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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

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

 )ليرة( 2019العام 

 املوازنة العامة

                   2164.66.2260496000            الجزء ا و  

                  164.0664460.26000             الجزء ال ا  

                   61216000...2.6.1.6 موع املوازنة العامةمج

 املوازنات امللحقة

               92600060006000                       مريرية ال انصيب الوطن 

               6.6.0169016000                                       املريرية العامة للح وب والشم ر  ال كري 

                  2622.642.612.6000        االتصاالت

                  2661069.060246000 مجموع املوازنات امللحقة

  0                 2.6224624.6162600 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

                   990009000..1.69196                 الوا قات العاقية  –           الجزء ا و  

     6000   121 6   229 6   .9. 6 6                    الوا قات االستث ائ ة  –             الجزء ال ا   

                   61216000...2.6.1.6  مجموع املوازنة العامة 

 املوازنات امللحقة

               92600060006000                       مريرية ال انصيب الوطن 

               6.6.0169016000 املريرية العامة للح وب والشم ر  ال كري 

                  2622.642.612.6000        االتصاالت

              069.060246000    2661 مجموع املوازنات امللحقة

                   2.6224624.61626000 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  

                                         ة سدددل  النزي دددة املعطدددا  لكار ددداء ل  دددان  ق مدددة       ولتغط ددد                    واالأتمددداقات افضددداف ة

                                               ااددددددددرا  سدددددددد رات لزي ددددددددة  العملددددددددة الل  ان ددددددددة  جددددددددا  قصددددددددي               مل ددددددددا   . .      9511

                                                  ومتوسطة وطويلة، وذلك  قرا ات تصر  أأ وزير املال ة.
 

 ألى:         الحكومة     تطلع  - 2
 
     مجلس ال واب فصل ا
 
                  

                                       ال جز املحقق    ت ف ذ املوازنة والنزي ة،  -

                 املرو   وافضاف ة،                 انفا  االأتماقات  -

                                                 مق اط الريون الرالل ة والنا ج ة ال   تم ت ريرها،  -

                    كمدددددا  دددددالعمات ا ج   دددددة                                              نت جدددددة اادددددرا  سددددد رات النزي دددددة  العملدددددة الل  ان دددددة  -

  ،                                           املجاز اارا ها  موجب ال  ر ا و  مأ هذه املاق                       املجاز   قوانين لااة.

               سلفات النزي ة.  -

  

                            حسابات القروضحسابات القروض      ::                          املادة السادسةاملادة السادسة

                                                                 يفددددتح للقددددرو  ح ددددا ات لزي ددددة لااددددة تق ددددر لاددددا الق مددددة املق وضددددة مددددأ ماددددا هددددذه 

 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
 
                                        
 
                                         

 

                                                               ع افنفدددا  مدددأ اتفاق دددات الا دددات ال قريدددة والقدددرو  النا ج دددة ال ددد  تعقدددر    ي  ددد - 1

                                                             مددددددددع م تلدددددددد  افقا ات واملبس ددددددددات العامددددددددة وال لددددددددريات  عددددددددر اقرا هددددددددا  موجددددددددب 

                                                               مراسدددددد م  ادددددداق   أددددددأ مجلددددددس الددددددوز اء مو قددددددوانين ادددددداق   أددددددأ املجلددددددس ال  ددددددا   

      قيدددوان                                                               سدددواء مكدددان هدددذا افنفدددا  مدددأ الجدددزء املحلددد  مم مدددأ الجدددزء ا ج  ددد  لرقا دددة 

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

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

   بدددددد                                                                  يجدددددري تحويددددددا ا مددددددوا  الددددددوا ق  مددددددأ الجاددددددات الواه ددددددة الددددددى افقا ات العامددددددة أ - 9

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

  دد  
 
    ق ددو  الا ددة االأتمدداقات الازمددة لاددا 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 

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

                                                ح اب التب أات والا ات العائر للنزي ة الل  ان ة.

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

      0261 /  09 /  11              الصدددددداق   تددددددا ي         04262                              موضددددددع الت ف ددددددذ  موجددددددب املرسددددددوم  قددددددم 

                        قريدددددة ح ددددد  يمكدددددأ نقدددددا هدددددذه                                         ألدددددى االأتمددددداقات افضددددداف ة املتعلقدددددة  الا دددددات ال

                                                                      االأتمددداقات مدددأ   دددر الدددى  لدددر  قدددرا  مدددأ الدددوزير امل دددت  ووزيدددر املال دددة  عدددر تأ دددي  

                                                                  املراقدددددب املركددددددزي لعقدددددر ال فقددددددات، و عدددددر من ت  دددددد  افقا   املع  دددددة    ددددددة الجاددددددة 

                          الواه ة  إجراء هذا ال قا.

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

                        وتعرياتدددددددددددده )قددددددددددددانون املحاسدددددددددددد ة       0261 /  09 /  11      تددددددددددددا ي         04262           املرسددددددددددددوم  قددددددددددددم 

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

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

               ة موج دددددات يتعدددددر                                                   واملتعلقدددددة  الا دددددات املعطدددددا  لدددددا  سددددد ة مال دددددة مع  دددددة لتأقيددددد

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

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

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

                           الى موازنات ال  ين الاحقة.         والقرو 

 

                                                        فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية      ::                          املادة الثامنةاملادة الثامنة

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

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

  م                                                                           الددددوز اء،  فددددتح اأتمدددداقات اسددددتث ائ ة مو اضدددداف ة مو   قددددا اأتمدددداقات  دددد  موازنددددة العددددا
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                                                                      ، ألددى من ال تتجدداوز هددذه االأتمدداقات مائددة مل ددا  ليدد   ل  ان ددة، ويجددب من تعددر      9102

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

                                        إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات      ::                          املادة التاسعةاملادة التاسعة

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

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

                                     التر ي  ألى احت اط  كا موازنة ملحقة.

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

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

               امل قو  اليها. 

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

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

                                                            امل صصدددددة لا ئدددددة اقا   ال دددددي  وا ل دددددات واملرك دددددات الدددددى موازندددددة الا ئدددددة   –        افقا يدددددة 

                                                    نظمددددة النااددددة بهددددا،  قددددرا  مددددأ وزيددددر املال ددددة،   عددددر تأ ددددي                    املددددذكو    عددددر اددددرو  ا

                            املراقب املركزي لعقر ال فقات.

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

        ف مدددددددددا لددددددددد                                    دددددددددة وال لدددددددددريات مدددددددددأ فصدددددددددا الدددددددددى فصدددددددددا  لدددددددددر                   موازندددددددددة وزا   الرالل

                      ي  املراقددب املركددزي لعقدددر                                   مددأ وزيددر الرالل ددة وال لدددريات  عددر تأ دد        قددرا          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 املطلو ددة   –                                     تلحددف  دد  املوازنددة العامددة )وزا   املال ددة 

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

                                                           ( وهوامش ا   ا  ألى هذه القرو  ف ما يتعلق  املصا   افسام ة.       لومات ة   ومع
 

                                                                   تحدددرق مادددو  و دددروط االسدددتفاق  مدددأ الفوائدددر املرأومدددة، وهدددوامش ا   دددا  ألدددى هدددذه 

                                                             القدددددرو  ف مدددددا يتعلددددددق  املصدددددا   افسددددددام ة  موجدددددب نظدددددام لددددددا  يصدددددر   مرسددددددوم 

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

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

          العموم ة.

 

                الناادددددة مو ممدددددوا                                                      ممدددددا ف مدددددا يتعلدددددق  دددددالقرو  املرأومدددددة مدددددأ ممدددددوا  مصدددددر  ل  دددددان

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

                                                    روطه وذلددك  دداق  ا  مددأ وزيددري املال ددة واالقتصدداق والتجددا                       لاسددتفاق  مددأ الددرأم و دد

                                 عر استطاع  مي حاكم مصر  ل  ان.

 

 
 

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

                                                                       تدددددوزع  مرسدددددوم يت دددددذ  ددددد  مجلدددددس الدددددوز اء،    ددددداء  ألدددددى اق ددددد ا  الدددددوزير امل دددددت  ووزيدددددر 

، االأتمددداقات املرادددر   صدددو   اجمال ددة  ددد
 
                                  املال ددة معدددا
 
               املوازندددة العامدددة                  م تلددد  م دددواب          

                                                                  امل صصدددة للمعالجدددة  ددد  املبس دددات وامل تشدددف ات الناادددة والحكوم دددة والعقدددوق مدددع 

                        ا ط اء    القطاع النا .
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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

                                                      ل قرى التي ليس فيها ب دياتل قرى التي ليس فيها ب ديات
 

                                              اقات املحصددددلة لصددددال  ال لددددريات، ق ددددا توز عاددددا، م لدددد                             تقتطددددع وزا   املال ددددة مددددأ افيددددر 

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

                                                                   لددددددددريات ) ددددددددرالت طاقددددددددة وادددددددد انة وتجايدددددددد ات وت ظ فددددددددات(  واسددددددددطة وزا   الرالل دددددددددة 

      الل دددددددة                                                                   وال لدددددددريات. تدددددددوزع افيدددددددراقات  مرسدددددددوم   ددددددداء  ألدددددددى اق ددددددد ا  وزيدددددددري املال دددددددة والر

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

                                                                    ت دددددت ر  أ دددددا   الرسدددددم ال لدددددري ألدددددى املحروقدددددات  ع دددددا   افيدددددراقات املحصدددددلة لصدددددال  

                                               ال لريات مي ما و قت    موازنات ال  ين ال ا قة.

 

 
 

                                                                                        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      1204       ق مددددة                                               تعطددددس مبس ددددة كار دددداء ل  ددددان سددددلفة لزي ددددة طويلددددة ا جددددا 

                             ت ددددا  الددددى ال ددددلفة املعطددددا   موجددددب               ليدددد   ل  ان ددددة(     ات      مل ددددا                     ملدددد  وسدددد عمائة وسددددتة )

                لت دددددرير رجدددددز  دددددراء            مل دددددا   . .      724       ق مدددددة       9102 / 1 /  99      تدددددا ي       004            القدددددانون  قدددددم 

                                               ومق دداط القددرو  لصددال  مبس ددة كار دداء ل  ددان، ألددى من              وت ددرير فوائددر           املحروقددات

 
 
 تبق  ال دلفة  دأمر مدأ محت دب املال دة املركدزي  عدر موافقدة وزيدر املال دة وت درق نقدرا
 
                                                                         

 م هددا  القددر   ألددى 
 
                  وألددى من يعتبدد  مجددرق اسددتعما  الجاددة امل ددتلفة لاددذه ال ددلفة اقددرا ا
 
                                                           

                                            الت رير وفق ا سس امل صو  أليها    هذه املاق .

                                                                     وز ملبس ددة كار دداء ل  ددان وألددى م ددبول  ها من ت ددتعما ال ددلفة مو مي جددزء م هددا     ال يجدد

                                       ي  الغاية ال   مأط   مأ مجلاا.

           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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  الثانيالثاني  الفصلالفصل

  تعديالت قوانين البرامج تعديالت قوانين البرامج 

                     تعديل قوانين البرامج  :  ة    عشر         الرابعة       املادة 

 ملا يل :
 
        يعر   رنامج اأتماقات الرفع    كا مأ قوانين الب 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 و  دددة الغر  دددة ملري دددة  يددد وت(،     9110

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

              الشكا التال :                                     (  ح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى 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          تش  اا

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

           واقا ا هددا        الرولددة         اسددتغ اء      سدد  ا     دد         العامددة         لددوقا ات       م ن ددة        لتشددي ر         رنددامج        قددانون 

        كمراكدددز        تشدددغلاا      ال ددد            واف شددداءات        امل دددا           اسدددتئجا        ومكدددا        مأ ددداء    أدددأ         الرسدددم ة

                                                 ح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :     لاا.         ومكاتب
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 202. 

 مل ا  لي   100 .22 .14 200 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 2022 

 مل ا  لي   .12 .14 200 200
 

                     )وال اق  قون تعريا(.  
 

  :                            قانون برنامج ف  وزارة املالية - 2

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

                  األراض ي ال بنانية

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

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

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

                  ألى الشكا التال :                                ح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع
 

       ليصبح:

2019 2020  

 م يار ليرة . -

    

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019  

 م يار ليرة .

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

        أ بيروت                  الجمارك ف  حرم مرف             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  النام دددددددددددة أشدددددددددددر  مدددددددددددأ القدددددددددددانون  قدددددددددددم 

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

                                  "م" قانون  رنامج    وزا   املال ة:
 

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

                          الجمارك ف  حرم مرفأ بيروت             املوحد إلدارة

      يصبح:     بحيث 

                                      )مريريددة املال ددة العامددة واملريريددة العامددة                                        قددانون  رنددامج ف شدداء م ن ددة وزا   املال ددة

           الجمددددددا    دددددد                                         ولت ف ددددددذ مشددددددروع ا شددددداء امل ندددددد  املوحددددددر فقا                   للشدددددبون العقا يددددددة( 

  .              حرم مرفأ  ي وت
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

                                                                      قددددانون  رنددددامج ف شدددداء م ن ددددة وزا   املال ددددة ولت ف ددددذ مشددددروع ا شدددداء امل ندددد  املوحددددر 

                           الجما      حرم مرفأ  ي وت.       فقا  

                   وال اق  قون تعريا.

 

                                               كما يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :

      الية:                                                مساهمة ملج س اإلنماة واالعمار إلنشاة أبنية لوزارة امل  -

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

 م يار ليرة .26 .16 .1 12

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 م يار ليرة .16 .1 .166
     

                     )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 26160 9 4 2
 

        بدال ممل:

2019 2020 2021  

           م يار ليرة 9 4 166160
 

                     )وال اق  قون تعريا(.

 
 

                                            قانون برنامج ف  وزارة األش ال العامة والنقل: - .

                       اإلسمان والتنظيم املدني:  –                               قانون برنامج ألعمال اللم والفرز  -

         ( املعرلدددة     0227      وازندددة   )م      0227 / 1 / 7      تدددا ي       699                             املددداق  العشدددرون مدددأ القدددانون  قدددم 

  (     9111        )موازندددددددددة       9111 / 9 /  04      تدددددددددا ي       071                               املددددددددداق  النام دددددددددة مدددددددددأ القدددددددددانون  قدددددددددم 

                                 افسدددددكان والت ظددددد م املدددددر  ( وتعرياتددددده،   –                                )قدددددانون  رندددددامج  أمدددددا  ال دددددم والفدددددرز 

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

                       لرفع ألى الشكا التال :                           (  ح   يوزع  ا ر اأتماقات ا 8   910
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022 202. 

 م يار ليرة . 10 2 .1 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021 

 م يار ليرة 2 .1 .1
 

                     )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  مددددددا فيهددددددا   –                                          قددددددانون  رنددددددامج لتوسدددددد ع وتأه ددددددا طريددددددق ال ددددددلطان ة  ، ( 7   910

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

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

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

2019 2020 2021  

 م يار ليرة .1.6 . -
 

 
 
 بدال
 
    ممل:     

2019 2020  

 م يار ليرة . .1.6

                     )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      معادددددددر       ا شددددددداء       ملشدددددددروع         رندددددددامج       انون  قددددددد   ، (    9107

                         ح دددد  يددددوزع  ادددد ر اأتمدددداقات    ،        وال حددددري         البدددد ي        لل قددددا        العامددددة          للمريريددددة       وم ندددد 

                        الرفع ألى الشكا التال :
 

       ليصبح:

               ) آال  اللي ات(

2019 2020 2021 

- 96.006000 662..622. 
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

               ) آال  اللي ات(

2019 2020 

662..622. 96.006000 
 

                     )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  رندددددامج ف شدددددداء مرفددددددأ سددددد ا    دددددد  للددددد ج جون دددددده ال ددددددال     9107        )موازندددددة 

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

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

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

               ) آال  اللي ات(

 2021 2020 2019 التنسيح

              إنشاةات أخرى 

. / 9 / 1.0   / 6.22    / 222   / 9 / 1  

126..26211 1269..6.40 26.6262.9 

                      ارات ومراقبة لانشاةات                نفقات دروس واستش

. / 9 / 1.0   / 6.22    / 229   / 1 / 2  

- - 4006000 

   

  ممل:
 
     بدال
 
    

               ) آال  اللي ات(

 2020 2019 التنسيح

              إنشاةات أخرى 

. / 9 / 1.0   / 6.22    / 222   / 9 / 1  

1.6.006000           1269..6.40           

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة لانشاةات

. / 9 / 1.0   / 6.22    / 229   / 1 / 2  

0  0  

 

                     )وال اق  قون تعريا(.

 
                 البتاااااارون )بمااااااا فياااااا    –     جبياااااال   –                              ن برنااااااامج لتنفياااااا  نريااااااأ القد سااااااين      قااااااانو  -

         االستمالك(
 

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

                                                                ح دددددد  يددددددوزع  ادددددد ر اأتمدددددداقات  رنددددددامج الددددددرفع لقددددددانون  رنددددددامج لت ف ددددددذ طريددددددق 

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

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

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

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 9 11 -
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة 11 9
  

                     )وال اق  قون تعريا(.      

 

 

                 مرجعيااااون )بمااااا فياااا    –                         كمال تنفياااا  نريااااأ  فاااار رمااااان                 قااااانون برنااااامج الساااات -

         االستمالك(
 

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

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

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

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

              الشكا التال :
 

       ليصبح:

               ) آال  اللي ات(

2019 2020 2021 

21612.629. 166.006000 4216202 
     

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة .169 2162.0
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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      القاع  -          رأس بع بك   -          التوفيقية                                  قانون برنامج الستكمال وتأهيل نريأ  -

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

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

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

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

       ليصبح:

               ) آال  اللي ات(

2019 2020 2021 2022 202. 

1.6.0.6164 1060006000 1060006000 .60006000 164916..6 
 

 ممل:
 
    بدال
 
    

               ) آال  اللي ات(

2019 2020 2021 2022 

1.60006000 1060006000 1060006000 .60006000 
 

        تعريا(.             )وال اق  قون 

 
  :                                   قانون برنامج ف  وزارة الدفاع الون ي - 6

                                                              قانون برنامج لتحقيأ عتاد وتجايزات وف   تحتية ملحة لصال  الجيش -

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

      السددد ما    ،        وتعرياتددده                                                  تحق دددق أتددداق وتجايددد ات و نددد  تحت دددة ملحدددة لصدددال  الجددديش(

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

                                                 ح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :

 
 

 

       ليصبح:

 (ال يرات بآال )

 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات فنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
0  .062226.00           .2612.6000           

                    تجايزات فنية مخت فة

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 9  
46.49699.          26.006000          1.621.6002           

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 10  / 111   / 210   / 224   / . / 1  
0  2.06000        .226000        
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 2021 2020 2019 التنسيح

              تجايزات ل نقل

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 6 / 1  
0  ..66.06000           9.60606000           

                   إنشاة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 222   / 2 / 2  
0  1.6.206000           2.6.106000           

       متخصصة             صيانة أبنية

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 2 / 2  
0  .601.6000          .62266000          

                       صيانة التجايزات الفنية

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 4 / 1  
0  .406000        46.406000          

                  صيانة وسائل النقل

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / . / 1  
0  .6.006000          2.6..66000           

                     نفقااااااااااااااااااااااااااااات دروس واستشااااااااااااااااااااااااااااارات 

               ومراقبة مخت فة

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

.  0  46.406000          

            466.606002.            11169126.00          .46.49699 موعاملج

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 (ال يرات بآال )

 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات فنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
.2612.6000           .062226.00           

                    تجايزات فنية مخت فة

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 9  
1962..6000           26.006000          

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 10  / 111   / 210   / 224   / . / 1  
. 226000       2.06000        

              تجايزات ل نقل

. / 10  / 111   / 210   / 224   / 6 / 1  
9.60606000           ..66.06000           

                   إنشاة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 222   / 2 / 2  
.061206000           1.6.206000           

                   صيانة أبنية متخصصة

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 2 / 2  
.62266000          .601.6000          

                       صيانة التجايزات الفنية

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / 4 / 1  
46.406000          .40   6 000    

                  صيانة وسائل النقل

. / 10  / 111   / 210   / 22.   / . / 1  
2.6..66000           .6.006000          

            11169126.00            2161106000. املجموع

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

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

            السدددددددد ما املدددددددداق     ،        وتعرياتدددددددده                ا ددددددددا الع قوقيددددددددة                       قددددددددانون  رنددددددددامج فزالددددددددة الق   (    9107

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

                                                 ح   يوزع  ا ر اأتماقات الرفع ألى الشكا التال :
 

       ليصبح:

2019 2020 2021 2022  

 م يار ليرة .26 20 10 .

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020 2021  

 م يار ليرة 20 10 .129
 

                    وال اق  قون تعريا(. )

 

                                              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  رندددددددامج   ن دددددددة الجامعدددددددة الل  ان دددددددة(، السددددددد ما املددددددداق      0224

  (     9108        )موازندددددددددة    8   910 / 4 /  08      تدددددددددا ي      72               مدددددددددأ القدددددددددانون  قدددددددددم               النام ددددددددة أشدددددددددر 

                                                 ح   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  -

                                            دارة املر  ية لوزارة التربية والتع يم العال     واإل 

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

         الرسدددم ة        املدددرا س      دددين           معلومات دددة        اتصددداالت      نظدددام       ف شددداء         رندددامج        قدددانون   (     9107

          اأتمددداقات       اددد ر      يدددوزع       ح ددد          العدددال ،          والتعلددد م         ال    دددة        لدددوزا           املركزيدددة         وافقا  

  :      التال        الشكا     ألى      لرفع ا
 

       ليصبح:

 2022 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 11.   / 9.1   / 224   / . / 1      

- .6. .6. .6. 

