
 
 27رقم قانون 

 إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض واألمومة
 وق الوطني للضمان االجتماعيفي الصند

 
ّمجلسّالنواب،ّأقرّ 

ّهّ:وينشرّرئيسّالجمهوريةّالقانونّالتاليّنص ّ
يّبالفقرةّ"سادسًا"ّجتماعمادةّالتاسعةّمنّقانونّالضمانّاإل:ُّتستبدلّالفقرةّ"ّسادسًا"ّمنّالّالمادة األولى

ّهاّ:الجديدةّالتاليّنص ّ
ّ

 سًا : " ساد
ّالمضمونّالذيّانتهتّخدمتهّبسببّبلوغّالسنّألجلّتطبيقّأحكامّهذّالفقرة،ّيُّ -1 قصدّبكلمةّ"متقاعد"

 .القانونيةّوالمضمونّالذيّانتهتّخدمتهّبسببّالعجز
جتماعي،ّالذينّنّاإلومةّفيّالصندوقّالوطنيّللضماواألمالمرضّن،ّلفرعّضمانّيخضعّالمضمونّو

انتهىّانتسابهمّاإللزامي،ّبسببّالتقاعد،ّويستفيدونّمنّتقديماتّهذاّالفرعّ)العنايةّالطبيةّفيّحالتيّ
ّ.قةّعلىّالمضمونينّالعاملينالمرضّواألمومة(ّوفقًاّللشروطّوالموجباتّالمطبّ 

 اليةّ:ّأعالهّالمضمونينّالذينّينتمونّالىّإحدىّالفئاتّالت(1ّتشملّأحكامّالبندّ) -2
منّالفقرةّ)أواًل(ّ(1ّراءّفيّالقطاعّالخاصّالمنصوصّعليهمّفيّالمقطعّ)أ(ّمنّالبندّ)جّ األُّّفئة -أ

 .(ّمنّقانونّالضمانّاالجتماعي9والفقرةّ)ثالثًا(ّمنّالمادةّ)
ّاألشخاصّاللبنانيّ  -ب ّفئة ّإدارة ّأوّأية مؤسسةّعامةّأوّمصلحةّأوّينّالذينّيعملونّلحسابّالدولة

 .(ّالمذكورة9(ّمنّالفقرةّ)أواًل(ّمنّالمادةّ)1صّعنهمّفيّالمقطعّ)د(ّمنّالبندّ)ة،ّالمنصّومستقلّ 
ّجّ األُّّ-ج ّرقم ّالقانون ّأحكام ّبموجب ّالخاضعون ّزراعية ّمؤسسة ّفي ّالعاملون ّالدائمون 8/74ّراء

ّ.لهّمةوالمراسيمّالمتمّ 
القتراحّوزيرّّزراءّبناءًّخذّفيّمجلسّالّوتّ دّبمرسومّيُّيّفئةّأخرىّتحدّ يمكنّأنّيشملّهذاّالنظامّأّ-د

ّ.للضمانّاإلجتماعيالوطنيّالعملّوإنهاءّمجلسّإدارةّالصندوقّ
 شترطّإلفادةّهؤالءّاألشخاصّماّيليّ:ُيّ -3

ىّعنّالعملّالمأجور،ّمكتملة(ّوتخلّ 64ّ-60أنّيكونّالمضمونّقدّبلغّالسنّالقانونيةّللتقاعدّ) -أ
 .لكسبّبنسبةّالثلثينّعلىّاألقلضّقدرتهّعلىّايّودائمّيخفّ أوّأنّيكونّقدّأصيبّبعجزّكلّ 

ّ.تّالمراقبةّالطبيةّمنّحصولّهذاّالعجزّودرجتهتتثبّ 
 .أنّالّيكونّمنتسبًاّالىّنظامّتغطيةّصحيةّعامّآخر -ب

ّ.عنّعشرينّسنةّأنّتكونّلهّمدةّاشتراكّفعليّفيّفرعّضمانّالمرضّواألمومةّالّتقلّ ّ-ج



 

 

ّ.يةأنّيكونّالمستفيدّمقيمًاّعلىّاألراضيّاللبنانّ-دّّّّ
4- ّ

منّقانونّالضمانّاالجتماعيّالذينّيكونونّعلى14ّّفرادّعائلتهّبمفهومّالمادةّيستفيدّمعّالتقاعدّأ -أ
 .عاتقهّبتاريخّالتقاعدّأوّالعجز

عنّّكمالّمدةّاشتراكّفعليّالّتقلّ أوّتوفىّالمضمونّقبلّتقاعدهّبعدّإفيّحالّتوفىّالمتقاعد،ّ -ب
 الىّ:فإنّالحقّباالستفادةّينتقلّحصرًاّّ،عشرينّسنة

 الشريك،ّشرطّ: -
 أنّالّيكونّقدّتزوجّثانية. 
 فيدًاّبصورةّشخصيةّمنّنظامّتغطيةّصحيةّعامّآخروأنّالّيكونّمست. 
 وأنّالّيكونّيمارسّمهنةّحرة. 
  ّاًلّفيّالسجلّالتجارّيوأنّالّيكونّمسج. 

