا ح                        ـــ  وفحـــ  روصـــحاة كـــت إلـــرك   %  51                     كحــا توـــرر غرا ـــ  ت ـــادة 

                                حـــــم تلتـــــ   وبـــــت تـــــاراا ضـــــ  ر  ـــــنا       با صـــــهم                       بحـــــا   هـــــا إلـــــركا، احاوضـــــف  

                           احداعو  باملوربا، احااحف : 

                                                             ت ــ يت عاا هــا ا صا ــ ي  مذا كــا   ــنا اح اــا  يج ــ  حهــا مضــ ار وصــهم   -  و 

                    ووا ل  و  وصهم   ر.

      8104    00   3                                              اصــتب اة ا صــهم ووا لــ  و  ا صــهم   ــر احطــادر  وبــت   - ب

     .              بعصهم مصحف 

                ـــ  وفحـــ  روصـــحاة    %  51                                      يـــام احتعـــاب احغرا ـــ  املـــنكور  و ـــ إ بح ـــ ة 

                                          احشرك    دا ملا  و  سات ط  احسات احاجار . 

                                                                 تاورـج احغرا ــ   لـ  احشــرك  احتـي حــم تلتـ   بحورــج احنشـر  مذا كاعــح 

ّ،  حلفــــ  ا صــــتب اة امل طــــو   ةهــــا طــــ  احب ــــ  "ب"  ــــ   ــــنإ                                                          وــــ  وعجــــ

                   ر  نا احداعو .                           املاد   شمت تا   وبت تاراا ض

  

 

                        املرحلــــ  ا  لــــ  حادفــــفم     8104                             حفــــ  و  حب ــــا  اراــــال  طــــ  ويلــــوة 

                                                        اإوــار احدــاعومن ملو ــو  تبــادة امل لو ــا، ب ــا  ح لــج احــن  يدــو  

                                                        ب  امل ا ي اح  ل  حلشوا ف   تبادة امل لو ا،  غرار  را ف  

ـــ  احادفـــــفم اح حلـــــ  ملو ـــــو  تبـــــادة                                                          حفـــــ  و  املرحلـــــ  احناعفـــــ   ــ

       8102    14    82                                  ا، ب ا  ح لج ب و، رصحفا" بااراا       امل لو 

ــــ   ــــ      و     حفـــ ــ ـــ ي  لـ ــ ـــمت وصا ــ ــ ــــ   شــ ــ ــــنإ املرحلـ ــ ــــ   ـ ّ طـــ ـــــ ـــ ي يركــ ــ                                           امل اــ

ـــهم       8104    25                       احا بفــــــــــق اح حلــــــــــ  حلدــــــــــاعو   ــ ــ ــ ــــا  ا صـ ــ ــ ـــــق بنحغــ ــ                     املا لـــ

                                                         ووا ل     ر   صفحا واه  ايحف  املاب   حاإلرا   املراوبـ   لـ  

        صــــهم غ ــــ                                               حلفـــ  اصــــتب اة  ــــنإ ا صـــهم بعصــــهم مصــــحف   عدـــت ا  

                             اح  ح    دا" حلداعو  احطادر      اصم             املعتب ح  مل  

ــــ     ــ ــــ      و       حفـ ــ ــــنإ املرحلـ ــ ــــ   ـ ــ ـــا  طـ ــ ـــــف  ى حب ــ ـــــن  صــ ـــنف  احــ ــ                                        احاطــ

                               لبنـــا  علـــى الالئحـــة الســـوداء للـــدول        إدراج         م ماعفـــ           صـــفسؤنر  لـــ  

                غ ر املتعاونة،

       ا صــهم     حغـا   م                      يـ   احدـاعو   لـ   ورـج      و                  حفـ  اعـ    يحكـ  

     وفــــا           م ماعفــــ                    طــــ  احووــــح عوعــــ         ااضــــح        ــــر          ا صــــهم       ووا لــــ  

ـــت تلــــك          بنضــــ ار                  احشــــركا،   ــــ  مشــــرإ  ـــهم         نـ      يوــــرر     و     د          ا صـ

                                                      غرا    ل   خاحو   نا املورج  ا  يمو  و  وضـ ى  لـ  رـ  اإ 

       ب وع .
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94-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 ألسباب املوجبةا النص املقترح النص الحالي

                                                                  قيــد عقــود التفــري عــن حقــوق عيإليــة فــي قيــد عقــود التفــري عــن حقــوق عيإليــة فــي                            املــادة الخامســة والخمســو : 

                                                                                                                    الســـجل العقـــاري بم لـــة محـــددة مـــن تـــار   تنظيم ـــا لـــدى دوائـــر بتـــاب الســـجل العقـــاري بم لـــة محـــددة مـــن تـــار   تنظيم ـــا لـــدى دوائـــر بتـــاب 

            العدلالعدل

 
 
 كوال
 
    عـــــ   غـــــاير   لـــــ  احكاـــــاب اح ـــــ ة مبـــــ   امل يراـــــ  اح ا ـــــ    :    

ً
                                                      ـــــا
ً
    

         كا ــــــ                                                   حلشــــــسؤ   اح داراــــــ   مســــــي   ــــــ   دــــــود احاوــــــر   ــــــ  حدــــــو   فنفــــــ

                                                          امل احـــــ   املوو ــــــ  طـــــ  د ائــــــر م  ــــــ ة ن نـــــ  ويــــــا   حــــــت   لـــــ   ــــــ  تــــــاراا 

                                                                   ت افحهــا   تشــحت  ــنإ اح دــود احبفــع باحو ــا   اإرــارت    اإرــار  اح والــ   

                                                                  بطــور   ا ــ   كــت اح دــود اح داراــ  احتــي تت تــج  ةهــا رصــو   داراــ  ملجــرد 

                                                   وفــــــــــ  ا طــــــــــ  احســــــــــات اح دــــــــــار  املكعــــــــــج    حــــــــــق  ــــــــــ  حدــــــــــو  امللكفــــــــــ 

                               و  باحاع    و  باحر   اح دار .                                احاطر      تشحت احو   باحبفع

 
 
 ثانيـــا
 
 طـــ  احاـــوائ  اح فنفــــ       

ً
                    : ياورـــج وفـــ  اح دـــود املشــــحوح  باحب ـــ  و  
ً
                                     

                                                            بحهلــ  ووطـــا ا صــناا   ـــ  تــاراا احا اـــفم احرصــقي  لـــ   حــ   ـــ  ت اوـــ  

ضــا  ملــ  رصــم احتســافت                                         ل                     لــ  اكتعــاب اووــق اح فنــي  عوداــ    لــ  و  يل

                                 ــ  وفحاــ   ــ  كــت إلــهر تــع    طــ  حــاة    %  01              رصــم معــبي وــ رإ           اح دــار  

                                                     تجــــــــا ل  هلــــــــ  احعــــــــنا   و ــــــــ إ   يعــــــــدث اووــــــــق احشياــــــــ ي باحتســــــــافت 

                                                            بحو ــوة اح دــود طــ  حــاة تجــا ل  هلــ  صــنا   م ــا فا     يعــا ا    ــ  

                  ــــ  م ــــا ف  بادــــ ير                                         بلكــــم وضــــائن  صــــ   باحتســــافت اواصــــ     ــــرر غرا

              احدضا  املخا .

 
 
 ثالثــا
 
                                               ـــور مشـــرإ طـــ  اواراــ   احرصـــحف   تلـــ د دوـــائق               :   حـــت صهـــنا احــ     

                                         ت بفد      ا واضا  بدرار     لار املاحف .

 

                                                    حف  وع  يداض ي     احعـحاح   ـ   تسـافت  دـود احاوـر   ـ  

                                                     اوودــو  اح فنفــ  حــ ي و اعــا، احســات اح دــار    اضــ  و  ذحــك 

                                          شاع  ل  وفا  احب ض باصاغ ة  نا املو و . 

 

                         صو  اح دارا   شمت كب                           حف  وع  تم تخوفض احر 

 

 ـك،للذ

 

                 را   نا ا وت اح.
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95-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

                                        : املوجبـــــات الضـــــر لية للشـــــر ات صـــــاحبة الحقـــــوق   11      املـــــادة 

                        الحقـــــــوق البتروليـــــــة املشـــــــغلة                          البتروليـــــــة والشـــــــر ات صـــــــاحبة

                                                  يتوجــب علــى الشــر ات صــاحبة الحقــوق البتروليــة والشــر ات  

لة:
ّ
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

ُ
   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبة الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق البتروليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امل

ّ
  

ُ
                          

1   -  ......       

2   -  ..............               

 

                                                  مــع مراعــاة كح ــام املــادة الثامنــة مــن هــذا القــانو ، مســك   -   3

                              تقـــــدي  التصـــــار ح وتســـــديد الضـــــرائب                  الســـــجالت املحاســـــلية، 

        ألم ر  .         بالدوالر ا

      مـــن مـــن         1111                  مـــن املـــادة مـــن املـــادة       33                  نـــص البنـــد نـــص البنـــد             تعـــديل تعـــديل                            املـــادة السادســـة والخمســـو :

          20192019  //    1010  //    0505            تار   تار           5959                القانو  القانو  

 

 

      تـــــــــــــــار       59           مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانو      11         مـــــــــــــــن املـــــــــــــــادة    3              يعـــــــــــــــدل نـــــــــــــــص البنـــــــــــــــد 

05  / 10  / 2019       
 
 )األح ـــام الضـــر لية املتعلقـــة باألنشـــطة البتروليـــة وفقـــا
 
                                               

      تالي:        الش ل ال            ( ليصبح على     2010 / 1 / 4      تار        132        للقانو  

 

                                                       را ــا  وحمــا  املــاد  احنا  ــ   ــ   ــنا احدــاعو    عــك احســا ،     ــع   -   3

                    عـــــــــن الضـــــــــرائب وتســـــــــديدها          التصـــــــــر ح   ،               بالـــــــــدوالر األم ر ـــــــــ           امللاصـــــــــ ف 

                                   كو بــــــــالل رة اللبنانيــــــــة علــــــــى كســــــــا  الحــــــــد            كو بــــــــاليورو                 بالــــــــدوالر األم ر ــــــــ  

                                        األقص   لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنا .

 

                            بدرار     لار املاحف .                        تل د دوائق ت بفق  نا احب

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       حف  وع    ف   احع   باح   اووال  احن  يلطـر د ـع احضـرائج 

                                              باح   ر ا    كن  تب    رود  راوفت ط  احا بفق 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

96-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح اليالنص الح

 

 

 

           : الغرامات  19      املادة 

  
 

 

فـــرض جميـــع الغرامـــات املتوجبـــة علـــى الشـــر ات صـــاحبة   -   5
ُ
                                            ت
ُ
 

                                                 الحقــــــوق البتروليــــــة والشــــــر ات صــــــاحبة الحقــــــوق البتروليــــــة 

لة 
ّ
شغ

ُ
   امل

ّ
  

ُ
  .               بالدوالر االم ر    

      مــــن مــــن         1919                  مــــن املــــادة مــــن املــــادة       55                  نــــص البنــــد نــــص البنــــد             تعــــديل تعــــديل                            املــــادة الســــابعة والخمســــو :

          20192019  //    1010  //    0505            تار   تار           5959                    القانو  القانو  

 

      تـــــــــــــــار       59           مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانو      19         مـــــــــــــــن املـــــــــــــــادة    5              يعـــــــــــــــدل نـــــــــــــــص البنـــــــــــــــد 

05  / 10  / 2019       
 
 )األح ـــام الضـــر لية املتعلقـــة باألنشـــطة البتروليـــة وفقـــا
 
                                               

                          ( ليصبح على الش ل التالي:    2010 / 1 / 4      تار        132        للقانو  

 

وــــرر رحفــــع احغرا ــــا، املاوربــــ   لــــ  احشــــركا، ضــــاحب  اوودــــو    -   5
ل
                                                   ت
ل
 

ل              احبت  حفـــــــــــ    
ي
شـــــــــــغ

ل
   احشـــــــــــركا، ضـــــــــــاحب  اوودـــــــــــو  احبت  حفـــــــــــ  امل

ي
  

ل
        بـــــــــــالل رة                                  

                     علــــــى كســــــا  الحــــــد األقصــــــ                                 كو بالــــــدوالر األم ر ــــــ  كو اليــــــورو           اللبنانيــــــة

                                 لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنا .

 

 

                                                 تل د دوائق ت بفق  نا احب   بدرار     لار املاحف .

 

 

 

 

 

 

 

 

   ئج                                                     حف  وع    ف   احع   باح   اووال  احن  يلطـر د ـع احضـرا

                                              باح   ر ا    كن  تب    رود  راوفت ط  احا بفق 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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97-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                القــــــــانو  القــــــــانو                    مكــــــــرر إلــــــــى مكــــــــرر إلــــــــى         1111                        إضــــــــافة املــــــــادة إضــــــــافة املــــــــادة                            املــــــــادة الثامنــــــــة والخمســــــــو : 

399399      //  20012001          

 

                  وتعديالتــــــه )الضــــــر بة       2001 /  12 /  14      تــــــار        399                 تضــــــاف إلــــــى القــــــانو  

 :                مكرر التالي نص ا    11                         على القيمة املضافة( املادة 

    عــــــ    ــــــر   بطــــــور  اصــــــاق ائف     تاورــــــج احضــــــراب   لــــــ  
ً
                                                     ــــــا
ً
    

                                                            احدفحــ  املضــا    ــ  ا مشــ   احتــي تدــو  صهــا د ر اووضــاع  املــر   حهــا 

                                                  ا   احتــــي حـــم يـــام اصـــتفوا  احضــــراب   لـــ  احدفحـــ  املضــــا               اح حـــت طـــ  حب ـــ

       8102                                               ل ها   ذحك حغاي  بهايـ  احوطـت احنـامن  ـ  اح ـا  
ً
  ـح ا
ً
     تشـحت             

                                                               ميـ ا  ا ووــاة احــني   ـم د   احعــ   احناحنــ   ـ  اح حــر   حلفــا، عدلهــم 

                                                             بــف هم احلبــا  اويــا  صهــنإ احــ  ر كحــا تشــحت احنشــاوا، ا  ــري احتــي 

           وواحها. ـ                   ت احها  نإ اح  ر 

                                                             ـــى اململوــــو  املشـــحوحو  بعحمــــا   ـــنإ املــــاد  حـــق حعــــم احضــــراب  

                                                              املا لدـ  باح حلفـا، املـنكور  و ـ إ     توـرر احغرا ـا،  لـ  املخاحوـا، 

                                                  املا لد   باإلر  صها   ذحك  ح  املهل  املنكور  و  إ

                                                         تلـــ د دوــــائق ت بفـــق  ــــنإ املــــاد     ـــ  ا واضــــا   بحورـــج وــــرار يطــــ ر 

 .         ار املاحف           ل 

 

 

 

                                                   ملـــــا كاعـــــح د ر اووضـــــاع  املـــــر   حهـــــا طـــــ  حب ـــــا  تحـــــار  ومشـــــ   

                                                        تا لـــق بنيـــ ا  ا ووـــاة احـــني   ـــم د   احعـــ   احناحنـــ   ـــ  اح حـــر 

                                                     حلفـــــــا، عدلهـــــــم  بـــــــف هم احلبـــــــا  اويـــــــا  صهـــــــنإ احـــــــ  ر  تدـــــــو  

                             بت افم مشاوا، و ري  وواحها. 

                                                     ملـــا حطـــت احابـــا  حـــ ي  ـــنإ احـــ  ر باحنعـــب  ويضـــو  ا مشـــ 

                                                          احتـــي تدـــو  صهـــا حلضـــراب   لـــ  احدفحـــ  املضـــا   و  ا ابار ـــا   وـــا  

 بعمش   احا لفم 
ً
                وصو 
ً
     

                                                       ملا كاعح  نإ ا مش     تط    ح  ومش   احا لفم  باحاال  

                                                  يور  ع  إ وا ها    احضراب   ل  احدفح  املضا   

                                                    ملــــا كــــا  م ضــــا   ــــنإ ا مشــــ   حلضــــراب   لــــ  احدفحــــ  املضــــا   

                                              احعابد     إلعع  و  يلحت  نإ اح  ر  بـاحال كب ـ                 احوت ا، 

                                                        باإ ــــا   ملــــ  احغرا ــــا، احتــــي تاورــــج طــــ   ــــنإ اوواحــــ    حــــا يــــسؤنر 

                                                        شــــــمت   باإلــــــر  لــــــ  احدــــــ ر  املاحفــــــ  حهــــــنإ احــــــ  ر  اصــــــاحرار ا طــــــ  

       اح حت 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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98-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  ع موازنة العامع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشرو للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشرو     
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  1      املادة 

               تعر ف املصطلحات  

                                                         يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هـذا القـانو ، املعـان  

                     املبينة تجاه  ل من ا:

                                                   الضـر بة: كي ضـر بة او رســ ، باسـتثناء الرسـوم الجمربيــة   - 1

           والعقار ة،

                      قيق ا وتحصيل ا ومن ا:                     تتولى وزارة املالية تح

            ضر بة الدال  -  ك 

                   ضر بة األمال  املبإلية  -  ب 

            رس  االنتقال  -  ج 

              ضر بة التحس    -  د 

                          الضر بة على القيمة املضافة  -  ه 

                                        الضرائب غ ر املباشرة والرسوم املماثلة ل ا  -  و 

                               الضرائب والرسوم التي قد تستحدب  -  ز 

                                              مـــــا لـــــ  يـــــنص هـــــذا القـــــانو  علـــــى اـــــالف ذلـــــك، تشـــــمل  لمـــــة

                                        كينمـــــا وردت فـــــي هـــــذا القـــــانو ، اســـــا  الضـــــر بة   «        الضـــــر بة »

                                                      وملحقاا ا، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصـيل الجبـري 

                  املتعلقة بالضر بة.

                                          امل لــــــف:  ــــــل لــــــخص ملــــــ م بحكــــــ  القــــــوان   الضـــــــر لية   -   2

                                                   بموجبـات ضــر لية، وتســري كح ــام هــذا القــانو  املطبقــة علــى 

                الحــــــاالت التــــــي يــــــنص                                امل لـــــف، علــــــى مقتطــــــع الضــــــر بة إال فـــــي 

                     القانو  على االف ذلك.

                      مـن القـانو  مـن القـانو        11                    إلـى املـادة إلـى املـادة         1313                        إضـافة البنـد إضـافة البنـد                            املادة التاسعة والخمسـو :

                                                                      وتعديالته )قانو  اإلجراءات الضر لية(وتعديالته )قانو  اإلجراءات الضر لية(            20012001  //    1111  //    1111            تار   تار           4444        رق  رق  
 

 

ـــى املـــــــــــادة        2001 /  11 /  11      تــــــــــــار       44               مـــــــــــن القـــــــــــانو  رقـــــــــــ     1               يضـــــــــــاف إلــــــــ

            التالي نصه:    13                                         وتعديالته )قانو  اإلجراءات الضر لية( البند 
 

               ال  رب الضر بي -  13

                        ص امللـــــــ م بموجبـــــــات ضـــــــر لية،                            ال  ـــــــرب الضـــــــر بي هـــــــو قيـــــــام ال ـــــــخ

                                                    بشـــ ل متعمـــد، بعـــدم التصـــر ح عـــن الضـــرائب والرســـوم املســـتحقة 

                                                    للدولــــــــــة واملترتبـــــــــــة علـــــــــــى دالـــــــــــه كو ثروتــــــــــه، وعـــــــــــدم دفـــــــــــع الضـــــــــــرائب 

                                                         والرسـوم التــي يتوجـب عليــه اقتطاع ــا كو تحصـيل ا كو تخفــيض تلــك 

                                                               الضـــرائب والرســـوم، كو إلغاو ـــا، كو ت زيل ـــا ، كو اســـتردادها دو  وجـــه 

                                           وذلــــــك مــــــن اــــــالل اســــــتعمال طــــــرق وكســــــاليب غ ــــــر مشــــــروعة      حــــــق،  

       كهم ا:
 

                             بتما  إيرادات ااضعة للضر بة. -

                                                            القيــــــام بأعمــــــال كو معــــــامالت ااضــــــعة للضــــــر بة كو للرســــــوم دو  االلتــــــزام  -

                                                       بموجـــــــب تقـــــــدي  مباشـــــــرة العمـــــــل ونالتـــــــالي بموجـــــــب التصـــــــر ح عـــــــن تلـــــــك 

                 األعمال واملعامالت.