  مل ا  لي  
                          صيانة تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 11.   / 9.1   / 22.   / 2 / 1  

- 06. 06. 06. 

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

 2021 2020 2019 التنسيح

                    تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 11.   / 9 .1  / 224   / . / 1      

.6. .6. .6. 

 مل ا  لي  
                          صيانة تجايزات ل مع وماتية

. / 11  / 11.   / 9.1   / 22.   / 2 / 1  

06. 06. 06. 

 

                     )وال اق  قون تعريا(.
 

 

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

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

                                                          رندددددامج ف شددددداء وتجايددددد  م ن دددددة مر سددددد ة لدددددوزا   ال    دددددة والتعلددددد م         قدددددانون   (،    9107

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

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

 2020 2019 التبويح

        ...6206        46942..                              مثاث ومفرو ات وتجاي ات مكت  ة  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          06000..26 -                   ا شاء م ن ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9606000 -                   ا انة م ن ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

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

     ..60   .11 6 6        46942.. 912مجموع الوظيفة 

 -        0..196.                              مثاث ومفرو ات وتجاي ات مكت  ة  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          166.162.0 -                   ا شاء م ن ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        6000..4 -                نة م ن ة مت صصة   ا ا  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

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

          262.061.0        0..196. 922مجموع الوظيفة 

 ..46.9.61 161046.12 119الفصل 

 26.006000 119املجموع العام ل فصل 

  

 ممل:
 
    بدال
 
               )بآال  ال يرات(                                                                                                                                                                           

 2019 التبويح

          160.26.00                              مثاث ومفرو ات وتجاي ات مكت  ة  0 / 0 /   996 /   209 /   002 /  00 / 1

          06000..26                   ا شاء م ن ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   209 /   002 /  00 / 1

        9606000                   ا انة م ن ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   209 /   002 /  00 / 1

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

          662006000 912 الوظيفة مجموع

        0..196.                              مثاث ومفرو ات وتجاي ات مكت  ة  0 / 0 /   996 /   299 /   002 /  00 / 1

          166.162.0                   ا شاء م ن ة مت صصة  9 / 9 /   997 /   299 /   002 /  00 / 1

        6000..4                   ا انة م ن ة مت صصة  9 / 9 /   998 /   299 /   002 /  00 / 1

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

          26.006000 922 الوظيفة مجموع

          26.006000 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 املنانأ -

        )موازنددددددة       9110 / 6 /  98      تددددددا ي       196          قددددددانون  قددددددم                             املدددددداق  ال ان ددددددة والعشددددددرون مددددددأ ال

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

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

                                                                    رنامج لأل غا  املائ ة والكار ائ ة    م تل  امل اطق ألى الشكا التال :

 

       ليصبح:

 ل يرات()بآال  ا

 2021 2020 2019 تعريف األش ال الوظيفة

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./10./4.1/222/6/1 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد 

 مائية إضافية
1964.1611. 6262226.2. 66.1.6... 

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./10./4.1/222/6/1 

 اه الشفةإنشاةات مي

مشاريع مياه 

 الشرب
 1160006000  

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./109/4.1/222/6/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه 

الري والصر  

 الصح 

 -  

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./109/4.1/222/6/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

اري وصيانة مج

 األنهر

16.2.6.0. ..66211 9266692 

6..1 

 املصادر التق يدية ل كارفاة

./1./10./6..1/224/9/1 

 تجايزات أخرى 

 

 تجايز  ارفائي
126.926..6 .1462.. 162696414 

 .26062699 9602.6626. 660996.02. املجموع
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 ممل:
 
    بدال
 
    

 )بآال  ال يرات(  

 2020 2019 تعريف األش ال الوظيفة

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./10./4.1/222/6/1 

 إنشاةات مياه الشفة

تأمين موارد 

 مائية إضافية
2660006000 6262226.2. 

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./10./4.1/222/6/1 

 إنشاةات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
0 1160006000 

4.1 

 البناة، االستثمار والتخطيطاإلدارة، 

./1./109/4.1/222/6/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع مياه 

الري والصر  

 الصح 

0 0 

4.1 

 اإلدارة، البناة، االستثمار والتخطيط

./1./109/4.1/222/6/2 

 إنشاةات مياه الري 

مشاريع تقويم 

وصيانة مجاري 

 األنهر

26.006000 ..66211 

6..1 

  كارفاةاملصادر التق يدية ل

./1./10./6..1/224/9/1 

 تجايزات أخرى 

 

 تجايز  ارفائي
1664626.00 .1462.. 

 9602.6626. 6161626.00 املجموع
 

                     )وال اق  قون تعريا(.
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  :                             قانون برنامج ف  وزارة االتصاالت - 2

                                                             قاااااااانون برناااااااامج لتطاااااااوير وتوساااااااعة الشااااااابكة الثابتاااااااة ومتمماتهاااااااا والخااااااادمات  -

        املرافقة
 

        )موازنددددددة       9107 /  00 / 1      تددددددا ي      66                                     ملدددددداق  التاسددددددعة والعشددددددرون مددددددأ القددددددانون  قددددددم  ا

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

                                              يدددددوزع  اددددد ر اأتمددددداقات  رندددددامج الدددددرفع لقدددددانون  رندددددامج         (،  ح ددددد      9108        )موازندددددة 

 ملا يل :                                                         لتطوير وتوسعة الش كة ال ا تة ومتمما ها والنرمات املرافقة، 
 
        وفقا
 
     

 

       ليصبح:

2019 2020 2021  

 م يار ليرة .2 .2 .2

 

 ممل:
 
    بدال
 
    

2019 2020  

 م يار ليرة .2 1.0
 

            قون تعريا(.         وال اق  )
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت اللري يةالتعديالت اللري ية

  

            20122012  //      .26.26                                  قاااانون الساااير رقااامقاااانون الساااير رقااام      مااامل مااامل           601601                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة       ::                            الخامساااة عشااارةالخامساااة عشااارة            املاااادة املاااادة 

                  بنص جديدبنص جديد        هاها                        واالستعاضة عنواالستعاضة عن
  

 

 

عااادل املاااادة 
ُ
          ت
ُ
 ملاااا       2012 /  10 /  22      تااااري       .26                   مااامل قاااانون الساااير رقااام      601 

 
    وفقاااا
 
    

     ي  :

ُ                                                           ُيخصص عشرون باملاية ممل حاصال  امال اراماات الساير املساتوفاة لصاال  

                                   صندوق اإلحتياط ف  قوى األممل الداخ  .

                                          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
 
                     

                  راماااااات نفسااااااا لصاااااال                                            القلااااااة.  ماااااا تقتطاااااع نسااااابة عشاااااريمل باملاياااااة مااااامل ال 

 ألحماااااام املاااااادة 
 
             الصاااااندوق التعااااااوني ل مسااااااعديمل القلاااااائيين وفقاااااا
 
   مااااامل      1.1                                         

ل واملااااااااادة       ..19 / 9  /   14      تاااااااااري       1.0                    املرسااااااااوم اإلشااااااااترا   رقاااااااام     ماااااااامل    .    ح         املعاااااااادح

ل.      ..19 / 2 /  29      تاري      2.                    املرسوم اإلشترا   رقم       ح  املعدح

  .    2019 / 1 / 1ُ                             ُ عمل به ا التعديل إبتداة  ممل 
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 ل تعديل املقترح توزيع ارامات ا
 
 لسير وفقا

 نوع ال رامة

لصال  صندوق 

اإلحتياط ف  قوى 

 األممل الداخ  .

لصال  

 الب ديات

لصال  

صندوق 

تعاضد 

 القلاة

لصال  الصندوق 

التعاوني ل مساعديمل 

 القلائيين

 لصال  الخ ينة

ارامات السير بموجح محاضر 

 ذات نابع أو بواسطة الوسم
20% 14% 0% 0% 46% 

مات املحصح ة ممل األحمام ال را

 القلائية
20% 14% 2.% 20% 19% 

            

 
 

 

                                                                                            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 :

 

 نوع الرسم
 قيمة الرسم

 ل.ل.

        06000..                               ازة عرض دعاية تجارية ت ف يونية  إج

        2006000                             إجازة عمل فنانين )ف ة أولى(:

        06000..                              إجازة عمل فنانين )ف ة ثانية(:

       2.6000                               دخول مرفأ: تصريح شاري مع آلية:

        2.06000                               دخول مرفأ: تصريح سنوي مع آلية:

       2.6000                 أشار/سفرة واحدة:   .                سمة إقامة ل اية 

        1.06000                أشار/عدة سفرات:   4                سمة إقامة ل اية 
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                                                                                    فاااااارض ارامااااااة جدياااااادة ع ااااااى الشاااااار ات السااااااياحية التااااااي فاااااارض ارامااااااة جدياااااادة ع ااااااى الشاااااار ات السااااااياحية التااااااي                                         املااااااادة السااااااابعة عشاااااارة:املااااااادة السااااااابعة عشاااااارة:

                                                                                            تساااااااتقدم وفاااااااود أجاناااااااح فااااااا  حاااااااال تخ اااااااف مااااااامل فااااااا  عاااااااادتها عااااااامل تساااااااتقدم وفاااااااود أجاناااااااح فااااااا  حاااااااال تخ اااااااف مااااااامل فااااااا  عاااااااادتها عااااااامل 

                  امل ادرة.امل ادرة.

 

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

                . . )فقد  ثاثدة      1.111    1.11                                          أار ها يت ل  أأ املغداق    رامدة مال دة  ق مدة 

                                             و  ددددددمح ل دددددداق  مأ دددددداء الوفددددددر ال دددددد ا    املغدددددداق   أ ددددددر                       مايددددددين ليدددددد   ل  ان ددددددة(.

               ت رير الغرامة.

 

                                                                 تحرق ققائق تط  ق هذه املاق   تعل مات تصر  أأ مرير أام ا مأ العام.

 

 

                                                                                          اساااتحداع بعااا  الرساااوم واساااتيفاملها مااامل قبااال املديرياااة اساااتحداع بعااا  الرساااوم واساااتيفاملها مااامل قبااال املديرياااة                                           املاااادة الثامناااة عشااارة:املاااادة الثامناااة عشااارة:

        عامعام                            العامة لألممل الالعامة لألممل ال
 

                                                                تساااااتحدع الرساااااوم التالياااااة وياااااتم اساااااتيفاملها مااااامل قبااااال املديرياااااة العاماااااة لألمااااامل 

       العام:
 

 )ل.ل.(

              فقااط خمسااون ألااف        06000.

             ليرة لبنانية

                                 أأ كا اأان طرق  وذلك أأ كا او  .

              فقااط خمسااون ألااف        06000.

             ليرة لبنانية

                             أددددددددددأ كددددددددددا معاملدددددددددددة نقددددددددددا كف ددددددددددا للعمدددددددددددا  

       ا جانب

             فقاااااااااااااط م تاااااااااااااا ألاااااااااااااف        2006000

       بنانية      ليرة ل

                              لقددددددداء مددددددد ح تصدددددددريح سددددددد وي لدددددددرلو  حدددددددرم 

                              املرا ئ ال حرية لكا أم ا جمرك 

 

                                                     تحدددددرق ققدددددائق تط  دددددق هدددددذه املددددداق   تعل مدددددات تصدددددر  أدددددأ مدددددرير أدددددام 

            ا مأ العام.
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                                                                                      تعديل مدة صالحية جواز السفر والرسوم املتوجبةتعديل مدة صالحية جواز السفر والرسوم املتوجبة                                          املادة التاسعة عشرة:املادة التاسعة عشرة:

             انون املوازناااااة   )قااااا      .201 / 6 /  .1      تااااااري      29               مااااامل القاااااانون رقااااام     ..           تعااااادل املاااااادة 

                               ( مادة صاالحية جاواز السافر والرساوم     .201                             العامة واملوازناات امللحقاة لعاام 

                        املتوجبة ع ي  بحيث تصبح:
 

              )ت ظددددد 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 ظدد م جددوازات       0268 / 0 / 8      تددا ي      68 /  00        نون  قددم        مددأ القددا   7           تعددر  املدداق       أ .

                                    ال فر الل  ان ة(  ح   تص ح كالتال :

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

 لطلب امل ترع ، وُي ر   لقاء  سم جرير.
 
                ُ                    وفقا
 
     

                             وتعريا ها  ح   تص ح كالتال :    88 /  46               مأ القانون  قم    4           تعر  املاق      ب.
 

                                سوم اارا  جواز ال فر كما يل :     تحرق 

 قيمة الرسم نوع الرسم

 )ل.ل.(         جواز سفر

 2006000               ملر  ثاث س وات:

 006000.               ملر  لمس س وات:

 006000.               ملر  أشر س وات:

 
  عطااان ال بناااانيون جاااوازات سااافر ملااادة ساااتة أشاااار لتمكيااانهم  - ج

 
                                                 اساااتثنائيا
 
            

 
 حصااارا
 
      

                        خمسون ألف ليرة لبنانية.        م قيمت                                 ممل القيام بفريلة الحج، مقابل رس
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                                                                                                  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  لددددددر، تعفددددددس ال لددددددريات واتحدددددداقات ال لددددددريات واملبس ددددددات العامددددددة 
 
      ا                                                      لافددددددا
 
    

                              كافدددددة املتوج دددددة أليهدددددا ال اتجدددددة أدددددأ                                       وسدددددائر مصدددددنا  القدددددانون العدددددام مدددددأ الغرامدددددات 

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

                                                                      التصددريح أددأ تلددك ال ددري ة، مو أددأ ت ددريرها للنزي ددة ضددمأ املاددا القانون ددة، وأددأ 

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

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

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

                                                                   ال اتجدددة أدددأ ا دددغالاا  مدددا  الرولدددة العامدددة،  دددرط من تقدددوم ضدددمأ مالدددة مقصددداها 

                                        م ار مأ تا ي   شر هذا القانون  ما يل :      ستة
 

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

                                                               سددددد وات سدددددقط   عامدددددا مدددددرو  الدددددزمأ، وذلدددددك  الن 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    -

                                                وذلدددددددك  الن ددددددد ة لل دددددددرائب والرسدددددددوم ال ددددددد  لدددددددم تقتطعادددددددا مو                     عامدددددددا مدددددددرو  الدددددددزمأ،

    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                             القددددوانين النااددددة بهددددا محكامددددا"                                              اسددددتث اء الغرامددددات ال اتجددددة أددددأ م الفددددات حددددر 

                                                                    محدددددرق  لت دددددوي ها، والغرامددددددات املتعلقدددددة  معالجددددددة امل الفدددددات ألددددددى ا مدددددا  العامددددددة 

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

                                   %  صدددددو   اسدددددتث ائ ة الغرامدددددات املتوج دددددة   85                            لل دددددمان االجتمددددداع ، ت فددددد   ن ددددد ة 

                                                     و التحدداقات ال لددريات مو للمبس ددات العامددة مو ل ددائر مصددنا                      للرولددة مو لل لددريات م

                                                                       القددانون العددام، مامددا كاندد  وسدد لة تحصدد لاا )ممددر قدد  ، ممددر تحصدد ا...(،  ددرط من 

        م ددددار مدددددأ      سددددتة                                                   يددددتم ت ددددرير هددددذه املتددددألرات مددددع الغرامددددات امل ف ددددة لددددا  مالددددة 

                        تا ي   شر هذا القانون.

  

                     ممل قانون ضريبة الدخل    ..      املادة       تعديل                          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 

                            حرق معر  ال ري ة كما يأت : 

                                       النسبة ل رواتح واألجور ومعاشات التقاعد: ب

                                                             )اث ددددان  املئددددة( أددددأ ق ددددم الددددوا قات الصدددداف ة الناضددددعة 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.

                          الناضددعة لل ددري ة الددذي يزيددر                                        )م  عددة  املئددة( أددأ ق ددم الددوا قات الصدداف ة   % 4  -

  (           05.111.111                          سددددددددددتة مايددددددددددين ليدددددددددد   وال يتجدددددددددداوز )     .   / .       111.111 . 6    أددددددددددأ /

                         يخفااااااا  هااااااا ا املعااااااادل إلاااااااى النصاااااااف  و   ،                   لم دددددددة أشدددددددر مل دددددددون ليددددددد       .   .

                                    بالنسبة ملعاشات التقاعد وما يماث اا.
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                                                               )سد عة  املئددة( أددأ ق ددم الددوا قات الصداف ة الناضددعة لل ددري ة الددذي يزيددر    % 7  -

                              لم دددددددددددددددددة أشدددددددددددددددددر مل دددددددددددددددددون ليددددددددددددددددد   وال يتجددددددددددددددددداوز      .   / .   111 .      05.111    أددددددددددددددددأ /

                  ثاثين مل ون لي  .     .   / .          11.111.111 /

                                                        )احددددددر أشددددددر  املئددددددة( أددددددأ ق ددددددم الددددددوا قات الصدددددداف ة الناضددددددعة لل ددددددري ة    %  00  -

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

                 ستين مل ون لي  .     .   / .          61.111.111 /

                                        أددددأ ق ددددم الددددوا قات الصدددداف ة الناضددددعة لل ددددري ة                   )لم ددددة أشددددر  املئددددة(   %  05  -

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

                        ماية وأشريأ مل ون لي  .     .   / .           091.111.111 /

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

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

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

                                                         )خمسة وعشرون بامل ة( عمل قسم الواردات الصافية ال ي ي ياد عامل    %  .2  -

                                    مايتان وخمسة وعشرون م يون ليرة.      ل.ل.   /           22.60006000 /

 ممل 
 
    يطبأ ه ا النص اعتبارا
 
                     01  / 02  / 2019    .  

  

          166166                                                مااااامل املرساااااوم االشاااااترا    رقااااام مااااامل املرساااااوم االشاااااترا    رقااااام       ..  22                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                                   املاااااادة الثالثاااااة والعشااااارون:املاااااادة الثالثاااااة والعشااااارون:

                                                          وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(            19.919.9  //  44  //    1212            تاري  تاري  

 

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

                                       )قانون ضري ة الرلا(  ح   تص ح كما يل :
 

   لدددددى                                                                   حدددددرق معدددددر  ال دددددري ة ألدددددى م  دددددا  املادددددأ التجا يدددددة والصددددد اأ ة و يددددد  التجا يدددددة أ

                الصو   التال ة:

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

                 ت عة مايين لي  .     .   / .         2.111.111 /
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                                                  )سدددددددددددددد عة  املئدددددددددددددددة( أدددددددددددددددأ الق دددددددددددددددم الناضددددددددددددددع لل دددددددددددددددري ة الدددددددددددددددذي يزيدددددددددددددددر أدددددددددددددددأ    % 7  -

          / . ا  عددددددة           94.111.111                               / . ت ددددددعة مايددددددين ليدددددد   وال يتجدددددداوز /         2.111.111 /

                   وأشريأ مل ون لي  .

                                                      )اث ددددددددددا أشددددددددددر  املئددددددددددة( أددددددددددأ الق ددددددددددم الناضددددددددددع لل ددددددددددري ة الددددددددددذي يزيددددددددددر أددددددددددأ    %  09  -

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

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

                                                     )سدددددددددتة أشدددددددددر  املئدددددددددة( أدددددددددأ الق دددددددددم الناضدددددددددع لل دددددددددري ة الدددددددددذي يزيدددددددددر أدددددددددأ    %  06  -

      تجدددددددددددددددددددددداوز                             ا  عدددددددددددددددددددددة ولم دددددددددددددددددددددين مل ددددددددددددددددددددددون ليددددددددددددددددددددد   وال ي     .    /  .       111.111 .  54 /

                            / . ماية وم  عة مايين لي  .           014.111.111 /

                                                          )واحددددددر وأشددددددريأ  املئددددددة ( أددددددأ الق ددددددم الناضددددددع لل ددددددري ة الددددددذي يزيددددددر أددددددأ    %  90  -

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

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

                  لل ددددددددري ة الددددددددذي يزيددددددددر                                      )لم ددددددددة وأشددددددددرون  املئددددددددة( أددددددددأ الق ددددددددم الناضددددددددع  %   95  -

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

  -                        الشدددددددركات املحدددددددروق  امل دددددددبول ة  -                                      ممدددددددا م  دددددددا   دددددددركات ا مدددددددوا  )الشدددددددركات املغفلدددددددة

                                                                 دددددركات التوادددددد ة  ا سددددددام  الن دددددد ة للشددددددركاء املواددددددين( فت  ددددددع ل ددددددري ة   دددددد  ة 

                   )س عة أشر   املئة(.   %  07      قر ها 

                                                  ددددد   مدددددأ الدددددر ح الناضددددع لادددددا مدددددا كدددددان قون ا لددددد  ليددددد  . وال                   أ ددددر ح ددددداب ال دددددري ة ي

                               ت ا  مية أاو  ألى ماا ال ري ة.

 مأ مأما  العام 
 
                يط ق هذا ال   اأت ا ا
 
                     9102    .  
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                                                              اة اإلعفاةات ممل الرسوم الجمر يةاة اإلعفاةات ممل الرسوم الجمر ية      إل إل                                                   املادة الرابعة والعشرون:املادة الرابعة والعشرون:
  

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

                                                                افلغددددداء افأفدددددداءات مددددددأ الحددددددر ا ق ددددددس ومدددددأ  سددددددم االسدددددد ها  الددددددرالل  كافددددددة سددددددواء 

                                                      و قت    قانون الجما   مو     ي ه مأ القوانين وا نظمة.
 