اقةّاألوالدّحتىّبلوغهمّسنّالثامنةّعشرةّمكتملة،ّوإذاّكانّاألوالدّمعوقينّحاملينّبطاقةّإع -
 .وغيرّقادرينّعلىّتأمينّمعيشتهمّبسببّاإلعاقة،ّفيستفيدونّمنّالتقديماتّدونّتحديدّالسن

 لتقديماتّهيّعلىّعاتقّكلّمنّ:إنّاالشتراكاتّالالزمةّلتغطيةّا -5
ّوتحدّ جّ األُّ -أ ّوالدولة، ّعملهم ّوأصحاب ّالنظام ّلهذا ّالخاضعين ّالعاملين ّواألشخاص ّراء نسبةّد

 .عّبينهمّبالتساوّي(ّمنّالكسبّالخاضعّلالشتراكاتّتوزّ %3االشتراكّبثالثةّبالمايةّ)
ّوتحدّ  -ب ّبالمعدلّالعاديّالرسميّالمعمولّبهّمنّدخلّمقطوعّيساويّالمتقاعدين، ّاشتراكهم ّنسبة د

 .األدنىّالرسميّلألجورّالحدّ 
منّقانونّالضمانّاالجتماعيّعلىّتقديمات73ّّقّمساهمةّالدولةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّتطبّ ّ-ج

ّ.المتقاعدين
ّ-د ّ)تتوجّ ّ ّالبند ّمن ّ)ب( ّالمقطع ّفي ّعليها ّالمنصوص ّالحالة ّفي ّاالشتراكات ّالشريك4ّب ّعلى )

ّأوّعلىّالولد ّأوّعلىّاألولياءّأوّاألوصّالمستفيد ياءّعلىّغيرّالراشدينّوذلكّبحسبّوضعّالراشد
ّ.األفرادّالمستفيدين

خذّفيّمجلسّالوزراءّتّ اإلقتضاء،ّبمراسيمّتُّّشتراكاتّوالدخلّالخاضعّلإلشتراكات،ّعندلّنسبّاإلتعدّ  -6
 .بناًءّعلىّاقتراحّوزيرّالعملّوإنهاءّمجلسّإدارةّالصندوّق

ّويجرّيّ -7 ّواألمومة، ّالمرض ّضمان ّصندوق ّنطاق ّفي ّمستقلة ّمحاسبة ّالنظام ّلهذا الصندوقّّيكون
 .سنواتّللمحافظةّعلىّالتوازنّالماليّلهذاّالنظامّدراسةّاكتواريةّكلّثالث

قّمنّعندّاإلقتضاء،ّدقائقّتطبيقّهذاّالقانونّبموجبّقراراتّتصدرّعنّمجلسّاإلدارةّوتصدّ ّدتحدّ ّ -8
 .سلطةّالوصاية



 

 

ّالذينّّالمادة الثانية ّالمضمونين ّعلى ّوُيطب ق ّالرسمية ّالجريدة ّفي ّنشره ّفور ّالقانون ّبهذا ُّيعمل :
ّ.يتقاعدونّبعدّنفاذه

 2017شباط  10بعبدا في       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كة بين القطاعين العام والخاصار تنظيم الش 48رقم  ن قانو
ّمجلسّالنواب،ّأقرّ 

ّهّ:وينشرّرئيسّالجمهوريةّالقانونّالتاليّنص ّ
ّ

 مادة وحيدة:
ّّاقتراحّقدّ ُصّّ- ّّالراميالقانون ّتنظيم ّعدّ ّالشراكةإلى ّكما ّوالخاص ّالعام ّالقطاعين ّبين ّاإلدارة ّلجنة ّّّّّّّوالعدلّلته

ّنواب.ّّومجلسّال
ّ.ُيعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ-
ّ

 قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ّ

ّحكامّهذاّالقانون،ُّيقصدّبالمصطلحاتّالتاليةّالمعانيّالمقابلةّلكلّمنهاّ::ّمنّأجلّتطبيقّأّالمادة األولى
ّ

ّا الشخص العام ّفيها ّبما ّالعامة ّالمؤسسات ّأو ّالمنظّ الدولة ّأوّّلهيئات ّالبلديات ّأو مة
ّاتحاداتّالبلدياتّوسائرّأشخاصّالحقّالعام.

شركةّأوّتكتلّشركاتّمحليةّو/أوّأجنبيةّمنّالقطاعّالخاصّفازتّّبعقدّ الشريك الخاص
ّكة.اّرالش

خاصّعنّطريقّالتمويلّأيّمشروعّذوّمنفعةّعامةّيساهمّفيهّالقطاعّال المشروع المشترك
ّّو ّالإواإلدارة ّاألقل:حدى ّعلى ّالتالية ّالتشييد،ّّعمليات ّاإلنشاء، التصميم،

ّالتطوير،ّالترميم،ّالتجهيز،ّالصيانة،ّالتأهيلّوالتشغيل.
ّالعالقةّ كةار عقد الش ّتحكم ّالتي ّوالضمانات ّوالتعهدات ّوالملحقات ّالعقود مجموعة

ّة.ّفّاألخرىّالمعنيّ اّرالشخصّالعامّوشركةّالمشروعّواألطالتعاقديةّبينّ
ّالمجلسّاألعلىّللخصخصةّوالشاركة. المجلس

سّمنّقبلّالشريكّالخاصّبهدفّتنفيذّالشركةّالمغفلةّاللبنانيةّالتيّتؤسّ  شركة المشروع
ّالمشروعّالمشترك.