                                   إنشاء حسابات اارج السجالت املحاسلية. -

                                                       جــــراء عمليـــــات دو  تــــدو ن ا فـــــي الســــجالت كو دو  إظ ارهـــــا بصـــــورة  إ -

       وافية.
 

 
ً
  اضــوا

ً
 حفــ  و  وــاعو  اإرــرا ا، احضــرا ف  حــم ياضــح  ت راوــا

ً
      

ً
                                              

                 حلتهرب احضرابي

 

                                               ل   نا احتهرب  و    ا  حواا، احتي ت حت  ل هـا             حف  و   ما

               لار  املاحف  

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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                                                      الفتــرة الضــر لية: الفتــرة ال منيــة التــي تتضــمن الواقعــة كو   -   3

                                                 الوقـــــــــائع املإلشـــــــــئة للضـــــــــر بة، والتـــــــــي عنـــــــــد ان  او ـــــــــا يتوجـــــــــب 

 
 
 التصــــر ح عــــن الضــــر بة كو تأدي  ــــا اــــالل م لــــة محــــددة وفقــــا
 
                                                 

                            للنصوص القانونية ل ل ضر بة.

  -                       املختصـــــــة فـــــــي وزارة املاليـــــــة                         اإلدارة الضـــــــر لية: الوحـــــــدة   -   4

                            املنـــــــا  ب ـــــــا كعمـــــــال إدارة وتحقـــــــق   -                     مدير ـــــــة املاليـــــــة العامـــــــة 

 للصــــــــــالحيات 
 
          ومراقبــــــــــة الضــــــــــر بة وتحصــــــــــيل ا، وذلــــــــــك وفقــــــــــا
 
                                   

.
 
 املحددة قانونا
 
              

                                         ال ــــــخص: ال ــــــخص الطبيأــــــي واملعنــــــوي، وفقــــــا لســــــياق   -   5

      النص.

1   -   
 
 مقتطــــع الضــــر بة  ال ــــخص الــــذي يتوجــــب عليــــه قانونــــا
 
                                           

                                      بة عنـــد املنبـــع مـــن املبـــالغ املســـتحقة ل ـــخص             اقتطـــاع الضـــر 

                             اار )امل لف االساس ي( وتسديدها

         للخ  نة.

                                             الضــــــر بة اإلضــــــافية: الضــــــر بة الناتجــــــة عــــــن تــــــدار   ــــــل   -   9

                                                   بتمــا  كو نقــص فــي الضــر بة املتوجبــة ســواء تــ  التــدار  مــن 

                                     قبل امل لف او من قبل اإلدارة الضر لية.

            والـــــــــدوري وكي                                 التصـــــــــر ح: التصـــــــــر ح الضـــــــــر بي الســـــــــنوي   -   1

                                                 تصـــــــر ح ااـــــــر والبيـــــــا  الـــــــدوري والبيانـــــــات املرفقـــــــة وطلبـــــــات 

                                   استرداد الضر بة على القيمة املضافة.

                                               الشــر ات املســاهمة: الشــر ات املغفلــة وشــر ات التوصــية   -   9

        باألس  .

                                            امل سســات املســـتثناة: امل سســـات املســـتثناة مـــن ضـــر بة   -    10

                  الدال على االرناح.
 

       املقي :  -    11

                   تسجيل نفقات وهمية. -

                                                   تسجيل التزامات مالية وهمية كو لغ ر غاي  ا الفعلية. -

                   ّ    استخدام مسيندات م ّ فة. -

                                                    اإلتـــــالف املتعمـــــد ملســـــيندات املحاســـــبة قبـــــل التـــــار   الـــــذي يفرضـــــه  -

         القانو .

   كو         األعمــــــــــال             تعلقــــــــــة بإلتــــــــــائج                                عــــــــــدم تقــــــــــدي  التصــــــــــار ح والبيانــــــــــات امل -

                باملطرح الضر بي.

                                             ممارسة الحس  الضر بي كو االسترداد دو  وجه حق. -

              موجبـــــــات وكعبـــــــاء       تحمـــــــل                                 القيـــــــام بمعـــــــامالت وإجـــــــراءات مـــــــن شـــــــان ا  -

.
 
 قانونيا

 
 وهمية تجاه الغ ر، وإ  اتخذت شكال

 
        

 
                                

                                                          عدم التصر ح عن عمليات االست راد والتصدير بقيم  ا الحقيقية. -

  .         املستخدم         ن  افة              عدم التصر ح ع -

 لألصول. -
 
       عدم إصدار فوات ر كو مسيندات مماثلة ل ا وفقا
 
                                            

 للتعر ـــف املحـــدد لـــه  -
 
                  اليســـتر علـــى صـــاحب الحـــق االقتصـــادي، وفقـــا
 
                                   

، من كي مصدر كموال ونأي طر قة  انص.
 
                                   قانونا
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 في لبنا :          يعتبر مقيم
 
          ا
 
  

                                                 ل لخص معنوي يت  انشـا ه كو تسـجيله وفقـا للقـوان     -   1

                                              اللبنانية كو لديه في لبنا  مرب  مل اولة العمل.

                                            ل لخص طبيأي تتوافر به كحد الشرو  التالية:  -   2

                                 لديه في لبنا  مرب  مل اولة امل نة.  -  ك 

                                                 يكو  بتصرفه م زل دائ  فـي لبنـا  يشـ ل م ـا  سـكنه كو   -  ب 

              ائلته املعتاد.     سكن ع

                                                   يف   بعائلة ال خص ال وج واالوالد الذين ه  على عاتقه.

، علـــــى      113                                مضـــــ   علـــــى وجـــــوده فـــــي لبنـــــا  كب ـــــر مـــــن   -  ج 
 
      يومـــــا
 
    

                                              التــــــــوالي كو بشــــــــ ل متقطــــــــع، اــــــــالل فتــــــــرة اث ــــــــي عشــــــــر شــــــــ را 

         متواصلة.

 الفتـــــــرة التـــــــي يمضـــــــ  ا      113                    ال تحيســـــــب ضـــــــمن فتـــــــرة ال 
 
                    يومـــــــا
 
    

     فيه:                                لخص طبيأي في لبنا  في حال تواجد 

 لغاية االنتقال من دولة إلى كارى.
 
                                حصرا
 
     

 للخضوع لعالج طبي
 
                حصرا
 
    .»   

                                     صــــــــــاحب الحــــــــــق اإلقتصــــــــــادي: يعتبــــــــــر نصــــــــــاحب الحــــــــــق   -  12

 Beneficial Owner          اإلقتصـــادي )
 
 (  ـــل لـــخص طبيأـــي، كيـــا
 
                   

، فــــــي املحصــــــلة 
 
            يكــــــن محــــــل إقامتــــــه، يملــــــك كو يســــــيطر فعليــــــا
 
                                   

      ، علـــى                             ( بصـــورة مباشـــرة كو غ ـــر مباشـــرةUltimately          الن ائيـــة )

                                          نشــــــــا  يمارســــــــه كي لــــــــخص طبيأــــــــي كو معنــــــــوي ااــــــــر علــــــــى 

                   األراض ي اللبنانية.

                                                      تعتبر من حاالت التملك و/كو السيطرة غ ر املباشرة، الحاالت 

                                                 التـــــي يكـــــو  ف  ـــــا التملـــــك و/كو الســـــيطرة مـــــن اـــــالل تمل ـــــات 

                                                 ميسلسلة كو من اـالل وسـائل سـيطرة غ ـر مباشـرة ميسلسـلة 

      كارى.



 أيــــار         بعد مناقشة جملس الوزراء  21

101-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                        ال رجيلــــــة فــــــي ال رجيلــــــة فــــــي                                                 فــــــرض رســــــ  مقطــــــوع علــــــى تقــــــدي  فــــــرض رســــــ  مقطــــــوع علــــــى تقــــــدي       :       الســــــتو        املــــــادة  

                                  األمابن املراص ب ااألمابن املراص ب ا

 

      0251    08    06                            احداعو  احطادر باـاراا     82                  يضا  مل  ع  املاد  

ــــا،س احب ـــــ   ـــاه   اوواعـ ــــا م  املدــ ــــ   امل ـ ــــتنحار احو ـــــاد   امل هـ    4                                                        ااصـ

            احاال  عط :

                           ح ــــ   حب اعفــــ   لــــ  كــــت عررفلــــ        0111                    يوــــرر رصــــم  د ــــو  وــــ رإ   - 4

                           داه   اوواعا،  ا  اك  احتي                                   تد   ط  احو اد   امل ه   امل ا م  امل

                                 ورال حها احداعو  تد يم احا رفل .

 

                                                       ياورج  ل  ا شيا  املشار مح هم و ـ إ تعديـ  حاضـت  ـنا احرصـم 

    بهاي  كت  طت.
ً
ّا     ة  حع   شر يو ا  مل  اوي

ً
                  طلفا

ً
                              

ً
      

 

                                                            تل د  حف  اصتفوا   نا احرصم بحورج ورار يط ر     لار املاحف .

 

 

 

 

                               صته ك احا رفل  ط  حب ا   رتوع              حف  و     ة ا

                                                     حفــ  و   ـــنإ احاـــا ر  اعتشـــر، بـــ   احشـــباب  احشـــابا،  شـــمت 

                                                     ت ايـــــــ   حـــــــا يـــــــسؤد  ملـــــــ  الديـــــــاد املخـــــــاور احاـــــــوف  اح ارحـــــــ   ـــــــ  

                                                      احاـــــ     املباإلـــــر  غ ـــــ  املباإلـــــر  كحـــــا يتعـــــ ج طـــــ  ر ـــــع احوـــــاتور  

         احاوف   

ّا     احتهرا    ج                                                        حف  و  ر ع احرصم  ل  احابال و  يسؤد  مل   

                                               حكو      نإ احاا ر  اوي ر   ل  احاو  اح ا   

 

 لذلك،

                 را   نا ا وت اح.
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                  فـــــرض رســـــ  ســـــنوي علـــــى راـــــص وضـــــع فـــــرض رســـــ  ســـــنوي علـــــى راـــــص وضـــــع      :                الحاديـــــة والســـــتو        املـــــادة  

                                                        جب الر  ة على املرببات ا ليةجب الر  ة على املرببات ا لية      حواحوا

 

 

 ملـــــــا  رد طـــــــ  املـــــــادت   
ً
                      ـــــــا
ً
                             ـــــــ  وـــــــاعو  احعـــــــ   ااحدـــــــاعو  روـــــــم     26      28    

                                                   س  يجول حولار اح ا لف   احبلـ يا، احتـ  ف  بو ـع حارـج     8108     863

 مل ــــــاي    تشــــــ د  تضــــــ ها احــــــولار   
ً
                              حلرأاــــــ   لــــــ  لرــــــاج احعــــــفارا،    دــــــا
ً
                              

              تــــــــر ف    ــــــــع        ة.ة.  لــــــــ           0.111.111                         يعــــــــاوط  حفةهــــــــا رصــــــــم وفحاــــــــ  

         ة.ة.  لــــ           511.111                                        حارـــج حلرأاــــ   ـــ  اويــــارج بطـــور  كا لــــ    رصـــم 

ّئفــــ    اـــ  ع  ــــنا                                                         تـــر ف    ــــع حارـــج حلرأاــــ   ـــ  اويــــارج بطـــور  ر

بــت ضــاحج اح  وــ  حــ ي                                      م                   احرصــم حدــا  ميطــاة وــبض يــام تعــ ي إ  ــ  وم

ّا ـ  اح ا ـ  و  حـ ي وحـ   ـر   املطـار  طـ  حب ـا  و                                                                 مح ي ض اديق اوي

                                   ركا، املخوح  تلطفت احضرائج  احرصو .            ح ي مح ي احش

 

 ل                                                         ل  ـــى احتـــ  ف  امل طـــو    ـــ  طـــ   ـــنإ املـــاد  ملـــ   صـــ    اجـــول حـــولار 

                                    اح ا لف   احبل يا، اوب  بدرار   لت.

 

                                                         تلــــ د اإ وــــا ا،  ــــ  د ــــع احرصــــو  املــــنكور  و ــــ إ كحــــا دوــــائق ت بفــــق 

                                                  نإ املاد  بدرار يط ر     لار اح ا لف   احبل يا،.

 

 

 

ـــــرر ــ ـــــ  توـ ــ                                         احرصــــــــو  حدــــــــا  اويــــــــ  ا، احتــــــــي تدــــــــ  ها اإدارا،           حفـ

         اح ا    

                                                  حفـــــــ  م  تدـــــــ يم اويـــــــ  ا، يجـــــــج و  يدابلـــــــ  اصـــــــتفوا  رصـــــــو  

         ل د   

                                              حفــــــ  تبــــــ   و    رصــــــو  توــــــرر  لــــــ  م  ــــــا  ر ــــــ  حوارــــــج 

        احرأا  

 

                                                     حفـ  و  احرصـو  احوارـج  ر ـها يجـج و  تمـو   رتو ـ  حكوــ  

                   اح لج  ل ها 

 

 لذلك،

    د .                 تم اوت اح  نإ املا
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة  

                        علــــــى راــــــص حمــــــل علــــــى راــــــص حمــــــل                               فــــــرض رســــــ  ســــــنوي فــــــرض رســــــ  ســــــنوي      :        والســــــتو           الثانيــــــة      املــــــادة  

              السالح السالح 

 

    
ً
       ــا
ً
                                              عــ    ــر  يحكــ  حــولار احــ  ا  احــووني م  ــا  تــرا ف      

 مل ـــاي    تشـــ 
ً
            ححـــت احعـــ ح   دـــا
ً
ـــ  ع                                          ل    د  يلـــ د ا احـــولار   لـــ  و  يل

                                                      ـــ  اووطـــوة  لـــ  املوا دـــ   وبـــت تعـــلفح  احتـــ  ف  رصـــم صـــ و  

بــــت       ة.ة.           851.111     وــــ رإ                                 م   بحورــــج ميطــــاة وــــبض يــــام تعــــ ي إ  ــــ  وم

ّا ــــــ  اح ا ــــــ  و  حــــــ ي وحــــــ                                                         ضــــــاحج اح  وــــــ  حــــــ ي محــــــ ي ضــــــ اديق اوي

                                                       ــــــر   املطــــــار  طــــــ  حب ــــــا  و  حــــــ ي محــــــ ي احشــــــركا، املخوحــــــ  تلطــــــفت 

          احرصو .         احضرائج

 

 ل                                                        ل  ـــــى  ـــــنا احتـــــ  ف  ملـــــ   صـــــ    اجـــــول حـــــولار احـــــ  ا  احـــــووني اـــــوب  

                بدرار يط ر    .

 

                                                          تلـــ د اإ وـــا ا،  ـــ  د ـــع احرصـــم املـــنكور و ـــ إ بدـــرار يطـــ ر  ـــ   لاـــر 

               اح  ا  احووني.

 

 

 

 

 

 

                                                 حفــــــــ  توــــــــرر احرصــــــــو  حدــــــــا  اويــــــــ  ا، احتــــــــي تدــــــــ  ها اإدارا، 

         اح ا    

ــــج و   ــ ـــــ  ا، يجـ ـــــ يم اويــ ــــ  م  تدــ ــ                     يدابلـــــــ  اصـــــــتفوا  رصـــــــو                                حفـ

         ل د   

                                             حف  تب   و    رصو  تورر  ل  ر   ححت احع ح 

 

                                       حف  وع  يداض ي احاخوف     ححت احع ح 

 

 لذــك،

                         تم اوت اح  نإ املاد .    
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 املوجبةاألسباب   

                                             % على البضائع املستوردة% على البضائع املستوردة  22                  فرض نسبة فرض نسبة      :                الثالثة والستو      ادة   امل 

 

وــرر حغايــ    -         احبضــائع          ــ  وفحــ     % 8           رصــم  دــ ارإ       8188    08    30 ل          يل

                                                    املعاورد  يام اصتفواأإ    وبت   يرا  اواحارك اح ا  .

عـــتننى  ــــ  اويضـــو  حهــــنا   -                                   احرصــــم ا د اـــ   احعــــفارا، احكهربائفــــ   ل                      ل

                            اي ،  امل ــ ا، احتــي تعــاخ   طــ                                  اح اف ــ    املــواد ا  حفــ   رحفــع

 حلر ــــول: 
ً
         اإعاــــاج املللــــ   امللــــ د    دــــا
ً
        الرا ــــ س      303  -     308  -     300                         

                                اض ا  س    ت ر   احرصم اواحركن.     383  -     388  -     380  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ  ي ــ ــــ  وعـ ــ ـــــ  و   د         حفـ ــــ    ـــ ــ ـــ ا   احوو فـ ــ ــــ  احطــ ــ ـــــال  لـ ـــــ ي اوووـــ                                        اضــ

ـــــ  ــ ــ ّايـ ـــــا ا،  ،      ت ــ ــ ــــ                              طـــــــــــ  اويــــــــــارج  تــــــــــم مغـــــــــــرا  احعــــــــــو            اإ وـ ــ ــ       املللـــ

              ضا   ا ر  ف      باحب

 

                                                          صه   ححاي  احطـ ا   احلب اعفـ   ت ـ يت امل ـ ا  احاجـار   لاـار      

          اإيرادا، 

 

      لذلك،

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة  

                                                                  م في وزارة الخارجية واملغترب  م في وزارة الخارجية واملغترب                      تعديل رسو تعديل رسو      :                الرابعة والستو        املادة  

 

    عـــ    ـــر    ـــ ة رصـــم اح ـــا ع املـــال   لـــ  امل ـــا  ، احتـــي 
ً
                                                      ـــا
ً
    

                                                         تدــــــ   طـــــــ   لار  اوياررفــــــ   املغتـــــــ ب    اإ ــــــادا،  املطـــــــادوا، احتـــــــي 

  .            ح    حب اعف            حع                         تط ر  ةها بلف  يطبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 تــــي تدــــ   طــــ   لار                                        حفــــ  و  رصــــم اح ــــا ع املــــال   لــــ  امل ــــا  ، اح

                                                         اوياررف   املغت ب    كنحك اإ ادا،  املطادوا، احطادر   ةها  

نكر  ل  ضاحج اح  و     احك  ر    د   و  تعن   يل
ً
ّ  ر ا                           ل                    ر 
ً
         

   

                          ط  ص فت لااد  اإيرادا، 

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  نية ملشروع موازنة العامنية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانو للتعديالت املقترحة على النصوص القانو     
  

 األسباب املوجبة  

                                                                      تحديــد الج ــة التــي تتحمــل ت ــاليف املســح تحديــد الج ــة التــي تتحمــل ت ــاليف املســح      :                الخامســة والســتو        املــادة  

                                                                                                        امليدان  للمقالع والكسارات ومالحقة املسيثمر ن املخالف  امليدان  للمقالع والكسارات ومالحقة املسيثمر ن املخالف  

 

ـــت  ــ  كحدلــــــــع و   ر لــــــــ  و  كعــــــــار         يالحــ
ً
                          كــــــــت شــــــــي  اصــــــــتنحر  دـــــــارا
ً
                   

                       دو  ب  اواي  احلب امن.                                  تماحف  املسه املف امن  اواو  احن  صف

ّ     ا حـق كــت  ـ  اصــتنحر د     ملـر ر احــ
ً
                                      اصـ   ــنا احدـاعو  واو ــا
ً
                       

                 حـ  حتـى صـ اد كا ــ                                          احتـ  ف  احدـاعومن و   ـاح  احتـ  ف  املح ـوح 

                                                       احضـــرائج  احرصـــو   احبـــ  ، املاوربـــ   ـــ  كا ـــ  صـــ وا، ا صـــتنحار 

ً           اباــــ اً   ــــ  اح ــــا          اتدــــ                                  معجــــال كا ــــ  املوربــــا، امللدــــا   لــــ        8116     

                             حر ع احضرر احبفئي احن  ص ب .