                  ي ت ن  مأ افلغاء:

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

           مو الجزئ .                             ألى افاق ها مأ افأفاء الكاما 

                                                                       ب. ا الت واملددددواق ا ول ددددة امل ددددتعملة  دددد  الز اأددددة والصدددد اأة، وا ل ددددات والتجايدددد ات 

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

                                 القوانين ال   ترعى هذه افأفاءات.

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

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

  .    9108 / 4 /  08      تا ي  

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

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

94  / 8 / 9101    .  

ُ         . ال ددددددلع ال دددددد  ُي  دددددد  للجمدددددد ه                                            ا   منهددددددا 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 .
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                                                                                    إل اة بع  اإلعفاةات ع ى رسم السير والتسجيلإل اة بع  اإلعفاةات ع ى رسم السير والتسجيل                                                  املادة الخامسة والعشرون:املادة الخامسة والعشرون:
 

لغدددى افأفددداءات 
ُ
  ي نددد   لدددر، ت

 
             لافدددا

ُ
             

 
                        لددد ع  ا صدددنا  والجادددات ألدددى        م وحدددة  امل    

                                                                سددددددددوم ترددددددددج ا وسددددددددي  جم ددددددددع املرك ددددددددات وا ل ددددددددات،  اسددددددددتث اء افأفدددددددداءات املعطددددددددا  

                للجاات التال ة:
 

                                             ذوي االحت اجات النااة وفقا للقانون النا  بهم. -

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

                               الا ئات الر لوماس ة والق صل ة. -

                                      مة ا مم املتحر  والوكاالت امل   قة أ ها.   م ظ -
 

                                                                  وذلك ضمأ القواأر امل صو  أليها    القوانين ال   ترعى هذه افأفاءات.

 

 

       الصااادر      .26                إلااى القااانون رقاام    1-   1.6            إضااافة املااادة    :                      املااادة السادسااة والعشاارون

                     )قانون السير الجديد(      2012 /  10 /  22       بتاري  
 

                     )قددانون ال ددي  الجريدددر(       9109 /  01 /  99        تدددا ي         الصدداق       941                     ي ددا  الددى القدددانون  قددم 

             التال  نصاا:   0-   1.6      املاق  

    :   0-   1.6      املادة  "

 للفقددددر  
 
        لافددددا
 
                                         مددددأ هددددذا القددددانون، تصدددد    م قددددام لوحددددات ا ل ددددات      054         مددددأ املدددداق     8    

عتبدددد  كدددددا 
ُ
        ال دددد اح ة املميدددد    موجددددب قددددرا  يصددددر  أددددأ وزيددددر الرالل ددددة وال لددددريات، وت
ُ
                                                              

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

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

 ملا يل :  AP,AG,R,J,D,C                 استث 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 الل     السااااير
ُ
                                   : ت
ُ
                     وحددددات املميدددد  ، العائددددر     

 للتصن   املحرق    الجرو  املرفق.
 
                               لآلل ات وفقا
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 مدددع  سدددوم ال دددي ، وفدددق القدددوانين والقدددرا ات املرأ دددة 
 
دددرفع هدددذه الرسدددوم سددد ويا

ُ
                                              ت

 
                    

ُ
 

                            افجراء وا ل ات امل تصة  ذلك.

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

                                           ت ددرير مالددك اللوحددة هددذا الرسددم لددا  مالددة م  عددة                          سددوم ال ددي ، و عتبدد  أددرم

                                                                      م دددار مدددأ تدددا ي  نفددداذ هدددذا القدددانون  م ا دددة ت ددداز  م ددده لدددوقا   أدددأ الدددرقم املميددد  

          لعائر له. ا

 
 
 ثانيا
 
    :                                  ف  بدل التخصيص برقم ال وحة املميز  :      

                                                        يدددددرفع  دددددر  ت صددددد   ملدددددر  واحدددددر  مدددددأ ق دددددا الرا دددددب  تملدددددك اللوحدددددة ذات  - 0

 ملا يل :                           الرقم املمي ،  عر تا ي  نفا
 
         ذ 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    ر  الطر  املحرق    ذات الجرو  لكا فئة. 

ن مأ ددداء هدددذه اللج ددد ق                                                       تتدددولى لج دددة لاادددة ت ظددد م هدددذا املدددزاق، يعدددي           ة وتحدددر 

                                                        ل ة أملاا  موجب قرا  يصر  أأ وزير الرالل ة وال لريات.

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

                       املرفق املقا ا لكا فئة. 

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

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

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

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

                                                      ي تحصدددددلوا مدددددأ مصدددددلحة تردددددج ا ال ددددد ا ات وا ل دددددات ألدددددى ادددددك ت صددددد   

                             % مدددددأ  ددددر  الت صددددد   العائددددر لفئدددددة  5                               ددددرقم كددددا مددددد هم، مقا ددددا  سدددددم يعدددداق  

      9102                                  ق،  ددددد  حدددددا  تدددددم ت دددددرير الرسدددددم أدددددأ العدددددام                      الدددددرقم وفدددددق الجدددددرو  املرفددددد

.
 
 لا  املالة املحرق     موال
 
                        

                                                             يمكدددددأ  ادددددحاب الصدددددكو   ا  قدددددام املميددددد  ،   دددددع لوحدددددا هم مدددددأ الغيددددد   موجدددددب 

                                                                أقدددر يددد ظم لدددر  الكاتدددب  العدددر ، يفدددر  ألدددى هدددذا ال  دددع  سدددم انتقدددا  يعددداق  
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 لدددذلك اددد 5
 
       % مدددأ  دددر  الت صددد   العائدددر للدددرقم، وتصدددر  املصدددلحة نت جدددة
 
                                                  

 
ا
 
 ك
 
 
 
 

  إسم املالك الجرير. دد
 
                    جريرا
 
      

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

                                                                 يمكدددددأ ملددددددالك  اللوحددددددات ذات ا  قدددددام املميدددددد  ،  مددددددا فيهدددددا اللوحددددددة املوضددددددوأة  دددددد  

                                                                  ا نقددددا ، الت دددداز  أددددأ لوحددددا هم لصددددال  افقا  ، ألددددى من ت ددددر   لوحتدددده  لوحددددة 

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

                                                       افأفاء مكث  مأ لوحة ذات  قم ممي  مملوكة مأ ذات الشن . دد

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

ر . دد
 
    الرقم  قاأر  املعلومات لأل قام املمي   املتوف
 
                                          

 
 
 خامسا
 
    :                               ف  بدل تخصيص رقم خاص اير مميز   :     

                                                  ي صددددن  ير ددددب  ترددددج ا  قددددم لددددا   يدددد  مميدددد  متددددوفر، من يرددددجا        يمكددددأ   

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

               لي   ل  ان ة. د         511.111

 
 
 سادساااا
 
                                                             : ال يشدددما افأفدددداء مدددأ قفدددع  سددددم ال دددي  مامددددا كدددان نوأددده افأفدددداء مدددأ قفددددع      

      و  دددددددددددر                     الت صددددددددددد    دددددددددددرقم مميددددددددددد  م                                  الرسدددددددددددم ال ددددددددددد وي للدددددددددددرقم املميددددددددددد  مو  دددددددددددر

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

 
 
 سااابعا
 
                                            ققددائق تط  ددق هددذه املدداق   موجددب قددرا  مشدد    يصددر           االقت دداء         تحددرق أ ددر    :     

                                         أأ وزير الرالل ة وال لريات ووزير املال ة.
 

 بدالت التخصيص والرسوم السنوية

ف ة 

 األرقام

تصنيف 

 األرقام

 بدل تخصيص

 ( لتي تسجل بعد نفاذ القانون )ع ى األرقام ا

 بال يرة ال بنانية 

 رسم سنوي 

 )ع ى  ل األرقام(

 بال يرة ال بنانية

1 

 29.009000  . . 45.111.111يطر   املزاق العلن  لقاء  ر  طر  يعاق   1.0

1.9 41,111,111 290009000 

1.1 11,111,111 196009000 

1.4 91,111,111 190009000 

 19.009000  . . 97.111.111 املزاق العلن  لقاء  ر  طر  يعاق  يطر   4.0 4
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ف ة 

 األرقام

تصنيف 

 األرقام

 بدل تخصيص

 ( لتي تسجل بعد نفاذ القانون )ع ى األرقام ا

 بال يرة ال بنانية 

 رسم سنوي 

 )ع ى  ل األرقام(

 بال يرة ال بنانية

4.9 06,111,111 .009000 

4.1 8,111,111 6009000 

4.4 1,511,111 1409000 

5 

 191009000  . . 91.111.111يطر   املزاق العلن  لقاء  ر  طر  يعاق   5.0

5.9 8,111,111 6.09000 

5.1 1,511,111 1409000 

5.4 0,111,111 409000 

6 

 190009000  . . 01.511.111يطر   املزاق العلن  لقاء  ر  طر  يعاق   6.0

6.9 8,111,111 6009000 

6.1 9,711,111 1.09000 

7 

 190009000  . . 01.511.111يطر   املزاق العلن  لقاء  ر  طر  يعاق   7.0

7.9 8,111,111 6009000 

7.1 9,711,111 1.0,000 

 

 

 

                            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  ت ف دددددددددذ القدددددددددرا   قدددددددددم       0296 / 1 /  05      تدددددددددا ي  

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

                                        ذيأ لدددددددددم يعلمددددددددوا  ئددددددددديس املكتدددددددددب العقدددددددددا ي املعددددددددداون                     دددددددد  الردددددددددجا العقدددددددددا ي الددددددددد

                                                                 دددالتغ ي ات ال ددد  طدددرمت ألدددى قدددوام ومشدددتمات أقدددا هم لدددا  املدددر  املحدددرق   ددد  

                                                                      املداق  املددذكو   مأداه اذا تددم افأدام أددأ هدذه التغ يدد ات وتأقيدة الرسددم  د  مالددة 

  .    9102 /  09 /  10       مقصاها 
 

                                            يعما بهذا ال   فو   شره    الجرير  الرسم ة. - 9
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                                                                  تنفي  البيوعات ف  السجل العقاري تنفي  البيوعات ف  السجل العقاري                                       الثامنة والعشرون:الثامنة والعشرون:              املادةاملادة
  

  ي نددددددد   لدددددددر، يعطدددددددس ا صدددددددنا  الط  ع دددددددون  - 0
 
                                   صدددددددو   اسدددددددتث ائ ة ولافدددددددا
 
                     

                                                                 واملع ويددددون الددددذيأ  حددددوز هم أقددددوق   ددددع، مو وكدددداالت  يدددد  قا لددددة للعددددز  م ظمددددة 

                                                                   لددر  الكاتددب العددر  موضددوأاا  ددراء العقددا ات، و عددوق تددا ي  ت ظ ماددا ملددا ق ددا 

                  لتردددددددج ا هدددددددذه العقدددددددوق       9102 /  09 /  10                   قدددددددانون، مالدددددددة مقصددددددداها            شدددددددر هدددددددذا ال

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

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

              ليرة لبنانية.        م يون      .2.                         ممل قيمتها ال ي ال ي يد عمل 

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

                              فالنسبة لسائر العقارات األخرى.  و      ل.ل.         م يون      .2.
 

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

                      و  ت ر   ال   التال :

                                                                 يتوجدددب ألدددى كتددداب العدددر ، ولحدددين انجددداز الدددر   االلك  و ددد   دددين قوائدددر كتددداب 

                              ال دددددة  ردددددنة أدددددأ كدددددا أقدددددر   دددددع أقدددددا ي                                    العدددددر  ووزا   املال دددددة، ايدددددراع وزا   امل

                                                             مم و  ووكالة  ي  قا لة للعز  قون توجب مي  سم ألى هذه النرنة.

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

        املال ة.

 

 

  1111تمديد مال التراخيص املنصوص عنها ف  املادة تمديد مال التراخيص املنصوص عنها ف  املادة   املادة التاسعة والعشرون:املادة التاسعة والعشرون:

  19491949//11//66تاري  تاري    6611411141ممل املرسوم رقم ممل املرسوم رقم 

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

وتعرياته املتعلقة  اكت اب  ي  الل  ان ين  4/0/0262الصاق   تا ي   00604

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

 ا ال    موجب مرسوم يت ذ    مجلس الوز اء.مأ تا ي  العما بهذ
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              تفدددر  ألدددى مالدددك                                 قون امل ا دددر   تشدددي ر ال  ددداء، ق                         ددد  حدددا  انق ددداء املالدددة املمدددر  - 9

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

     % مددددأ   01                       وأ ددددر  لددددوغ ق مدددة الغرامددددة                                           العقا يدددة  م ا ددددة قيدددأ ممتدددداز ملصددددلحة النزي دددة.

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

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

  

            .200.200  //      692692                              مااامل القاااانون رقااام مااامل القاااانون رقااام         1.1.            املاااادة املاااادة                                         تعاااديل الفقااارة أوال مااامل تعاااديل الفقااارة أوال مااامل                                 املاااادة الثالثاااون:املاااادة الثالثاااون:

      قااااااااام قااااااااام                                                                                           املعدلاااااااااة بموجاااااااااح املاااااااااادة الساااااااااابعة عشااااااااارة مااااااااامل القاااااااااانون ر املعدلاااااااااة بموجاااااااااح املاااااااااادة الساااااااااابعة عشااااااااارة مااااااااامل القاااااااااانون ر 

                                                                                          وفموجح املاادة السادساة والثالثاون مامل القاانون رقام وفموجح املاادة السادساة والثالثاون مامل القاانون رقام             20122012  //    4646

2929    //  201.201.          
 

             املعدلاة بموجاح       .200 /   692               مامل القاانون رقام     1.      املاادة                      تعدل الفقارة أوال  مامل  

                     وفموجااااح املااااادة السادسااااة       2012 /  46                                  املااااادة السااااابعة عشاااارة ماااامل القااااانون رقاااام 

                   بحيث تصبح  ما ي  :      .201 /  29                        والثالثون ممل القانون رقم 

    أو 
 
 ال
 
  ي نددددددددد   لدددددددددر، ت  دددددددددع  حكدددددددددام قدددددددددانون ضدددددددددري ة الدددددددددرلا )املرسدددددددددوم  

 
                                                 : لافدددددددددا
 
      

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

      :  %(  10 )        باملائة

                                                                    فوائددر وأائدددرات وايددراقات الح دددا ات الرائ دددة كافددة املفتوحدددة لددر  املصدددا    مدددا   . 0

                              الح دددا ات املفتوحدددة  اسدددم الحكومدددة            اسدددتث اء   ،                            فيهدددا ح دددا ات التدددوفي  )االقلدددا (

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

                                                ال ع ات الر لوماس ة والق صل ة ا ج   ة    ل  ان.          وح ا ات 

                                                                     فوائددددر وأائددددرات الوقائددددع وسددددائر االل  امددددات املصددددرف ة  ددددأي أملددددة كاندددد   مددددا فيهددددا   . 9

                            ء الوقائدددددددددددع  دددددددددددين املصدددددددددددا   الناادددددددددددة          ،  اسدددددددددددتث ا                        تلدددددددددددك العائدددددددددددر  لغيددددددددددد  املق مدددددددددددين

( (Interbank deposits.  

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

                                                                 أائددرات وفوائددر  ددااقات افيددراع ال دد  تصددر ها جم ددع املصددا   وسدد رات الددريأ   . 4

                            ال   تصر ها الشركات املغفلة.
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  .                 بالعم ة ال بنانية                             فوائر وايراقات س رات النزي ة   . 5

 مااااامل الياااااوم التااااال  لتااااااري  نشاااار هااااا ا القاااااانون   10      عااااادل ال      يطبااااأ م  . 6
 
                                        % اعتبااااارا
 
          ،  

          % اعتباااارا  2                                                    ويسااتمر العماال بااا  ملاادة ثاااالع ساانوات،  ويعاااد تطبياااأ معاادل ال 

                                      ممل اليوم التال  النتهاة السنة الثالثة.

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

  

                                                                            فااااااي  ارامااااااات التحقااااااأ والتحصاااااايل التااااااي تتااااااولى فااااااي  ارامااااااات التحقااااااأ والتحصاااااايل التااااااي تتااااااولى     تختخ                                                  املااااااادة الحاديااااااة والثالثااااااون:املااااااادة الحاديااااااة والثالثااااااون:

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

                       املتوج ددة  تددا ي   شددر هدددذا                         رامددات التحقددق والتحصدد ا                      ت فدد   صددو   اسددتث ائ ة

                                                        ال ددددددرائب والرسددددددوم ال دددددد  تتددددددولى مريريددددددة املال ددددددة العامددددددة فرضدددددداا                  القددددددانون املتعلقددددددة

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

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

   ،        الكامددددا                                         افضددددافة الددددى  ادددد ر الغرامددددات امل  ت ددددة ألدددديهم         امل  ت ددددة                  ال ددددرائب والرسددددوم

  .        القانون      هذا                    م ار مأ تا ي   شر      ستة     مالة      لا 

 

 

                                                                                  تخفااااااي  ال رامااااااات املتوجبااااااة ع ااااااى أواماااااار التحصاااااايل تخفااااااي  ال رامااااااات املتوجبااااااة ع ااااااى أواماااااار التحصاااااايل                         ة والثالثااااااون:ة والثالثااااااون:                        املااااااادة الثانياااااااملااااااادة الثانياااااا

                                                    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                                       % الغرامددددددددات املتوج ددددددددة ألددددددددى موامددددددددر التحصدددددددد ا   85           ت فدددددددد   ن دددددددد ة 

                                        لعامدددددددددددة وال لدددددددددددريات واتحددددددددددداقات ال لدددددددددددريات وسدددددددددددائر                          افقا ات العامدددددددددددة واملبس دددددددددددات ا

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

                               م ار مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة                         الغرامات امل ف  ة    مالة 
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                                                                                  تخفي  ال رامات املتوجبة ع ى رسوم امليمانيكتخفي  ال رامات املتوجبة ع ى رسوم امليمانيك                                                  املادة الثالثة والثالثون:املادة الثالثة والثالثون:
 

                يددد  امل دددرق  ضدددمأ                                   غرامدددات املتوج دددة ألدددى  سدددوم امل كان دددك    % ال  85           ت فددد   ن ددد ة 

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

                               م ار مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة     مالة 

  

                                                                                      تخفي  ال رامات املتوجبة ع ى الرسوم الب دية تخفي  ال رامات املتوجبة ع ى الرسوم الب دية                                                   املادة الرابعة والثالثون:املادة الرابعة والثالثون:
 

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

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

                               م ار مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة     مالة 

  

  

                                                                                    تخفااااي  ال رامااااات املتوجبااااة ع ااااى الرسااااوم الب ديااااة تخفااااي  ال رامااااات املتوجبااااة ع ااااى الرسااااوم الب ديااااة                                                   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     ن ددد ة       ت فددد     . 0

                                                            املبس دددددات ال ددددد اح ة،  دددددرط من يدددددتم ت دددددرير هدددددذه املتدددددألرات مدددددع الغرامدددددات 

                               م ار مأ تا ي   شر هذا القانون.     ستة                امل ف  ة    مالة 

 للقدددددوانين ال افدددددذ  وق دددددا العمدددددا   - 9
 
                             تعتبددددد  جم دددددع  رامدددددات التدددددألي  املرفوأدددددة وفقدددددا
 
                                      

 لل لرية، وال يمكأ اس  قاقها.            بهذا القانو 
 
                            ن، حقا
 
       

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

  ددددددددرط ت ددددددددرير  5             مقصددددددددة   فائددددددددر  
 
           % سدددددددد ويا
 
                      % مددددددددأ ق مددددددددة املتددددددددألرات مددددددددع   91       

             القدددانون، و ددد     ا  هدددذ                                               الغرامدددات امل ف دددة لدددا  مالدددة سدددتة م دددار مدددأ تدددا ي   شدددر 

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

   %.  09                           املق طة فائر  اضاف ة     ها 
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                                                           دددددتف ر مدددددأ الت فددددد   املبس دددددات ال ددددد اح ة املكلفدددددة ال ددددد  سددددد ق من ق دددددط   ت  - ب

                                                                          حكدددددددم القدددددددانون، مو   ددددددداء  ألدددددددى طلغهدددددددا، الرسدددددددوم مو العددددددداوات مو الغرامدددددددات ال لريدددددددة، 

                            ت ددرير  اددائرها لددا  ذات املالددة                                             امل  ت ددة أليهددا، وذلددك  دد  حددا  ت ددريرها كاملددة مو 

             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 الون ي ل لمان الصندوق الون ي ل لمان                     اشترا اتاشترا ات
 

 

         الن دددددد ة    %  85       ن دددددد ة   و          ومددددددا ق ددددددا      9111                 %  الن دددددد ة لألأددددددوام    011       ن دددددد ة       ت فددددد 

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

      ،  دددرط                    ضدددمأ مالادددا القانون دددة                                            الصدد رو  الدددوطن  لل دددمان افجتمددداع   كافدددة فروأدده

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

                      ، وال يجددددوز االسددددتفاق  مدددددأ                               م ددددار مددددأ تددددا ي   شددددر هددددذا القددددانون      سددددتة            مالددددة مقصدددداها 

                                 أأ  ع  الف  ات قون سائر الف  ات.         الت ف  
 

                                                                  ويمكددأ لتلددك املبس ددات من تق دد  امل ددال  املتوج ددة أليهددا ملددر  لمددس سدد وات كحددر 

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

                                       م ددار مددأ تددا ي   شددر هددذا القددانون، و دد  حددا       سددتة                امل ف ددة لددا  مالددة            والزيدداقات

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

     %.    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
 
 

            مدددة الدددذيأ تدددم                                                             يعطدددس املكلفدددون  ال دددرائب والرسدددوم ال ددد  تحققادددا مريريدددة املال دددة العا

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

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

                                      وتعرياتددددده )قدددددانون افجدددددراءات ال دددددري  ة( مو       9118 /  00 /  00      تدددددا ي      44            القدددددانون  قدددددم 

                                   الشدددددددكا  ددددددد  مرحلدددددددة االأ ددددددد ا  ممددددددددام افقا                               اأ  ضدددددددوا أليهدددددددا و ف ددددددد  مدددددددأ ح دددددددد 
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                                                                          ال ددري  ة مو ممددام لجددان االأ  اضددات، مالددة اضدداف ة لتقددريم اأ  اضددا هم أليهددا ممددام 

                                                                        تلدددك افقا   مو ممدددام تلدددك اللجدددان مدددر ها سدددتة م دددار مدددأ تدددا ي  ادددرو  هدددذا القدددانون، 

                                                مددددأ ال ددددرائب والرسددددوم والغرامددددات املتوج ددددة  ق ددددا تقددددريم    %  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.
 