تّالتابعةّااّروعّالمشتركّفيّنطاقّصالحياتّاإلدالوزيرّالذيّيدخلّالمشّر الوزير المختص
مةّأوّالبلدياتّأوّاتحاداتّظّ لهّأوّالمؤسساتّالعامةّبماّفيهاّالهيئاتّالمن

ّالبلدياتّالخاضعةّلوصايتهّأوّلرقابتهّاإلدارية.
ّا المرحلة التأسيسية ّالشالمرحلة ّعقد ّتوقيع ّتاريخ ّمن ّتبدأ ّأطاّرلتي ّقبل ّمن ّولحينّاّركة فه

ّّو ّالتصميم ّمن ّو/أوّاالنتهاء ّالتطوير، ّو/أو ّالتشييد، ّو/أو اإلنشاء،



 

 

ّكة.اّردةّفيّعقدّالشيل،ّّكماّهيّمحدّ الترميم،ّو/ّأوّالتجهيز،ّو/أوّالتأه
ّخد المرحلة التشغيلية ّبتقديم ّالبدء ّتاريخ ّمن ّتبدأ ّالتي ّوبعملياتّالمرحلة ّالمشروع مات

ّكة.ّّاّردةّفيّعقدّالشالصيانةّولحينّاالنتهاءّمنهاّكماّهيّمحدّ التشغيلّّو
ّ

 : 2المادة 
وسععائرّأشععخاصّّالعامععةّالدولععةّوالمؤسسععاتّّخضعععّألحكععامّهععذاّالقععانونّالمشععاريعّالمشععتركةّالتععيّتقععومّبهععات -1

اّخضععّالمشعاريعّالمشعتركةّالتابععةّلهعتُّأنّوالتعيّيجعوزّلهعاّّّ،الحقّالععامّبإسعتثناءّالبلعدياتّأوّاتحعادّالبلعديات
 هذاّالقانون.ّّألحكام

ّّأليّ ّخالفععععاًّ -2 ّمععععةّلقطاعععععاتمنصععععوصّعليهععععاّفععععيّالقععععوانينّالمنظّ التخضعععععّالمشععععاريعّالمشععععتركةّ،ّّآخععععرّنععععص 
 نّالمدنيّألحكامّهذاّالقانون.ّاّرالتّوالكهرباءّوالطياالتصا

مععاّّمععةّللقطععاعّمهامهععاّفععيتمععارسّالهيئععةّالمنظ ّ ،ّعنععدّإبععداءّالمجلععسّموافقتععهّعلععىّالسععيرّبالمشععروعّالمشععترك -3
ّي إصدارّالترخيصّمنّخاللّالمشاركةّفيّلجنةّالمشروع.ّوفيّحالّشغورّمقعدّرئعيسّوأعضعاءّالهيئعةّّخص 

 عتبرّموافقةّمجلسّالوزارءّعلىّدفترّالشروطّبمثابةّالترخيص.ّمةّللقطاع،ّتُّالمنظّ 

نشععائهاّوبمععاّالّيخععالمّأحكععامّهععذاّالقععانونّوأحكععامّشععروطّعقععدّإمععةّعملهععاّبحسععبّقععانونّظّ تمععارسّالهيئععةّالمن -4
تعليععقّوتعععديلّوتجديععدّمععاتّّوبااتّفععيّالعقععدّّوبفععرضّالغّرسعععارّالخععدمأقّمنهععاّبتعععديلّماّالمتعل ععكةّسععيّ راالشعع

ّخيص.ّاّروسحبّالتّلغاءوإ
 

 : 3 المادة
أينمعا2000ّّّأيعار31ّّتعاريخ228ّّّنّرقعمستبدلّتسميةّالمجلسّاألعلىّللخصخصعةّالمنشعأّبموجعبّالقعانّوُتّ -1

هّالمنصعععوصّىّالمجلعععسّباإلضعععافةّإلعععىّمهامعععكة.ّّيتعععولّ اّرخصخصعععةّوالشعععوردتّبتسعععميةّالمجلعععسّاألعلعععىّلل
 هذاّالقانون.ّّذكورّأعالهّالمهامّالملحوظةّفيّعليهاّفيّالقانونّالم

ّّينضمّإلىّأعضاءّالمجلسّحكماًّ -2  .ّالوزيرّالمختص 

أيععار23ّّتععاريخ5540ّّّسععتبدلّمركععزّأمععينّسععرّعععامّالمجلععسّاألعلععىّللخصخصععةّالععواردّفععيّالمرسععومّرقععمُيّ -3
سّهعذاّاألخيعرّاألمانعةّالعامعةّللمجلعسّأّركة.ّّيتاّرعامّالمجلسّاألعلىّللخصخصةّوالشّبمركزّأمين2001ّ

 فيذّأعمالّالمجلسّالعادية.ّّويقومّبتسييرّوتن

ّ
 : 4المادة 

ّرحّالمشاريعّالمشتركةّذاتّالطابعقتقترحّالمشاريعّالمشتركةّمنّقبلّرئيسّالمجلسّأوّالوزيرّالمختص.ّوتُُّتّ -1
عبرّتقديمّملمّإلىّالمجلسّّاالقتراحّيتمّ ّ.جلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّاإلتحادالبلديّمنّقبلّرئيسّالم

 روع.ّّنّدارسةّأوليةّللمشيتضمّ 



 

 

بّعلىّاألمانةّالعامةّللمجلسّأنّتقومّبإعدادّدارسةّوافيةّللمشروعّالمشتركّالمقترحّوأنّتقدمّللمجلسّيتوجّ  -2
ّ ّيتضمّ تقريرًا ّعقد ّطريق ّعن ّالمقترح ّالمشروع ّتنفيذ ّإمكانية ّمدى ّحول ّتوصيتها ّاهتمامّّشراكة،ن ومدى

 ح.ّاّربقبولّأوّرفضّاإلقتّقرارهلسّتخاذّالمج،ّتمهيدًاّإلالخاصّبتمويلهّّواالستثمارّفيهالقطاعّ

ّسهاّأمينأّرالمجلسّلجنةّللمشروعّيّميؤلّ ّ،وبالتاليّالسيرّبالمشروعّحاّرعندّموافقةّالمجلسّعلىّقبولّاإلقت -3