 

                                                       تلـــ د دوـــائق ت بفـــق  ـــنإ املـــاد  بحرصـــو  ياخـــن طـــ   جلـــس احـــولرا  

ً                  ب ـــــاً   لـــــ  اوتـــــ اح  لرا  ــــووني  املاحفـــــ   احبينـــــ       ــــ  ا  احـ ــــ                                 احـ            اح ا لفـ

            احبل يا،.

 

 

 

 

 

 

 

 

    املخاحوا، ط  احعـ وا، احعـابد  احتـي 
ً
                                     حف  وع  حطلح كن  ا
ً
                  

إ احبين   شم         ت كب              ي            ود، مل  تشوي

 

                        احبينــــ    ـــــبث املخاحوــــا، طـــــ                              حفــــ  وعــــ  يداضـــــ ي اوووــــال  لـــــ  

                                                          اصتنحار اح دارا، كحداحع   را ت  كعارا،  املخاحوا، ط  ت وفن 

                                      حد  املخاحو   و ا  احدضا  املخا                    احت ا ف  املح وح 

 

ـــــت  ــــ  و                     ي   حفـــــ  وعـــــ  يداضـــــ ي تلحي ـــع و   ر لــ ـــار كحدلــ ـــتنحر اح دــ                                  عــ

                     ح ــــ   تد  ــــ  باملعــــت  ا،         اواــــو                            كعــــار  كلوــــ  املســــه املفــــ امن   

          احضر را  

 

ّا                                              حف  وع  يداض ي اوووال  ل  حدو  اوي

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .  
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة  

   :  1      املادة 

                           الجـــو كو البحـــر لـــدى مغـــادرا                            يفـــرض علـــى املســـافر ن بطر ـــق

                                 األراض ي اللبنانية رس  اروج قدره:

                                         )امســـــو  كلـــــف ل ـــــرة لبنانيـــــة( علـــــى  ـــــل مســـــافر مـــــن        50000

                 الدرجة السياحية.

                                              )سبعو  كلف ل رة لبنانية( على  ل مسـافر مـن درجـة        90000

             رجال األعمال.

                                                     )مئة كلف ل رة لبنانية( على  ل مسافر من الدرجة األولى.      100000

                                              على املسافر ن بطر ق الجو على الـرحالت التـي تتعـدى   ُ    ُيفرض

                                        لــــ . بوج ــــة ن ائيــــة لــــدى مغــــادرا   األراضــــ ي       1250        مســــاف  ا 

                         اللبنانية رس  اروج قدره:

 50000          ل.ل )امســو  كلــف ل ــرة لبنانيــة( علــى  ــل مســافر                                          

                    من الدرجة السياحية.

 110.000          ل.ل )مائـــة وعشـــرة االف ل ـــر ة لبنانيـــة( علـــى  ـــل                                          

                 رجة رجال األعمال.          مسافر من د

 150.000          ل.ل )مائـة وامســو  كلــف ل ــرة لبنانيــة( علــى  ــل                                          

                       مسافر من الدرجة األولى.

   400.000          ل.ل )كر عمائــــــــة كلــــــــف ل ــــــــرة لبنانيــــــــة( علــــــــى  ــــــــل                                       

                           مسافر على مت  طائرات ااصة.

                                                       يفرض على املسافر ن غ ر اللبناني   بطر ق البر لدى داول   

                            األراض ي اللبنانية رس  داول 

             .                            ل.ل. )امسة االف ل رة لبنانية(      000. 5     قدره 

                                  تعـــديل املـــادة األولـــى مـــن القـــانو   رقـــ                            املـــادة السادســـة والســـتو :

     1991 / 9 /  10      تار       90

 

ة املــاد  ا  لـ   ــ  احدـاعو  روــم 
 ـ ي
ل
                             ت

  ي
ل
        امل ــ ة       0220   2    01      تـاراا     21 

              اوــــــــاعو   والعــــــــ        0223    08    05      تــــــــاراا      821                  بحورــــــــج احدــــــــاعو  روــــــــم 

ـــا       8102    01    81      تـــــاراا     46  م              س  احدـــــاعو  روـــــ    0223 ـــبح كحــ               بلفـــــ  تطــ

      يل : 

                                                   يوــــــــرر  لــــــــ  املعــــــــا را  ب راــــــــق اواــــــــو و  احبلــــــــر حــــــــ ي  غــــــــادرتهم   -

                                  ا رال ي احلب اعف  رصم  ر ج و رإ: 

 25.111        . ة.ة  ل  كت  عا ر    اح رر  احعفاحف                                     

 085.111         .ة.ة  ل  كت  عا ر    درر  رراة ا  حاة                                      
 

 811.111          ا  ل .                            ة.ة  ل  كت  عا ر    اح رر       
 

 

 611.111         . ة.ة  ل  كت  عا ر  ل   ت  وائرا،  اض                                      

 

ـــ  حــــ ي د ـــــوحهم   - ـــق احصــ ـــ  احلب ـــــاعف   ب راـ                                                        يوــــرر  لــــ  املعـــــا را  غ ـ

                   ة.ة ا حعــ      ح ــ          5.111                                ا رالــ ي احلب اعفــ  رصــم د ــوة وــ رإ 

          حب اعف س.

 

 

 

ـــا   حــــ   ـــ ي تنشــــفث احعــــفاح  اح ا لفــــ  طــــ  حب ـ                                                    حفــــ  وعــــ  يداضـ

  ــ  معوــا  املبــاحال طـــ                   املــواو     لــ  اإعوــ
ً
                    ا  دا ــت حب ــا   و ــا
ً
                  

        اويارج 

                                                         حف  وع     احضر ر  ت حف  امل اوق اح ا لف   اوابلف    لق 

                        ر   حت حلداو      ها 

 

 ،لذلك

 

  .               را   نا ا وت اح  
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 األسباب املوجبة لنص املقترحا النص الحالي

 

 

 

    19 /  19                   مــــن املرســــوم االشــــترا ي    1              مــــن الجــــدول رقــــ     5      البنــــد 

                   )رس  الطابع املالي(

 

     ل.ل.           2.500.000                  راصة اسيثمار مقلع 
 

                               ل.ل. عـــن  ـــل متـــر مكعـــب مســـتخرج مـــن      1000            باإلضـــافة إلـــى 

    15                                                  املقلـــع علـــى ك  يـــ دى حاصـــله إلـــى ماليـــة الخ  نـــة فـــي م لـــة 

 من الش ر ا
 
           يوما
 
                         لذي يلي تار   استخراج ا.    

 

      11                            مــــــن الجـــــدول رقــــــ  مــــــن الجـــــدول رقــــــ        55            البنـــــد البنـــــد               تعـــــديلتعـــــديل     :                الســـــابعة والســــــتو        املـــــادة 

                                                            امللحق بقانو  رس  الطابع املاليامللحق بقانو  رس  الطابع املالي

 

                        امللحــق بقــانو  رســ  الطــابع    1              مــن الجــدول رقــ     5           يعــدل البنــد 

                         املالي بحيث يصبح بما يلي:

 

                     ل ــرة لبنانيــة باإلضــافة        ماليـ     5                           راصـة اســيثمار مقلــع كو بســارة 

  .                                           ل رة لبنانية عن  ل متر مكعب مستخرج من املقلع      1500     إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حف  م  احرصو   ل  ترا ف  املداحع  احكعارا،  املرا ت   

تت اصج  ع اح ائ  املال  احن  يلدد  احت  ف    واب      ع 

 احضرر احبفئي احتي يتع ج ب   

 حف  و    اك ض وبا، مدارا  ط    حد  تلطفت حدو  

ّا        احرصو   ل   نإ احنشاوا،  اوي

 

 ،لذلك

 

عضع  نا املشر   احن   عا م ط   وح احتهرب احضرابي    

ره   ات اصج  ع وفح  املواد املعاخرر  ط  املداحع  احكعارا، 

  املرا ت.
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                                                  يحدد وز ر املالية دقـائق بـدل االسـيثمار السـنوي املتوجـب   - 2

     إلــــى       الراصــــة         إعطائـــه                             دفعـــه مــــن قبــــل طالـــب التــــرايص عنــــد 

                                               صــــــندوق البلديــــــة املختصــــــة كو الــــــى صــــــندوق الخ  نــــــة اــــــارج 

                                                النطـــاق البلـــدي، وذلـــك عـــن  ـــل متـــر مر ـــع مـــن مســـاحة كرض 

                                    قـا للخر طـة املعتمـدة واملوافـق عل  ـا مـن                    املقلع كو الكسـارة وف

               للتنظي  املدن .       األعلى      املجلس 

                  مــن قــانو  مــن قــانو          2121                  مــن املــادة مــن املــادة       22                        تعــديل البنــد تعــديل البنــد      :                الثامنــة والســتو        املــادة 

          19131913  //    1919                                    التنظي  املدن  رق  التنظي  املدن  رق  

 

                           مـــــن قـــــانو  التنظـــــي  املـــــدن  رقـــــ      21         مـــــن املـــــادة    2   ّ        يعـــــّدل البنـــــد 

                     ، بحيث يصبح بما يلي:    1913 /  19

 

                                           احف  دوائق ب ة ا صتنحار احع و  املاورـج د  ـ              يل د  لار امل  - 8

ـــ  ف    ــــ   ـــت واحــــج احتـ       ضــــ          ملــــ        احر طــــ          م  ائــــ                          ــــ  وبـ

ّا ـ   ــارج اح  ــا  احبلــ         ملــ                   احبل يـ  املخاطــ  و                                     ضــ     اوي

                                                        ذحك    كت  ت   رفع     عاح  ورر املدلع و  احكعار    دـا 

ـــ                                        حكيرا ــــ  امل احــــ    املوا ــــق  ل هــــا  ــــ  املجلــــس          حلا اــــفم        ا  لـ

                             باإ ــــا   ملــــ  رصــــم اح ــــا ع املــــال                        اــــ  ع بــــ ة ا صــــتنحار        املــــ من  

                                                         املعاح   احكحف  املاوو   وبـت بـ   اح حـت  ـ   ـا تبدـى  ـ  

 طـــ  إلـــهر كـــاعو  احنـــامن  ـــ  
ً
                        احعـــ     ـــ  م  ـــا  احتـــ  ف   صـــ واا
ً
                              

        كت  ا .

 

 

 

 

 

 

 

حف  وع  يداض ي  حا  تع ي  احب ة املاورج    املعاح  

 رصم اح ا ع املال     كحف  ا  اار املك ب    و و  احت  ف 

ّا      ل  حدو  اوي
 
 حواظا

 
                  امل اج    عبدا

ً
      

ً
              

 

 لذلك،

 

 تم اوت اح  نا احا  يت.
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 األموال واألشياء املعفاة من الضر بة - 19املادة 

 

 

 

 

   وى    احضراب  تعلفم ا  واة  ا إلفا  احااحف :

ّرا ف   -و املواش ي  اح  ار   ا صحاك اووف   املواد اح

 احغنائف  احتي تبا  بلاحتها اح بف ف .

اويص   اح ل    احكوو   ا صحاك  اوولفج  -ب

حعكر   كه  ا حبا    شاداتهحا  ا رل  احص غت  ا

ّاو، اح باتف   امل كر ع   ل  م ا    اح  ا   اح

وعوا ها  امللضرا، احغنائف  امل    حاغني  

 ا وواة.

احكاج  امل بو ا، املحانل   املج ،  احاو    -ج

احور   احكرتو     ا عوا  املعا حل  ط  احكااب  و  

اح با      ر  احاو   شمت حوا، و  ضوائح  

 ل با  .          ي  اووص  امل    ح

 اح وا ع احص ي ي   املاحف   و را  اح د . -د

          399399                      مـن القـانو  مـن القـانو          1919          ملـادة ملـادة                     تعـديل نـص اتعـديل نـص ا     :                التاسعة والسـتو        املادة 

                                                          وتعديالتــــــــــــه )الضــــــــــــر بة علــــــــــــى القيمــــــــــــة وتعديالتــــــــــــه )الضــــــــــــر بة علــــــــــــى القيمــــــــــــة             20012001  //    1212  //    1414            تــــــــــــار   تــــــــــــار   

                املضافة(املضافة(

 

      2001 / 2 1 /  14      تــــــــار        399           مــــــــن القـــــــانو      19         نــــــــص املـــــــادة      يعـــــــدل 

                ليصـــبح علـــى الشـــ ل                                       وتعديالتـــه )الضـــر بة علـــى القيمـــة املضـــافة(

        التالي:

                                                وى    احضراب  تعلفم ا  واة  ا إلفا  احااحف :

ّرا فــــ  احغنائفــــ    - و                                                         املواشــــ ي  احــــ  ار   ا صــــحاك اووفــــ   املــــواد اح

                            احتي تبا  بلاحتها اح بف ف .

ـــــا  - ب ــ ــ ــ ــ ــــج  ا حبـ ــ ــ ــ ــ ـــحاك  اوولفــ ــ ــ ــ ــ ــــو   ا صـــ ــ ــ ــ ــ ـــ    احكوــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   اح لـ ــ ــ ــ ــ                                                 اويصـــ

ّاـــــــــو،                                                        شـــــــــاداتهحا  ا رل  احص غـــــــــت  احعـــــــــكر   كـــــــــه اح  ـــــــــا   اح

                          وعوا هـــا  امللضـــرا، احغنائفـــ         ا ـــا                         اح باتفـــ   امل كر عـــ   لـــ  

                     امل    حاغني  ا وواة.

 

                                             احكاـــــــــــج  امل بو ـــــــــــا، املحانلـــــــــــ   املجـــــــــــ ،  احاـــــــــــو   احـــــــــــور    - ج

                                                         احكرتــــو   ــــ  ا عــــوا  املعــــا حل  طــــ  احكاابــــ  و  اح با ــــ     ر  

                            ي         ت حوا، و  ضوائح  اووص  امل  ي حل با  .         احاو   شم

 

                                       اح وا ع احص ي ي   املاحف   و را  اح د .  - د

حف  وع   ح ي اصال اث احضراب   ل  احدفح  

املضا   تم م وا    ض ا  واة  ا إلفا   ةها    ا  

    يشف   اواطادي 

ص    ل  ت بفق  02 حف  وع   ف    ر ر  ا يدارب 

واعو  احضراب   ل  احدفح  املضا   حم يتب    رود 

رار م وا  احفخو،  املراكج ا  ري ر  ي    اصاح

  ل ار  احا    و  احراا   

 

 ،لذلك

 

  .               را   نا ا وت اح  
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 احغال امل   حاصته ك املا ل  ااحغال احبوتا س. - ـ 

ّرا ف . -   احبن ر  ا صح    اح ل   املبف ا، اح

ّرا ف . -ل  اي ، اح

ا د ا   املواد احطف  عف  بحا   ها ا ض ا   -ح

حاصا حاة احطح   احطف ل  اكواوفا،   ع 

ّ احنكرا   احووط  احواوفا، او وحت  اوووار

احاوف   حوا ا، ا وواة  ا ض ا  احاوف   

 املحانل س.

ّ   امل  ا، اح بف . -ط  ا د ا،  ا ره

ا غاار احكراح   إلب  احكراح   ا غاار احكراح   - 

 إلب  احكراح  احت كف ف  ا  املج د   احلسؤحسؤ  املا   

 احن ج  احوض     اد  نحف   ا ري.

 اح دود احوروف   امل  عف  املا ا ة صها. -ك

اليخوت واملرابب األارى وزوارق ال زهة كو  -ل

، العائدة فقط  15الر اضة بطول يتجاوز 
 
              مترا
 
    

 لغ ر اللبناني  .

 صائت اح دت اواو  املعا حل  ح دت ا شيا   - 

  احبضائع.

  اد  املال ، -

تل د دوائق ت بفق  نإ املاد  بحورج  راصفم 

ً                                          ط ر ب ا    ل  موت اح  لار املاحف    ل  و  تعر   نإ ت        

 اإ وا ا، املنكور     تاراا عواذ  نا احداعو .

                        املا ل  ااحغال احبوتا س.         ح صته ك           احغال امل     -    ـ 

ّرا ف .  -                                            احبن ر  ا صح    اح ل   املبف ا، اح

ّرا ف .  - ل                اي ، اح

ـــــ ا    - ح ــ ـــا ا ضــ ــ ــ ـــا   هــ ــ ــ ـــــف  عف  بحــ ــ ــــواد احطــ ــ ــ ــــ   املـ ــ ـــــا حا                                        ا د اـــ ــ    ة       ح صــ

ــــ    ّ احنكراــ ــــوار ـــت  اووـ ـــع اووحـــ ـــح   احطـــــف ل  اكواوفــــــا،   ــ                                                     احطــ

ـــــ ا   ــ ـــــاة  ا ضــ ــ ـــــا، ا ووــ ــ ـــوف   حوا ــ ــ ــ ـــــا، احاــ ــ ــــوط  احواوفــ ــ                                               احوـــ

                  احاوف   املحانل س.