 لادددذا القدددانون ومن 
 
                  ألدددى افقا   ال دددري  ة من تدددر س االأ  اضدددات املقرمدددة اليهدددا وفقدددا
 
                                                       

                   شر هذا القانون. دد                                       ت   بها ق ا ان هاء ال  ة ال   تل  س ة

  

  

                  مااامل قاااانون مااامل قاااانون         ....                                                                      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  

                      ن ضدددري ة الدددرلا(، الدددذيأ                وتعرياتددده )قدددانو       0252 / 6 /  09      تدددا ي       044             اال ددد  اع   قدددم 

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

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

                                                                      مدددأ  رامدددات التدددألر  ددد  تقدددريم التصدددريح ومدددأ  رامدددات التدددألر  ددد  ت دددرير ال دددري ة، 

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

                                                                           ألدديهم مو ي ددرقوا تلددك ال دد  تددم تكلدد فام بهددا،  دد  مالددة سددتة م ددار 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                                     ت دددددرير قفعدددددة   ددددد  ها لم ددددددة وأشدددددرون  املئدددددة )

                                                              سددتة م ددار مددأ تددا ي   شددر هددذا القددانون، وتعتبدد  الغرامددات امل ددرق  ق ددا           لددا  مالددة

 للنزي ة ال يمكأ اس  قاقها.
 
                           شر هذا القانون حقا
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                                                                        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  ملددددددر، و صددددددو   اسددددددتث ائ ة وملددددددر  واحددددددر  
 
                                        لافددددددا
 
                فقدددددد ، يمكددددددأ تق ددددددد       

                                                                 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 دددددددري  ة لغايدددددددة 
 
                  وفقدددددددا
 
    

                 جددددراءات ال ددددري  ة(           )قددددانون اف       9118 /  00 /  00      تددددا ي      44                       التق دددد    دددد  القددددانون  قددددم 

                      م ددار مددأ تددا ي   شددر هددذا    6                                            وذلددك   دداء  ألددى طلددب لطدد  يقرمدده املكلدد  لددا  مالددة 

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

                  ضمأ املالة ذا ها. 
 

                                                                دددد  حددددا  الت لدددد  أددددأ ت ددددرير ا ق دددداط  دددد  مواأ ددددرها، ت ددددتحق كافددددة ا ق دددداط و 

  . %  09                 ئر  اضاف ة  معر                تتوجب أليها فا
 

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

 

 

        2020    0101  //    1212  //    1616            تاااري  تاااري            29.29.                              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(

  

           ددددددري ة ألددددددى    )ال      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 صدددددن  ط  خددددد  مو مع دددددوي يقدددددوم مدددددأ لدددددا  مما سدددددته  - 0

                                                                شددداطا اقتصدددداقيا  صدددو   م ددددتقلة  عمل دددات ت ددددل م ممدددوا  مو تقددددريم لددددرمات 

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

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

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

 

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

                                                                اقتصدداقيا  صددو   م ددتقلة  عمل ددات ت ددل م ممددوا  مو تقددريم لددرمات لاضددعة  

                                                  ا  مدددأ ال دددري ة مدددع حدددق الح دددم وفقدددا  حكدددام هدددذا القدددانون،               لل دددري ة مو معفددد
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                                             ويتوجدددب أل ددده امل ددداق   الدددى تقدددريم طلدددب تردددج له لدددر                       مامدددا  لددد   قدددم مأمالددده، 

                               لدددا  مالدددة  ددداريأ مدددأ ان هددداء الفصدددا                                  مريريدددة ال دددري ة ألدددى الق مدددة امل دددافة 

                       ة التصرير مو افستي اق.    عمل                الذي قام لاله  

 

  حكدددددام ال  دددددر  - 1
 
             لافدددددا
 
                          ي  دددددع لل دددددري ة ا صدددددنا  الدددددذيأ          ه املددددداق ،      مدددددأ هدددددذ   0    

   مو           ال لدددددددددريات   و م       العامدددددددددة             مو املبس دددددددددات                              يوقعددددددددون أقدددددددددوق مدددددددددع افقا ات العامددددددددة 

    51                                                                اتحدددداقات ال لددددريات مو سددددائر مصددددنا  القددددانون العددددام تتجدددداوز ق م هددددا م لدددد  

              تتعلددددق  عمل ددددات                                  وتت ددددمأ ضددددري ة ألددددى الق مددددة امل ددددافة و                     مل ددددون ليدددد   ل  ان ددددة

                                           ري ة مدددع حدددق الح دددم، ويتوجدددب ألددديهم امل ددداق   الدددى                      لاضدددعة مو معفدددا  مدددأ ال ددد

         لدا  مالدة                                                        تقدريم طلدب تردج لام لدر  مريريدة ال دري ة ألدى الق مدة امل دافة 

                                                             دددددددداريأ مددددددددأ تددددددددا ي  توق ددددددددع تلددددددددك العقددددددددوق، ومن يكت دددددددد وا  قددددددددم ترددددددددج لام  دددددددد  

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

                                       ان جريددددر يكددددون ادددداح ه مو مي صددددن  يملددددك سددددلطة                   ي  ددددع لل ددددري ة مي ك دددد - 4

 
 
 اف دددرا  والتوج ددده أل ددده مو مي مدددأ الشدددركاء ف ددده، مصدددنا  لاضدددعين الزام دددا
 
                                                               

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

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

 
 
  ددددددددددده لاضدددددددددددعا
 
                                             لل دددددددددددري ة ومتشدددددددددددا ه مو مكمدددددددددددا لنشددددددددددداط هدددددددددددبالء ا صدددددددددددنا  مو           

                                                                   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  أي أمل ة لاضعة.

 

                                                           يمكددأ لكددا صددن  يقددوم  نشدداط اقتصدداقي  صددو   م ددتقلة  لاضددع لل ددري ة  - 5

                                     الح ددددم وفقددددا  حكددددام هددددذا القددددانون من يطلددددب                          مو معفددددس مددددأ ال ددددري ة مددددع حددددق 

      مل دددون     95                                                         تردددج له الت ا يدددا  ددد  ال دددري ة  دددرط ان يتجددداوز  قدددم مأمالددده م لددد  

 
 
 لي   ل  ان دة لدا  ف د   ت د او   دين فصدا وم  عدة فصدو  متتال دة سدا قة اأت دا ا
 
                                                                      

  .    9191 / 0 / 0   مأ 

 

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

        املال ة.
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                                                                                              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  لدددددر، و صدددددو   اسدددددتث ائ ة، ت دددددو  التكدددددال   املتعلقدددددة  ال دددددرائب 
 
      ا                                                       لافدددددا
 
    

                                             ة، املع دد   أليهدا ممددام لجددان االأ  اضدات وال دد  لددم                                ال د  تحققاددا مريريددة املال دة العامدد

                                          يتم ال   بها لغاية تا ي   شر هذا القانون.

                               ( مددأ ق مددة ال ددرائب املع دد   أليهدددا  %    51                                    تحددرق ق مددة الت ددوية  دددد لم ددين  املائدددة )

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

                           ن يتقددرم مددأ افقا   ال ددري  ة                                           لاسددتفاق  مددأ هددذه الت ددوية، يتوجددب ألددى املكلدد  م

                                                                  امل تصددة  طلددب لطدد  ومن ي ددرق امل لدد  الددذي يتوجددب أل دده   ت جددة الت ددوية لددا  

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

                                                                   مددددأ ق مدددددة الت ددددوية، لدددددا  مالددددة ا   عدددددة م ددددار املحدددددرق  مأدددداه، ومن ي دددددرق امل دددددال  

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

                                                                   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 
 
                                افجددراءات ال ددري  ة، و دد  حددا  الت ل
 
                                

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

        امل رق .

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

                                                                  الصددددددداق  أدددددددأ افقا   ال دددددددري  ة،  ح ددددددد  تشدددددددما الت دددددددوية كافدددددددة ال قددددددداط والف ددددددد ات 

                                 املع    أليها ضمأ التكل   الواحر.

                                                                 تتوقدددددددد  لجددددددددان االأ  اضددددددددات ال دددددددد  ت لغاددددددددا افقا   ال ددددددددري  ة طلددددددددب املكلدددددددد  اجددددددددراء 

                    ، أأ ال    االأ  ا .       الت وية

                                                                    يمكددددأ للمكلفدددددين الددددذيأ قددددداموا  تق 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 

                      )قدددددددددددانون املوازنددددددددددة العامدددددددددددة       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 
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           ( 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  ددد:

         امل دددددرق مدددددأ       الجدددددزء –                              مدددددأ ق مدددددة ال دددددرائب املع ددددد   أليهدددددا(    %  51             لم دددددين  املئدددددة )

             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 الندددددددا   الشدددددددركات   . 0
 
                                           تشدددددددطب حكمدددددددا
 
         

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

                                                            توقفدددد  أددددأ مزاولددددة أملاددددا ولددددم يكددددأ لددددر ها موجددددوقات، مو قامدددد   تصددددف ة 

                                                              موجوقا هدددا لدددا  ال ددد ة ال دددا قة لل ددد ة ال ددد  ت دددق   عامدددا مدددرو  الدددزمأ، 

                      وليس لر ها م ت رمون. دد

                            من ال يكددون م  ت ددا أليهددا قيددون                                 يشدد  ط لشددطب هددذه الشددركات واملبس ددات  . 9

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

                                                          والرسددددددددوم والغرامدددددددددات العائدددددددددر  للصدددددددد رو  الدددددددددوطن  لل دددددددددمان االجتمددددددددداع ، 

                                                              ول دددددائر افقا ات العامدددددة واملبس دددددات العامدددددة أدددددأ الف ددددد ات ال ددددد  كانددددد  قدددددر 

 لالادددا
 
      زاولددد  أمدددا
 
              مدددأ هدددذه املددداق ،    0                                ق دددا ال ددد ة املشدددا  اليهدددا  ددد  الفقدددر            

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

                                                   حا  وجوقه، أأ الف  ات الاحقة  لاذا التا ي  .

                                                               ألدددى وزا   املال دددة من تعدددر  لدددا  ثاثدددة م دددار مدددأ  شدددر هدددذا القدددانون الئحدددة   . 1

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

           والددددى   سدددداء                                                      مأدددداه، ومن ت لغاددددا الددددى الصدددد رو  الددددوطن  لل ددددمان افجتمدددداع 

                                                                 مقدام الرددجا التجددا ي، وألددى هددذه الجادات ايددراع وزا   املال ددة، لددا  ف دد   

                                                               دددددداريأ مددددددأ تددددددا ي  ت لغاددددددا الائحددددددة، ماحظا هددددددا  شددددددأنها لجاددددددة مددددددا اذا كددددددان 



 أيار -مناقشة جملس الوزراء                                                                          2019 امللحقة للعام مة واملوازناتمشروع قانون املوازنة العا 
 

46 - 83 

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

         لصالحاا.

                    الجريددددددر  الرسددددددم ة و دددددد                                              تنشددددددر وزا   املال ددددددة ألددددددى موقعاددددددا افلك  و دددددد  و دددددد 

 
 
،   انددددددددا

 
 جريددددددددرتين محل تددددددددين  تددددددددا ي ين يفصددددددددا    همددددددددا لم ددددددددة أشددددددددر يومددددددددا

 
       

 
                                                  

  الشددركات واملبس دددات ال دد  سدددو  يددتم  ددطغها وذلدددك لددا  مالدددة 
 
                                                    تفصدد ل ا
 
       

                                                             مقصدددداها  ددددار مددددأ تددددا ي  ت لغاددددا  ق الصدددد رو  الددددوطن  لل ددددمان افجتمدددداع  

       اغ تلددددددددك                                                   و قوق   سدددددددداء مقددددددددام الرددددددددجا التجددددددددا ي، كمددددددددا يتوجددددددددب أليهددددددددا ا دددددددد

                                                           الشددددددركات واملبس ددددددات  قرا هددددددا املتعلددددددق  شددددددطغها مددددددأ الرددددددجا التجددددددا ي مو 

                                             الرجا املر   ألى  لر أ وان مراسلة مرجا لر ها.

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

                                  ة ال   ينشر فيها هذا القانون.                            م ار مأ  راية كا س ة الحقة لل

                                           شدددددددددركات و ادددددددددحاب املبس دددددددددات ول دددددددددائر افقا ات العامدددددددددة             يمكددددددددأ لادددددددددذه ال  . 5

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

                                                              الشددطب لددا  مالددة ثاثددة م ددار مددأ تددا ي   لددر اأددان  دد  الجريددر  الرسددم ة 

                                                               مو ألدددددددددى املوقدددددددددع افلك  و ددددددددد  لدددددددددوزا   املال دددددددددة مو  ددددددددد  الجريدددددددددرتين املحل تدددددددددين، 

                                                ات اتمدددام أمل دددات الشددطب لادددذه الشدددركات واملبس دددات الدددى             وتتوقدد  اجدددراء

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

                                                            افقا    ددرف  االأ دد ا ،  ممددام مجلددس  ددو   الرولددة الددذي يتوجددب أل دده 

 لا  مالة ثاثة م ار مأ تا ي
 
                            ته نهائ ا
 
                           ترج ا استرأاء املراجعة.          

                              لرولة ا او  املوجز  وفق نظامه.     ا                  تط ق لر  مجلس  و  

                                                         تشدددددطب الشدددددركات واملبس دددددات ال ددددد  لدددددم يدددددتم االأ ددددد ا  ألدددددى قدددددرا   دددددطغها   . 6

                                مأدداه، مددأ فاددا س التكل دد   دد  وزا      5                                ضددمأ املالددة املشددا  اليهددا  دد  الفقددر  

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

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

                                                          الجريددددددددر  الرسددددددددم ة وألددددددددى موقعاددددددددا االلك  و دددددددد  الئحددددددددة  أسددددددددماء الشددددددددركات 

                        واملبس ات ال   تم  طغها.

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

                     وزيري املال ة والعر .
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                        فنااااادق أو شاااااقة فنااااادق أو شاااااقة                                                         فااااارض رسااااام مقابااااال إشااااا ال ارفاااااة فااااا  فااااارض رسااااام مقابااااال إشااااا ال ارفاااااة فااااا        ::                                  الثالثاااااة واألربعاااااون الثالثاااااة واألربعاااااون             املاااااادة املاااااادة 

                                    مفروشة عمل  ل لي ةمفروشة عمل  ل لي ة
 

                                                                 يفدددر   سدددم مقا دددا ا دددغا   رفدددة  ددد  ف دددر  مو  دددقة مفرو دددة أدددأ كدددا ل لدددة وتكدددون 

         مقرا :
 

 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  -

 

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

 مأ نهاية كا  ار.
 
 الى النزي ة لا  لم ة أشر يوما

 
                  اريا

 
                              

 
      

 

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

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

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

           ال ري  ة(.

 

                                                                       تحدددرق ققدددائق تط  دددق هدددذه املددداق   مرسدددوم يت دددذ  ددد  مجلدددس الدددوز اء   ددداء  ألدددى اق ددد   

                       وزيري ال  احة واملال ة.
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                                                                                      تخفاااااي  رساااااوم الساااااير والتساااااجيل ل ااااادراجات النارياااااة تخفاااااي  رساااااوم الساااااير والتساااااجيل ل ااااادراجات النارياااااة       ::                                  الرابعاااااة واألربعاااااون الرابعاااااة واألربعاااااون             املاااااادة املاااااادة 

      رةرة          الص يالص ي
 

 

:
 
 أوال
 
 مدددأ جدددرو  الرسدددوم املفروضدددة امللحدددق  قدددانون ال دددي   قدددم      

 
                                               يعدددر  ال  دددر لام دددا
 
                

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

 

 
 
 لام ا
 
                 سوم  ل  ال و    :      

 

 البيان
 قيمة الرسم

 )ل.ل.(

                                          أددأ كددا امتحددان للحصددو  ألدددى  لصددة سددو  مددأ م تلددد  

  " 0                         الفئات ما أرا فئة ق اجة "

.09000 

                               حددددددان للحصددددددو  ألددددددى  لصددددددة سددددددو  مددددددأ فئددددددة          أددددددأ كددددددا امت

  " 0       ق اجة "

1.9000 

                                             أددأ كددا  لصددة سددو  لجم ددع املرك ددات ا ل ددة ألددى الددتا  

                                                               منواأاددددددددددددا ومددددددددددددأ م تلدددددددددددد  الفئددددددددددددات لصو ددددددددددددة  مو أمددددددددددددوم  

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

  " 0       ق اجة "

2009000 

 

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

  " 0       اجة " ق

1006000 

                                            أدددأ كددددا  لصدددة سددددو  تعطدددس  ددددر  ضدددائع مو ممددددز  مو أ ددددر 

        تجريرها

2.6000 

 

 
 
 ثانيااااا
 
 مددددأ جددددرو  الرسددددوم املفروضددددة امللحددددق  قددددانون ال ددددي   قددددم      

 
                                               : يعددددر  ال  ددددر  ا عددددا
 
                  

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

 
 
 رابعاااااا
 
      واأادددددا                                                      :  سدددددوم ال دددددي  ال ددددد وية لجم دددددع املرك دددددات ا ل دددددة ألدددددى الدددددتا  من     

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

                                    : أمر ال  ا    الن  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
 
      ..6000 

 الى     90      أ قو   م- 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      1096000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      1606000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      2.06000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       2..6000 

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

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى - 

 نواتسنة وخمس س 12بين 

606000 

 2.6000      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
 
      2606000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      .106000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      .106000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       21.6000 

  :                                  : أمر ال  ا    الن  ة لتا ي  الص ع            لف ة الثالثة ا

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى   -

 سنوات وسنتين 6بين 

1006000 

 6000..1      محص ة    01    الى        محص ة   4       مأ قو  - 

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      26.6000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      .0.6000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      2.06000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      162006000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       16.006000 

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

      محص ة   1                     مأ قو  حصان واحر الى   -

 سنتين أقل ممل

1.06000 

 2.6000.      محص ة    01    الى        محص ة   4       مأ قو    -

     حصان    00       مأ قو  - 
 
 ا
 
     91    الى    

 
 حصانا
 
      .2.6000 

 الى     90       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     11     

 
 حصانا
 
      160.06000 

 الى     10       مأ قو  - 
 
     حصانا
 
     41     

 
 حصانا
 
      16.2.6000 

     40       مأ قو    -
 
 حصانا
 
     51    الى      

 
 حصانا
 
      26.006000 

     50       مأ قو    -
 
 حصانا
 
      

 
 وااأرا
 
       .61006000 
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                                           تحدددددددرق مادددددددو  ت ظددددددد م واسدددددددت فاء الرسدددددددم وتو يدددددددره الدددددددى 

                              ذ   دددداء  الق دددد ا  وزيددددري الرالل ددددة                   النزي ددددة  مرسددددوم يت دددد

                   وال لريات واملال ة.

 

  قددددددددددددددم   -
 
     )املعرلددددددددددددددة  موجددددددددددددددب 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 

                        ألى ال ي يأ مو املازوت".