ّّممثالًّّعامّالمجلسّوتضمّ  ّّعنّالوزيرّالمختص  ّورئيسّالهيئةّ،يهّوزيرّالماليةزرةّالماليةّيسمّ عنّواوممثالًّ
تحادّعندّالنظرّفيّالمشاريعّذاتّودها،ّورئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّاالمةّللقطاعّعندّوجالمنظّ 

ّوالتي ّالبلدي ّالقانوّنُأّّالطابع ّهذا ّألحكام ّالمشروعخضعت ّلجنة ّتقوم ّاستشّ. ّمكاتب ّماليةااّرباختيار ّت
 .يةّلتعاونهاّفيّعملهاّعلىّأنّيتعاقدّمعهاّالمجلسنّ وقانونيةّوف

يهّأمينّمانةّالعامةّللمجلسّيسمّ نشاطاتهّمندوبّمنّاألّقبفريقّعملّينسّ ّفيّعملهاوعّتستعينّلجنةّالمشّر -4
وممثلينّعنّالشخصّالعامّالمستفيدّمنّالمشروعّالمشتركّّهذاّالفريقّممثالًّّعلىّأنّيضمّ عامّالمجلس،ّ

بحسبّنة،ّمعيّ ّخبراتوأشخاصّذويّّمعها،التعاقدّّالتيّتمّ تّالماليةّوالقانونيةّوالفنيةّاّرمكاتبّاالستشاّعن
ّةّوالقائمةّوأيّشخصّمنّأشخاصّالقانونّالعامّترىّلجنةمةّالمعنيّ منّالوازارتّوالهيئاتّالمنظّ ّ،ّالحاجة

بّيّأجرّإضافيّقدّيتوجّ أتركّتدخلّضمنّنطاقّصالحياته.ّإنّالمشروعّأنّبعضّنواحيّالمشروعّالمش
يكونّعلىّعاتقّالشخصّّعام،ونّالألحدّأعضاءّلجنةّالمشروعّأوّفريقّالعملّمنّالخاضعينّألحكامّالقان

 ألنظمته.ّّّدّوفقاًّالعامّالذيّيتبعّلهّهذاّالعضوّويسدّ 

ّ
ىّلجنةّالمشروع،ّيعاونهاّفريقّالعمل،ّإعدادّدارسةّشاملةّحولّالمشروعّالمشتركّتتناولّالجوانبّتتولّ :5ّّالمادة 

ّومد ّالتأهيل ّمعايير ّذلك ّفي ّبما ّوالتمويلية، ّوالقانونية ّواالقتصادية ّإمكانيةّالفنية ّومدى ّالمستثمرين ّاهتمام ى
ّّ.ّّنّتوصيتهاّبشأنهّإلىّالمجلسيتضمّ ًاّّروترفعّتقري.ّالتمويلّالالزمّاستقطاب

ّّ
6ّّالمادة  ّالدولةّأوّالمؤسساتّ: ّالمجلسّعلىّالسيرّبالمشروعّالمشتركّفيّالمشاريعّالتيّتقومّبها بعدّموافقة

الّملمّالمشروعّإلىّمجلسّحالبلدياتّأوّإتحادّالبلديات،ّيُّالعامةّأوّأيّشخصّمنّأشخاصّالحقّالعامّبإستثناءّ
ّوبعدّموافقةّمجلسّالوزارءّعلىّالسيرّبالمشرّوّالوزارء ّتُّبواسطةّرئيسه. ءاتّاّرطلقّلجنةّالمشروعّإجعّالمشترك،
ّدةّفيّهذاّالقانون.للمبادئّالمحدّ ّوفقاًّّالشريكّالخاصّالتيّيجبّأنّتتمّ ّاختيار

حالّملمّالمشروعُّيّّ،خضعّألحكامّهذاّالقانوّنطابعّبلديّّيمشتركّذبمشروعّالسيرّّوبعدّموافقةّالمجلسّعلى
بواسطةّرئيسّالمجلسّالىّرئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّإالتحادّالمعنيّلنيلّالمصادقاتّالالزمةّعليهّ

ّ ّاالشتوفقًا ّالمرسوم ّرقرّاألحكام ّعي 118ّّم 30ّّتاريخ ّالمّ،1977حزيران ّلجنة ّتطلق ّذلك ّإجوبعد ءاتّاّرشروع

ّّ.دةّفيّهذاّالقانوّنللمبادىءّالمحدّ ّوفقاًّّاختيارّالشريكّالخاصّالتيّيجبّأنّتتمّ 
ّ

ّّّ: 7 المادة



 

 

كّللمرشحينّالمتنافسينّوالمساواةّاّرءاتّاختيارّالشريكّالخاصّلمبادئّالشفافيةّوحريةّاالشتاّرجتخضعّإ -1
 ّوضّالمتنافسةّعلىّالفوزّبالعقد.ّالعّرّدويجبّأنّتسبقهاّالعلنيةّالكافيةّلتوفيرّتعدّ ّ،فيّمعاملتهم

للفوزّبالمشروعّالمشتركّّحغبينّبالترشاّّرللّكّالخاصّباإلعالنّعنّدعوةّعامةءاتّاختيارّالشرياّرتبدأّإج -2

نشرّهذهّالدعوةّقبلّمدةّشهرّنّمعاييرّالتأهيلّالتيّتتناسبّمعّحجمّوطبيعةّالمشروعّالمشترك.ّتُّتتضمّ 
صةّوعلىّتقديمّطلباتّاإلهتمامّفيّصحمّمحليةّودوليةّومجالتّمتخص ّعلىّاألقلّمنّالموعدّالنهائيّل