 

ّ   امل  ا، اح بف .  - ط                                ا د ا،  ا ره

ـــب    -   ــ ــ ــــ   إلــ ــ ـــار احكراحـــ ــ ــ ـــــ   ا غاــ ــ ـــب  احكراحـ ــ ــ ــــ   إلــ ــ ـــار احكراحـــ ــ ــ                                                  ا غاـ

                 احـــن ج  احوضـــ                      املجـــ د   احلسؤحـــسؤ  املـــا      و                    احكراحـــ  احت كف فـــ  

  .     و ري                 اد  نحف   

                                     اح دود احوروف   امل  عف  املا ا ة صها.  - ك

  .        بند ملغى  - ل

 

 

                                                  صائت اح دت اواو  املعا حل  ح دت ا شيا   احبضائع.  -  

             اد  املال ،  -

ً      تلــ د دوــائق ت بفــق  ــنإ املــاد  بحورــج  راصــفم تطــ ر ب ــاً   لــ                                                   

                   وـــا ا، املـــنكور   ـــ                                   لاـــر املاحفـــ    لـــ  و  تعـــر   ـــنإ اإ         اوتـــ اح

                        تاراا عواذ  نا احداعو .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

          

                                                        لغاية لغاية   لسبعو  لسبعو  اا  املادةاملادة  منمن

      واليسعو  واليسعو    التاسعةالتاسعة  املادةاملادة
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      2019 /  11 / 3      تـار       11            القـانو  رقـ                         املادة السابعة والخمسـو  

  (    2019                                      )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

                             تدعــــفث احــــ يو  املت تبــــ  حلطــــ        :                   احعــــا     اويحعــــو        املــــاد  

                        احووني حلضحا  ا راحاع  

 

 

ــــــــــــــث احــــــــــــــ يو  املاوربــــــــــــــ  حلطــــــــــــــ     احــــــــــــــووني حلضــــــــــــــحا   - 0    ي                                       تدعي

                                                           ا راحــاع   لــ  اح  حــ  حغايــ  تــاراا مشــر  ــنا احدــاعو  طــ  اواراــ   

                             ط صـــ وا    عـــ د احدعـــث ا  ة وبـــت                      احرصـــحف    لـــ   شـــر ووعـــا

  .    8102            بهاي  اح ا  

 

ـــــــ    ائـــــــ   صـــــــ وا  تـــــــوال    ـــــــ ة  - 8                      ي                          تت تـــــــج  لـــــــ  احـــــــ يو  املدعي

ّا   مل   ص  .                                    احوائ    ل  ص  ا، اوي

 

 

 

            تـــــــار   تـــــــار           1111                              مـــــــن القـــــــانو  رقـــــــ  مـــــــن القـــــــانو  رقـــــــ          5959                        تعـــــــديل املـــــــادة تعـــــــديل املـــــــادة      :        الســـــــبعو        املـــــــادة 

    ((        20192019                                                                            )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام             20192019  //    1111  //  33

  

 ـــــ 
ل
  ت
ل
         ااملوالعــــــ        8102    00   3      تـــــاراا     44                ـــــ  احدــــــاعو  روـــــم     52        ة املـــــاد   

                 س حاطبح كاحاال :    8102                             اح ا    املوالعا، املكود  ح ا  

 

دعـــث احــــ يو  املاوربـــ  حلطــــ     احـــووني حلضــــحا  ا راحــــاع    . 0
ل
                                                  ت
ل
 

                         لــــــ   شــــــر ووعــــــاط صــــــ وا      8102                              لــــــ  اح  حــــــ  حغايــــــ  بهايــــــ  اح ــــــا  

ع د احدعث ا  ة وبت ب   .    8102               هاي  إلهر ويلوة                 ل                     تعا ا   ل  و   ل

 

                                                       تت تــج  لــ  احــ يو  املدعــ    ائــ   صــ وا  تــوال    ــ ة احوائــ     . 8

ّا   مل   ص  .                             ل  ص  ا، اوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث اح يو  حغاي       8102    44               حف  و  احداعو          8102    ص       ي              وعي

       8102                                    ط  ص فت  م املعالدا، اح ائ   حل ا  

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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  ملوجبةملوجبةاألسباب ااألسباب ا

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

                                                                تحديــد ســقف املبــالغ املدفوعــة للقضــاة تحديــد ســقف املبــالغ املدفوعــة للقضــاة      :                 الحاديــة والســبعو        املــادة 

                                                              لقاء ادماا   في اإلدارات العامةلقاء ادماا   في اإلدارات العامة

  

          كبـــــ  ،                                      جحـــــو  املبـــــاحال احشـــــهرا  احتـــــي تـــــ  ع حلدضـــــا          يلـــــ د صـــــد 

                                                       وت ــــــاب  ــــــ  اويــــــ  ا، احتــــــي يدــــــ  وبها حــــــادارا،  املسؤصعــــــا، اح ا ــــــ  

                                                     كاصتشــــــــارا،   ـــــــــا إلـــــــــاب  بلعـــــــــج احدـــــــــواع   املر فـــــــــ  اإرـــــــــرا  بن نـــــــــ  

                                  و  ا  اوو  ا دمى حألرور كل  ووا ى.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ  و ــــا       ــ ـــا ا احدضــــــا  حدــ ـــي يادا ـــ ـــت توحفــــــ  بــــــ  ، ا ت ــــــاب احتـــ                                                رـــ

                        يدـــ  وبها حـــادارا، اح ا ـــ                   اح راصـــا، احتـــي                 ـــ  ا، ا صتشـــارا،

                    تج ف ها ا صانعاب 

                                               ارت تو    املعا ا  ط  تل ي  تلك احب  ، 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

                                                                إجــــــــازة فــــــــتح اعتمــــــــادات وتحو ــــــــل الــــــــوفر إجــــــــازة فــــــــتح اعتمــــــــادات وتحو ــــــــل الــــــــوفر      :              انيــــــــة والســــــــبعو     الث      املــــــــادة 

                                                                              اإلضافي لدى اإلدارات ذات املوازنات امللحقةاإلضافي لدى اإلدارات ذات املوازنات امللحقة

 

 طـــــــ  اإيـــــــرادا، 
ً
              لـــــــ  اإدارا، ذا، املوالعـــــــا، املكودـــــــ  احتـــــــي تلدـــــــق   ـــــــرا
ً
                                              

ّا ــ  طــ   والعتهــا طــ                                                                ياجـا ل وفحــ  ا  احــادا، املكووظــ  كحخططــا، حكي

                               ا ـ  بدفحـ   ـنا احـو ر  ـ ة  هلـ                                     اح ا  احعـابق  مبـ     يراـ  املاحفـ  اح

 
ً
 إلــــــهر  ــــــ  ب ايــــــ  كــــــت  ــــــا  بلفــــــ  توــــــاح  لار  املاحفــــــ  بدفحاــــــ  ا احـــــــادا
ً
                                                         

 طـــ   والعـــ  احعـــ   اوااراـــ  بدـــرار ضـــادر  ـــ   لاـــر املاحفـــ    لـــ  و  
ً
                                                           م ـــا فا
ً
      

ّا ـــــ   ـــــ ة  هلـــــ  وصـــــبو   ـــــ                                                              تدـــــو  اإدار  بالواـــــت  ـــــنا احـــــو ر ملـــــ  اوي

                   تاراا  اح ا  احاد.

  

 

                حفـــــــ  و   لار  ا 
ً
 تطـــــــا ،    يراـــــــ  احفاعطـــــــيج احـــــــووني حاحفـــــــا
ً
                                   

ر 
  تدـــــــــــــــ ي
                                         ـــــــــــــــ ة م ـــــــــــــــ اد املوالعـــــــــــــــ  احدفحـــــــــــــــ  املاووـــــــــــــــع تلوالهـــــــــــــــا    ا     ي

ّا                     كحخططا، حكي

                                           حاة كا  احالطـفت احو لـ  ياخ ـى احدفحـ  املدـ ر                حف  وع  ط 

ـــ           لــــ  و   ةه      يا ــــنر               طــــ  املوالعــــ                               تلواــــت املبلــــال ملــــ   لار  املاحفــــ     ا حـ

         املوتـ ر                   والعـ  كـت  ةهحـا   طـ                     كـو  ا  احـاد املـ رج            ق ا ضـوة 

ـــــ  باحدفحـــــ  املدـــــ ر    هـــــا  حـــــا يورـــــج  ّا ـــــ   دفي ّإ  د  ـــــ  حكي                       ي                               غاـــــ

                                                          اصاط ار  اد  تعحح بواح ا احاد باحدفح  احتي تحنت احور  ب   

                                                    ا  احــــاد  ـــــ ة صـــــ     ف ـــــ   املدـــــ ر  ـــــ  وبـــــت احـــــولار  مذا  رـــــ  

                                                     حا حـــــ  اإدار  ملـــــ  تلوالـــــ    ـــــق ا ضـــــوة احداعوعفـــــ   ـــــح   هلـــــ  

    .     ل د

 

 ،لذلك

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

         ااملوالعـ        8102    00   3      تـاراا     44                            املـاد  احعـاو   ـ  احدـاعو  روـم 

  س    8102                             اح ا    املوالعا، املكود  ح ا  
 

                           ـ  وـاعو  امللاصـب  اح حو فـ       006                         اد  احعاو :  محغا  املاد    امل

                      اصتب احها ب   ر ي  

 

                                  ـــ  وـــاعو  امللاصـــب  اح حو فـــ  ا شـــر        006              يلغـــ  عـــ  املـــاد  

  س     0243    08    31      تـــــــــــــاراا        06242                      وـــــــــــــاعو  ضـــــــــــــادر بحرصـــــــــــــو  روـــــــــــــم 

                                    ت  ي ت   يعا ار     باح   احاال :
 

         ار ي  س:     006      املاد  

                                 ا  ة  ــ  املوالعــ  احتــي حــم ت دــ  حتــى                     تلغــ  ا احــادا، اواــّ   - 1

                     كاعو  ا  ة    احع  .    30

ر ا احــادا، اواــّ  احنــامن احتــي حــم ت دــ  حتــى  - 2       كــاعو      30   ي                                         تــ  ي

                                                  ا  ة حع    اح   باصاق ا  ا احادا، وواع   احص ا ج.

ر ملــــــ   والعــــــ  احعــــــ   اح حدــــــ  ا  احــــــادا، املرضــــــ   طــــــ   - 3    ذ                                              تــــــ  ذ

ّئ   ا  ة  احنــامن  ــ  املوالعــ  احتــ                     ي  دــ ،  حــم تطــر  حتــى                                    اواــ

                                                 كاعو  ا  ة    احع    مذا كا  يا لق صها حق احغ  .    30

ً          يجـــر  احاـــ  ار بدـــرار  ـــ   لاـــر املاحفـــ  يطـــ ر ب ـــاً   لـــ  ولـــج  - 4                                           

 حل طو  
ً
        اإدار  املخاط  وبت و ة  ذار    احع   احااحف    دا
ً
                                                

         اح ا ن .

     والع  اح ا   - 5
ً
                   حت صهنا اح   ا ابارا
ً
                      8102    .  

        1111                                                                    تعــديل املــادة الســتو  مــن القــانو  رقــ  تعــديل املــادة الســتو  مــن القــانو  رقــ       :         والســبعو           الثالثــة      املــادة 

                                                                                        )قـــــانو  املوازنـــــة العامـــــة واملوازنـــــات امللحقـــــة لعـــــام )قـــــانو  املوازنـــــة العامـــــة واملوازنـــــات امللحقـــــة لعـــــام             20192019  //    1111  //  33            تـــــار   تـــــار   

20192019        ))    

 

      تـــــــــــاراا     44                                ـــــــــــ  املـــــــــــاد  احعـــــــــــاو   ـــــــــــ  احدـــــــــــاعو  روـــــــــــم    0             ـــــــــــ ة احب ـــــــــــ  

  س     8102                                            اوـــــاعو  املوالعـــــ  اح ا ــــــ   املوالعـــــا، املكودـــــ  ح ــــــا        8102    00   3

                   بلف  يطبح كاحاال :

 

  : 1      البند 

      كـــاعو      30                                                     تلغـــ  ا احـــادا، اواـــّ  ا  ة  ـــ  املوالعـــ  احتـــي حـــم ت دـــ  حتـــى 

ّا ـــــــ                                                           ا  ة  ـــــــ  احعـــــــ   باصـــــــاق ا  ا  احـــــــادا، اح ائـــــــ   ملخططـــــــا، اوي

        اح ا  .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      حفـــــ  و  املـــــاد  احعـــــاو   ـــــ  وـــــاعو  املوالعـــــ  اح ا ـــــ   املوالعـــــا، 

       ة  ـ                    ا احادا، اواّ  ا                و  وضح بنحغا        8102            املكود  ح ا  

 و      30                         املوالعــــ  احتــــي حــــم ت دــــ  حتــــى 
ي
    كــــاعو  ا  ة  ــــ  احعــــ    م 
ي
                       

ّا ـــــــــــــ  حــــــــــــــ ي  لار                                                ـــــــــــــاك ا احـــــــــــــادا،  ــــــــــــــح   خططـــــــــــــا، اوي

ّا ــــ    تــــم رباياــــ  بواصــــ تها ملطــــكو  اوي
ً
                                  ا تطــــا ، تحنــــت ميــــرادا
ً
                   

 حالوالــــ  ملــــ   لار  املاحفــــ  
ً
ّإ باحما ــــت وحفاعــــا                           اح ا ــــ     يــــام غاــــ
ً
                                 

ّا ــ  اح                                  ا ــ   باحاــال  م  ا  احــاد املــنكور                              تســافل  كــنيراد طــ  اوي

 حـــ ي   ـــض اإدارا، ذا، املوالعـــا، املكودـــ  كـــولار  
ً
                                              اصـــ  معواوـــا
ً
            

  ا                       ا تطا ، املكود     يرا  
ً
 حفاعطيج احـووني طـ  حـ   وعـ    لفـا
ً
                               

  اداضـ ي تعـوا  اووعـابا،  شـعع   حـا 
ً
 تحـح رباياـ    لفـا

ً
                                  ميرادا

ً
                 

ً
      

ّا ـ  د                                               يورج ت  ار ا  احاد املنكور حفطار مل  تلوال                  مل  اوي

 
ً
 و  تــــــــع    طــــــــ  حــــــــاة  ــــــــ    دــــــــ إ  ــــــــ ة احعــــــــ   امل  فــــــــ  تج بــــــــا
ً
                                               

ـــق  ــ ــ ــــل    ــ ــ ــ ـــــرادا، ذا، احطـ ــ ـــت اإيــ ــ ــ ـــنر تلواــ ــ ــ ـــــال  ت ــ ــ ـــدوو   باحاــ ــ ــ                                                   حعــ

       ا ضوة 

 

 لذلك،

 

                  را   نا احا  يت.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة ملقترحالنص ا النص الحالي

     2011                   قانو  موازنة العام 

 

                         عــــــدم إم انيــــــة نقــــــل اعتمــــــادات   :                        املــــــادة السادســــــة واألر عــــــو  

                                                إضــــــــافية مــــــــن الرواتــــــــب وملحقاا ــــــــا إلــــــــى امل افــــــــآت واألعمــــــــال 

        اإلضافية

 

 

    عـــــــ    ـــــــر    يجـــــــول عدـــــــت ا  احـــــــادا، املخططــــــــ  
ً
                                           ـــــــا
ً
    

              ا اوـ ي   ورــور                                           حر اتـج املـوظو   احـ ائح    املــسؤوا    ر اتـج امل

ـــــــاد  ا  احـــــــادا، اح ائـــــــ    ّا                                                       ا رـــــــرا   املا ـــــــا ل    املعتشـــــــارا  ح

                                       حلحما آ،  احا واضا،    ا  حاة اإ ا ف .

 

 

            تـار   تـار           9999                              مـن القـانو  رقـ  مـن القـانو  رقـ          4141                        تعـديل املـادة تعـديل املـادة      :                 الرابعـة والسـبعو        املادة 

    ((        20112011                                                                                        )قانو  املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام )قانو  املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام             20112011  //  44  //    1111

 

 

       )قـــــــــانو        8102   6    02      تـــــــــاراا     22                ـــــــــ  احدـــــــــاعو  روـــــــــم     64             ت ـــــــــ ة املـــــــــاد

                   بلف  تطبح كحا يل :  (     2011                                     املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

 

    
ً
    "   ـــــا
ً
                                           عـــــ    ـــــر    يجـــــول عدـــــت ا  احـــــادا، املخططـــــ  حر اتــــــج      

                                                        املـــــــــــوظو   احـــــــــــ ائح    املـــــــــــسؤوا    ر اتـــــــــــج املا اوـــــــــــ ي   ورـــــــــــور ا رـــــــــــرا  

                               واضـــــــــــا، اح دــــــــــت املسؤوــــــــــح  احا واضـــــــــــا،    ت                        املا ــــــــــا ل    املعتشــــــــــارا 

ّاــــــــــاد  ا  احــــــــــادا، اح ائـــــــــ   حلحما ــــــــــآ،  احا واضــــــــــا،  ــــــــــ          املخالوـــــــــ                                                   ح

                                                   غ ـ  وعـ  يجـول اح دـت  فحـا بـ   املما ـآ،  احا واضـا،               ا  حاة اإ ا ف 

                       ا  حاة اإ ا ف ".

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ّا     احو وح                           ط  ص فت امل

     نا اح   احداعومن  لـق مرباكـا، طـ  
ً
                                      عارا
ً
                 احاوعـ   طـ  اح ـا       

                         كوع  يلحت وكث     توع         8102

    ح س و  مصها  
ً
                     ا
ً
      

 

 لذلك،

 

  ــ  ورــت تو ــفح 
ً
              تـم ت ــ يت  ــنا احــ   احدــاعومن حفطـبح  اضــوا
ً
                                      

                                                      عفــــ  املشــــت    حكوــــسؤ ة د   م  ــــا  اكثــــ   ــــ  توعــــ     احــــ  حهــــنا 

      اح  .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  روع موازنة العامروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملش    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    إلغــــاء جميــــع املوازنــــات امللحقــــة املحدثــــة إلغــــاء جميــــع املوازنــــات امللحقــــة املحدثــــة      :         والســــبعو           الخامســــة      املــــادة  

                                                                                  بموجب قوان   ااصة ودمج ا باملوازنة العامةبموجب قوان   ااصة ودمج ا باملوازنة العامة

 

لغــــ  رحفــــع املوالعــــا، املكودــــ  املل نــــ  بحورــــج وــــواع    اضــــ   تــــ  ج 
ل
                                                        ت
ل
 

ـــ لغــــ                    ل  ي باملوالعـــ  اح ا ـــ   ال بي                                        ل    ق  ل هـــا وحمــــا  وـــاعو  امللاصـــب  اح حو فـــ   ال

                        كت ع   خاح  حهنإ املاد .

 

ة اإدارا، احتــــــي تــــــم د ــــــج  والعاتهــــــا املكودــــــ  باملوالعــــــ  اح ا ــــــ   لــــــوي
ل
  ي                                                       كحــــــا ت
ل
     

ّا ـــــ   ذحـــــك طـــــ   ـــــلها ملـــــ  اوي م
لطي

ل
م                        بلعـــــج احودـــــر  و ـــــ إ  اإيـــــرادا، احتـــــي ت

  ي
ل
                                 

    تاراا   ع  نإ املاد   و ع 
ً
                             بهاي  كت وصبو   ا ابارا
ً
         احا وفن.                       

 

ً  ب ـــاً        تاخـــن                                   تلـــ د دوـــائق ت بفـــق  ـــنإ املـــاد  بحراصــــفم                   لـــ  اوتـــ اح  لاــــر    

        املاحف .

 

  .    8180      اح ا           والع                             حت صهنا اح   ا ابارا    

 

 

 

 

 

 

 

                                                       طــــ  صــــ فت ت اــــفم  عــــعح  املوالعــــا، املكودــــ   تضــــحفةها طــــ   والعــــ  

                                                       اح  حـــ   بلفـــ  تطـــبح املوالعـــ  إلـــا ل  حما ـــ  ا روـــا  واهـــ  كا ـــت 

    ذكر         اح ودا،
ً
        اإيرادا،  و ا
ً
ّ ا                   ر  نإ املوالعا، م  م                           و   ا

ــ             طــ  املوالعــ          ل   ــنإ                                      ي  تل يــ   هلــ  وصــبو  حالواــت كــت ميــراد تلطي

ّا     .                          اإدارا،  باإلر  مل  اوي

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح الحالي النص

                                                                  تجميـــد اإلحالـــة علـــى التقاعـــد ملـــدة ثـــالب تجميـــد اإلحالـــة علـــى التقاعـــد ملـــدة ثـــالب      :                 السادســـة والســـبعو        املـــادة  

            سنواتسنوات

  

    عــ   ـا  و   ــا  باصـاق ا  احعــلك احدضـائن  تجحــ  ولبــا، 
ً
                                                        ـا
ً
    

                                          طــ   ــا  ــ  حاحــ  بلــو  احعــ  احداعوعفــ   اووــا ،   –                   اإحاحــ   لــ  احادا ــ  

                       ملـ   نــ ث صـ وا،  ـ  تــاراا   –                ــ  عاـا  املـوظو      32                   احتـي تر ا ـا املـاد 

                  عواذ  نا احداعو .