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

  

 
 
 ثال ا
 
                            و   شره    الجرير  الرسم ة.                  : يعما بهذا ال   ف     

  

                                                                              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                                              

                                                  املعدددر   وال ددد  ت دددتوفيها وزا   العمدددا لتصددد ح ألدددى الشدددكا       0271 / 0 /  02      تدددا ي     0 /  71

         التال : د
 

 لرسم قيمة ا

 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 نظام قالل  للشركات  .    011,111

 تصريق قوام أما للشركات واملبس ات  .    011,111
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            تااااااااااري  تااااااااااري            .12.12                              مااااااااامل القاااااااااانون رقااااااااام مااااااااامل القاااااااااانون رقااااااااام         6464                        تعاااااااااديل املاااااااااادة تعاااااااااديل املاااااااااادة                                       السادساااااااااة واألربعاااااااااون:السادساااااااااة واألربعاااااااااون:              املاااااااااادةاملاااااااااادة

1616    //  22  //  20002000          
 

 

                  ، لتصددددد ح ألدددددى الشدددددكا     9111 / 9 /  04      تدددددا ي       071          قدددددانون  قدددددم      مدددددأ ال    46           تعدددددر  املددددداق  

        التال :

                     سدددددد م والقددددددرا ات املت ددددددذ                                                 كدددددا م الفددددددة  حكددددددام هدددددذا القددددددانون )قددددددانون العمدددددا( واملرا

                                                                 لتط  قددددده وت ف دددددذه تحدددددا  الدددددى املحددددداكم ذات االلتصدددددا  و عاقدددددب مرتكغهدددددا أدددددأ كدددددا 

              . . و دددالح س            60006000.        . . و          2.06000                                م الفدددة لوحدددرها  غرامدددة ت ددد او   دددين 

                                                                     مدددأ  دددار الدددى ثاثدددة م دددار مو  إحدددر  هددداتين العقدددو تين وت ددداأ  أ دددر التكدددرا  لدددا  

           س ة واحر .

  

                                                          مااامل قاااانون رساااوم املطاااارات الصاااادر مااامل قاااانون رساااوم املطاااارات الصاااادر         .2.2                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة                       واألربعاااون:واألربعاااون:                  الساااابعةالساااابعة            املاااادة املاااادة 

            امللحااااأ امللحااااأ       99                                                    وتعديالتاااا  بموجااااح الجاااادول رقاااام وتعديالتاااا  بموجااااح الجاااادول رقاااام             19621962  //  ..  //    1919              بتاااااري  بتاااااري  

          19991999                                                      بقانون املوازنة العامة لعام بقانون املوازنة العامة لعام 
 

 
 
 أوال
 
      ..19 / 4 /  .1      تااري     4.    رقام         االشاترا         املرساوم   مامل      األولاى      املاادة   ناص       : ي غاى   

 :      التال       بالنص    عن         ويستعاض

       املعرلدة     0247      العدام        املوازندة       قدانون     د        املحدرق         املطدا ات   وم   سد     ق مدة     تعدر 

        الجدرو         موجدب        واملعرلدة  ،     0259  ،     0251  ،     0248        ال د وات        موازندات          قدوانين

   ،     0222  ،     0221  ،     0220        ال د وات        موازندات   مددأ          امللحدق  كددا  2     قدم
 
 وفقدا
 
     

 .        القانون      بهذا      امللحق        للجرو  

 
 
 ثانيا
 
 :      التال        ال    ُ      وُ  ت ر   ،    0222 / 9 0 /  97      تا ي      055     قم         القانون  ُ    ُيلغى   :     

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

      ال د ة    د         املطدا ات      و درالت      سدوم     جم دع   مدأ        املائدة      لم دين            ت فد   يعداق 

د    ثدم    ومدأ   .        القدانون     هدذا      نفداذ       لتدا ي       ا ولدى  ف 
ُ
    ت
ُ
        الن د ة    هدذه  

 
 تدر يج ا
 
       ا تدراء        

،        املائدة      لم دة       ق مدة        ال ان دة      ال د ة   مدأ
 
 سد ويا
 
ُ    لُتصد ح              ان هداء     عدر        املائدة    ادفر  

 .     س وات    أشر

      منهدا     طاملدا        الوط  دة        الطيد ان       لشدركات        التا عدة        الشدركات    ألدى     مأداه       الدوا ق       افأفداء     يط دق

   ".       الشركات    هذه        مسما      % مأ  75   مأ      مكث       تمتلك

 
 
 ثالثا
 
 .       الرسم ة        الجرير            شره      تا ي    مأ       اريأ     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

150,000 عن استعمال الكونتوار الواحد ملدة ثالثة ساعات من قبل شركات الطيران أو وكالؤها

ب- البدالت السنوية إلشغال املساحات في حرم املطار

1 - عن كل متر مربع من الكونتوارات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها في قاعة املسافرين في مبنى محطة 

الركاب, بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

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

البريد في مبنى الركاب بما فيها تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
600,000

3 - عن كل متر مربع من املكاتب التي تشغلها شركات النقل الجوي أو وكالؤها الرسميون 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 الوقود العاملة في 

املطار ألعمالها الخاصة .
120,000

5 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات الوقود العاملة في حرم 

املطار ألعمالها الخاصة.
40,000

6 - عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة املشغولة من 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 .

7 - عن كل متر مربع من املساحات املخصصة في مبنى محطة الركاب كمعارض دائمة لعرض منتوجات الجمعيات 

الصناعية واملهنية والتجارية والفنية والحرفية واملؤسسات ذات املنفعة العامة و...., بما فيها تكاليف الكهرباء 

والتكييف ومياه الخدمة.

300,000

8150,000 - عن اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكس ي املطار واالجرة املرخص لها سنويا.

9750,000 - في املنطقة املخصصة للطيران العام:

الجدول رقم – 9 املعّدل واملقترح

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

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
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني

 موضوع التعديل
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة الرسم

 أو البدل

9 - 1 عن كل متر مربع من الصالونات التي تشغلها شركات الطيران أو وكالؤها في مبنى الطيران العام, بما فيها 

تكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.
750,000

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

10 - 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

 يستوفى من املؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات األرضية للطائرات نسبة مئوية من قيمة البدالت التي 

تستوفيها تلك املؤسسات من كل طائرة يساوي
10%

: 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 وشهاات مستثمر 

والتراخيص والشهادات الصحية والفحوصات:

1 - بدل تسجيل الطائرات:

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

أطنان
1,000,000

- 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:

 - إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيران عائدة إلجازة عضو هيئة قيادة 

الطائرة.
150,000

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( اصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات - 

.)Certificate
1,500,000

.)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.

قانون صادر بتاريخ 1951/9/28 

)قبول سوق وتسعير البرقيات 

من الفئة ب على شبكة 

املواصالت السلكية والالسلكية 

للطيران املدني(

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
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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 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 
ً
تعفى كل شركة طيران في املطار تملك عدادا

متر 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.

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 .

أجور البرقيات من 

الفئة )ب(
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     166                       ماامل املرسااوم االشااترا   رقاام     62         نااص املااادة        تعااديل   :                       املااادة الثامنااة واألربعااون 

                             وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(      19.9 / 4 /  12      تاري  

 

      19.9 / 4 /  12      تااااااااري       166                       مااااااامل املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااام     62               عااااااادل ناااااااص املاااااااادة 

                                                 وتعديالت  )قانون ضريبة الدخل(، بحيث يصبح  ما ي  :

         ال ري ة:          ت ت ن  مأ 

                                                               امل صصات ال   يت اولاا  جا  الريأ لقاء ق امام   الطقوس الرين ة.  - 0

                                                                 الرواتددددددب وملحقددددددات الرواتددددددب ال دددددد  يق  دددددداا سددددددفراء الددددددرو  ا ج   ددددددة ومم لوهددددددا   - 9

                                                                     الر لوماسدد ون وق ااددلاا ومم لوهددا الق صددل ون، والرأايددا ا جانددب مددأ مددو فيهم 

                        وذلك  رط املعاملة  امل ا.

                                                    قدددددددات الرواتدددددددب ال ددددددد  يق  ددددددداا الع دددددددكريون مدددددددأ ميدددددددة  ت دددددددة كدددددددانوا             الرواتدددددددب وملح  - 1

                              التا عون لج وش الرو  الحل فة.

4 -    .  

                                                              الت ص صدددددات ملدددددر  الح دددددا  والتعوي دددددات املبقتدددددة ال ددددد  تدددددرفع ل دددددحايا حدددددواقث   - 5

       العما.

                            مجو  ال ر العاملة الز اأ ة.  - 6

                             مجو  النرم    امل از  النااة.  - 7

                                       نددددرم  دددد  امل تشددددف ات وامل دددداتم واملا ددددئ و ي هددددا                          مجددددو  املمرضددددين واملمرضددددات وال  - 8

                           مأ مبس ات التمري  وافسعا .

 للقوانين ال افذ   - 2
 
                 تعوي  الصر  مأ النرمة املرفوع وفقا
 
  .           ل  ان                                   

 للقوانين ال افذ .  -  01
 
                  التعوي ات العائل ة املرفوأة وفقا
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    رقااااام         شاااااترا     اال           مااااامل املرسااااوم     4.      املااااادة          تعاااااديل ناااااص    :                       املااااادة التاساااااعة واألربعااااون 

  (                  )قانون ضريبة الدخل         وتعديالت        19.9 / 4 /  12      تاري       166
 

      0252 / 6 /  09      تددددددددددا ي       044     قددددددددددم           اال دددددددددد  اع           مددددددددددأ املرسددددددددددوم     56      املدددددددددداق          يعددددددددددر  ندددددددددد  

                      (،  ح   يص ح كما يل :                  )قانون ضري ة الرلا         وتعرياته 

  حكدددام املدددواق 
 
             تفدددر  ال دددري ة ألدددى الدددوا قات ال ددد وية الصددداف ة املحدددرق  وفقدددا
 
                                                     48    

                                                       مددددأ قدددددانون ضدددددري ة الدددددرلا  عدددددر من ييددددد   م هدددددا لكدددددا صدددددن  ط  خددددد  مدددددأ     51 و    42 و

  حكددددام املدددداق  
 
             املكلفددددين التي يددددا العددددائل  وفقددددا
 
                           مددددأ قددددانون ضددددري ة الددددرلا املالددددة     10                            

                                                                  وضدددمأ ذات الشدددروط، ألدددى من يعامدددا و ثدددة املتقاأدددر كشدددركة فعل دددة ويدددتم مددد حام 

                             التي يا العائل  للشن  ا أزب.

  

         وتعديالتااا        1926 / 9 /  .2      تااااري      .2               مااامل القاااانون رقااام    4  ة           تعاااديل املااااد                املاااادة الخمساااون:

                                                      اعطاااة مخصصااات وتعويلااات شااارية لرملساااة الجماوريااة السااابقين  )

  (                     ولرملساة املج س النيابي

 

      اعطااااااااة           وتعديالتااااااا  )      1926 / 9 /  .2      تااااااااري      .2               مااااااامل القاااااااانون رقااااااام    4           تعااااااادل املاااااااادة 

                                                              مخصصااات وتعويلااات شااارية لرملساااة الجماوريااة السااابقين ولرملساااة املج ااس 

                     ( بحيث تصبح  ما ي  :       النيابي

                                                     م صصددددددددات وتعوي ددددددددات كددددددددا مددددددددأ   سدددددددداء الجماو يددددددددة واملجلددددددددس ال  ددددددددا         ت  ددددددددع

  حكدددددام ال ددددداب ال دددددا   مدددددأ                                    والحكومدددددة وال دددددواب، وال دددددواب ال دددددا قين 
 
                       لل دددددري ة وفقدددددا
 
            

                      وتعرياتددددددددددده )قدددددددددددانون ضدددددددددددري ة       0252 / 6 /  09      تدددددددددددا ي       044     قدددددددددددم           اال ددددددددددد  اع        املرسدددددددددددوم 

  .      الرلا(

                                              ل ددا قة مددأ هددذه املدداق  ألددى كددا مددأ   سدداء الجماو يددة         الفقددر  ا      حكددام م      مي ددا     تط ددق 

  .                                                              ال ا قين و  ساء املجلس ال  ا   ال ا قين و  ساء الحكومة ال ا قين
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                                          إجااااااراة إعااااااادة تقياااااايم اسااااااتثنائية لألصااااااول الثابتااااااة                            املااااااادة الحاديااااااة والخمسااااااون:

                                                       ل مم فااين بلااريبة الاادخل ول عقااارات املشاامولة بأحمااام البنااد ج 

 مااااااامل املاااااااا
 
       مااااااامل ثالثاااااااا
 
                            مااااااامل قاااااااانون ضاااااااريبة الااااااادخل املعدلاااااااة     .6   دة         

     2012 /  10 /  20      تاري      46               ممل القانون رقم     .1            بموجح املادة 
 

                                                          اأددداق  تق ددد م اسدددتث ائ ة لألادددو  ال ا تدددة للمكلفدددين   دددري ة الدددرلا             يجدددوز اجدددراء - 0

 مددأ املدداق  
 
          وللعقددا ات املشددمولة  أحكددام ال  ددر ج مددأ ثال ددا
 
               مددأ قددانون ضدددري ة     45                                         

      9107 /  01 /  91      تدددددا ي      64               مدددددأ القدددددانون  قدددددم     01                         الدددددرلا املعرلدددددة  موجدددددب املددددداق  

 ملا يل :
 
        وفقا
 
     

                                                                 إجراة إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة ل مم فين بلريبة الدخل: -   أ

                                                           يجددددوز لألصددددنا  الحق ق ددددين واملع ددددويين امللددددزمين  م ددددك محاسدددد ة م تظمددددة 

   صدددددددو  قانون دددددددة مو ت ظ م دددددددة  اسدددددددتث اء الشدددددددركات العقا يدددددددة، وملدددددددر  
 
                                                          أمدددددددا
 
   

                    ، اجدددددراء اأددددداق  تق ددددد م     9102 /  09 /  10         تنتهددددد   ددددد            وضدددددمأ مالدددددة            واحدددددر  فقددددد ، 

                                                            اسددددددددتث ائ ة لع ااددددددددر ا اددددددددو  ال ا تددددددددة ) مددددددددا فيهددددددددا ا سددددددددام وسدددددددد رات الددددددددريأ 

                                                       وسدددددددددد رات وحصدددددددددد  املشددددددددددا كة والعقددددددددددا ات واملوجددددددددددوقات ال ا تددددددددددة ا لددددددددددر ( 

                                                              لت ح ح  ثا  الت نم ال قري ال اتج أأ التغ ي     ق م تلك ا او .

                                             م جم دددع ا ادددو  املشدددا  اليهدددا  ددد  الفقدددر  ال دددا قة                         تت ددداو  أمل دددة اأددداق  التق ددد

ر جدددة  ددد  ق دددوق املبس دددة  تدددا ي  سدددا ق  و  كدددانون ال دددا   
ُ
                                                 وامل
ُ
       ، و دددرط     9106   

                                                       من ال تزيدددددددددددر ق مدددددددددددة ا ادددددددددددو  املعددددددددددداق تق  مادددددددددددا أدددددددددددأ سدددددددددددعر ال دددددددددددو   تدددددددددددا ي  

10  / 09  / 9105    .  

                                                                تجددر  أمل ددة اأدداق  التق ددد م  واسددطة محددر مكاتدددب املحاسدد ة مو ل يدد  معتمدددر 

                                اكم مو مكث  ي تا ه ااحب العاقة.       لر  املح

                                                             ت  ددددددع الفروقددددددات افيجا  ددددددة ال اتجددددددة أددددددأ أمل ددددددة اأدددددداق  التق دددددد م ل ددددددري ة 

                              املئة( مأ ق مة هذه الفروقات.      ثاثة )   % .                       ة جرير  معرلاا 

                            ك                                  ي دددددتف ر مدددددأ اأددددداق  التق ددددد م امل يك دددددة  ددددد  هدددددذه املددددداق ، املكلفدددددون ألدددددى مسددددداس 

                             وق م دددددت رات ت دددددمح  إأددددداق  تق ددددد م                                  الدددددر ح املقطدددددوع مو املقدددددر ، اذا ث ددددد  وجددددد

                     أ اار ا او  ال ا تة.
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                                                               و دد  مطلددق ا حددوا ، ال يجددوز من تتعددا   هددذه ا حكددام،  الن دد ة للمصددا  ، 

                                                          مدددددددددع قدددددددددانون ال قدددددددددر والت دددددددددل   وسدددددددددائر ال صدددددددددو  الت ظ م دددددددددة والتط  ق دددددددددة 

                       الصاق   أأ مصر  ل  ان.

        اءات مو                             ، املكلفددددون الدددذيأ يتمتعدددون  إأفدددد      الفقدددر                       ال ي دددتف ر مدددأ محكددددام هدددذه 

                                                              اسدددددتث اءات مدددددأ ضدددددري ة الدددددرلا ألدددددى ا   دددددا  مو سددددد ق لادددددم من تمتعدددددوا بهدددددذه 

                                                                  افأفاءات 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  ماددددا وفقددددا
 
                                                       

               دد م يحت ددب   ددح                                        ق ددا مددرو  ثدداث سدد وات ألددى تددا ي  اأدداق  التق        الفقددر     هددذه 

                                                                التح ين  الفر   ين 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     .6     

  :    2012 /  10 /  20      تاري      46               ممل القانون رقم 

                                                      الط  ع دددين واملع ددويين املشدددا  الدديهم  دد  ال  دددر "ج" مددأ املددداق               يجددوز لألصددنا 

             ، 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 مالددة 

                        للعقا ات ال   يملكونها.

                ة مو ل يدد  معتمدددر                                                 تجددري أمل ددة اأدداق  التق ددد م  واسددطة محددر مكاتدددب املحاسدد 

                                 لر  املحاكم ي تا ه   ااحب العاقة.

                                                             ت  ددددددع الفروقددددددات افيجا  ددددددة ال اتجددددددة أددددددأ أمل ددددددة اأدددددداق  التق دددددد م ل ددددددري ة 

                              املئة( مأ ق مة تلك الفروقات.       اث ان   % ) 9                       ة جرير  معرلاا 

                                                                     ي ددرق ماددحاب العاقددة املشددا  الدديهم  دد  الفقددرتين "م" و"ب" مأدداه، فددر  ال ددري ة  - 9

                                                          لدا  زيدداق  ألددى نت جدة التق دد م لدا  مالددة  دداريأ مدأ تدد لغام قددرا              ال داتج أددأ اق

                                                                 افقا   تحددددد  طائلدددددة سدددددريان فائدددددر    ددددد  ها تعددددداق    ددددد ة الفائدددددر  ألدددددى سددددد رات 

            اسددددد  جاع فدددددر     م                                                النزي دددددة ملدددددر  لمدددددس سددددد وات الدددددى حدددددين الت دددددرير، كمدددددا يمكددددد ه

                                                               ال دددري ة املتوجدددب لادددم  ددد  حدددا  ت فددد   التق ددد م وذلدددك   ددداء  ألدددى طلدددب لطددد  

                              ونه الى الوحر  املال ة امل تصة.    يقرم
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                                                                  ت ددددرق ال دددددري ة ألددددى الفروقدددددات افيجا  ددددة ال اتجدددددة أددددأ أمل دددددة اأدددداق  التق ددددد م 

  دددددددددال  امأ مدددددددددع تقدددددددددريم طلدددددددددب املوافقدددددددددة ألدددددددددى اأددددددددداق  التق ددددددددد م الدددددددددى افقا   
 
                                                            نقدددددددددرا
 
    

          ال ري  ة.

                                                                     ت دد  الوحددر  املال ددة امل تصددة  عمل ددة اأدداق  التق دد م، واذا  ف دد  املوافقددة ألددى 

ل  هددددذه ال ت جددددة، يتوجدددددب أليهددددا ا دددداغ ااددددحاب العاقددددة قرا هدددددا         نت ج هددددا                                                             مو أددددر 

                                                                  دددالرف  مو  التعدددريا ويحدددق لادددبالء االأ ددد ا  ممدددام لج دددة االأ  اضدددات امل تصدددة 

 لألاو  امل صو  أليها    قانون افجراءات ال ري  ة.
 
                                                 ري ة الرلا وفقا
 
                  

               ين فقددد ، كدددا مدددر                                                       يمكدددأ تمريدددر املالدددة املعطدددا  فجدددراء أمل دددة اأددداق  التق ددد م ملدددرت - 1

                                                                    ملددر  سددتة م ددار،  موجددب مرسددوم يت ددذ  دد  مجلددس الددوز اء   دداء ألددى اق دد ا  وزيددر 

        املال ة.

                                                      تحرق ماو  تط  ق هذه املاق ،  قرا  يصر  أأ وزير املال ة.   - 4

  

                 بإشاا ال عقااارات ماامل         التاارخيص      عنااد               إلاا ام الب ااديات                            املااادة الثانيااة والخمسااون:

                  ة فاااا  نطاااااق  اااال منهااااا                                مهسسااااات تجاريااااة أو صااااناعية أو مانياااا     قباااال

                    إبااااااالة وزارة املالياااااااة
 
 باملهسساااااااات واملاااااااامل التااااااي لااااااايس لاااااااد ها رقماااااااا
 
                                  

 
 
 ضري يا
 
       

 

                 مبس ددددددات تجا يددددددة مو                        إ ددددددغا  أقددددددا ات مددددددأ ق ددددددا        ال دددددد ل        أ ددددددر              تلددددددزم ال لددددددريات 

                                   من تتحقددددق ضددددمأ مالددددة  دددداريأ مددددأ اأطا هددددا                                 ادددد اأ ة مو ما  ددددة  دددد  نطددددا  كددددا م هددددا 

                 ، وأليهددددددا من ت لدددددد                  وزا   املال دددددة  لددددددر      مردددددجلة                 املبس دددددة مو املا ددددددة               ال ددددد ل   مددددددأ من 

                                                                   وزا   املال ددددة  ائحددددة ت ددددين املاددددأ واملبس ددددات ال دددد  حصددددل  ألددددى تددددرل   م هددددا ولددددم 

                        تترجا لر  وزا   املال ة.
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                                             إلااا ام الب اااديات  ااال فااا  نطاقااااا إجاااراة مسااا  ميااااداني                            املاااادة الثالثاااة والخمساااون:

                                                ل مهسسااااااااااات التجاريااااااااااة والصااااااااااناعية واملانيااااااااااة القائمااااااااااة ضااااااااااممل 

                                  ، وت ويد وزارة املالية بنتيجة املس       نطاقاا
 

 للمبس دددات التجا يدددة والصددد اأ ة 
 
 م دددران ا

 
                             يتوجدددب ألدددى كدددا  لريدددة من تجدددري مردددحا

 
        

 
                               

                  ، كمدددا يتوجددب أليهدددا     9102 /  09 /  10                                          واملا  ددة القائمدددة ضددمأ نطاقادددا  دد  مالدددة مقصدداها 

   ت جددة       9191                                                 تزويددر وزا   املال ددة لددا   ددار كددانون ال ددا   مددأ العددام 
 
 مفصددا

 
        تقريددرا

 
     

 
      

                                                           ذلددددددك املردددددد  ي ددددددين اسددددددم ادددددداحب املبس ددددددة ال ا دددددد  و قددددددم ومكددددددان  ددددددجله و قمدددددده 

                                                                  ال ددددري    دددد  حددددا  وجددددوقه  الن دددد ة لألصددددنا  الط  ع ددددين، واسددددم الشددددركة و قماددددا 

                                                                   ال دددري    الن ددد ة لألصدددنا  املع دددويين، وط  عدددة النشددداط وأ دددوان مما سدددته و قدددم 

                          الاات  لجم ع هبالء ا صنا .