 موقعّالمجلسّاإللكتروني.ّ

منعّمواّبطلباتهمّعلىّأساسها.ّيُّغبينّبالتأهلّبالمعلوماتّوالتعليماتّالالزمةّليتقدّ اّّرالدّلجنةّالمشروعّتزوّ ّ -3
ّأوّلبنانيةّحكاماًّأهّبحقّ ّتصدّركانّفيّحالةّالتصفيةّأوّقدّّعلنّإفالسهّأوتأهيلّأوّإختيارّشريكّخاصّّأ

ّفيّحالّكانّا ّأوّممارساتّفاسدة. ّتواطؤ ّبأعمال ّلقيامه ّباإلدانة ّ،شركاتّلشريكّالخاصّتكتلأجنبية
ّمنعّالتعاقدّمعّشركةّمشروعّصدرّبحقّ كلّشركةّمنّهذاّالتكتلّأنّتستوفيّهذهّالشروط.ّيُّبّعلىّيتوجّ 

 .ّهّبارتكابّجنايةّأوّجنحةّشائنةيدينمبرمّّإدارتهاّحكممجلسّّرئيسّأوّأحدّأعضاء

تقي مّلجنةّّ.ّالمقدمةّوالتدقيقّبمستنداتهاتقومّلجنةّالمشروع،ّيعاونهاّفريقّالعمل،ّبدارسةّطلباتّالتأهيلّّ -4
نّّاقتراحًاّإلىّالمجلسّيتضمّ ّوترفعّتقريرًاّمعل الًّلمعاييرّالتأهيلّالمعلنّعنهاّالمشروعّطلباتّالتأهيلّوفقًاّ

ّ ّالمرشحين ّوالمرشّ المؤهّ بأسماء ّالمؤهّ لين ّغير ّإلتّ حين ّالمناسبلين ّالقرار ّالمجلسّّ.خاذ ّيبت  ّأن بعد

ّعددّالمرشحينّالمؤهلينّعنّثالثةّبالتقرير،ّيتمّ   .ّاإلعالنّعنّنتائجّالتأهيل،ّعلىّأنّالّيقل 

داًّعادّاإلعالنّعنّالدعوةّالعامةّللراغبينّبالتأهّ ُيّّّ،لّثالثةّمرشحينّعلىّاألقلفيّحالّلمّيتأهّ  -6  ّ.لّمجد 

ّ.لينّأسبابّعدمّتأهيلهمتبل غّلجنةّالمشروعّالمرشحينّغيرّالمؤهّ 
ّمسوّ تتولّ ّ -7 ّإعداد ّالعمل، ّفريق ّيعاونها ّالمشروع، ّلجنة ّدفترّشروطى ّعلىّنّالمسوّ يجبّأنّتتضمّ ّ.دة دة،

ّ:ّسبيلّالتعدادّوليسّالحصر
ّموضوعي -أ ّتكون ّأن ّيجب ّوالتي ّالمشترك ّبالمشروع ّالخاصة ّالتقييم ّّومعايير ّوطبيعةّة ّحجم ّمع متناسبة

 ّ.بهّوقابلةّللتدقيقّواإلثباتّصلةّمباشرةًّومتّ المشروعّ

ءاتّتقديمّالعروضّوعناصرّالمشروعّالماليةّوالفنيةّواإلداريةّوآلياتّّّاّرمعطياتّالمشروعّالتيّتشملّإجّ -ب
 ّ.بهاّضاتّوالبتّ اّرستفسارّوتقديمّاالعتاال

ّكةّوملحقاته.ّاّردةّعقدّالشمسوّ ّ-ج
 ّلين.المؤهّ ّحيندةّدفترّالشروطّالىّالمرشّ جنةّالمشروعّمسوّ لّغتبلّ  -8

ّ.لينحينّالمؤهّ معّجميعّالمرشّ (Consultationsّ)ّبعقدّمشاوارتتقومّلجنةّالمشروع،ّيعاونهاّفريقّالعمل،ّ -9

باتّالمتطلّ ّمتكاملّونهائيّلتحديدوبطريقةّمحايدةّوشفافةّبهدفّالتوصلّالىّتصورّّلجنةّلةوالجهاتّالمموّ 
دةّدفترّالشروطّعندّمسوّ لّعدّ ُتّّ،األفضلّلتحقيقّالمشروعّالمشتركّوالوسائلّالعمليةّوالهيكليةّالماليةّنيةالتق

 .المشروعّعلىّضوءّنتائجّتلكّالمشاوراتّّلجنةاإلقتضاءّمنّقبلّ



 

 

ّيُّائيةّالىّالمجلس،ّوبعدّالموافقةّعدفترّالشروطّبصيغتهّالنهّالمشروعترفعّلجنةّ -10 رفعّدفترّالشروطّليه،
ّّأماّفيّ.ةّعليهذّالموافقةّالنهائيواسطةّرئيسهّالىّمجلسّالوزراءّألخب ّالمشاريعّالمشتركةّذاتّيما خص 

خضعتّألحكامّهذاّالقانون،ّوبعدّموافقةّالمجلسّعلىّدفترّالشروطّبصيغتهّالنهائية،ّالطابعّالبلديّوالتيّأُّ
التحادّالمعنيّلنيلّالمصادقاتُّيحالّبواسطةّرئيسّالمجلسّالىّرئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّا

 .1997حزيران30ّّتاريخ118ّّّاالشتراعيّرقمّالالزمةّوفقًاّألحكامّالمرسومّ

 .لينّمنّقبلّلجنةّالمشروعحينّالمؤهّ يبل غّدفترّالشروطّالىّالمرشّ  -11

ّلألصولّ -12 ّوفقًا ّالمشروع ّلجنة ّالى ّوبتقديمها ّوالمالية ّالفنية ّعروضهم ّبإعداد ّالمؤهلون ّالمرشحون يقوم
دةّفيّدفترّالشروطا  .لمحد 