 

                                                           يحكــ   ــ ة  ــنإ احوتــ    وبــوة ولــج اإحاحــ   لــ  احادا ــ  تلــح وائلــ  

                                                 ـــــ  اوودـــــو  احادا  يـــــ  امللتعـــــب    ـــــق احدـــــواع   املر فـــــ     %  85    حعــــم 

 مح ها احا واضا، اح عكرا   ذحك  شمت بهائن.
ً
                                          اإررا   ضا ا
ً
             

  

 

                                          حاحـــ   لــ  احادا ــ  وبـــت بلــو  احعــ  احداعوعفـــ               و  ولبــا، اإ     بحــا 

                                                        وـــ  الداد،  شـــمت كب ـــ  طـــ  اح ـــا  امل طـــر     ـــنا ا  ـــر يـــسؤد  ملـــ  

                                                     لــــق إلــــغور طــــ  امل كــــا، اإداراــــ   اح عــــكرا   طــــ  ظــــت امل ــــع  ــــ  

           مل   صنا         8102    64                              احاوظف  احوارد ط  احداعو  روم 

         وــ  إلــار ح                                                    بحــا وعــ    ا  كاعــح  هلــ  احعــنا   املشــار مح هــا و ــ إ

                                                           لــــ  ا عتهــــا   م  و  املباإلــــر  بــــنررا  ا الاعــــا،  مضــــ ار عاائجهــــا 

                                           املراصفم اوياض  صها  و ر يا لج     ص وا، 

ّا       اح                بحا و   نا  ّا     ا صادا ،  امل                                       صفج ج اإدار  امل

                                                  ــــ  احشــــغور ملــــ   نــــ ث صــــ وا،  صــــفمو    حهــــا وــــ  تــــم ت فــــ   

            عاحف  و ل                                وظو   ر د ملت  احشغور  نا    

                       صــــفخو   ــــ  احملوــــ  املاحفــــ       احــــ                             ــــ  عاحفــــ  ناعفــــ   م   ــــنا 

ّا ـــ   شـــمت  وـــاجة طـــ  اح ـــا  امل طـــر                                                          احتــي وحدفـــح  لـــ   ـــاتق اوي

                                                      عـــ ج  ـــنإ ا صـــادا ،  طـــ  حـــ   و  اإحاحـــ   لـــ  احادا ـــ  حغ ـــ  

                                                       حاحـــ  احعـــ  احداعوعفـــ  هـــ   ـــ  اووـــا ، اواـــ  اصـــاق ائف    كا ـــ  

 طــــــ  ظــــــت                       توو ــــــا، اإدار  حل ودــــــا، 
ً
       املعــــــادبلف  حــــــ  يجــــــ   عو ــــــا
ً
                      

                                    الدياد   د  نإ ا صادا ، غ   املص ر .

ـــ ك                      اووراـــــ  حطـــــاحج اح  وـــــ             ـــــنا احـــــ                          ـــــ  عاحفـــــ  ناحنـــــ   يتــ

ـــا تلـــــح  ـــ  احادا ــــ   معحــ ـــ  احادــــ   ب لـــــج اإحاحــــ   لــ                                                      باإضــــرار  لــ

ـــم  ــ ــ ــــ  حعــ ــ                                    %  ـــــــــ  اوودـــــــــو  احادا  يـــــــــ    كوداتهـــــــــا  ـــــــــ      85          وائلـــ

                ت واضا،  عكرا .

 لذلك،

            نإ املاد .           تم اوت اح
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                تنظــــي  التطويــــع فــــي األســــال  العســــكر ة تنظــــي  التطويــــع فــــي األســــال  العســــكر ة      :         والســــبعو           الســــابعة      املــــادة  

                                      واألمنية واالمتيازاتواألمنية واالمتيازات

 

ّ  اوومو ــــــ   ــــــ ة  هلــــــ  صــــــا  وإلــــــهر  لــــــ
ل
                              ت
ل
                           ــــــ  تــــــاراا عوــــــاذ  ــــــنا احدــــــاعو   

                                                     بنض ار  املراصفم  احدرارا، اح ل   إ اد  اح ار  بـــ :

                                                         ا احــاد وصــس ر يــ   حلا ويــع   ــق املهــا  امل عفــ   اح عــكرا  دا ــت  -

                          كت  سؤصع   عكرا  و  و  ف .

                                                     تخطــــــــــف  احعــــــــــفارا،  وروــــــــــا  احهــــــــــات  اويلواــــــــــ   احناباــــــــــ   كحفــــــــــا،  -

                                   امللر وا،  حغ   ا صاخ ا  اح عكر .  

                                                         يراع  ط  م اد  اح ار احاخوف     اإعوا  مل  اوو  ا وا ى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ّ                                                         ط  ص فت مض ار اح طو  اح ل ـ   املا لدـ  باحادا ـ  طـ  ا رهـ

               عـعح  احا ويـع          ت اـفم                                      اح عكرا   ا   ف   احا اب   ا صـاق ائف  

                                                  عــــعح  اصــــا حاة احعـــفارا،  احهواتــــ  اويلواــــ   احناباــــ         كـــنحك 

                   تعو    نإ اح حلف               امللر وا،   

 

 ل ذه األسباب،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    وقــــــف التوظيــــــف كو التعاقــــــد فــــــي اإلدارات وقــــــف التوظيــــــف كو التعاقــــــد فــــــي اإلدارات      :         والســــــبعو           الثامنــــــة      املـــــادة  

              العامةالعامة                    وامل سساتوامل سسات

 

 

ح ــع رحفــع حــا ، احاوظفــ   احا اوــ  اوا يــ  طــ  اإدارا،  املسؤصعــا، 
ل
                                                          ت
ل
 

                                                          اح ا ـــــــ   بحـــــــا   هـــــــا احد ــــــــا  احا لفقـــــــي  اح عـــــــكر  بحخالـــــــ   عــــــــاواات  

                                                            ا اطاضــات  تلــح احتعــحفا، كا ــ  ات اوــ    فــا    إلــرا   ــ  ا،   ــا 

                                                             إلـــــاب س طـــــ  احد ـــــا  اح ـــــا  بحـــــا   هـــــا  حلفـــــ  احا ويـــــع بـــــ ة امللـــــاح    لـــــ  

                                                      ا ـــ    ذحـــك ملـــ   نـــ ث صـــ وا، بلفـــ  تاـــاح اإ ماعفـــ    ـــ  اعدضـــا      احاد

                                                        املــ   املـــنكور   بح ـــ ة عطــ   ـــ د املادا ـــ ي  كلــ  وواـــ ى حلعـــ وا، 

                           احرا     اويا ع   احعادص .

 

                                 ـوظون احونـ  ا  لـ   رأصـا   و ضـا           احدضا                            عتننى    احودر  ا  ل  

             حضــــر را  احتــــي                                                جــــاحس مدارا، احهفنــــا،  املسؤصعــــا، اح ا ــــ   اووــــا ، ا

                                                        يدرر ـــــــا  جلـــــــس احـــــــولرا    ـــــــ  دراصـــــــ  اواـــــــ  ي اإداراـــــــ   ا واطـــــــادي  

بـــــــــــت اإدار  امل  فـــــــــــ  و  تلدفـــــــــــق تجراـــــــــــ  مدار  ا بلـــــــــــاث              م                                              املاحفـــــــــــ   ـــــــــــ  وم

                                                            احاورفـــ  طـــ   جلـــس اوي  ـــ  امل عفـــ   إلـــرا  اويـــ  ا، طـــ  حـــ  د  ـــا  ـــو 

                              درر ط   والع  كت ره     ف .

  

 

 

 

ـــ ث صـــــ وا،                                طـــــ  صـــــ فت  ـــــبث  حلفـــــ  احاوظفـــــ    وو ـــا ملـــــ   نــ                   هــ

                                                     اح حت  ل  تدلف  و  اد املوظو       اعدضا   نإ امل   

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                  اإلجـــازة للحكومـــة إصـــدار ســـندات ا  نـــة اإلجـــازة للحكومـــة إصـــدار ســـندات ا  نـــة      :       لســـبعو    وا         التاســـعة      املـــادة  

                                                                                                  لتغطيــــــــــــــة اعتمــــــــــــــادات قــــــــــــــانو  برنــــــــــــــامج تســــــــــــــديد ديــــــــــــــو  وتعو ضــــــــــــــات لتغطيــــــــــــــة اعتمــــــــــــــادات قــــــــــــــانو  برنــــــــــــــامج تســــــــــــــديد ديــــــــــــــو  وتعو ضــــــــــــــات 

                    االستمال اتاالستمال ات

 

ّا ــــ   اضـــــ  بـــــاح ح ، ا ر  فـــــ    و                                                            يجــــال حكومو ـــــ  مضـــــ ار صـــــ  ا،  

                                                         باح حلــــ  احلب اعفــــ   ذحــــك  ــــ  ارــــت تعــــ ي   عــــالدا، كــــت و  رــــّ   ــــ  

                      ا صــــــاح كا، اوواضــــــل  وبــــــت                                    احــــــ يو  املت تبــــــ   لــــــ  اح  حــــــ   ــــــ  بــــــ  ،

                                                          ض  ر  ـنا احدـاعو .  كـنحك ا صـاح كا، احتـي اصـاج ، و  وـ  تعـاج  

                                                             ــــ  ضــــ  ر  ــــنا احدــــاعو  طــــ  رحفــــع اإدارا،  املسؤصعــــا، اح ا ــــ  بدــــرار 

                                                              جلس احولرا    تل د      ـنإ احعـ  ا، بخحـس صـ وا،  بوائـ   

ً         اً   وتــ اح                                                     صـ وا  يــام تل يــ    ــ حها بدــرار يطـ ر  ــ   جلــس احــولرا  ب ــ  

                ـــــ    ـــــ  ،  وائـــــ     %  21                                        لاـــــر املاحفـــــ    لـــــ  و  تا ـــــ ي معـــــب  احوائـــــ   

ّا   حعج امل   ، احرائج .                                   ص  ا، اوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             طـــــــــــــــ  صـــــــــــــــ فت اإرـــــــــــــــال  حكومو ـــــــــــــــ  تعـــــــــــــــ ي  اح ودـــــــــــــــا، املرتب ـــــــــــــــ  

    اح  ع اح د   
ً
ّا    و ا                  با صاح كا، بحورج ص  ا،  
ً
                                  

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                                      وضـع حـد كقصـ   لتعو ضـات ومللحقـات الرواتـب التـي وضـع حـد كقصـ   لتعو ضـات ومللحقـات الرواتـب التـي      :         الثمـانو        املادة  

                                                                                                              يســـــــــتفيد من ــــــــــا العــــــــــاملو  فــــــــــي اإلدارات العامــــــــــة وامل سســــــــــات العامــــــــــة يســـــــــتفيد من ــــــــــا العــــــــــاملو  فــــــــــي اإلدارات العامــــــــــة وامل سســــــــــات العامــــــــــة 

                                                                                    لصناديق وال يئات والقطاعات واملرافق العامةلصناديق وال يئات والقطاعات واملرافق العامة                    واملجالس واواملجالس وا

  

ــــــــ   جحــــــــو   - 0 ّا     عــــــــ    ــــــــر  ــــــــا  و   ــــــــا     يجــــــــول و  ي
ً
                                               ــــــــا
ً
    

 كــــا  عو هــــا و  تعــــحفتها و   طــــ ر ا 
ً
                                احا واضــــا،   كودــــا، احر اتــــج ويــــا
ً
                             

                                                       امل  و ــــــــ   ــــــــ  املــــــــاة اح ــــــــا  اواــــــــا   لــــــــ  ا ــــــــا   وعوا هــــــــا   ما ــــــــآ،  

                        را ـــق اح ا ـــ  ا صـــتنحارا              املسؤصعـــا،  امل                            ائـــ ا، اوابـــا   امل حدـــ   طـــ 

                                                          ت ـــواض احاحنفـــت  ت ـــواض احوكاحـــ   احا واضـــا،  املخططـــا، طـــ  مدار  

                                                        اواحــارك  حطــ  احغرا ــا،  ت ــواض و حــاة م ــا ف   ر اتــج مووــا   

                                                       ت ـــواض   ا ـــت  ورـــور   ـــا  ،  ت ـــواض و حـــاة حفلفـــ   بـــ ة تاـــوفح 

                                                               راوبــ  ا  الاعـــا،  بـــ ة ا عاخابـــا،  رصـــو   ـــ  ا،  وإلـــهر م ـــا ف 

                                                              لــــ  معاــــاج  حطــــ  وربــــاح  توليــــع وعطــــب  وربــــاح ...س  ــــ ة صــــ    احفــــ  

                                         ـــــ   جحـــــو  احر اتـــــج ا صاصـــــف  طـــــ  احعـــــ   عوعـــــها    %  25            احـــــ     لـــــ  

                                                  امل ــا ب   اح ـــا ل   طــ  امل يراـــ  اح ا ــ  حل  ـــ ا  املـــ من                      باصــاق ا  احو فـــ   

ّ احشاغر  ط   نإ امل يرا .                                               ذحك وو    ت  املراك

 

                                          اد   لــــ  رحفــــع اح ــــا ل   طــــ  احد ا ــــا،  املرا ــــق                  ت بــــق وحمــــا   ــــنإ املــــ

                                                              اح ا ـ   هحــا كاعــح ضــوتهم  لـ  صــ فت املنــاة   اووطــر ااإدارا، اح ا ــ  

                                                   بما ـــــــــــ  وصــــــــــــ كها   وظوـــــــــــو احعــــــــــــلك اويـــــــــــارج    ــــــــــــ   ضـــــــــــو  ر اتــــــــــــ هم 

                                                       حلحضــــــا و  كحــــــا تر ا ــــــا وحمـــــــا  ا غتــــــ اب  خططــــــا، املواــــــ    و  ـــــــا  

               اح رلاـــــــــ   املجلـــــــــس                                       احواـــــــــوي  رأصـــــــــا  املجـــــــــاحس  إلـــــــــفا  دـــــــــت اح ائوـــــــــ  

                                                      ط  ص فت   ع حـ  وواـ ى حدفحـ  احبـ  ،  احا واضـا، احتـي يـام 

                                   ل  احراتج بلعج احدواع    ا عاح                     اووطوة  ل ها م ا   

                                                        ملــا عــ  اح صــاور احلب ــامن  لــ  و   خا ــ  رئــيس اواحهوراــ   ــو 

ّ  حــــــ   احــــــوو    عــــــهر  لــــــ  احتــــــ ا  اح صــــــاور                                                      رو  اح  حـــــ   ر ــــــ

 
ً
  امللا اــــ   لــــ  اصــــاد ة حب ــــا    ح تــــ   صــــ    ورا ــــف    دــــا
ً
                                                  

                                                       حمــا  اح صـــاور  كحـــا يـــرو  املجلــس ا  لـــ  حلـــ  ا    ـــو احدائـــ  

                                                   ل  حلدوا، املعكو  احتي تخضع حعل    جلس احولرا   ا

                                                             بحــا و   دــا  رئاصــ  اواحهوراــ  يــعتن طــ  املرتبــ  ا  لــ  طــ  اح  حــ  

           احلب اعف  

                                                          بحا وع   ـ  غ ـ  امل  دـن و  يادالـ ى  وظوـو  طـ  احد ـا  اح ـا  

                                                       املرا ق اح ا   ر اتج و ل     املخططا،  املكودا، احشهرا  

              يس اواحهورا                   امل  و   حوخا   رئ

 

 لذلك،

 

                  تم   ع  نإ املاد .
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                                                     اح صـــــــــــاور   احدضـــــــــــا    وظوـــــــــــو  جلـــــــــــس اح ـــــــــــواب  احبلـــــــــــ يا،  اتلـــــــــــاد 

                                                            احبلــــ يا،  املسؤصعــــا، اح ا ــــ  بما ــــ  وعوا هــــا  املعتشــــوفا، اوومو فــــ   

                                                            اواا  ــــــ  احلب اعفــــــ   املطــــــاوه املعــــــادل   امللــــــاكم احر حفــــــ   املن بفــــــ   

   فـــا                                                            جلـــس اإعحـــا   ا  حـــار   جلـــس اوا ـــوب  بـــاق  املجـــاحس  احهفنـــ  اح ل

                                                           حاغانــــ   كا ــــ  احهفنــــا، اح ا ــــ   املكاــــج احا وفــــن  حلحشــــر   ا  ضــــر  

ّاــو  حب ــا   احهفنــا، اح اظحــ   و ر ــ    رحفــع احطــ اديق  احشــركا،                                                                 تلو

                                                         احوو فـــــــــــــ   مدار  حطـــــــــــــر احابـــــــــــــال  احانبـــــــــــــاك  ا ـــــــــــــرا ا، اووبـــــــــــــوب  مدار  

                                                            اصـــتنحار  ر ـــع ب ـــ  ،  امل ـــاوق ا واطـــادي  اوياضـــ   بورضـــ  ب ـــ  ،  

                                                ا، امل و ــــــــ  اح ا ــــــــ    فنــــــــ  ا صــــــــوا  املاحفــــــــ  ...س  كــــــــنحك          املسؤصعــــــــا، ذ

                                                            عــــاخ  ن املشــــاريع امل  ندــــ   ــــ   لار  احشــــسؤ   ا راحا فــــ   املشــــاريع 

ّ اويـــــ  ا، اإعحائفـــــ                                                               املشـــــت ك   ـــــع اواح فـــــا،  احهفنـــــا، ا  لفـــــ    راكـــــ

                                              ا راحا ف   املا او    بحورج  دود مرار      .

 

ّاــــ  احراتــــج ا صا ــــ ي املــــ  و   ــــ                               كحــــا   يجــــول طــــ    لــــق ا حــــواة و                                 ي

                                                               املـــاة اح ـــا  حل ـــا ل   طـــ  احد ا ـــا،  املرا ـــق اح ا ـــ   هحـــا كاعـــح ضـــوتهم 

   ـــــــ  
ً
      املـــــــنكورا  صـــــــابدا
ً
                               ـــــــ   اووـــــــ  ا دمـــــــى حألرـــــــور  احكـــــــ  طـــــــ      81               

                                                 حا ،  اض  تجا ل  نا احعد  بدرار     جلس احولرا .
 

ّ                                       عــتننى  ــ  وحمــا   ــنإ املــاد   ــا يا لــق           احــن  يخضــع               باملطــر  املركــ

                        حداعو  اح د   احتعلف . 

 

                                                          يـــ  ت طـــ   ـــنإ املكودـــا، ت واضـــا، ا عادـــاة ملـــ  اويـــارج  عودـــا،   - 8  

                                                             اح دــت  ا عادــاة   احا واضــا، اح ائلفــ   ورــور صــا ا، احاــ ريس  ــارج 

                     و وا، اح  ا  احرصقي.
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  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    فــــــــــرض اقتطــــــــــاع شــــــــــ ري علــــــــــى رواتــــــــــب فــــــــــرض اقتطــــــــــاع شــــــــــ ري علــــــــــى رواتــــــــــب      :                  الحاديــــــــــة والثمــــــــــانو        املــــــــــادة  

                                              بــة واالسيشــفاء واملســاعدات بــة واالسيشــفاء واملســاعدات                                                                     ومعاشــات تقاعــد العســكر    لــ وم الطباومعاشــات تقاعــد العســكر    لــ وم الطبا

                    االجتماعيةاالجتماعية

 

                                               ر اتــــج    اإلــــا، احادا ــــ  اوياضــــ  باح عــــكرا   بحخالــــ            يدا ــــع  ــــ 

ً    ــــــ  احراتــــــج و  امل ــــــاش احادا ــــــ    اسؤ ــــــن ميـــــــراًدا    % 3            وصــــــ كهم معــــــب                                         

ّا ــــــــــــ  بــــــــــــ ة ا صــــــــــــاواد   ــــــــــــ  اح بابــــــــــــ   ا صتشــــــــــــوا   املعــــــــــــا  ا،                                                      حكي

         اإلـــــــا،                                      يعـــــــتننى  ـــــــ   ـــــــنا ا وا ـــــــا  املعـــــــاوف ي   ـــــــ            ا راحا فـــــــ  

                                 تدا   إله ا  اواي   احدوي ا   ف .