                                            م بهذا املر  وايراع نتائجه الى وزا   املال ة.                             وتتم ماحقة كا مجلس  لري لم يق

  

    .2                         ماااامل ثانياااااا ماااامل القااااانون رقاااام    2             تعااااديل الفقاااارة                              املااااادة الرابعااااة والخمسااااون:

                                )إل اة األسام لحام   واألسام ألمر(      2014 /  11 /  .0      تاري  

 

       )إل اااااااة       2014 /  11 /  .0      تااااااري      .2                         ماااااامل ثانيااااااا ماااااامل القاااااانون رقاااااام    2       الفقااااارة      تعدددددر  

                          م ألمر( بحيث تصبح  ما ي  :                  األسام لحام   واألسا

                                                                ( تفددددر  ألددددى الشددددركات ال دددد  ال تل دددد م  املوجددددب املتعلددددق  ددددإأام ماددددحاب ا سددددام  9 )

     % مددددددأ   51                                                         لحاملددددده مو ا سدددددام  مددددددر، املدددددذكو   دددددد  الفقدددددر  ا ولدددددى،  رامددددددة تعددددداق  

               ق مة  مسمالاا.

                                         % مددأ ق مددة  مسددما  كددا  ددركة م دداهمة  مددا فيهددا   51                     كمددا تفددر   رامددة تعدداق  

                                                 ة امل ددددددددداهمة، لدددددددددم تل ددددددددد م ق دددددددددا تدددددددددا ي  ادددددددددرو  هدددددددددذا القدددددددددانون             دددددددددركات التواددددددددد

                    املوج ات التال ة: د

                                                             تعدددددددريا نظامادددددددا ا ساذدددددددة ، اذا كدددددددان هدددددددذا ال ظدددددددام يجيددددددد  لادددددددا اادددددددرا  مسدددددددام   -  م 

                    لحامله مو مسام  مر.
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      9106 /  00 / 1                                              اسدددددددددت را  ا سدددددددددام لحاملددددددددده مو ا سدددددددددام  مدددددددددر الصددددددددداق   ق دددددددددا   - ب

                أسام اسم ة. د 

                        % مدددددأ ق مدددددة  مسدددددما  الشدددددركة   51                كو   مأددددداه  معدددددر                        يدددددتم احت ددددداب الغرامدددددة املدددددذ  

                                   وفقا ملا هو مرجا    الرجا التجا ي. د

                                                                        ال تتوجددب الغرامددة ألددى الشددركة ال دد  لددم تل دد م  موجددب النشددر، اذا كاندد  قددر منجددزت 

                                                                   أمل ددددة االسددددت را  امل صددددو  أ هددددا  دددد  ال  ددددر "ب" مددددأ هددددذه املدددداق   شددددكا تددددام، ق ددددا 

                        تا ي  ارو  هذا القانون.

  

               عينياااة فااا  الساااجل        حقاااوق            التفااارة عااامل      عقاااود     قياااد                   خامساااة والخمساااون:        املاااادة ال

                                                    العقااااااري بما اااااة محاااااددة مااااامل تاااااااري  تنظيمااااااا لااااادى دوائااااار  تاااااااب 

      العدل
 

 

 
 
 أوال
 
  ي نددددد  مغددددداير، ألدددددى الكتددددداب العدددددر  ا ددددداغ املريريدددددة العامدددددة للشدددددبون    

 
                                                          : لافدددددا
 
      

                                                                العقا يدة،  ردنة أدأ أقدوق التفدرغ أدأ حقدو  أ ن دة كافدة امل ظمدة واملوقعدة 

                                                               ددد  قوائددددرهم لددددا  ثاثددددة ميدددام أمددددا فعلدددد  مددددأ تدددا ي  ت ظ ماددددا، وتشددددما هددددذه 

                                                                العقدددددددوق ال  دددددددع  الوفددددددداء وافجدددددددا تين وافجدددددددا   الطويلدددددددة، و صدددددددو   أامدددددددة  كدددددددا 

                                                                العقدددددوق العقا يدددددة ال ددددد  ت  تدددددب أ هدددددا  سدددددوم أقا يدددددة ملجدددددرق ق دددددرها  ددددد  الردددددجا 

                                                           العقدددا ي املك دددب  ي حدددق مدددأ حقدددو  امللك دددة والتصدددر ، وال تشدددما الوأدددر

                                        ال  ع مو  التأمين مو  الرهأ العقا ي. دد
 

 
 
 ثانياااااااا
 
  ددددددد  ال دددددددحائ  الع ن دددددددة  مالدددددددة      

 
                          : يتوجدددددددب ق دددددددر العقدددددددوق املشدددددددمولة  ال  دددددددر موال
 
                                     

                                                          مقصدددددداها سدددددددنتان مددددددأ تدددددددا ي  الت ظدددددد م الرسددددددد   ألددددددى همدددددددة مددددددأ تعاقدددددددر ألدددددددى 

ُ                             اكت ددداب الحدددق الع نددد  ونفقتددده، ألدددى من ُي دددا  الدددى  سدددم التردددج ا العقدددا ي                                    

                                        ق متددده أدددأ كدددا  دددار تدددألي   ددد  حدددا  تجددداوز مالدددة      % مدددأ   01               سدددم   ددد   قدددر ه 

                                                           ال دددددنتين مأددددداه، و  دددددق  الحدددددق الشنصدددددة   التردددددج ا  مفعدددددو  العقدددددوق  ددددد  

                                            سدددددنتين اضددددداف تين، و  دددددتعان أ ددددده  حكدددددم ق دددددائ  مبددددد م                حدددددا  تجددددداوز مالدددددة 

                                                         الترج ا الجب ي وفر   رامة اضاف ة  تقرير الق اء امل ت . دد
 

 
 
 ثالثاا
 
                                  ر  الرسدم ة وتحدرق ققدائق تط  قده أ در                                   : يعمدا بهدذا الد   فدو   شدره  د  الجريد     

  .                     قرا  مأ وزير املال ة         االقت اء
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           ماااامل القااااانون     .1         ماااامل املااااادة    .       البنااااد   نااااص       تعااااديل      :                       املااااادة السادسااااة والخمسااااون 

     2012 /  10 /  .0      تاري      2.
 
 

        )األحماام       2012 /  10 /  .0      تااري      2.           مامل القاانون     .1         مامل املاادة    .       البناد         عدل نص 

 ل قااااانون                               اللااااري ية املتع قااااة باألنشااااطة البتر
 
         وليااااة وفقااااا
 
  (     2010 / . / 6      تاااااري       1.2         

                      صبح ع ى الشمل التال : ي ل
 

                                                                   مددع مراأددا  محكددام املدداق  ال ام ددة مددأ هددذا القددانون، م ددك الرددجات املحاسددد  ة  -   1

        بالاااااادوالر                      عاااااامل اللاااااارائح وتسااااااديدها         التصااااااريح           أو اليااااااورو،                  بالاااااادوالر األمير ااااااي

             الصار  الصاادر        لساعر         األقصا                                  فال يرة ال بنانياة ع اى أسااس الحاد           األمير ي و 

               عمل مصر  لبنان.

  

    2.           ماامل القااانون     19         ماامل املااادة    .       البنااد   نااص       تعااديل                            املااادة السااابعة والخمسااون:

     2012 /  10 /  .0      تاري  

 
   )      2012 /  10 /  .0      تاااااااااري      2.           ماااااااامل القااااااااانون     19         ماااااااامل املااااااااادة    .       البنااااااااد         عاااااااادل نااااااااص 

 ل قااااااااانون 
 
         األحماااااااام اللااااااااري ية املتع قاااااااة باألنشااااااااطة البتروليااااااااة وفقاااااااا
 
      تاااااااااري       1.2                                              

                      صبح ع ى الشمل التال : ي   ( ل 0   201 / . / 6
 

فدددددر  جم دددددع الغرامدددددات املتوج دددددة ألدددددى الشدددددركات اددددداح ة الحقدددددو  ال   ول دددددة   -   5
ُ
                                                             ت
ُ
 

لة 
 
شددددغ

ُ
   والشددددركات ادددداح ة الحقددددو  ال   ول ددددة امل

 
  

ُ
         ع ااااى أساااااس                    بااااال يرة ال بنانيااااة                                  

                                 لسعر الصر  الصادر عمل مصر  لبنان.        األقص       الحد 
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     2001 /   29.                 مكرر إلى القانون     14  ة     املاد      إضافة                            املادة الثامنة والخمسون:

 

                             وتعديالتاا  )اللااريبة ع ااى القيمااة       2001 /  12 /  16      تاااري       29.        القااانون          تلااا  إلااى 

 :    نصاا        التال      مكرر     14      املادة         امللافة( 

  ي ندد   لددر، و صدو   اسددتث ائ ة، ال تتوجددب ال دري ة ألددى الق مددة امل ددافة 
 
                                                                لافدا
 
    

                          ا العمدددا  ددد  ل  دددان، ال ددد  لدددم                                             أدددأ ا  شدددطة ال ددد  تقدددوم بهدددا قو  الح دددانة املدددرل  لاددد

       ال ددا                                                                        يددتم اسددت فاء ال ددري ة ألددى الق مددة امل ددافة أليهددا، وذلددك لغايددة نهايددة الفصددا

       9102         مددأ العدددام 
 
 ضدددم ا
 
   مدددأ          ال ال دددة                                     تشدددما ايدددراع ا طفدددا  الدددذيأ هدددم قون ال ددد ة     ، و     

                                                                     العمدددر وأمل دددات نقلادددم و ددد عام الل ددداس الندددا  بهدددذه الدددرو  كمدددا تشدددما النشددداطات 

                   الرو   طفالاا.          ظماا هذه             ا لر  ال   ت 

                                                                ال يعطدددددس املكلفدددددون املشدددددمولون  أحكدددددام هدددددذه املددددداق  حدددددق ح دددددم ال دددددري ة املتعلقدددددة 

                                                                      العمل ددددات املددددذكو   مأدددداه، وال تفددددر  الغرامددددات ألددددى امل الفددددات املتعلقددددة م ا ددددر  

  ،                                بها، وذلك ضمأ املالة املذكو   مأاه

                  مأدددداه، الددددذيأ تتددددوفر                                                 يتوجددددب ألددددى ا صددددنا  الددددذيأ يقومددددون  العمل ددددات املددددذكو   

               التصدددريح أدددأ هدددذه       9102 / 6 /  11                                         لدددر هم  دددروط الن دددوع افلزامددد  لل دددري ة  تدددا ي  

 مأ 
 
    العمل ات ضمأ املاا القانون ة اأت ا ا
 
                                   0 / 7 / 9102    .  

                         موجدددددب قددددرا  يصدددددر  أددددأ وزيدددددر    ،           أ دددددر افقت دددداء  ،                           تحددددرق ققدددددائق تط  ددددق هدددددذه املدددداق 

 .      املال ة
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         مااااااامل قاااااااانون    1        ى املاااااااادة   الااااااا    .1    بناااااااد        إضاااااااافة                           املاااااااادة التاساااااااعة والخمساااااااون:

                  االجراةات اللري ية
 

      .200 /  11 /  11      تااااااااااري      66               مااااااااامل القاااااااااانون رقااااااااام    1          إلاااااااااى املاااااااااادة     .1      البناااااااااد        إضاااااااااافة

                                    وتعديالت  )قانون اإلجراةات اللري ية(.

   

                وتعديالتا  )قااانون       .200 /  11 /  11      تااري      66               مامل القاانون رقاام    1               يلاا  إلاى املااادة 

            التال  نص :    .1                         اإلجراةات اللري ية( البند 

             تهرب اللريبي  ال -  .1

                                                               التهااارب اللاااريبي هاااو قياااام الواااخص امل ااا م بموجباااات ضاااري ية، بشااامل متعماااد، 

   أو                                                                  بعدم التصريح عمل اللارائح والرساوم املساتحقة ل دولاة واملترتباة ع اى دخ ا  

        تحصاي اا      أو                                                          ثروت ، وعادم دفاع اللارائح والرساوم التاي يتوجاح ع يا  اقتطاعااا 

              اساااتردادها دون      أو           تنزي ااااا ،    أو          ل ائهاااا، إ    أو                              أو تخفاااي  ت اااك اللااارائح والرساااوم، 

  :     أهماا                                                    وج  حأ،  وذلك ممل خالل استعمال نرق وأساليح اير مشروعة 

               خاضعة ل لريبة.         إيرادات       تمان  -

                         ل رساااااوم دون االلتاااازام بموجاااااح      أو                                       القيااااام بأعماااااال أو معااااامالت خاضاااااعة ل لااااريبة  -

          واملعامالت.        األعمال                                                 تقديم مباشرة العمل وفالتال  بموجح التصريح عمل ت ك 

                             حسابات خارج السجالت املحاس ية.       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

      انون.                                                       اإلتال  املتعمد ملستندات املحاسبة قبل التاري  ال ي يفرض  الق -

                                                                      عدم تقديم التصاريح والبيانات املتع قة بنتائج أعمال  أو باملطرح اللريبي. -

                                              ممارسة الحسم اللريبي أو االسترداد دون وج  حأ . -

                                                                 القياام بمعاامالت وإجااراةات مامل شااانها تحمي ا  موجباات وأعباااة وهمياة تجاااه  -

.
 
 قانونيا

 
 ال ير، وإن اتخ ت شكال

 
        

 
                     

                           والتصدير بقيمتها الحقيقية.                               عدم التصريح عمل عم يات االستيراد  -

                              عدم التصريح عمل  افة مستخدمي . -

 لألصول. -
 
       عدم إصدار فواتير أو مستندات مماث ة لاا وفقا
 
                                            

، مااامل 
 
 ل تعرياااف املحااادد لااا  قانوناااا

 
     التساااتر ع اااى صااااحح الحاااأ االقتصاااادي، وفقاااا

 
                        

 
                                   

                               أي مصدر أموال وفأي نريقة  انت.
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

            20122012  //    1111  //  ..            تااااااااااري  تااااااااااري          4444                              ماااااااامل القاااااااااانون رقاااااااام ماااااااامل القاااااااااانون رقاااااااام         2.2.            املااااااااادة املااااااااادة               تعاااااااااديلتعاااااااااديل      ::              السااااااااتون السااااااااتون             املااااااااادة املااااااااادة 

    ((        20122012                                                                            )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 االجتمددددد  . 0
ُ
                                              ت
ُ
               اع  ألدددددى الرولدددددة  

ُ     ، ألددددى أشددددر مق دددداط سدددد وية مت دددداوية ألددددى من ُي ددددرق     9108                  لغايددددة نهايددددة العددددام                                       

  .    9102                               الق   ا و  ق ا نهاية  ار ميلو  
 

                                                                 ت  تدددب ألدددى الدددريون املق دددطة فائدددر  سددد وية تدددوازي معدددر  الفائدددر  ألدددى سددد رات   . 9

                 النزي ة ملر  س ة.

 

 

                                        ل قلاااة لقااة خاادماتهم ل قلاااة لقااة خاادماتهم                                                   تحديااد ساقف املبااالف املدفوعاة تحديااد ساقف املبااالف املدفوعاة       ::                                الحاديااة والساتون الحاديااة والساتون             املاادة املاادة 

                                    ف  اإلدارات العامةف  اإلدارات العامة
  

ال   ترفع للق ا  ك رالت متعاب أأ  الشاريةامل ال   مجموع يحرق سق 

العامة كاستشا ات وما  ا ه واملبس ات النرمات ال   يقرمونها لوقا ات 

 كحر مقصة . الحر ا ق س لألجو     اثة مضعا  ح ب القوانين املرأ ة افجراء 
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                                                                                      إجااااااازة فااااااتح اعتمااااااادات وتحوياااااال الااااااوفر اإلضاااااااف  لاااااادى إجااااااازة فااااااتح اعتمااااااادات وتحوياااااال الااااااوفر اإلضاااااااف  لاااااادى       ::                          انيااااااة والسااااااتون انيااااااة والسااااااتون       الثالث            املااااااادة املااااااادة 

                                                        اإلدارات ذات املوازنات امللحقةاإلدارات ذات املوازنات امللحقة
 

  دددد  افيددددراقات يتجدددداوز ق مددددة 
 
                         ألددددى افقا ات ذات املوازنددددات امللحقددددة ال دددد  تحقددددق وفددددرا
 
                                              

                                                                    االأتمددددداقات امللحو دددددة كم صصدددددات للنزي دددددة  ددددد  موازن هدددددا  ددددد  العدددددام ال دددددا ق، ا ددددداغ 

                                                     مددة  ق مددة هددذا الددوفر لددا  مالددة  ددار مددأ  رايددة كددا أددام  ح دد                    مريريددة املال ددة العا

  دددد  موازنددددة ال دددد ة الجا يددددة  قددددرا  ادددداق  
 
 اضدددداف ا

 
                                    تفددددتح وزا   املال ددددة  ق متدددده اأتمدددداقا

 
       

 
                                

                                                                         أدددأ وزيدددر املال دددة  ألدددى من تقدددوم افقا    تحويدددا هدددذا الدددوفر الدددى النزي دددة لدددا  مالدددة 

                            مس وع مأ تا ي  فتح االأتماق.

 

            تااااااااري  تااااااااري          4444                                                                    تعاااااااديل املاااااااادة الساااااااتون مااااااامل القاااااااانون رقااااااام تعاااااااديل املاااااااادة الساااااااتون مااااااامل القاااااااانون رقااااااام       ::          ساااااااتون ساااااااتون                       الثالثاااااااة والالثالثاااااااة وال            املاااااااادة املاااااااادة 

                                                                                        )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة لعاااااام )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة لعاااااام             20122012  //    1111  //  ..

20122012        ))    
 

       )قدددانون       9107 /  00 / 1      تدددا ي      66                               مدددأ املددداق  ال دددتون مدددأ القدددانون  قدددم    0           يعدددر  ال  دددر 

                     (  ح   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  استث اء االأتماقات العائر  مل صصات النزي ة العامة.
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            تااااااااااااري  تااااااااااااري          2929                              مااااااااااامل القاااااااااااانون رقااااااااااام مااااااااااامل القاااااااااااانون رقااااااااااام         6464                        تعاااااااااااديل املاااااااااااادة تعاااااااااااديل املاااااااااااادة     ::                                الرابعاااااااااااة والساااااااااااتون الرابعاااااااااااة والساااااااااااتون             املاااااااااااادة املاااااااااااادة 

        عاااااام عاااااام                                                                                 )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة ل)قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امللحقاااااة ل            .201.201  //  66  //    .1.1

201.201.        ))    
 

                      )قاااانون املوازناااة العاماااة       9108 / 4 /  08      تدددا ي      72               مدددأ القدددانون  قدددم     46           تعدددر  املددداق  

                    ح   تص ح كما يل :  (     .201                      واملوازنات امللحقة لعام 
 

  ي 
 
    "لافددددددا
 
                                                   ندددددد   لددددددر، ال يجددددددوز نقددددددا االأتمدددددداقات امل صصددددددة لرواتددددددب املددددددو فين      

                   عدددددداملين وامل تشددددددا يأ                                                    الددددددرائمين واملددددددبقتين و واتددددددب املتعاقددددددريأ ومجددددددو  ا جددددددراء واملت

                         لزيدددددددداق  االأتمدددددددداقات العائددددددددر                                          وتعوي ددددددددات ال قددددددددا املبقدددددددد  والتعوي ددددددددات امل تلفددددددددة 

                              ،  يددددد  منددددده يجدددددوز ال قدددددا ف مدددددا  دددددين                                      للمكافدددددآت والتعوي دددددات أدددددأ ا أمدددددا  افضددددداف ة

                                       املكافآت والتعوي ات أأ ا أما  افضاف ة".