عادّطرحّالمشروعّالمشترك،ّمجددًا،ّوفيّحالّلمّيسفرّتقديمّثالثةّعروضّعلىّاألقل،ّيُّّفيّحالّلمّيتمّ  -13
 .ذلكّعنّثالثةّعروض،ّيمكنّعندهاّاالكتفاءّبعرضينّبعدّموافقةّالمجلس

ّللتأكّ  -14 ّالعارضين ّبحضور ّالمقدمة ّالفنية ّالعروض ّالمشروع ّلجنة ّاستيفائتفض  ّمن ّالتقديمّد ّشروط ها
ّالشروط ّدفتر ّفي ّعليها ّّ.المنصوص ّالمشروع ّللجنة ّالتوضيحاتّّأنيمكن ّتقديم ّالعارضين ّمن تطلب

دالالزمةّواستكمالّالنواقصّوتأكيدّااللتزاماتّال  .هاتيّيمكنّأنّيحتويهاّضمنّمدةّتحد 

الماليةّالتابعةّلهاّالىّّالعروضعادّرفضّالعروضّالفنيةّالتيّالّتكونّمطابقةّلمتطلباتّدفترّالشروطّوتُُّتّ -15
 .العروضّالمرفوضةّبأسبابّالرفضّأصحابّإبالغّيتمّ ّ.أصحابهاّدونّالكشمّعنها

ّدفترّالشروطّ -16 دها ّللمعاييرّالتيّحد  ّالعروضّالفنيةّالباقيةّوفقًا ّفريقّالعمل، تقي مّلجنةّالمشروع،ّيعاونها
قبولّعرضينّفني ينّّوفيّحالّلمّيتمّ ّ.ييمدّلجنةّالمشروعّالعروضّالفنيةّالمقبولةّعلىّضوءّهذاّالتقوتحدّ 

د،ّيُّعلىّاألقل  .ينّالمنافسةمًا،ّوذلكّلتأعادّطرحّالمشروعّالمشتركّمجد 

ّلجنةّالمشروعّالعروضّالماليةّالعائدةّالىّالعروضّالفنيةّالمقبولةّبحضورّعارضيهاّوترفعّبعدّذلكّ -17 تفض 
ّالتقييم ّضوء ّعلى ّالعارضين ّفيه ّتصن م ّالمجلس ّالى ّوالماليةتقريرًا ّالفنية ّهذاّّ.ات ّالمشروع ّلجنة ترفق

 .التقريرّبتوصيتهاّلجهةّالعرضّاألفضلّبهدفّتحسينّالعرضّمنّالناحيةّالفنية

ّ
مّبالعرضّاألفضلّبحسبّتقييمّلجنةّالمشروعّالمبنيّعلىّمعاييرّيفوزّبالعقدّالمرشّ :8ّّالمادة  حّالذيّتقد 

تعلنّلجنةّالمشروعّعنّالنتيجةّالتيّانتهتّإليهاّّ.فقةّالمجلسالتقييمّالمنصوصّعليهاّفيّدفترّالشروط،ّوبموا
ّ.عروضهمّفشلينّأسبابّعمليةّاالختيارّوتبل غّالعارضينّالمتبقّ 

ّّ: 9المادة 
ّ)يتوجّ  -1 ّللمشروع ّلبنانية ّمغفلة ّشركة ّتأسيس ّالخاص ّالشريك ّعلى ّأسهمهاّب ّكافة ّتكون ّالمشروع( شركة

ّإسميةّتخضعّأل 24/12/1942ّبتاريخ304ّّالصادرّبالمرسومّاالشتراعيّرقمّّحكامّقانونّالتجارةأسهمًا
منهّومنّموجبّتعيينّمفوضّمراقبة144ّّو78ّّعليهّفيّالمادتينّّصعفىّمنّشرطّالجنسيةّالمنصّووتُّ

 .عفىّرئيسّمجلسّاإلدارةّو/أوّالمديرّالعامّغيرّاللبنانيّمنّموجبّالحصولّعلىّإجازةّعملإضافي،ّويُّ



 

 

ّب -2 ّتقوم ّالتي ّالمشاريع ّأوّفي ّالبلديات ّبإستثناء ّالعام ّالحق ّأشخاص ّوسائر ّالعامة ّوالمؤسسات ّالدولة ها
عنّأسهمهّفيّشركةّالمشروعّقبلّبلوغّالمشروعّّاتحادّالبلديات،ّالّيجوزّللشريكّالخاصّأنّيتفر غّللغير

تّالطابعّعّذادّفيّعقدّالشراكةّدونّموافقةّمجلسّالوزراء،ّأماّفيّالمشاريالمرحلةّالتشغيليةّكماّهوّمحدّ 
 .نهّيقتضيّنيلّموافقةّالمجلسّالبلديّأوّمجلسّاإلتحادالبلدي،ّفإ

عفىّمقدماتهّالعينيةّفيّرأسمالها،ّوتُّجازّللشخصّالعامّالمشاركةّفيّتأسيسّشركةّالمشروعّوالمساهمةُّيّ -3
ّمنّقبلّجهةالتخمينّّمنّقانونّالتجارةّعلىّأنّيتمّ 86ّمنّمعاملةّالتحققّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّ

ّدولية ّخبرة ّذات ّيمثّ ّيتمّ ّ.مستقلة ّأن ّعلى ّالعمومية ّالجمعية ّقبل ّمن ّاالدارة ّمجلس ّأعضاء لّاختيار
يعي نّمنّقبلّمجلسّالوزراءّبناًءّعلىّالشخصّالعامّطيلةّمدةّمساهمتهّفيّالشركةّبعضوّعلىّاألقلّ