 

 

 

 

 

 

ـــع  ــــ عف       يخضـــ ــــوظو   املــ ــــ  املــ                           ــــــ  مداراــــــ    وضــــــا   وصــــــاتن                        كا ــ

                                                   را  ــــــ  حب اعفــــــ   ملــــــ   ورــــــج اوا ــــــا  إلــــــهر   ــــــ  ر اتــــــ هم   ــــــ  

ّ   ا صــــــــــــاواد   ــــــــــــ  اح بابــــــــــــ                                                    اإلــــــــــــا، املادا ــــــــــــ ي   ــــــــــــةهم حــــــــــــ

                                                   ا صتشـــــــــوا   اويـــــــــ  ا، ا راحا فـــــــــ  ا ـــــــــ ح   رصـــــــــف ...س  كحــــــــــا 

ــــ      يدا ــــــــــ ــ ــ ـــا طــ ــ ــ ــ ــــو   ل هـ ــ ــ ــــا، امل طــ ــ ــ ـــــا،  احا واضــ ــ ــ ـــ  املخططـ ــ ــ ــ                                         ع  ـ

ّ   ا صــــاواد   ــــ  اح بابــــ      26    85            احدــــاعو  روــــم                                      بلــــال إلــــهر  حــــ

ــــو ا،  ــــ    تغـــــن   ـــــنإ امللعـ                                                   ا صتشـــــوا   اويـــــ  ا، ا راحا فـ

                                                      احشــــهرا  ضــــ اديق احا ا ــــ  احتــــي ي تعــــبو  مح هــــا  املعــــسؤ ح   ــــ  

      عفــــ                                                    تــــع    اح بابــــ   ا صتشــــوا   تدــــ يم املــــ ح ا راحا فــــ  كا ا

                                               ـــــــوظون اح  حـــــــ   ضـــــــ     ت ا ـــــــ  احدضـــــــا   ضـــــــ     ت ا ـــــــ  

                                                    وصاتن  اواا    احلب اعف    ض     ت ا    جلس اح واب.

                                                بحـــــــا و  كا ـــــــ  اح عـــــــكرا   بحخالـــــــ  وصـــــــ كهم  عـــــــاوف     ـــــــ  

ــــ   ــ ــ ــ ــ ـــ ح ا راحا فـ ــ ــ ــ ــ ـــــوا   املــ ــ ــ ــ ــــ   ا صتشــ ــ ــ ــ ــ               د   و  يخضـــــــــــــ وا                                   اح بابـ

                                                ملدا  ا، إلهرا  وصو  بباق   وظون احد ا  اح ا 

  ،    لذلك

                                         غفـ  تـع    املعـا ا  بـ   رحفـع اح ـا ل   طـ                       تم اوت اح  نإ املـاد 

ّا   بـنيرادا، تغ ـن رـّ                                                             احد ا  اح ا   باإ ا   مل  تغني  اوي

ـــ ح  ــ ــ ــ ــ ــــ  ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ح ا راحا فـ ــ ــ ــ ــ ـــــوا   املــ ــ ــ ــ ــــ   ا صتشــ ــ ــ ــ ــــ  اح بابـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  كلوـ ــ ــ ــ                                                 ــ

                                          رصف ...س احتي  عاوف   ةها اح عكراو . 

ـــ اح  ــ ـــم اوتـــ ــ ـــب              تـــ ــ ـــــ   ها ا   % 3     معـــ ـــي يـــ ــ ـــب  احتـــ ــ ــــو  باحنعـــ ــ       ملوظــــــــ                           وصــ

                                                         املادا ــــــ  اإدار   و ــــــراد احهفنــــــ  احا لفحفــــــ   ــــــا وبــــــت اواا  فــــــ  

              ادا  يهم.
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                 اإلجازات اإلدار ة:  :   35      املادة 

 

                                      اعدضـا  صـ    لـ  ت في ـ    طـ  كـت صـ                يلق حلحوظ    ـ  -   0

                                                   حدـــــــ  يدضـــــــ ها طـــــــ  اوي  ـــــــ  احو لفـــــــ   و   عـــــــاوف   ـــــــ  مرـــــــال  

.
ً
 ص وا  براتج كا ت مل    شرا  يو ا
ً
                                

 
                                                يعـــــــتننى  ـــــــ  ذحـــــــك املوظوـــــــو  احـــــــني   عـــــــاوف     ـــــــ  اح  ـــــــت 

                   احدضائف   امل رصف .

 

    م م                   مــن املرســـو مــن املرســـو         3535                  مــن املــادة مــن املــادة       11                          تعــديل الفقــرة تعــديل الفقــرة      :                  الثانيــة والثمــانو        املــادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            19591959  //  11  //    1212            تار   تار             112112                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

 

      تـاراا      008                        ـ  املرصـو  ا إلـت اع  روـم     35          ـ  املـاد     0            ت  ة احودر    - 0

                              ت  ي ت   بلف  تطبح كحا يل :      0252   4    08

 

                                                      يلــق حلحوظــ    ــ  اعدضــا  صــ    لــ  ت في ــ    طــ  كــت صــ    حدــ    - 0 "

                 صــ وا  براتــج كا ــت                                               يدضــ ها طــ  اوي  ــ  احو لفــ   و   عــاوف   ــ  مرــال 

.  اضـــا  ملـــ   ـــنإ املـــ   يـــو  كـــت 
ً
                            ملـــ    حعـــ   شـــر يو ـــا
ً
         صـــ وا،  ـــ     5                 

                اوي    احو لف .

                                                         يعــــتننى  ــــ  ذحــــك املوظوــــو  احــــني   عــــاوف     ــــ  اح  ــــت احدضــــائف  

            امل رصف ".

    اح ا    - 8
ً
            حت صهنإ املاد  ا ابارا
ً
                       8181    .  

 

 

 

 

 

 

 

ـــــاد   ــــح املـــ ــ ـــــا كاعــ                             8102   2    80      تــــــــاراا     64                ــــــــ  احدــــــــاعو  روــــــــم     83              ملـــ

حح د ا  اح حـــــــــت طـــــــــ  اإدارا، احرصـــــــــحف  بلفـــــــــ  وضـــــــــبح 
     ي                                           وـــــــــ   ـــــــــ ي

  ــــــ  صــــــا  ويــــــا    وضــــــبلح اإرــــــال  
ً
 بــــــ  

ً
                             حعـــــ  ويــــــا  وصــــــبو فا

ً
    

ً
                 

 تحنـــــت ورف ـــــ  وصـــــابفع كا لـــــ   ـــــ  
ً
                            احعـــــ وا  احباحغـــــ   شـــــرا  يو ـــــا
ً
                          

     58    وضت 
ً
 وصبو ا
ً
       

 

                                                          صهـ   لاــاد  اإعاارفـ  حلد ــا  اح ـا   ــ  رهـ    ا  ــن با  ابــار 

                                                 امل     ص   اح ا ل   ط  احد ا  اح ا     ره  و ري 

 

                           تم اوت اح ت  يت  نإ املاد .
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                          عــــاش التقاعــــدي عــــاش التقاعــــدي                                           عــــدم جــــواز الجمــــع بــــ   املعــــدم جــــواز الجمــــع بــــ   امل     :                  الثالثــــة والثمــــانو        املــــادة  

                                                                                                      وكي مبلغ ش ري م ما  انص تسميته مدفوع من املال العاموكي مبلغ ش ري م ما  انص تسميته مدفوع من املال العام

 

    عــ  
ً
          ــا
ً
                                               ــا  و   ــا   باصــاق ا  حاحــ  احشــهاد  امل طــو   ةهــا     

                               ـــــــ  وـــــــاعو  احـــــــ  ا  احـــــــووني احطـــــــادر     24                         طـــــــ  احودـــــــر  ا  لـــــــ   ـــــــ  املـــــــاد  

                       يجـــول اواحـــع بـــ       0223   2    04      تـــاراا      018                     باملرصـــو  ا إلـــت اع  روـــم 

 حلدـاعو  روـم          اش تد
ً
             ا     وي   خططا، ص  ا
ً
           ت  ي تـ       26    85                     

                             ط   نإ اوواح   عالق ا  ل .

                                                             و ــا طــ  حــاة مإلــغاة   طــج  ــا  طــ  احعــل ا، اح ا ــ  و  احاملفــ  بحهــا  

                                                      اصتشـــارا   ـــ  وبـــت  ـــ   عـــالق حـــ    ـــاش تدا ـــ   و  ويـــ   خططـــا، 

 ملــا  رد و ــ إ   يجــول و  ياجــا ل  جحــو  املبــاحال املدبو ــ 
ً
                                                  صــ  ا
ً
       

ً
 إلــهراا
ً
     

                    اوو  ا دمى.    81

                                                           تعــــتننى  ــــ  وحمــــا   ــــنإ املـــــاد  احوظــــائ  احتــــي يا لــــج عطــــها احدـــــاعومن 

                                                            احتعــــــحف   ــــــ  املادا ــــــ ي . كحــــــا  احوظــــــائ  احو فــــــ  طــــــ  امل يراــــــ  اح ا ــــــ  

                                                           حل  ـــــ ا  املـــــ من احتـــــي تلاـــــاج حـــــن   اويصـــــ    ـــــ  املادا ـــــ ي  ووـــــ    ـــــت  

ّ احشاغر .                 املراك

                              احعــــابد   اح حدــــ   كحــــا يووــــ  ضــــر                            ت بـــق  ــــنإ املــــاد   لــــ  اووــــا ، 

  ـــــ  احشـــــهر احـــــن  يلـــــ  احشـــــهر احـــــن  
ً
 حلـــــ   و ـــــ إ ا ابـــــارا

ً
                              املبـــــاحال    ـــــا

ً
                  

ً
           

.
ً
 يطبح  ف  احداعو  عا نا
ً
                       

 

                                                         ملا كا   و و  اواحع ب   امل اش احادا     و  راتج و  ورـر و  

                                                      خططا، و  ب ة وت اب و  و  د ت إلهر  و  يو ن  هحا كاعـح 

                      ح ا   تر اإ  واد                           تعحفا     و     املاة ا

ـــع طـــــ  حـــــا ،  ـــحح اواحــ ــــواد تعــ ـــع    ـ ـــع اواحــ ـــاك  ـــــواد تح ــ                                                     ملـــــا   ــ

        ل د  

                                                     ملا كا   نا ا  ر    إلعع   لق      عا ا  ب   ا شيا  

ـــ    ـــي  ذاتـــــ   بلغــ ـــ  امل  دـــــن و  يادالـــــ ى احشــ ـــا   ـــــ  غ ــ ـــا كــ                                                     ملــ

                      إلهرا      املاة اح ا  

 

 لذلك،

 

ـــــاق  ــ ـــم اصـ ــ ـــا  تـــ ــ ــ ـــــ يت  كحـ ــ ـــــنا احا ـ ــ ـــ اح  ـ ــ ـــم اوتـــ ــ ـــهاد                                      تـــ ــ ــ ــــ  احشـ ــ                 ا  حاحــ

                 ــــ  وــــاعو  احــــ  ا      24                                  امل طــــو   ةهــــا احودــــر  ا  لــــ   ــــ  املــــاد  

      تـــــــــــــــــــاراا      018                                   احـــــــــــــــــــووني احطـــــــــــــــــــادر باملرصـــــــــــــــــــو  ا إلـــــــــــــــــــت اع  روـــــــــــــــــــم 

                                             عاـرا   حفــ  احشـهاد   حلاضــوفا، اواعـا  احتــي     0223    12    04

                      تالحلها  ائل  احشهف .
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  :  52      املادة 

                                                    تدبــــت بحرصــــو  ياخــــن طــــ   جلــــس احــــولرا  ا  ــــواة احتــــي يدــــ  ها 

                                                حل  حــــــ  ا شــــــيا  امل  واــــــو   اوودفدفــــــو    توفــــــ  طــــــ  وعــــــم 

                     احواردا،    املوالع .

 

  ا                                                مذا كاعـــــــــح حهـــــــــنإ ا  ـــــــــواة  رهـــــــــ  معوـــــــــا    ف ـــــــــ   الـــــــــح حهـــــــــ

                                                باح راد  عوعها ا احادا، بدفحتها ط  وعم اح ودا،.

 

                                  مــــــــن مشــــــــروع القــــــــانو  مــــــــن مشــــــــروع القــــــــانو          5252                        تعــــــــديل املــــــــادة تعــــــــديل املــــــــادة      :         الثمــــــــانو    و          الرابعــــــــة       املــــــــادة

                                وتعديالتـــــــــــه )قـــــــــــانو  وتعديالتـــــــــــه )قـــــــــــانو              19131913  //    1212  //    3030            تـــــــــــار   تـــــــــــار                 1491914919                              الصـــــــــــادر باملرســـــــــــوم الصـــــــــــادر باملرســـــــــــوم 

                                    املحاسبة العمومية(املحاسبة العمومية(

 

      تـــــاراا        06242                                 ـــــ   شـــــر   احدـــــاعو  احطـــــادر باملرصـــــو      58           ت ـــــ ة املـــــاد  

                                              ت  ي تـــــ  اوـــــاعو  امللاصـــــب  اح حو فـــــ س  بلفـــــ  تطـــــبح    3   024    08    31

         كحا يل :

ً                                       تدبـــت بحرصـــو  يطـــ ر ب ـــاً   لـــ  اوتـــ اح احـــولار املخـــا    لاـــر املاحفـــ   - 0                     

                                                           احهبـــــــا، اح د يـــــــ   اح فنفـــــــ  احتـــــــي يدـــــــ  ها حل  حـــــــ  ا شـــــــيا  امل  واـــــــو  

              ح    حب اعف .             851.111.111                                     اوودفدفو  مذا كاعح وفحتها   تاجا ل 

                و  اح فنفــ                                     ياخـن طـ   جلـس احـولرا  احهبـا، اح د يـ              تدبـت بحرصـو   - 8

                                                              احتـــي يدـــ  ها حل  حـــ  ا شـــيا  امل  واـــو   اوودفدفـــو  مذا كاعـــح وفحتهـــا 

              ح    حب اعف .             851.111.111       تاجا ل 

ّا ــــ  احلب اعفــــ  طــــ  وعــــم احــــواردا،  - 3                                                               تدفــــ  احهبــــا، اح د يــــ  احــــوارد  حكي

                                                 ــ  املوالعــ   مذا كاعــح حهــنإ احهبــا،  رهــ  اعوــا    ف
ً
  ــ   الــح حهــا   دــا
ً
                

                                       حألضوة ا احادا، بدفحتها ط  وعم اح ودا،.

 باحهبـــا، امل ـــوإ  ةهـــا طـــ  احب ـــ ي  ا - 6
ً
  طـــلفا

ً
                                ت ـــ   لار  املاحفـــ  رـــ   

ً
      

ً
  س  0                     

ّا   احلب اعف   تر    مل   جلس احولرا  ح و  . 8   ا                                                                 س  احوارد  مل  اوي

  

  

 

ـــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                   ت  عـــــــــــــــــعح  وبـــــــــــــــــوة احهبـــــــــــــــــا، احتـــــــــــــــــي   تاجـــــــــــــــــا ل وفحتهـــــــــــــــــا ف    حتعــ

ً   تعـــري ها  بلفـــ  تـــرتبث بحرصـــو  يطـــ ر ب ـــاً         ة.ة.          لفـــو       851                                     

                                                  لــــــ  اوتــــــ اح احــــــولار املخــــــا  د    ر ــــــ   لــــــ   وا دــــــ   جلــــــس 

ّا    م   اوو         و             احولرا                                           و    ل     ف  احهبا، احوارد  مل  اوي

           احلب اعف  

 

 لذلك،

 

                           تم اوت اح ت  يت  نإ املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  رحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامرحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقتللتعديالت املقت    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            وقـــــــف العمـــــــل بتوزيـــــــع كنصـــــــبة األرنــــــــاح وقـــــــف العمـــــــل بتوزيـــــــع كنصـــــــبة األرنــــــــاح      :     انو       والثمـــــــ         الخامســـــــة      املـــــــادة  

                                  والرواتب اإلضافيةوالرواتب اإلضافية

  

ّاــــ   ــــ       عــــ   ـــا  و   ــــا   يووــــ  اح حـــت باحر اتــــج احتـــي ت
ً
                                                       ـــا
ً
    

 طـــــ  احعـــــ   ويـــــ
ً
            اننـــــي  شـــــر إلـــــهرا
ً
 كاعـــــح تعـــــحفتها و  عو هـــــا ا  لـــــ  معاـــــاج               

ً
                                    ا
ً
 

                                         حط  ورباح ...س   بع  توليع  عطب  ا رباح.

                                                              ت بــق وحمــا   ــنإ املــاد   لــ  احكاــا  املسؤواــ    جــاحس اإدار   احهفنــا، 

                                                           احادراراـــــ   رحفـــــع اح ـــــا ل    هحـــــا كاعـــــح ضـــــوتهم طـــــ  املسؤصعـــــا، اح ا ـــــ  

          احهفنــــــــا،      ق                                               كا ــــــــ   املرا ــــــــق اح ا ــــــــ  ا صــــــــتنحارا   املجــــــــاحس  احطــــــــ ادي

                                                                اح ا ــ  ا لــ  صــ فت املنــاة   اووطــر  فنــ  و ر ــ    مدار   اصــتنحار  ر ــع 

                                                            ب ــــــ  ،  مدار  حطــــــر احابــــــال  احانبــــــاك   فنــــــ  و ــــــا  احبتــــــ  ة  احهفنــــــا، 

                                                               اح اظحــ   املطــاوه املعــادل   املطـــكو  احوو فــ  حةهــر احلف ــامن  ا ـــرا ا، 

      طـــــــر                                            باصـــــــاق ا  احطـــــــ     احـــــــووني حلضـــــــحا  ا راحـــــــاع               احدحـــــــح...س

  .     حب ا 

                                                              عـــتننى  ـــ  وحمـــا   ـــنإ املـــاد  احراتـــج احناحـــ   شـــر  احرا ـــع  شـــر احـــن  

     اح ا لو  ط  املسؤصعـا، اح ا ـ  ا صـتنحارا   اواهـا، 
ً
                                                    عاوف  حاحفا
ً
            

              املنكور  و  إ.