 

                    دثااااااة بموجااااااح دثااااااة بموجااااااح                                                             إل اااااااة جميااااااع املوازنااااااات امللحقااااااة املحإل اااااااة جميااااااع املوازنااااااات امللحقااااااة املح    ::                                الخامسااااااة والسااااااتون الخامسااااااة والسااااااتون             املااااااادة املااااااادة 

                                                                      قوانين خاصة ودمجاا باملوازنة العامةقوانين خاصة ودمجاا باملوازنة العامة
 

لغددددددى جم ددددددع املوازنددددددات امللحقددددددة املحرثددددددة  موجددددددب قددددددوانين لااددددددة وتددددددرمج  املوازنددددددة 
ُ
                                                                 ت
ُ
 

دددددق أليهدددددا محكدددددام قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة وُيلغدددددى كدددددا نددددد  م دددددال           ُ                                          ُ                 العامدددددة وُيط  

            لاذه املاق .

حددو   افقا ات ال دد  تدددم قمددج موازنا هددا امللحقددة  املو 
ُ
                                               كمددا ت
ُ
                        ازندددة العامددة  ح ددب الفقدددر       

 مدددأ 
 
دددلاا الدددى النزي دددة وذلدددك  ددد  نهايدددة كدددا مسددد وع  اأت دددا ا ا

حص 
ُ
    مأددداه، افيدددراقات ال ددد  ت

 
ا                                               

   
ُ
                     

                                  تا ي  وضع هذه املاق  موضع الت ف ذ.

                                                                      تحدددرق  ددد  حدددا  الحاجدددة ققدددائق تط  دددق هدددذه املددداق   مراسددد م تصدددر    ددداء ألدددى اق ددد ا  

             وزير املال ة.

  .    9190                                يعما بهذا ال   اأت ا ا مأ العام 
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                                                                              تجميد اإلحالة ع ى التقاعد ملدة ثالع سنواتتجميد اإلحالة ع ى التقاعد ملدة ثالع سنوات    ::                                السادسة والستون السادسة والستون             املادة املادة 
  

  ي ندددد  لددددا  مو أددددام
 
                 لافددددا
 
                    ، تجمددددر طل ددددات افحالددددة                        اسددددتث اء ال ددددلك الق ددددائ       

              ترأاهددا املدداق                والحدداالت ال دد                                     دد  مددا لددا حالددة  لددوغ ال ددأ القانون ددة   –            ألددى التقاأددر 

                             ت مأ تا ي  نفاذ هذا القانون.            ملر  ثاث س وا  –               مأ نظام املو فين    12

 

          طائلدددددة ح دددددم                             طلدددددب افحالدددددة ألدددددى التقاأدددددر تحددددد        ق دددددو                  لدددددا  هدددددذه الف ددددد  ،       يمكدددددأ

 اليهدددا   95
 
       % مددأ الحقددو  التقاأريدددة املحت دد ة وفدددق القددوانين املرأ ددة افجدددراء م ددافا
 
                                                              

                                    التعوي ات الع كرية وذلك  شكا نهائ .

 

                                            الساااااتثنائية والتطوياااااع فااااا  الساااااتثنائية والتطوياااااع فااااا                                                    تنظااااايم التقاعاااااد والتااااادابير اتنظااااايم التقاعاااااد والتااااادابير ا      ::                                الساااااابعة والساااااتون الساااااابعة والساااااتون             املاااااادة املاااااادة 

                                              األسالك العسكرية واألمنيةاألسالك العسكرية واألمنية
 

لدددددددزم الحكومدددددددة لدددددددا  مالدددددددة ثاثدددددددة م دددددددار مدددددددأ تدددددددا ي  نفددددددداذ هدددددددذا القدددددددانون  إادددددددرا   
ُ
                                                                 ت
ُ
 

                                             املراس م والقرا ات الازمة فأاق  ال ظر   ددد :

                                                            اأتمددددددداق مسدددددددس جريدددددددر  للتطو دددددددع وفدددددددق املادددددددام املرن دددددددة والع دددددددكرية قالدددددددا كدددددددا  -

                       مبس ة أ كرية مو مم  ة.

                                                                  ال ددد ا ات وم قدددام الادددات  النلويدددة وال ا تدددة وكم دددات املحروقدددات، لغيددد      ت صددد  -

                    االست رام الع كري. دد 

                                                         يراعى    اأاق  ال ظر الت ف   مأ افنفا  الى الحر ا قصة . دد
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                                                                                      وقاااااف التوظياااااف أو التعاقاااااد فااااا  اإلدارات واملهسساااااات وقاااااف التوظياااااف أو التعاقاااااد فااااا  اإلدارات واملهسساااااات       ::                                الثامناااااة والساااااتون الثامناااااة والساااااتون             املاااااادة املاااااادة 

              العامةالعامة
 
 

م دددددع جم دددددع حددددداالت التو  ددددد  و 
ُ
                        ت
ُ
                               ددددد  افقا ات واملبس دددددات العامدددددة       الجريدددددر          التعاقدددددر 

                                                                  مددددددا فيهددددددا القطدددددداع التعل  دددددد  والع ددددددكري  م تلدددددد  م ددددددتوياته والتصاادددددداته تحدددددد  

                                                                      الت ددددم ات كافددددة )تعاقددددر، م دددداوم،  ددددراء لددددرمات ومددددا  ددددا ه(  دددد  القطدددداع العددددام و دددد  

                                                                       املشددددا  ع املشدددد  كة مددددع امل ظمددددات الرول ددددة امل تلفددددة و مددددا فيهددددا أمل ددددة التطو ددددع  ددددر  

                                                                     ملحددالين ألددى التقاأددر، وذلددك ملددر  ثدداث سدد وات  ح دد  تتددا  افمكان ددة  عددر انق دداء  ا

        الرا عدددددة      وات    لل ددددد                                                  املدددددر  املدددددذكو   و معدددددر  نصددددد  أدددددرق املتقاأدددددريأ كحدددددر مقصدددددة 

                   والنام ة وال اقسة.
 

                                                                    ي ددددت ن  مدددددأ الفقدددددر  ا ولددددى مدددددو ف  الفئدددددة ا ولددددى و  سددددداء ومأ ددددداء مجدددددالس اقا ات 

                                            لحددداالت ال دددرو ية ال ددد  يقر هدددا مجلدددس الدددوز اء  عدددر   وا                         الا ئدددات واملبس دددات العامدددة

      تحق ددددق    مو       ا                مددددأ قا ددددا افقا   املع  ددددة                                افقا يددددة واالقتصدددداقية واملال ددددة      الجددددرو       ق اسددددة 

                                                             اقا   ا  حددددداث والتوج ددددده  ددددد  مجلدددددس النرمدددددة املرن دددددة و دددددراء الندددددرمات  ددددد     ه يددددد    تجر 

                          وال دددددافحين  ددددد  م ا يدددددات مجلدددددس            جادددددة مع  دددددة   كدددددا                           حدددددروق مدددددا هدددددو مقدددددر   ددددد  موازندددددة 

 والدددددذيأ  ا
 
        لنرمدددددة املرن دددددة ال ددددد  مجريددددد  سدددددا قا
 
        أدددددأ مجلدددددس       سدددددا قة        قدددددرا ات       ادددددر ت                             

                                ا                      الوز اء  إجراء م ا يات لام مأ قا ا مجلس النرمة املرن ة.

 

                                                                                اإلجااااااازة للحكومااااااة إصاااااادار سااااااندات خ ينااااااة لت طيااااااة اإلجااااااازة للحكومااااااة إصاااااادار سااااااندات خ ينااااااة لت طيااااااة       ::                                التاسااااااعة والسااااااتون التاسااااااعة والسااااااتون             املااااااادة املااااااادة 

                                                                                                        اعتمادات قانون برنامج تسديد ديون وتعويلات االستمال اتاعتمادات قانون برنامج تسديد ديون وتعويلات االستمال ات
 

                                                   ادددددددرا  سددددددد رات لزي ددددددة لاادددددددة  دددددددالعمات ا ج   دددددددة و/مو  العملدددددددة               يجدددددداز للحكومدددددددة ا

                                                                    الل  ان دددة وذلدددك مدددأ اجدددا ت دددرير م دددتحقات كدددا مو جدددزء مدددأ الدددريون امل  ت دددة ألدددى 

      وكدددددددذلك    .                                                      الرولدددددددة مدددددددأ  دددددددرالت االسدددددددتماكات الحاادددددددلة ق دددددددا ادددددددرو  هدددددددذا القدددددددانون 

                                                               االسدددددتماكات ال ددددد  اسدددددتجرت مو قدددددر ت دددددتجر  عدددددر ادددددرو  هدددددذا القدددددانون  ددددد  جم دددددع 

                     تحددرق مددر  هددذه ال دد رات     ، و                       قددرا  مددأ مجلددس الددوز اء                      ات واملبس ددات العامددة    افقا

      وز اء                       قدرا  يصددر  أدأ مجلددس الدد              تحريددر معددرلاا                               مدس سدد وات و فائدر  سدد وية يدتم 

                 % مدددأ معدددرالت فوائدددر   81                            ، ألدددى مال تتعدددر    ددد ة الفائدددر                    الق ددد ا  وزيدددر املال دددة        ددداء  

                                  س رات النزي ة ح ب املعرالت الرائجة.
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                                                                                                    وضااع حااد أقصاا   لتعويلااات ومللحقااات الرواتااح التااي  سااتفيد وضااع حااد أقصاا   لتعويلااات ومللحقااات الرواتااح التااي  سااتفيد       ::          بعون بعون       السااالساا            املااادة املااادة 

                                                                                                                منها العاام ون فا  اإلدارات العاماة واملهسساات العاماة واملجاالس منها العاام ون فا  اإلدارات العاماة واملهسساات العاماة واملجاالس 

                                                                                        والصناديأ والاي ات والقطاعات واملرافأ العامةوالصناديأ والاي ات والقطاعات واملرافأ العامة
  

  ي ندددددد   لدددددددر أددددددام مو لددددددا ، ال يجدددددددوز من يزيددددددر مجمددددددوع التعوي دددددددات  - 0
 
                                                      لافددددددا
 
    

 كددددان نوأاددددا مو 
 
              وملحقددددات الرواتددددب ميددددا
 
                                  ت ددددم  ها مو مصددددر ها املرفوأددددة مددددأ املددددا                       

     ددددد                                                                العدددددام )لجدددددان ألدددددى الدددددتا  منواأادددددا، مكافدددددآت، أائدددددرات الج دددددا  واملاحقدددددين

                                ، تعددددوي  التم  ددددا، تعددددوي  الوكالدددددة،                                  املبس ددددات واملرافددددق العامددددة االسددددت ما ية

                             الجمدددددددا  ، حصددددددد  الغرامدددددددات، تعدددددددوي         اقا                        التعوي دددددددات وامل صصدددددددات  ددددددد  

        ، تعددددددوي                    معامددددددا، مجددددددو  معددددددامات       تعددددددوي    ،            واتددددددب الحددددددا    ،            مأمددددددا  اضدددددداف ة

                                                              مأمددددددا  ل ل ددددددة،  ددددددر  ت ددددددح ح ومراق ددددددة االمتحانددددددات،  ددددددر  االنت ا ددددددات،  سددددددوم 

     ...(  ،     م  ددددا                                       ، م حددددة انتدددداج، حصددددة م  ددددا ، توز ددددع منصدددد ة                  لددددرمات، م ددددار اضدددداف ة

                         الرواتددب ا ساسددد ة  دد  ال ددد ة       مجمددوع      % مدددأ   75                         لددا  سدد ة مال دددة واحددر ، ألددى 

                                                 دددداو ين العدددداملين  ددد  املريريددددة العامدددة للطيدددد ان املددددر                       اسددددتث اء الف  دددين امل       نف ددداا

                                             وذلك لحين ماء املراكز الشا ر     هذه املريرية.

 

                                                                  تط ددددق محكددددام هددددذه املدددداق  ألددددى جم ددددع العدددداملين  دددد  القطاأددددات واملرافددددق العامددددة 

                                                             مامددددددددا كاندددددددد  اددددددددف هم ألددددددددى سدددددددد  ا امل ددددددددا  ال الحصددددددددر )افقا ات العامددددددددة  كافددددددددة 

        ترأاهددا    كمددا                                  عددر ل ددوع  واتددغهم للم دداأفة                           مسدداكاا، مو فددو ال ددلك النددا  

                                               م صصدددددات املفتدددددين ومم دددداء الفتدددددو  و  سددددداء املجدددددالس و ددددد            اال  ددددد اب      محكددددام 

                                                                أقددا الطائفددة الر زيددة، املجلددس الرسددتو ي، الق ددا ، مو فددو مجلددس ال ددواب، 

                                                                  ال لدددددريات واتحددددداق ال لدددددريات، املبس دددددات العامدددددة  كافدددددة منواأادددددا، امل تشدددددف ات 

                                                   لل  ان ددة، املصددال  امل ددتقلة، املحدداكم الروح ددة واملذه  ددة،                    الحكوم ددة، الجامعددة ا

                                                                    مجلددس افنمدداء وا أمددا  ومجلددس الج ددوب و دداق  املجددالس، الا ئددة العل ددا لو اثددة 

                                                                   وكافدددة الا ئدددات العامدددة، املكتدددب الت ف دددذي للمشدددروع ا ل دددر، تلفزيدددون ل  دددان، 

          حصدددر                                                             الا ئدددات ال ا مدددة، موجيددد و، جم دددع الصددد اقيق، الشدددركات الوط  دددة، اقا

                                                                  الت دددددددد  والتن ددددددددا ، اهددددددددراءات الح ددددددددوب، اقا   واسددددددددت ما  مرفددددددددأ  يدددددددد وت، امل دددددددداطق 

                                                          االقتصددددددددداقية الناادددددددددة، تلفزيدددددددددون ل  دددددددددان،  و ادددددددددة  يددددددددد وت، املبس دددددددددات ذات 

                                                                     امل فعددة العامددة، ه ئددة ا سددوا  املال ددة،...( وكددذلك م ددت رم  املشددا  ع امل   قددة 

                  الجمع ددددددات والا ئددددددات                                                أددددددأ وزا   الشددددددبون االجتماأ ددددددة واملشددددددا  ع املشدددددد  كة مددددددع
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                    ملتعاقدددددرون  موجدددددب أقدددددوق                                             ا هل دددددة ومراكدددددز الندددددرمات افنمائ دددددة واالجتماأ دددددة وا

  .          اجا   لرمة
 

                                                                كمدددددا ال يجدددددوز  ددددد  مطلدددددق ا حدددددوا  من يزيدددددر الراتدددددب ا ساذدددددة  املدددددرفوع مدددددأ املدددددا  

                                                                    العدددام للعددداملين  ددد  القطاأدددات واملرافدددق العامدددة مامدددا كانددد  ادددف هم واملدددذكو يأ 

،
 
 سددددددا قا
 
                          اسددددددتث اء مددددددا يتعلددددددق  املصددددددر                   الحددددددر ا ق ددددددس لألجددددددو      ضددددددع      91    أددددددأ       

                         ويمكدأ  دد  حداالت لاادة تجدداوز                                         املركدزي الدذي ي  دع لقددانون ال قدر والت دل  . 

                                 هذا ال ق   قرا  مأ مجلس الوز اء دد

 

                                                               ال يددددددرلا  دددددد  هددددددذه امللحقددددددات تعوي ددددددات االنتقددددددا  الددددددى النددددددا ج ونفقددددددات ال قددددددا  - 9  

                     ت التددددددددر  س لددددددددا ج موقددددددددات                                 ، والتعوي ددددددددات العائل ددددددددة ومجددددددددو  سدددددددداأا        واالنتقدددددددا 

               الروام الرس  .

 

                                                                                فااارض اقتطااااع شااااري ع اااى رواتاااح ومعاشاااات تقاعاااد فااارض اقتطااااع شااااري ع اااى رواتاااح ومعاشاااات تقاعاااد       ::                                  الحادياااة والسااابعون الحادياااة والسااابعون             املاااادة املاااادة 

                                                          االستشفاة واملساعدات االجتماعيةاالستشفاة واملساعدات االجتماعية                                                  العسكريين ل وم الطبابة و العسكريين ل وم الطبابة و 
 

                                                       واتدددددب ومعا دددددات التقاأدددددر الناادددددة  الع دددددكريين  م تلددددد  مسددددداكام           يقتطدددددع مدددددأ

ا للنزي دددة  دددر  االسدددتفاق                            % مدددأ الراتدددب مو املعددداش التقا 1       ددد ة                                         أدددري ويبلدددذ ايدددراق 

                                          مأ الط ا ة واالستشفاء وامل اأرات االجتماأ ة.

 

                                      ماامل املرسااوم االشااترا   ماامل املرسااوم االشااترا           ....                  ماامل املااادة ماامل املااادة       11                          تعااديل الفقاارة تعااديل الفقاارة       ::                                  الثانيااة والساابعون الثانيااة والساابعون             املااادة املااادة 

                  وتعديالت وتعديالت             19.919.9  //  44  //    1212            تاري  تاري            112112        رقم رقم 
 

     ي    تددددددددا     009                       مددددددددأ املرسددددددددوم اال دددددددد  اع   قددددددددم     15         مددددددددأ املدددددددداق     0            تعددددددددر  الفقددددددددر    - 0

                             وتعرياته،  ح   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 دددديها  دددد  النرمددددة الفعل ددددة، من ي ددددتف ر مددددأ اجدددداز  سدددد وية  راتددددب كامددددا 

. وي دددددا  الدددددى هدددددذه املدددددر  يدددددوم كدددددا 
 
                            ملدددددر  لم دددددة أشدددددر يومدددددا
 
         سددددد وات مدددددأ    5                 

                النرمة الفعل ة.
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                                        ملو فدددددددون الدددددددذيأ ي دددددددتف رون مدددددددأ العطدددددددا الق دددددددائ ة                 و  دددددددت ن  مدددددددأ ذلدددددددك ا

           واملر س ة".

 مأ العام   - 9
 
          يعما بهذه املاق  اأت ا ا
 
                       9191    .  

 

 

                                                                                      عاااادم جااااواز الجمااااع بااااين املعااااا  التقاعاااادي وأي مب ااااف عاااادم جااااواز الجمااااع بااااين املعااااا  التقاعاااادي وأي مب ااااف       ::                                  الثالثااااة والساااابعون الثالثااااة والساااابعون             املااااادة املااااادة 

                                                                                    شاري ماما  انت تسميت  مدفوع ممل املال العامشاري ماما  انت تسميت  مدفوع ممل املال العام
 

 

  ي نددد  أدددام مو لدددا 
 
                 لافدددا
 
                           ااق  امل صدددو  أ هدددا  ددد  الفقدددر                    اسدددتث اء حالدددة الشددد   ،    

                      املرسددددوم اال دددد  اع   قددددم                                مددددأ قددددانون الددددرفاع الددددوطن  الصدددداق     26               ا ولددددى مددددأ املدددداق  

  ت      م صصددددددا   ة                                ال يجددددددوز الجمددددددع  ددددددين 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         ماددام         التكل دد                   ال ددلطات العامددة مو                               ممددا  دد  حددا  ا ددغا  م صددب أددام  دد 

 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  اريا
 
                ضع  الحر ا ق س.    91                                         

                                                                      ت دددت ن  مدددأ محكدددام هدددذه املددداق  الو دددائ  ال ددد  يتطلدددب نصددداا القدددانو   الت دددم ة مدددأ 

                                                                كمدددا والو دددائ  الف  دددة  ددد  املريريدددة العامدددة للطيددد ان املدددر   وال ددد  تحتددداج    .         املتقاأددريأ

                         لحين ماء املراكز الشا ر .               مأ املتقاأريأ             لذوي النب   

 

 
 
 تط ددق هددذه املدداق  ألددى الحدداالت ال ددا قة والاحقددة، كمددا يوقدد  اددر  امل ددال  لافددا
 
                                                                   

 مأ الشار الذي يل  الشار الذي يص ح ف ه ال
 
                                         لل   مأاه اأت ا ا
 
                 .

 
 قانون نافذا
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                                                ماااااااامل مشااااااااروع القااااااااانون الصااااااااادر ماااااااامل مشااااااااروع القااااااااانون الصااااااااادر         2.2.                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة       ::                                  الرابعااااااااة والساااااااابعون الرابعااااااااة والساااااااابعون           ملااااااااادة ملااااااااادة   اا

                                وتعديالتاااااااااااااااا  )قااااااااااااااااانون وتعديالتاااااااااااااااا  )قااااااااااااااااانون             .194.194  //    1212  //    0.0.            تاااااااااااااااااري  تاااااااااااااااااري                1694916949                باملرسااااااااااااااااوم باملرسااااااااااااااااوم 

                                    املحاسبة العمومية(املحاسبة العمومية(
 

      تددددددددددددددا ي         04262                                مددددددددددددددأ مشددددددددددددددروع القددددددددددددددانون الصدددددددددددددداق   املرسددددددددددددددوم     59           تعددددددددددددددر  املدددددددددددددداق  

                                  س ة العموم ة(،  ح   تص ح كما يل :                    وتعرياته )قانون املحا      0261 /  09 /  11

                                                    دددداء  ألددددى اق دددد ا  الددددوزير امل ددددت  ووزيددددر املال ددددة الا ددددات                   تق ددددا  مرسددددوم يصددددر  - 0

                                                  ال دددد  يقددددرماا للرولددددة ا صددددنا  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 

                                ددددات ال قريددددة ال دددد  يقددددرماا للرولددددة                                     تق ددددا  مرسددددوم يت ددددذ  دددد  مجلددددس الددددوز اء الا - 9

            51.111.111 9                                                  ا صددددددنا  املع ويددددددون والحق ق ددددددون اذا كاندددددد  ق م هددددددا تتجدددددداوز 

              لي   ل  ان ة.