ّاقتراحّ  .الوزيرّالمختص 

 .الّتخضعّشركةّالمشروعّلرقابةّديوانّالمحاسبة -4

ّ
ّ.لّشركةّالمشروعنّيمثّ لةّالتوقيعّباسمّالشخصّالعامّوممّ عّعقدّالشراكةّمنّقبلّالسلطةّالمخوّ يوقّ :10ّّدة الما

ّ.طرفّآخرّمعنيّكماّويوقعّعندّاإلقتضاءّمنّقبلّالشريكّالخاصّوأيّ 

ّنّعقدّالشراكةّاألمورّالتاليةّ:يجبّأنّيتضمّ 
 .موجباتّاألطرافّعلىّأنواعهاّوحقوقهم -1

 .مشروعّالمشتركأسسّتمويلّال -2

 .مدةّعقدّالشراكة،ّعلىّأنّالّتتجاوزّهذهّالمدةّخمسةّوثالثينّعامًاّمنّتاريخّتوقيعّعقدّالشراكة -3

الشخصّالعام،ّأوّالتيّسيتقاضاهاّالشخصّالعامّمنّشركةّّالتيّستتقاضاهاّشركةّالمشروعّمنّاإليرادات -4
مشروعّباألعمالّالموكلةّإليهاّبموجبّوذلكّلقاءّقيامّشركةّالّ،المشروعّبحسبّطبيعةّالمشروعّالمشترك

 .اإليراداتّتلكعقدّالشراكة،ّوكيفيةّتقاضيّ

ّأوّالمجل -5 ّالحكومة ّتجيز ّالتي ّالمشترك ّللمشروع ّالعائدة ّوالجعاالت ّوالبدالت سّالبلديّأوّمجلسّالرسوم
 .هاّمنّقبلّشركةّالمشروعّباسمّالشخصّالعامّالمعنيّولحسابهاالتحادّاستيفاء

 .(Key Performance Indicatorsءّشركةّالمشروعّ)أدامؤشراتّتقييمّ -6

هاّشركةّالمشروعّحولّتنفيذّالمشروعّالمشتركّوالتيّيجبّأنّتحيلهاّحكمًاّالىّالتقاريرّالتيّيجبّأنّتعدّ  -7
 .الشخصّالعامّوالمجلس

اّباعهإتّ توزيعّالمخاطرّبينّالشخصّالعامّوشركةّالمشروعّباإلضافةّالىّالتدابيرّواإلجراءاتّالتيّيجبّ -8
ّمنّوقعّتلكّالمخاطر  .للحد 

 .الضوابطّالتيّترعىّتعديلّشروطّالعقدّاألساسية -9

عطىّلتنفيذّالمشروعّالمشتركّمنّقبلّشركةّالمشروعّو/أوّالضماناتّوالتعهداتّوااللتزاماتّالتيّقدّتُّ -10
 .الشريكّالخاصّو/أوّالشخصّالعام



 

 

فّشركةّالمشروعّةّعقدّالشراكةّبتصرّ األموالّواألمالكّالعائدةّالىّالشخصّالعامّوالتيّتوضعّطيلةّمد -11
 .مواليخصّهذهّاألمالكّواألماّّلتنفيذّموجباتها،ّباإلضافةّالىّحقوقّوموجباتّشركةّالمشروعّفي

 .الشخصّالعامّعندماّتقتضيّذلكّطبيعةّالمشروعىّجلهّالتحويلّالمشروعّالمشتركّعندّحلولّأكيفيةّ -12

عّعقدّالشراكةّلدىّانتهائهّبحلولّأجلهّأوّبفسخهّأوّعمالّموضّوءاتّتأمينّاستمراريةّالمشروعّواألإجرا -13
 .فيّحالّإخاللّشركةّالمشروعّفيّتنفيذّموجباتهاّالتعاقدية

14- ّ ّالتي ّوالجزاءات ّإخاللهااإلجراءات ّحال ّفي ّالعقد ّبأطراف ّواآللياتّّبأيّ ّتلحق ّالتعاقدية منّموجباتها
 .التفصيليةّلتطبيقّتلكّالجزاءات

 .عات،ّبماّفيهاّالوساطةّوالتحكيمّالداخليّوالدوليالنزّاّبعةّلحلّ األصولّالمتّ  -15

ّ
عليهاّىّالشخصّالعامّمراقبةّتنفيذّالمشروعّالمشتركّمنّكلّنواحيهّبحسبّاألحكامّالمنصوصّيتولّ ّ: 11المادة 

 .تتم ّالمراقبةّعلىّذلكّعلىّموحلتين،ّالمرحلةّالتأسيسيةّوالمرحلةّالتشغيليةّ.فيّعقدّالشراكة

 

  التأسيسيةالمرحلة  -1

 نّ:ّنّيعيّ هّأطرافالتوقيعّعلىّعقدّالشراكةّمنّقبلّأبّعلىّالشخصّالعامّوفورّيتوجّ  -أ

ّألجنةّتوجيهيةّيّر - يضًاّممثلينّعنّالوزيرّالمختصّفيّأسهاّممث لّعنّالشخصّالعامّوتضم 
ّالماليةّوعنّ ّللمجلسّوعنّوزارة ّالعامة ّوعنّاألمانة ّغيرّالدولة، ّالعام ّالشخص ّكان حال