 

 

 

                                                   طــ   ــو  حطــوة   ــض اح ــا ل   طــ  املسؤصعــا، اح ا ــ   اواهــا، 

            وإلــهر م ــا ف                                               املــنكور  طــ   ــنإ املــاد   لــ  وعطــب  وربــاح  ر اتــج

                                                       وارد ضيح   ا  د    ط  ص فت   ع ح  ووا ى    دوة حها 

ّ املت اكم                                                            تلع      ف  املاحف  اح ا    اوو     تواوم اح ا

 

 

 لذلك،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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130-143 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة ص املقترحالن النص الحالي

                                                                تحديــد قيمــة مســاهمة الحكومــة عــن  ــل تحديــد قيمــة مســاهمة الحكومــة عــن  ــل      :          والثمــانو           السادســة      املــادة  

           ّ                                   ّ                          تلميذ مسّجل في املدار  الخاصة املجانيةتلميذ مسّجل في املدار  الخاصة املجانية

  

لـــــ د وفحـــــ   عــــا ح  اوومو ـــــ   ــــ  كـــــت تلحفـــــن 
ل
    عـــــ    ــــر  ت

ً
                                       ــــا

ل
             

ً
    

ت طــــــــ  املــــــــ ار  اوياضــــــــ  املجاعفــــــــ  طــــــــ  اح ــــــــا  اح را ــــــــ ي    –      8102   ي                                              ســــــــاي

                                              درا ــ ي يلفــ   بلاضــت وعــح  ا  احــاد املكوــول طــ                طــ  كــت  ــا    8181

                                                             والعــ  اح ــا    لــ   ــ د احا  ــن  املســال     ــق ا ضــوة   ــ  احاــ وفق 

ّ  ط   نإ امل ار  ط   نا اح ا  اح را  ي.                                                                     وبت مدار  احاواي  املرك

 

 

 احـــ  اح حلفـــ  اووعـــابف  ذاتهـــا املبي ــــ  و ـــ إ   ـــ  ورـــت تل يـــ  وفحــــ  
ل
                                                            ت
ل
  

      8102-    8102        8102-    8102                     طــــــــ  اح ــــــــا    اح راصــــــــف                 املعــــــــا ح   فةهــــــــا 

ـــــ  ع  ـــــنإ املعـــــا ح    حهحـــــا حلحـــــ ار  اوياضـــــ  املجاعفـــــ  
ل
                                              احلـــــني  حـــــم ت
ل
           

                احتي توربح حها.

  

 

 

 

 

 

 

 

   ـــــــــ د 
ً
      ملـــــــــا كاعـــــــــح احدفحـــــــــ  احاد يراـــــــــ  حلحعـــــــــا ح  تـــــــــرتبث حاحفـــــــــا
ً
                                             

                       %  ــــ  اووــــ  ا دمــــى حألرــــور     035                            احا  ــــن   تلــــ د حمــــت تلحفــــن بــــــ 

           %  لـــ  ا وـــت   21                   حمـــت   رصـــ  كلحـــا كـــا        %   ـــ    85           يضـــا  مح هـــا 

                                                                و راد احهفن  احا لفحف  ح يها دا ل   ط  امل ك احا لفقي   ه  

                                                     ر ــــــــ  حلاغ ــــــــ  كــــــــت  ــــــــا  بحلفــــــــارا، احل ــــــــ ا،  اا ــــــــنر ر ــــــــع وفحــــــــ  

                                ا  احاد حا ابق املعا ح  اووار   

 

                                                  حفــ  يداضــ ي   ــع صــد  و لــ  يمــو   لــ د بدفحــ  املعــا ح  

                                تل ي  وفح   عـا ح  اوومو ـ   ـ  كـت                        املكووظ    باحاال    ن  

                                                     تلحفــــن يجــــج و  يــــام بدعــــح  ا  احــــاد املكوــــول طــــ  املوالعــــ   لــــ  

                                   د احا  ن  املعاوف ي    ق ا ضوة.

 

 لذلك،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

              األسباب املوجبة       املقترح      النص            النص الحالي

 

 

     8110   2    04      تاراا       8110     341                             املاد  اح شر      احداعو  روم 

 

 

 

                                                         ت بـــق امل ـــاي   امللـــ د   ـــ  وبـــت  جلـــس احـــولرا    دـــا  حمـــا  املـــاد  

                                                         احااصـــــ    ـــــ   ـــــنا احدـــــاعو   لـــــ  املشـــــاريع ا صـــــتنحارا  احدائحـــــ  طـــــ  

       ااحف :                                                 حب ا  بااراا اح حت صهنا احداعو   ذحك ط  اووا ، اح

 

                                                    توصفع املشر      وراق ارـرا  توظفوـا، ر يـ    ذحـك بنعـب    - 0

                                                نإ احاوظفوا، ال  احاوظفوا، ا صاصف  ط  املشر  .

 

                                                       عدت املشر         د  اصـتنحارا  الـ     دـ  اصـتنحارا  ا ـري   - 8

                                                             دا حلادعفم اح اتج    ت وفن املاد  اح اإلر      نا احداعو .

 

                                       ملشــــار اح هــــا بدــــرارا، تطــــ ر  ــــ   جلــــس ا دار                     يــــام ت بفــــق امل ــــاي   ا

                                 تط      وبت رئيس  جلس احولرا  

 

                                                                      تعـــديل املـــادة العشـــرو  مـــن القـــانو  رقـــ  تعـــديل املـــادة العشـــرو  مـــن القـــانو  رقـــ       :          والثمـــانو           الســـابعة      املـــادة 

310310      //  20012001          

 

      تــــاراا      341                      شــــر    ــــ  احدــــاعو  روــــم   اح                           ت ــــ ة احودــــر  ا  لــــ   ــــ  املــــاد  

            حاطــــــــــبح                                    اتشــــــــــافع ا صــــــــــتنحارا، طــــــــــ  حب ــــــــــا س  ت  ي تــــــــــ      8110   2    04

       كايتن:

 

              املــادة العشــرو  "
ً
 : ت بــق امل ــاي   امللــ د   ــ  وبــت  جلــس احــولرا    دــا
ً
                                              

                                                         حمــــــا  املـــــــادت   احااصــــــ    احعادصـــــــ   شــــــر   ـــــــ   ــــــنا احدـــــــاعو    لـــــــ  

                                                م              املشـــاريع ا صــــتنحارا  احدائحـــ  طــــ  حب ـــا  احتــــي حـــم تعــــاوم   ـــ  اإ وــــا ا، 

             توصـفع املشـر                                                     احاخوفضا، احتي يح لها  نا احداعو    ذحك طـ  حاحـ  

                                                          ـــ  وراــــق مرــــرا  توظفوـــا، ر يــــ    ذحــــك بنعـــب   ــــنإ احاوظفوــــا، ملــــ  

                             احاوظفوا، ا صاصف  ط  املشر  .

 

                                                                تلـــ د  حفـــ  ت بفـــق امل ـــاي   املشـــار مح هـــا و ـــ إ باحنعـــب  حاوصـــفع املشـــاريع 

ً      ا صـــتنحارا  احدائحـــ  بحورـــج وـــرار يطـــ ر  ـــ   جلـــس احـــولرا  ب ـــاً   لـــ                                                         

    .                       اوت اح رئيس  جلس احولرا

  

  

  

  

 

ـــا     ــ ــ ــ ـــا    عـ ــ ــ ــ ــــ  حب ـ ــ ــ ــــتنحار طــ ــ ــ ـــــافع ا صــ ــ ــ ـــــ ي تشـ ــ ــ ــــ  يداضـ ــ ــ ــــ  وعــ ــ ــ                                                حفــ

                            املسؤصعا، احدائح   ل  احاوصع 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                          إعطــــــــاء حــــــــواف  للم سســــــــات الســــــــتخدام إعطــــــــاء حــــــــواف  للم سســــــــات الســــــــتخدام      :       ثمــــــــانو     وال         الثامنــــــــة      املــــــــادة  

                                      كجراء لبناني   جددكجراء لبناني   جدد

  

                                                              تالحــــت اح  حــــ  احلب اعفــــ  تعــــ ي  ا إلــــت اكا، املت تبــــ  حلطــــ     احــــووني 

                                                               حلضحا  ا راحـاع   بما ـ   ر  ـ    ملـ   صـنا     ـ  ا رـرا  احلب ـاعف   

                                                              احـــني  يـــام اصـــاخ ا هم طـــ  احوتـــ   املحاـــ    ـــ  تـــاراا مشـــر  ـــنا احدـــاعو  

                                                   ة  ر  و  كاعوا  اول      اح حـت و  كـاعوا وـ      8180    08    30    اي      حغ

                                                            تركـــوا اح حـــت وبـــت مشـــر  ـــنا احدـــاعو  بحـــ   صـــا  وإلـــهر  لـــ  ا وـــت   لـــ  

ّا  وفح  ورر ا ر   احواح                   ح    حب اعف .                   نحاعف   شر  لفو                                      و    ت

 

        يطــ ر  ــ                                                    تلــ د   ــ  ا واضــا  دوــائق ت بفــق  ــنإ املــاد  بحورــج وــرار 

                   املاحف   اح حت.      لار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             حفــــــــ  وعــــــــ  يداضــــــــ ي تشـــــــــافع احطــــــــ ا ا، املا ــــــــور   ــــــــ   ـــــــــ ة 

                                                     عا  تها ط  اصاد اب اويص ا، احضر را  حلدفا  بحها   

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة قترحالنص امل النص الحالي

                                                                        إجــازة إعــادة القضــاة املنقــول   مــن مال ــ  إجــازة إعــادة القضــاة املنقــول   مــن مال ــ       :          والثمــانو           التاســعة      املــادة  

          إليهإليه                                                                                                                القضاء العدلي واملالي إلى مال  القضاء الذين  انوا منيسب   القضاء العدلي واملالي إلى مال  القضاء الذين  انوا منيسب   

 

    عــــــــ    ــــــــر  - 0
ً
              ـــــــا
ً
           ــــــــ  املرصــــــــو     2                         ـــــــع  را ــــــــا  وحمــــــــا  املـــــــاد        

             احــولرا     ــ                           يجــول بحرصــو  ياخــن طــ   جلــس         52     005             ا إلــت اع  روــم 

       كـــــت  ـــــح                       كاـــــج ديـــــوا  امللاصـــــب    و                            وا دـــــ   جلـــــس احدضـــــا  ا  لـــــ  

                                                           م اد  احدضا  احني  عدلـوا  ـ    كـن احدضـا  اح ـ ل   املـال          ض حفات 

                                                           حـــــــم تناـــــــ   ـــــــ  اتهم  ملـــــــ   ـــــــ ك احدضـــــــا  احـــــــني  كـــــــاعوا   تعـــــــب   محفـــــــ  

ً                               باح ررـــــــ  ا وـــــــرب ملـــــــ  راتـــــــ هم ب ـــــــاً   لـــــــ  اوتـــــــ اح رئـــــــيس  جلـــــــس احـــــــولرا                               

ً                  باحنعـــب  حلــــني  عدلـــوا  ــــ   ــــ ك احدضـــا  املــــال    ب ــــاً   لـــ  اوتــــ اح  لاــــر                                               

                                                اح  ة باحنعب  حلني  عدلوا      ك احدضا  اح  ل .

                                                       عــاحر احدالــ ي امل دــوة ملــ   ــ ك اإدار  اح ا ــ  با صــاواد  
ً
 حطــرا
ً
    ــ      

                                 تد يحا، ض     ت ا   احدضا  كا  .

ة احودــر  احناعفــ   ــ  املــاد   - 8                 جلــس إلــوري اح  حــ            ــ  عاــا       04   ي                          ت ــ ي

          احشــــمت               س بلفــــ  تطــــبح  لــــ    0225   4    06      تــــاراا        01636            ااملرصــــو  روــــم 

        احاال :

ً                                     "يجـــري ا عاـــ اب بحرصـــو  ب ـــاً   لـــ  اوتـــ اح  لاـــر اح ـــ ة   وا دـــ  رئـــيس                          

                                                       جلـــــس إلـــــوري اح  حـــــ  ملـــــ   صـــــح صـــــ وا، وابلـــــ  حلاج يـــــ  ملـــــر   احـــــ   

                 باح راد   فةها".

 

ً                             ب اً   ل  ولبا،  اكرر     احدضا       

                                حضر ر      اإ  ة بحب و اح  اح         ً  ب ا ً 

 

 لذلك،

 

                 را   نا ا وت اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                                          تحديــــد الحــــد األدنــــج لعــــدد ســــنوات الخدمــــة التــــي تيــــيح تحديــــد الحــــد األدنــــج لعــــدد ســــنوات الخدمــــة التــــي تيــــيح      :        اليســــعو        املــــادة  

                      ق بالتقاعدق بالتقاعد      الحالح

 

لـــــ د  ـــــ د صـــــ وا، اوي  ـــــ  احو لفـــــ  احتـــــي تتـــــفح اووـــــق باحادا ـــــ   لـــــ    ل                                                         يل

               احشمت احاال : 

                        باحنعب  حلعلك اح عكر :  -

 83        
ً
 ب  

ً
     ا ا

ً
    

ً
 حأل راد  احرتبا     02    

ً
                 ا ا
ً
     

 85        
ً
 ب  

ً
     ا ا

ً
    

ً
 حلضباط    81    

ً
        ا ا
ً
     

 02        
ً
 ب  

ً
     ا ا

ً
    

ً
 حضباط ا  اطا     05    

ً
               ا ا
ً
     

 

                               ة املــــــ   احداعوعفــــــ   صــــــالدا  امل ــــــاش                          طــــــ  حــــــاة  ــــــ   م ماعفــــــ  اصــــــاكحا

 
ً
 احادا ــــــــ   حبلــــــــو  اح عــــــــكرا   احعــــــــ  احداعوعفــــــــ   عــــــــالق حهــــــــم   اإلــــــــا
ً
                                                       

 حع       تهم.
ً
   دا

ً
              تدا  يا

ً
     

ً
        

    23    62                        ــ  املرصــو  ا إلــت اع  روــم       85                           عــاوف  اح عــكراو   ــ  املــاد  

  .    8102    64                  احداعو  روم     84                     امل  ح  بحورج املاد  
 

                       باحنعب  حلعلك اإدار :  -

  ـــ      85
ً
 بـــ  

ً
     ا ـــا

ً
    

ً
 حما ـــ  املـــوظو    لـــ  و  تراعـــ  ا حمـــا      81    

ً
                                    ا ـــا
ً
    

                                                        اوياضــــــ  بــــــاملرو    و  ــــــا   ــــــوظون احونــــــ  احناحنــــــ    ــــــا  ــــــو  احــــــني  

                                                         يــ  لو  احوظفوــ  اح ا ــ  طــ  صــ     عــحح حهــم با صــاحرار باوي  ــ  

        85    .
ً
  ا ا
ً
     

 

                                                       حف  اع  يداض ي ت  يت اوو  ا دمى ح  د ص وا، اوي    احتـي 

                                                  وق باحادا ـ  ح صـاواد   ـ   صـ    كوـا    ـسؤ   اح ـا ل          تتفح او

                          حغ ــ  م  ــ  املــواو     ــ  رهــ                             ــ  رهــ    صهــ   تــو     ظــائ  

          ا ري 

 

 ،لذلك

 

                      تم احع   صهنا احا  يت  
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20192019  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام    
  

 سباب املوجبةاأل  النص املقترح النص الحالي

ــرة الــــى املــــادة      :                 الحاديــــة واليســــعو        املــــادة   ــرة الــــى املــــادة إضــــافة فقــ                       مــــن القــــانو  مــــن القــــانو          1414                                          إضــــافة فقــ

310310      //  20012001          

 

     8110     341                  احداعو  روم     06                     م ا    در  مل  املاد  

ضا  مل  املاد  
ل
              ت
ل
                احودر  احااحف :      8110     341                  احداعو  روم     06 

  ا                                                           " تعــــ د املسؤصعــــ  اح ا ــــ  حتشــــافع ا صــــتنحارا، طــــ  حب ــــا   ــــ   والعتهــــ

                                                             اوياضـ  كا ـت ا إلـت اكا، املت تبـ  حلطـ     احـووني حلضـحا  ا راحــاع  

  س Skilled labor                                                    بما    ر  ـ   ـ  ا رـرا  احلب ـاعف    ـ  اح حاحـ  املـا ر  ا

                                                           احــــــني  يــــــام اصــــــاخ ا هم طــــــ  احوظــــــائ  اوا يــــــ   احتــــــي تسؤ ةهــــــا املشــــــاريع 

     حوح                                                          ا صـــتنحارا  طـــ  و ـــاع  احاك وحورفـــا  امل لو اتفـــ   ا تطـــا ، املشــــ

ّ  ذحـــك ملــ   صـــنا   تلــ  تـــاراا                                                                 بعحمــا   ــنإ املـــاد  و  ب اــا  صـــل  اووــوا 

                                         املباإلر  باصتنحار تلك املشاريع ا صتنحارا .

                                                       حــــت صهــــنا احــــ   ملــــ    حــــس صــــ وا، وابلــــ  حلاح يــــ   حــــس صــــ وا، 

                                                 بحورـــــج  رصـــــو  ياخـــــن طـــــ   جلـــــس احـــــولرا  ب ـــــا   لـــــ  اوتـــــ اح          م ـــــا ف  

                   رئيس  جلس احولرا .

                                         حفــــــ  ت بفــــــق  ــــــنإ احودــــــر  بحورــــــج  رصــــــو  ياخــــــن طــــــ              تلــــــ د إلــــــر ط   

ً                                جلس احولرا  ب اً   ل  اوت اح رئيس  جلس احولرا .                  

 
 

 طــ   جــاة ا واطــاد احروقــي    لـــ  
ً
   ا عــا

ً
                              ا  ر ــت حب ــا  بلــ ا

ً
       

ً
                 

 طــــــــ     دــــــــ  احشــــــــر  ا  صــــــــث يلــــــــام  ــــــــ ح املشــــــــاريع 
ً
 رااديـــــــا

ً
                                       د را

ً
       

ً
    

 ّ                                                   ا صــــــــــــــتنحارا  طــــــــــــــ  و ــــــــــــــاع  احاك وحورفــــــــــــــا  امل لو اتفــــــــــــــ  حــــــــــــــوا 

 حالـــك املشـــاريع     
ً
              تعـــهف ،  ا وـــا ا،  ـــ  إلـــابها و  تشـــمت راعبـــا
ً
                                      

ّ امل طـــو   ل هـــا طـــ  احودـــر     و    اـــم اووـــوا 
ً
                                          طوضـــا
ً
    ـــ     4     

            ت  ي تــ          8110     341                                  املـاد  احعــا     شـر   ــ  احدـاعو  روــم 

ـــــ  ا ا  ـــ  رـ ــ ـــــ   لـ ـــائج ايجابفـ ــ ــــا       عاـ ــــني  احد ــ ــــع  ــ ـــــ ى  ــ                                                      تاحاشـ

ـــمت اصا ّ  شــ ـــا و ا ـــــا، ترتكـــــ ـــ ي  لـــــ  امل ا لـــــ                                      ا واطـــــادي   بهــ                  ــ

                                                               املا ر  احتي يحاال صها حب ا    باحاال  م  تشافع احشركا، اح ا لـ  

                                                     ط   ني  املجاح        ة ا  تالحت املسؤصع  اح ا   حتشافع 

                                                   ا صــــــــتنحارا، طـــــــــ  حب ــــــــا  وفحـــــــــ  ا إلــــــــت اكا، اح ائـــــــــ   حلطـــــــــ     

                                                      احــووني حلضــحا  ا راحــاع  بما ــ   ر  ـــ  ملــ   صــنا    ــ  تـــاراا 

                                               صــــتنحار ح رــــرا  احلب ــــاعف   املهــــر  احــــن   عـــــاخ  هم           املباإلــــر  با

                                                   املشــــــاريع ا صــــــتنحارا   ــــــ  إلــــــاع  و   شــــــاع تلــــــك املشــــــاريع  لــــــ  

                                                       اصاخ ا  احلب اعف   ذ ا، ا  اطاضا، املرتب   صهنا احد ا .

                                                  عـــــ  احا ــــــ يت  لــــــ  ا  تلــــــ د إلـــــر ط   حفــــــ  ت بفــــــق  ــــــا تدــــــ   

       ح رئيس                                                بحورج  رصو  يط ر     جلس احولرا  ب ا   ل  اوت ا

        احولرا 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                وضع موجبات علـى امل سسـات والو ـاالت وضع موجبات علـى امل سسـات والو ـاالت           ::                 الثانية واليسعو        املادة  

                                                                                                        الدولية العاملة في لبنا  فيما يختص بإلشاط ا في لبنا الدولية العاملة في لبنا  فيما يختص بإلشاط ا في لبنا 

 

                              ــ  وفا هــا بنشــاوا، طــ  حب ــا                                لــ  املسؤصعــا،  احوكــا ، اح  حفــ  

  ـــــــع احغ ـــــــ  و  إلـــــــرا    اجـــــــا، و   حاحـــــــ 
ً
ّ  ت اوـــــــ ا                                  تعـــــــال
ً
ـــ                     ــ          و  تلتــ

                  باملوربا، احااحف :

ـــ     %  25 - 0 ــ ـــــ     ــ ـــــ          احا اوــ ــــ  املللفــ ـــــا، احوو فـــ ـــع املسؤصعــ ــ ـــــن                             ــ        حا وفــ

                   مشاواتها  ع احغ  .