                                                                         تق ددر الا ددات ال قريددة الددوا ق  للنزي ددة الل  ان ددة  دد  ق ددم الددوا قات مددأ املوازنددة  - 1

 لألادددددددددو  
 
       واذا كاندددددددد  لاددددددددذه الا ددددددددات وجاددددددددة انفدددددددددا  مع  ددددددددة فتحدددددددد  لاددددددددا وفقددددددددا
 
                                                    

                     م ها    ق م ال فقات.            اأتماقات  ق 

  الا دددددددات امل دددددددوه أ هدددددددا  ددددددد  ال  دددددددريأ ) - 4
 
 فصدددددددل ا

 
                                تعدددددددر وزا   املال دددددددة جدددددددروال

 
      

 
  (  9    ( و) 0                     

                                                              والوا ق  الى النزي ة الل  ان ة وترفعه الى مجلس الوز اء لاطاع.

  

                                                                                              وقف العمل بتوزيع أنصبة األرفاح والرواتح اإلضافيةوقف العمل بتوزيع أنصبة األرفاح والرواتح اإلضافية      ::                                  الخامسة والسبعون الخامسة والسبعون             املادة املادة 

  ي ندددد  أددددام مو لددددا 
 
                 لافددددا
 
                                            ، يوقدددد  العمددددا  الرواتددددب ال دددد  تزيددددر أددددأ اثندددد  أشددددر     

 كاندددد  ت ددددم  ها مو نوأاددددا )م حددددة انتدددداج، حصددددة م  ددددا ،...(، و ددددأي 
 
  دددد  ال دددد ة ميددددا

 
                                                          ددددارا

 
             

 
    

                    توز ع  نص ة ا   ا .

                                                                        تط دددق محكدددام هدددذه املددداق  ألدددى اللجدددان املبقتدددة ومجدددالس افقا   والا ئدددات التقريريدددة 

                                ددددات العامددددة كافددددة واملرافددددق العامددددة                                       وجم ددددع العدددداملين مامددددا كاندددد  اددددف هم  دددد  املبس

                                                                     االسددددت ما ية واملجددددالس والصدددد اقيق والا ئددددات العامددددة )ألددددى سدددد  ا امل ددددا  ال الحصددددر 
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                                                                        ه ئددة موجيدد و، الصدد رو  الددوطن  لل ددمان االجتمدداع ، اقا   واسددت ما  مرفددأ  يدد وت، 

                                                                     اقا   حصددددددر الت ددددددد  والتن دددددددا ، ه ئددددددة قطددددددداع ال  ددددددد و ، الا ئددددددات ال ا مدددددددة، املصدددددددال  

                                                   ، املصلحة الوط  ة ل هر الل طا  ، اهراءات القمح...(.       امل تقلة

            الددددذي ي ددددتف ر             والرا ددددع أشددددر                                             ي ددددت ن  مددددأ محكددددام هددددذه املدددداق  الراتددددب ال الدددد  أشددددر 

 م ه العاملون    املبس ات العامة االست ما ية 
 
                                           حال ا
 
              املذكو   مأاه.         والجاات     

 
 

           ميااااا   ميااااا                                                                    تحدياااااد قيماااااة مسااااااهمة الحكوماااااة عااااامل  ااااال تتحدياااااد قيماااااة مسااااااهمة الحكوماااااة عااااامل  ااااال ت      ::                                  السادساااااة والسااااابعون السادساااااة والسااااابعون             املاااااادة املاااااادة 

ل ف  املدارس الخاصة املجانية ل ف  املدارس الخاصة املجانيةمسجح      ح                             ح                          مسجح

  
 
ُ
  ي ندددد   لددددر، ت

 
 لافددددا

ُ
             

 
ا  دددد                                                    حددددرق ق مددددة م دددداهمة الحكومددددة أددددأ كددددا تلم ددددذ مرددددج 

                    ، و ددد  كدددا أدددام ق اذدددة      9191  –      9102                                        املدددرا س الناادددة املجان دددة  ددد  العدددام الر اذدددة  

                                        امللحددددددوو  دددددد  موازنددددددة العددددددام، ألددددددى أددددددرق التامددددددذ           االأتمدددددداق                 يل دددددده،  حااددددددا ق ددددددمة 

                                                     ا ادددددو   عدددددر التدددددرق ق مدددددأ ق دددددا اقا   التفتددددديش املركدددددزي  ددددد  هدددددذه              املردددددجلين وفدددددق

                              املرا س    هذا العام الر اذة .

 
 

عتمددددر العمل ددددة الح ددددا  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
ُ
    

                            ااة املجان ة ال   توج   لاا.  لن         للمرا س ا    ما            امل اهمة لالا
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    ::        20012001  //      40.40.                                              العشرون ممل القانون رقم العشرون ممل القانون رقم                           تعديل املادةتعديل املادة                                      السابعة والسبعون السابعة والسبعون             املادة املادة 
 

      9110 / 8 /  06      تدددا ي       161                                           الفقدددر  ا ولدددى مدددأ املددداق  أشدددرون مدددأ القدددانون  قدددم       تعدددر 

                                    ل  ان( وتعرياته، لتص ح كا ت :            االست ما ات       )تشج ع 

 

  حكددددام          : تط ددددق امل             املااااادة العشاااارون "
 
       عددددايي  املحددددرق  مددددأ ق ددددا مجلددددس الددددوز اء وفقددددا
 
                                     

                                                                     املددداقتين التاسدددعة وال اقسدددة أشدددر  مدددأ هدددذا القدددانون، ألدددى املشدددا  ع افسدددت ما ية 

ر مدددأ افأفددداءات والت ف  ددات ال ددد  يم حادددا هدددذا                               ا                                         القائمددة  ددد  ل  دددان ال ددد  لددم ت دددتفا

                                                               القدددددانون، وذلدددددك  ددددد  حالدددددة توسددددد ع املشدددددروع أدددددأ طريدددددق اجدددددراء تو  فدددددات جريدددددر  

                             التو  فات ا ساس ة    املشروع.                             ذلك  ن  ة هذه التو  فات الى  و 

 

                                                                           تحددرق  ل ددة تط  ددق املعددايي  املشددا  اليهددا مأدداه  الن دد ة لتوسدد ع املشددا  ع االسددت ما ية 

                                                                   القائمدددة  موجدددب قدددرا  يصدددر  أدددأ مجلدددس الدددوز اء   ددداء  ألدددى اق ددد ا   ئددديس مجلدددس 

         الوز اء.

  

  

                                              السااتخدام أجااراة لبناااانيين السااتخدام أجااراة لبناااانيين                    مهسسااات مهسسااات                          إعطاااة حاااواف  لإعطاااة حاااواف  ل    ::                                  الثامنااة والساابعون الثامنااة والساابعون             املااادة املااادة 

          جدد:جدد:
  

                                                                     تتحمدددددا الرولدددددة الل  ان دددددة ت دددددرير اف ددددد  اكات امل  ت دددددة للصددددد رو  الدددددوطن  لل دددددمان 

                                                                  افجتمدددددددداع ،  كافددددددددة فروأدددددددده، وملددددددددر  سددددددددنتين، أددددددددأ ا جددددددددراء الل  ددددددددان ين الددددددددذيأ يددددددددتم 

  ،     9190 /  09 /  10                                                           اسدددت رامام  ددد  الف ددد   املمتدددر  مدددأ تدددا ي   شدددر هدددذا القدددانون ولغايدددة 

                                                                 مدددددر  مو كددددددانوا أدددددداطلين أددددددأ العمددددددا مو كددددددانوا قدددددر تركددددددوا العمددددددا ق ددددددا  شددددددر هددددددذا      و  

                                                                        القانون  مر  ستة م ار ألى ا قا، ألى من ال تزير ق مة مجر ا جي  الواحر أأ:

 .ثمان ة أشر مل ون لي   ل  ان ة ل ائر ا جراء                                            

                                               ققددددائق تط  ددددق هدددددذه املدددداق   موجددددب قددددرا  يصددددر  أددددأ وزيدددددري          االقت دددداء         تحددددرق أ ددددر 

               ة والعما. دد      املال
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                                           إجاااازة إعاااادة القلااااة املنقاااولين مااامل مال اااي القلااااة                                     التاساااعة والسااابعون:التاساااعة والسااابعون:            املاااادةاملاااادة

                                                      العدل  واملال  إلى مالك القلاة ال يمل  انوا منتسبين الي 

  ي ندددد   لدددددر، يجددددوز  مرسدددددوم يت ددددذ  ددددد  مجلددددس الدددددوز اء،  عددددر موافقدددددة  - 0
 
                                                         لافددددا
 
    

                    دا  الددذيأ نقلدوا مددأ    الق       اأدداق                      ومكتدب قيددوان املحاسد ة،        ا ألددى            مجلدس الق داء 

                       مددا  الق داء الدذيأ كددانوا     الدى                                              ماكد  الق داء العددرل  واملدال ، ولدم تنتدده لدرما هم، 

                             ألددى اق دد ا   ئدديس مجلددس الددوز اء         دداء          اتددغهم     الددى                   ل دده  الر جددة ا قددرب  ا        م ت دد ين 

                      ألددددى اق دددد ا  وزيددددر العددددر         و  دددداء                                            الن دددد ة للددددذيأ نقلددددوا مددددأ مددددا  الق دددداء املددددال ، 

                          لوا مأ ما  الق اء العرل .                 الن  ة للذيأ نق

                            العامددددددة  االسددددددتفاق  مددددددأ تقددددددريمات         افقا      مددددددا      الددددددى                      ي ددددددتمر القانددددددة  امل قددددددو  

                         ا رو  تعاضر الق ا  كافة.

                                 مدددأ نظدددام مجلدددس  دددو   الرولدددة )املرسدددوم     06                              تعدددر   الفقدددر  ال ان دددة مدددأ املددداق   - 9

                              (  ح   تص ح ألى الشكا التال :    0275 / 6 /  04      تا ي         01414     قم 

                                        ألدددى اق ددد ا  وزيدددر العدددر  وموافقدددة  ئددديس مجلدددس         ددداء          مرسدددوم                "يجدددر  االنتدددراب

                                                                   و   الرولة ملر  س  س وات قا لة للتجرير ملر  واحر   الطريقة أ  ها".

 

 

                                                                                                                      تحديد الحد األدنن لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحأ بالتقاعدتحديد الحد األدنن لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحأ بالتقاعد                      الثمانون:الثمانون:            املادة املادة 
 

  ي نددد   لدددر، تحدددرق أدددرق سددد وات النرمدددة ال ددد  تتددد ح الحددد
 
                                               لافدددا
 
               ق  التقاأدددر ألدددى     

               الشكا التال : د

                         الن  ة لل لك الع كري: د -

 91     مأ 
 
  رال

 
    أاما

 
    

 
 لألفراق والرت اء    08    

 
                أاما
 
     

 95     مأ 
 
  رال

 
    أاما

 
    

 
 لل  اط    91    

 
       أاما
 
     

 08     مأ 
 
  رال

 
    أاما

 
    

 
 ل  اط االلتصا  ا أ    05    

 
              ما
 
   

 

                        الن  ة لل لك افقا ي: دد -

 مدددددأ     95
 
  دددددرال

 
    أامدددددا

 
    

 
 لكافدددددة املدددددو فين ألدددددى     91    

 
                   أامدددددا
 
         م الناادددددة    حكدددددا         تراعدددددى ا     من     

                            الددذيأ يددرللون الو  فددة العامددة                   ال ال ددة ومددا فددو      فئددة   ال                      دداملرم ، وموضدداع مددو ف  

.    95                                          سأ ال ي مح لام  االستمرا   النرمة مر  
 
 أاما
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          20012001  //      40.40.                      ممل القانون ممل القانون         1616                              فقرة الى املادة فقرة الى املادة               إضافةإضافة      ::                                    الحادية والثمانون الحادية والثمانون             املادة املادة 
 

   10  91 /   161               مأ القانون  قم     04      املاق      الى      فقر         اضافة

 ا  
ُ
    ت
ُ
                الفقر  التال ة:      9110 /   161               مأ القانون  قم     04      املاق      الى  

                                                                   " ت دددددرق املبس ددددددة العامدددددة لتشددددددج ع االسدددددت ما ات  دددددد  ل  دددددان مددددددأ موازن هدددددا النااددددددة 

                            مان االجتمددداع   كافدددة فروأددده أدددأ                                          كامدددا اال ددد  اكات امل  ت دددة للصددد رو  الدددوطن  لل ددد

                         ( الدددذيأ يدددتم اسدددت رامام  ددد  Skilled labor                                   جدددراء الل  دددان ين مدددأ العمالدددة املددداهر  )   ا  

                                                                    الو ددددددددائ  الجريددددددددر  ال دددددددد  تبم هددددددددا املشددددددددا  ع االسددددددددت ما ية  دددددددد  قطدددددددداع  التك ولوج ددددددددا 

                         ظددام سددلة الحددوافز وذلددك    مو                                               واملعلومات ددة واالتصدداالت املشددمولة  أحكددام هددذه املدداق  

                                                             ملر  سنتين تل  تا ي  امل ا ر   است ما  تلك املشا  ع االست ما ية.

                                        لمددددددس سدددددد وات قا لددددددة للتمريددددددر لمددددددس سدددددد وات اضددددددافة                     يعمددددددا بهددددددذا الدددددد   ملددددددر 

                                                                     موجب مرسوم يت ذ    مجلس الوز اء   اء ألى اق  ا   ئيس مجلس الوز اء.

                                                                  تحدددرق  دددروط و ل دددة تط  دددق هدددذه الفقدددر   موجدددب مرسدددوم يت دددذ  ددد  مجلدددس الدددوز اء 

                                      اء  ألى اق  ا   ئيس مجلس الوز اء.
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 تقديم النرجي ة ف  األما مل املرخص بها فرض رسم مقطوع ع ى:         املادةاملادة

 04/09/0251مأ القانون الصاق   تا ي   97اضافة   ر الى ن  املاق  

 )است ما  الف اق  واملاه  واملطاأم واملقاه  والحانات( 

 04/09/0251مأ القانون الصاق   تا ي   97ي ا  الى ن  املاق  

التال   6  والحانات( ال  ر )است ما  الف اق  واملاه  واملطاأم واملقاه

 نصه:

لي   ل  ان ة ألى كا نفس نرج لة  0111يفر   سم مقطوع قر ه  -6

يقرم    الف اق  واملاه  واملطاأم واملقاه  والحانات وا ماكأ ال   مجاز 

 لاا القانون تقريم الي ج لة.

يتوجب ألى ا صنا  املشا  اليهم مأاه تأقية حااا هذا الرسم 

 ا
 
   اريا
 
 مأ نهاية كا  ار، تح       

 
                      لى النزي ة لا  لم ة أشر يوما
 
                            

طائلة توجب الغرامات امل صو  أ ها    قانون افجراءات ال ري  ة، 

ألى من ت اأ  الغرامة    حا  تقريم الي ج لة لا ج ا ماكأ املرل  

 بها. 

 تحرق  ل ة است فاء هذا الرسم  موجب قرا  يصر  أأ وزير املال ة.
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  فرض رسم سنوي ع ى رخص وضع ال جاج األسود بصورة  ام ة        ملادةملادةاا

 

 ل  وضع الزجاج  .  ألى  911.111يفر   سم س وي  ق مة 

 .  ألى  ل  وضع الزجاج  011.111، و ق مة ا سوق  صو   كاملة

ا سوق  صو   جزئ ة،      ا ل ات واملرك ات النااة، ال   تصر ها 

لريات، وتحرق حاالت افأفاء مأ هذا الرسم  موجب وزا   الرالل ة وال 

قرا  يصر  أأ وزير الرالل ة وال لريات. ي تو ى هذا الرسم  موجب 

ايصا  ق   يتم ت ريره مأ ق ا ااحب العاقة لر  محر ا اقيق 

النزي ة العامة مو لر  محر فروع املصا      ل  ان مو لر  احر  

 لرسوم.  الشركات امل ولة  تحص ا ال رائب وا

تحرق أ ر االقت اء ققائق تط  ق هذه املاق   قرا  يصر  أأ وزير 

 املال ة ووزير الرالل ة وال لريات.

 

 

 

 

  ألى  ل  ال ا  الحر   الفرقي  يفر   سم س وي   :   :   ....املاق املاق 

  

 ل  ال ا  الحر    . . ألى  911.111يفر   سم س وي  ق مة   

طن  لألفراق وللمبس ات النااة، ال   تصر ها وزا   الرفاع الو  الفرقي

وتحرق حاالت افأفاء مأ هذا الرسم  موجب قرا  يصر  أأ وزير 

 الرفاع الوطن . 

ي تو ى هذا الرسم  موجب ايصا  ق   ويتم ت ريره مأ ق ا ااحب 

العاقة لر  محر ا اقيق النزي ة العامة مو لر  محر فروع املصا   

 لة  تحص ا ال رائب والرسوم.    ل  ان مو لر  احر  الشركات امل و 

أ ر االقت اء تحرق ققائق هذه املاق   قرا  يصر  أأ وزير املال ة ووزير 

 الرفاع الوطن .  
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 ماق  اضاف ة

 .........................................:     املادةاملادة

ألى املبس ات والوكاالت الرول ة العاملة    ل  ان من تل  م  املوج ات 

  ما ي ت   نشاطاا    ل  ان:التالي  ف

 % مأ الشراكة مع املبس ات الوط  ة املحل ة. 75 -0

 % مأ العمالة الل  ان ة مأ ماا أرير أمال ها. 81  -9

 05 راء ال  ائع وامل تجات الل  ان ة أ ر توافرها و حروق هامش   -1

 % زياق  أأ ا سعا  الرول ة.

 

 ذه املاق .تقوم وزا   النا ج ة واملغ   ين  متا عة تط  ق ه
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               % ألى االستي اق 9         فر     ة           ...... :                املادةاملادة

 

فر  لغاية  - % مأ ق مة ال  ائع  9 سم مقرا ه  10/09/9199ُ           ي 

 امل تو ق  يتم است فا ه مأ ق ا مريرية الجما   العامة.

ُ                                                                 ي  ت ن  مأ الن وع لاذا الرسم ال  ا ات الكار ائ ة وال ج  ة، واملواق  -

 ة وجم ع ا الت واملعرات ال   ت ت رم    االنتاج املحل  واملحرق  ا ول

 للرموز :
 
         وفقا
 
)ا اأة( مأ تعرفة الرسم الجمرك   190)ز اأة( و 100    

 املن ق.
 
       است اقا
 
        

 مأ العام  -
 
          ي  ص  ا تراءا
 
اأتماق     9191ولغاية العام  9191ُ            

ة    العام % مأ ايراقات الرسم املحص15املوازنة العامة تعاق  ق مته 
 
           ل
 
 

ال ا ق لت ف ذ  رامج تحفي ية للقطاأات االنتاج ة لتمك  ها مأ 

 لآلل ة امل صو  أ ها    املاق  
 
                            امل اف ة، والقرو  افسكان ة وفقا
 
                              

 العا ر  مأ هذا القانون.
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     2012 /  10 /  22      تاري       .26                            تعديل أحمام قانون السير رقم           ::                  املادةاملادة

 

          ألددددى الوجدددده   ،     9109 /  01 /  99      تددددا ي       941         ل ددددي   قددددم                   تعددددر  محكددددام قددددانون ا

        التال :

 

  
 
  أوال
 
ة ا اغ امل ا   حكام قانون ال ي  مح ر                                                            : ألى الجاات امل تص 

، وقأوته الى ت رير الغرامة املحرق  ف ه، 
 
                                       ض   امل الفة صنص ا
 
تح                   

 .                                       طائلة احالته الى الق اء الجزائ  امل ت   

  
 
  ثانيا
 
                               ا  ة  حق  امل ال   حكام قانون : تصر  القرا ات الجزائ ة الغ     

  مح ر ض   م الفته وتم استرأا ه للم و  ممام 
 
                                            ال ي  الذي ت ل
 
              

                                  الق اء امل ت   وا ا ه موأر الجل ة.

  
 
  ثالثا
 
 أ ر اقتصا  ا حكام      

 
حاكم   ا  ا

 
                   : ال يحوز توق   امل ال  امل

 
           

ُ
                        

الق ائ ة ألى افلزامات املال ة فق  مأ قون أقو ة الح س، ما لم 

ع أأ   الحكم الغ ا   الصاق   حقه وتم  
 
  صنص ا

 
                                     يكأ امل ال  قر ت ل

 
       

 
                 

 قفع الغرامة املتوج ة أل ه.

  
 
  رابعا
 
ك   ق ا ارو       

 
  ي ن   لر ت ق  امل الفة ال   ا ت

 
             : لافا

ُ
                                

 
      

، ما لم يصر   حقاا  99/01/9109تا ي   941قانون ال ي   قم 
 
                   أفوا
 
    

 حكم ق ائ  مب م.

 
 
 خامسا
 
حرق ققائق تط      

 
             : ت
ُ
 ق هذه املاق   قرا  مش    يصر  أأ وز اء    

 املا  والرالل ة وال لريات والعر .

 
 
 سادسا
 
عما بهذا ال   فو   شره    الجرير  الرسم ة.      ُ                                           : ي     

 

                          نشر القانون نشر القانون       ::                    والثمانون والثمانون                   الثانيةالثانية            املادة املادة 

                                                     يعما بهذا القانون فو   شره    الجرير  الرسم ة.