    .                      اح حاح  احلب اعف                        وضت   ي   حاحتها   %  21        اصاخ ا   - 8

ـــــ  د    - 3 ـــا  بلــ ــ ـــــ  توا ر ــ ــــ    ــ ــ ـــــا، احلب اعفـ ـــــائع  امل اجــ ـــــرا  احبضــ                                                    إلــ

                         لااد     ا ص ار اح  حف .   %  05      ا   
 

ــــول   ـــــ                           لار  اوياررفـــــــ   املغتـــــــ ب         تاــ ـــــاد          اا  ــ ـــــنإ املــ ـــــق  ــ ـــع                  ت بفـ ــ     ــ

  .           ا تواوفا،                 را ا  احدواع   

 

 

 

 

 

ــــــن    ــــــ  احوكــــــا ، اح  حفــــــ  اح ا لــــــ  طــــــ  حب ــــــا  ت وي
ً
                                        ي  حفــــــ  و  كن ــــــ ا
ً
            

                                     ة  سؤصعــا، ور  فــ    حاحــ  ور  فــ   بضــا                  شــاري ها  ــ   ــ 

        ور  ف  

 

ّا   ــــنإ احوكـــــا ،    ــــ  د ة اواـــــوار ا احــــ ، محــــ
ً
                                         حفــــ  و  كن ــــ ا
ً
             

                                                 شر ط  ل د   اض  باحنعب  ملواره  و با  اح الح   

 

 ،لذلك

 

  .              تم  نا ا وت اح
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          243243                                                        تعـــــديل كح ـــــام قـــــانو  الســـــ ر رقـــــ  تعـــــديل كح ـــــام قـــــانو  الســـــ ر رقـــــ       :                 الثالثـــــة واليســـــعو        املـــــادة  

          20122012  //    1010  //    2222            تار   تار   
 

ــــ      8108    01    88      تـــــــاراا      863                           ت ــــــ ة وحمـــــــا  وــــــاعو  احعـــــــ   روــــــم           لـــ

              احور  احاال :
 

:
 
 كوال
 
ــــــــ  مبــــــــ   املخـــــــاح   حمــــــــا  وــــــــاعو  احعــــــــ                         ي                                 لـــــــ  اواهــــــــا، املخاطي

   د وتـــ      لضـــ
ً
         ر  ـــبث املخاحوـــ  شيطـــفا
ً
              تعـــ ي  احغرا ــــ      ملـــ                     

ّائن املخا ي     مل                   تلح وائل  محاحا              املل د   ف      .                    ي احدضا  اوا

:
 
 ثانيا
 
ّائف  احغفابف  بلقي املخاح   حما  واعو                                             ي                    تط ر احدرارا، اوا

ـــــــال  لضـــــــر  ـــــــبث  خاحواـــــــ   تـــــــم اصــــــــا  اأإ 
ي
                                احعـــــــ   احـــــــن  تبل
ي
              

              اوالع .                        ي           حلحنوة و ا  احدضا  املخا ي  مب غ   و 

:
 
 ثالثا
 
   ـ  اواطـار ا حمـا         

ً
لاكم غفابفا

ل
                     يلول تووف  املخاح  امل

ً
           

ل
                      

ّا ــــــــــا، املاحفــــــــــ   دــــــــــث  ــــــــــ  د    دوبــــــــــ                                                 احدضــــــــــائف   لــــــــــ  اإح

 اووكـم احغفـافن 
ً
ـال شيطـفا

ي
               اوو س   ا حم يك  املخاح  و  تبل

ً
       

ي
                              

ع    د ع احغرا   املاورب   لف .                  ي                              احطادر بلد   تح ي

:
 
 رابعا
 
    ع    ر ت       

ً
               ا
ً
كبح وبت ضـ  ر     

ل
             عدث املخاحو  احتي ارت
ل
                    

   ـــــــا حـــــــم       8108    01    88      تـــــــاراا      863                وـــــــاعو  احعـــــــ   روـــــــم 
ً
         وـــــــوا
ً
    

                           يط ر بلدها حكم وضائن  ص  .

:
 
 اامســـا
 
لـــ د دوـــائق ت بفـــق  ـــنإ املـــاد  بدـــرار  شـــت ك يطـــ ر  ـــ         

ل
                                              ت
ل
 

                                        لرا  املاة  اح ا لف   احبل يا،  اح  ة.

:
 
 سادسا
 
      صحف . ل                                       ل حت صهنا اح    ور مشرإ ط  اوارا   احر        

 
ل
    املخاحوـا، ارت

ً
 حف  و  كن  ا

ل
                

ً
                            كبـح   ـن  تـ ا، ووالـ   تـم بفـع             

                                    ا حفا،  و و  املخاحو  مل  وشيا  ر د 

ـــال  ــ ـــــ د  حابلفــ ـــو    لــ ــ ـــــرا ا،  اضــ ـــع مرــ ــ ـــــ ي   ــ ــــ  يداضــ ــ ــــ  وعـ                                                  حفـــ

          املخاحو   

ـــا ر  تووفــــ   خــــاحو         وعــــ       حفــــ  ـــ   ظـ                                            تواوحــــح طــــ  اي عــــ  ا   ـ

               د وحهم محف                                                 حما  واعو  احع        ر رهم    حب ا  و  

                                                           املراطــة اح ا ــ   و    ــ  مرــرا هم   ــا  ، رصــحف  طــ  د ائــر و  فــ   

ـــق 
ي
ـــ  بلدهـــم  تا ل   بلاـــ  و  نحـــ    ضـــا، وحمـــا  وضـــائف  غفابفي
ي
                                    ي             

                            بحخاحوا،  حما  واعو  احع  .

  ـــا تطـــ ر  ــــ         و   فـــ   ح
ً
ــــ  كن ـــ ا              ـــنإ ا حمـــا  احدضـــائف  احغفابفي
ً
                           ي       

              و ـــــ  اوالعـــــ                                       د   مبــــ   املخـــــاح   لضــــر  ـــــبث املخاحوــــ  و  

                                            ف   ص وا،   ي    ل  تاراا ارتماب املخاحو .

                                                       حفــ  وعــ  يداضــ ي مصــداط املخاحوــا، احتــي حــم تطــ ر صهــا وحمــا  

                             وضائف  وبت ض  ر واعو  احع   

   

 لذلك،

               تم  نا ا وت اح  
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 األسباب املوجبة النص املقترح نص الحاليال

                                                                   تخفيض منح التعلي  في القطاع العامتخفيض منح التعلي  في القطاع العام     :        اليسعو            الرابعة و       املادة  
 

 

    عـــــــ    ـــــــر  ـــــــا  و   ـــــــا   تخوـــــــض وـــــــفم  ـــــــ ح احا لـــــــفم 
ً
                                               ــــــا
ً
    

بـــــــــت اإدارا،  املسؤصعــــــــا،  ــــ يا،            م                    املدــــــــرر   ــــــــ  وم ــ ــــ   احبلـــ ــ ـــــ  كا ــ ــ                       اح ا ــ

  تــــ                                             اتلــــادا، احبلــــ يا،  صــــائر وشــــيا  احدــــاعو  اح ــــا  
ً
  راجفا
ً
    ــــ              

ـــب        8181-    8102               اح ــــــا  اح را ــــــ ي  ــ                     ــــــ  املدــــــرر  طــــــ  اح ـــــــا     %  05      بنعـ

                                                             اح را  ي احعابق   ل  و    تاـ مى  ـ  اووـ  د امل احـ   طـ  ت ا عفـ  

                                   وظون اح  ح  حلحورودي  ط  اوي   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   طـــــ  صـــــ فت  ـــــبث م  ـــــا  املـــــ ح امل رصـــــف  طـــــ  احد ـــــا  اح ـــــا  د   

                        ملـــ   وـــض احوـــوار  احشاصـــ                                 احاوصـــع طـــ   ـــنإ اح حلفـــ   احعـــع 

              ب   امل  ف    

 

            بناء  عليه،

 

                     تم اوت اح  نإ املاد .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

            لتصـــرف لتصـــرف                                                 تنظـــي  مســـألة املوضـــوع    باتنظـــي  مســـألة املوضـــوع    با     :                 الخامســـة واليســـعو        املـــادة  

                                                                                                                وإجـــازة اســـتثنائية لتخطـــ  العـــدد القـــانون  ملـــوظف  الفئـــة األولـــى وإجـــازة اســـتثنائية لتخطـــ  العـــدد القـــانون  ملـــوظف  الفئـــة األولـــى 

                                            املعين   من اارج املال  املعين   من اارج املال  
 

ّ  اوومو     ة  هل  ص    ـ  تـاراا عوـاذ  ل
ل
    ع    ر  ت

ً
                                          ا

ل
             

ً
    

                                                      ـــــــنا احدـــــــاعو   بن ـــــــاد  توليـــــــع  ـــــــا يحكـــــــ  تولي ـــــــ   ـــــــ  املو ـــــــو    

    يـــــام                                                    باحاطـــــر   لـــــ  اإدارا،  املسؤصعـــــا، اح ا ـــــ    محاحـــــ   ـــــ  حـــــم

                                                       تولي ـــ   لــــ  احادا ـــ  طــــ  حــــاة تـــو ر، ح يــــ  إلـــر ط احادا ــــ  واهــــ  

                                                      ــــ د صــــ وا، اوي  ــــ     ــــ ح  ــــ  حــــم تاــــو ر  ــــ هم إلــــر ط احادا ــــ  

                                                     ت واض ضر  ت ادة وفحا  راتج إلهر     كـت صـ    ـ  احعـ وا، 

                                                   اح شـــــر ا  لـــــ   راتـــــج إلـــــهرا   ـــــ  كـــــت صـــــ    ـــــ  احعـــــ وا، اح شــــــر 

         ن  وإلهر.                                     احااحف   م ا   مل   بلال  عا   راتج ن 

 وحــــ  املــــ را  اح ــــا ي   
ً
ّ  اوومو ــــ  طــــ  حــــاة   ـــ ها  عــــادب  لــــ

ل
                 ي   كحـــا ت

ً
                               

ل
     

                                                       باحاطـــــر   بن ـــــاد  موواوــــــ  بنحـــــ ي اإدارا، و  املسؤصعـــــا، اح ا ــــــ  

                                                           ة  هل  صنا      تاراا   ـ   باحاطـر    طـ  حـاة ت ـنر  ل هـا 

ـــنا     لـــــ    ـــــاش احادا ـــــ  و   ـــا   ـــــ  بهايـــــ  احعــ                                                        ذحـــــك  تورـــــج  ل هــ

 
ً
 ت واض احطر    دا
ً
                          حما  احودر  ا  ل  و  إ.                  

                                                                 بطـور  اصـاق ائف   ملــر   احـ      اصـ  كــت  ـ  تـم ت في ــ  طـ   ظـائ  احونــ  

ّاــ   ــ                                                                  ا  لــ   ــ   ــارج املــ ك اإدار   اح ــا   و ضــ ى طــ  اوي  ــ   تــ   ت

                                                              شر ص وا،       اد  ـوظون احونـ  ا  لـ  امل اصـ ي    ف ـ    ـ  دا ـت 

ـــ د ـــال   ــ ـــ ي مرحــ ـــ  و  يا ــ ـــ ك  لــ ـــ                                املــ ـــ    ــ ـــ  امل ف ــ ـــ  ا  لــ ـــوظون احونــ                               ــ

                                  مرحال    د  وظون  نإ احون .   %  51                          ارج امل ك ط  رحفع ا حواة 

      مرـــــال           م  ـــــا                           م           طـــــ  صـــــ فت ت اـــــفم  عـــــعح  املو ـــــو م   باحاطـــــر  

                                                         اصـــاق ائف  حاخ ـــن اح ـــ د احدـــاعومن ملـــوظون احونـــ  ا  لـــ  امل ف ـــ   

                   ارج امل ك

 

            بناء  عليه،

 

    .                  تم اوت اح  نإ املاد
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

      مـــــن مـــــن       11                  مـــــن املـــــادة مـــــن املـــــادة       44                          تعـــــديل الفقـــــرة تعـــــديل الفقـــــرة      :         واليســـــعو           السادســـــة      املـــــادة  

          19941994  //    2525                        القانو  رق  القانو  رق  

 

ضا  مل  احودر        احـ         0226   5 8                  احدـاعو  روـم    0            املاد     6 ل               يل

        احاال :

 طــ  احــ  ر  اح حدــ           يادالــ ى
ً
                  وفلــ   تــ   حفاتــ   كــت  ــ  يناخــج عائبــا
ً
                                  

 يلتعج   دا حألصس احااحف :
ً
                         حااراا عواذ  نا احداعو   ت واضا
ً
                                

 

  ــ  د ر  عفابفــ              ــ   خططــات     %  81 -
ً
                احشــهرا  مذا اعاخــج عائبــا
ً
                       

        اح  .

  ـــــــ  د رتـــــــ      %  61 -
ً
            ـــــــ   خططـــــــات  احشـــــــهرا  مذا اعاخـــــــج عائبـــــــا
ً
                                  

       بيا  .   عفا

  ـ  نـ ث د را،   %  41 -
ً
                 خططات  احشهرا  مذا اعاخـج عائبـا
ً
                                    

  .      عفابف 

  ــ  ورفــع د را،                      ــ   خططــات  احشــهرا    %  25 -
ً
               مذا اعاخــج عائبــا
ً
               

                عفابف    ا  و .

 

 

 

 

 

 

      اواــــ د                              تل يــــ  املخططـــا، احشــــهرا  حل ـــواب                حفـــ  وعــــ  يداضـــ ي 

                                                         ب رادـــ  وكثـــ    احـــ  تمـــو   رتب ـــ    ـــ د احـــ  را، اح فابفـــ  احتـــي 

           ا ك واب      و ضو 

 

                                                    حفــــــ  وعــــــ    يجــــــول مووــــــا  احضــــــرر   ــــــائ ، اح ــــــواب احعــــــابد   

                            اض  ط  ظت تد  هم ط  احع  

 

            بناء  عليه،

 

  .                   تم اوت اح  نإ املاد   
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                         بيع املصادرات في امل اد العل يبيع املصادرات في امل اد العل ي     :         واليسعو           السابعة      املادة  

 

 

   ّايـــ ا،  ل فـــ  د راـــ  و    ـــ  ا واضـــا                                                        تجـــر  اإدارا، اح ا ـــ   

ّ بف هــــــا بحوا دــــــ  احدضــــــا                                                       حبفــــــع املضــــــبووا،  املطــــــادرا، اواــــــائ

 حدـــووهم احشـــر ف  طــــ  
ً
                   املخـــا    ـــا حـــم ين ـــح و ـــواصها وضـــائفا
ً
                                

        إلعبها. 

                              ، املركبـــا،  ايحفـــا،  لـــ  وعوا هـــا          املطـــادرا              تشـــحت املضـــبووا، 

                                     ا  واة اح د ي  املضبوو  حفنحا  ر ،.

   ــــ ــ ّا ـ ـــــاب اوي ــــ  حعــ ــــ  طـــ ــ ــــواة اح د يـ ــ ـــع  ا  ـ ــ ـــ ، احبفــ ــ ــــود   لطــ                                                  تـــ

                            تسات  ح  ميرادا، املوالع .        اح ا  

  يط ر     لار املاحف .                                   تل د دوائق ت بفق  نإ املاد  بدرار                     

 

 

 

 

 
 

 

ـــا                                    طــــــــ  صــــــــ فت احاطــــــــر  باملضــــــــبووا،  املطــــــــادرا،  ــ ــ ّاةهـ ـــــ   تخ ــ                ـ

 د   ر  ي 
ً
          حوت ا، ووال  ر ا
ً
                 

ّا                                     ط  ص فت لااد  ميرادا، اوي

 

            بناء  عليه،

 

  .                   تم اوت اح  نإ املاد   
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                طــــــــرح اللوحــــــــات العموميــــــــة غ ــــــــر املباعــــــــة طــــــــرح اللوحــــــــات العموميــــــــة غ ــــــــر املباعــــــــة       ::              ليســــــــعو  ليســــــــعو      واوا                  الثامنــــــــةالثامنــــــــة            املــــــــادة املــــــــادة  

            للبيـــــــــع للبيـــــــــع             19941994  //    1111  //  44            تـــــــــار   تـــــــــار             314314                                                      املســـــــــترجعة بموجـــــــــب القـــــــــانو  رقـــــــــ  املســـــــــترجعة بموجـــــــــب القـــــــــانو  رقـــــــــ      و و 

              للعمومللعموم

 

ــــ   ــ ــ ــ ـــــا، اح حو فــ ــ ــ ــ ــــ   احلوحـ ــ ــ ــ ـــ  املبا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  غ ـ ــ ــ ــ ـــــا، اح حو فـ ــ ــ ــ ـــــرح احلوحـ ــ ــ ــ                                                    ت ـ

ـــت ر   ــ بـــــــت اإدار  بحورـــــــج وحمـــــــا  ا          املعــ       تـــــــاراا      326       حدـــــــاعو      م                        ـــــــ  وم

          حل حـو   ـ     فع    حلب                   حو ف  ط  احا ا ة"               "  ع حوحا،       0226    00   6

لـــــــ د بـــــــ ة  ّاد  لنـــــــي   لـــــــ  و  يل                                           ل        ا شـــــــيا  اح بف فـــــــ   بحورـــــــج  ـــــــ

                                                         اح ــــــــرح حلوحــــــــ  احعــــــــفار  احعــــــــفاحف  بــــــــعرف     لفــــــــو  ح ــــــــ   حب اعفــــــــ   

                                           احطغ    احشـاح   بخحعـ    لفـو  ح ـ   حب اعفـ            احكب                 حأل توبيس

ّئ .                                                      ل  و  تمو  حوح  ا  توبيس احكب   غ   وابل  حلاج

 

ـــ ــــ د دوـــــائق ت بفـــــق  ــ ـــت ك                   تلـ ــــج وـــــرار  شــ ـــ                            نإ املـــــاد  بحورـ        لرا       بــ

                                                  اح ا لف   احبل يا،  ا إلغاة اح ا    اح دت  املاحف .

 

 

 

 

 
 

                                                         ط  ص فت ا صاواد     احلوحا، اح حو ف  غ ـ  املبا ـ  باح رادـ  

ّا                                  ا  نت  لااد  ميرادا، اوي

                                                طــــــــ  صــــــــ فت اووــــــــ   ــــــــ  ا  احــــــــاد  لــــــــ  احعــــــــفارا، اويطوضــــــــف  

ـــــفا ــ ـــــا حاة احعــ ــ ـــــاة  اصــ ــ                           را، اويطوضـــــــــف  كعـــــــــفارا، ورـــــــــر                        ح عادــ

                     شمت  خاح  حلداعو  

 

            بناء  عليه،

 

  .                   تم اوت اح  نإ املاد   
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    ::                        نشر القانو  نشر القانو               واليسعو           التاسعة      املادة  

                                                                                                ت صهنا احداعو   ور مشرإ ط  اوارا   احرصحف .ت صهنا احداعو   ور مشرإ ط  اوارا   احرصحف .        ح  ح
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