 .للقطاعّفيّحالّوجودهامةّالهيئةّالمنظّ 

- ّ ّالتأسيسية ّالمرحلة ّإلدارة ّالمعيّ مكتبًا ّأفراده ّالى ّباإلضافة ّالخمّ ّنينيضم  ّمن ّيلزم براءّن
ّاالختصاواإلستشاريّ  ّذوي ّمن ّالمحليّ ين ّوص ّالدوليّ /ين ّالمشروعّّ،ينأو ّطبيعة ّبحسب وذلك

 .مشروعالمشروعّصلةّبينّاللجنةّالتوجيهيةّوشركةّالّالمشتركّويكونّمكتبّإدارة

ّالمتعلّ ّ -ب ّالتقارير ّوتقييم ّباستالم ّالمشروع ّإدارة ّمكتب ّالمعدّ يقوم ّباألعمال ّوالتقدم ّبالتنفيذ ّقبلّقة ّمن ة
ّا ّوبشركة ّالتوجيهيةلمشروع، ّاللجنة ّالى ّوتقديمها ّفصلية ّمراقبة ّتقارير ّأّ.وضع ّتبيّ يجب ّتقاريرّن ن

ّإلت ّمدى ّاألالمراقبة ّلتنفيذ ّالزمني ّبالجدول ّالمشروع ّشركة ّالمحدّ زام ّتتضمّ عمال ّوأن ّالعقد ّفي نّدة
 .اإلقتراحاتّبالنسبةّللمسائلّالطارئةّالتيّتقتضيّمعالجتها

ّالمقدّ ّ-ج ّالمراقبة ّتقارير ّمراجعة ّبهدف ّطارئ ّأي ّحصول ّولدى ّفصليًا ّالتوجيهية ّاللجنة ّمنّتجتمع مة
ّمكتبّإدارةّالمشروعّوإعطاءّالتوجيهاتّالضروريةّورفعّالتقاريرّالىّالشخصّالع فيّّام،ّوالوزيرّالمختص 

ّ.حالّكانّالشخصّالعامّغيرّالدولة،ّواألمانةّالعامةّللمجلس
خذّالتدابيرّوالقراراتّالالزمةّبناءّللشخصّالعامّمنّغيرّالدولة،ّوبعدّموافقةّالوزيرّالمختص،ّأنّيتّ ّ-د

ّ.علىّتقاريرّاللجنةّالتوجيهيةّومكتبّإدارةّالمشروع
ّ



 

 

 المرحلة التشغيلية -2
عععع -أ نّمكتبععععًاّإلدارةّالمرحلععععةّالتشععععغيليةّيضععععم ّهععععذهّالمرحلععععةّأنّيعععععيّ الشععععخصّالعععععامّقبععععلّبععععدءّّبّعلععععىيتوج 

مةّللقطاعّفيّحالّوجودها،ّومنّيلزمّمعنّالخبعراءّعنّالهيئةّالمنظّ ّالًّينّممثّ باإلضافةّالىّأفرادهّالمعنيّ 
 .ينيينّأوّالدوليّ ينّمنّذويّاالختصاصّالمحلّ واالستشاريّ 

 ةّالتشغيليةّعلىّسبيلّالتعدادّوليسّالحصرّالمهامّالتاليةّ:ىّمكتبّإدارةّالمرحليتولّ  -ب
مراقبعةّالعمليععاتّالتععيّتقععومّبهععاّشععركةّالمشععروعّلناحيععةّالمخرجععاتّومسععتوياتّوجععودةّالخععدماتّ -

 .المطلوبةّبالنسبةّللمعاييرّالموضوعيةّوتوزيعّالمخاطر
وفعععرضّالعقوبعععاتّّتقعععديمّاالقتراحعععاتّالعائعععدةّلخطعععةّمواجهعععةّإخعععاللّشعععركةّالمشعععروعّبموجباتهعععا -

 .المنصوصّعليهاّفيّعقدّالشراكة
 .المساهمةّفيّإدارةّتسويةّالنزاعاتّالقائمة -
دّبشكلّعامّمنّانطباقّعملياتّشركةّالمشروعّعلىّالشروطّالمنصوصّعليهاّفيّعقدّالتأكّ  -

 .الشراكة
ّدعّّ-ج ّالمرحلةّالتشغيليةّتقاريرّنصمّسنويةّبنتائجّالمراقبة،ّوكلما غّتبلّ ّ.الحاجةّتيضعّمكتبّإدارة

ّنسخةّعنّهذهّالتقاريرّالىّالشخصّالعامّإلتّ  فيّّخاذّّالقراراتّالمناسبةّبشأنها،ّوالىّالوزيرّالمختص 
العّوابداءّالرأيّوإحالتهاّوذلكّلإلطّ ّ،حالّكانّالشخصّالعامّغيرّالدولة،ّوالىّاألمانةّالعامةّللمجلس

ّ.الىّالمجلسّكلماّدعتّالحاجة
ّ

ّمانةّالعامةّللمجلسّ:ىّاألتتولّ :  12المادة 
رنعامجّالمشعاريعّالمشعتركة،ّوتقعديمّاالقتراحعاتّالتعيّترمعيّالعىّتطعويرّوتحفيعزّإعدادّتقاريرّسعنويةّععنّب -أ

جعلّتحويلهعاّالعىّمجلععسّقطعاعينّالععامّوالخعاصّبشعكلّععام،ّوإحالتهععاّالعىّالمجلعسّمعنّأالشعراكةّبعينّال
 .الوزراء

مّولتمكيععنهمّمععنّدراسععةّومواكبععةّمشععاريعّالشععراكةّبشععكلّتععدريبّالعععاملينّفععيّالقطععاعّالعععامّلتنميععةّقععدراته -ب
 .الفعّ 

ّ
 :  13المادة 
1- ّ فّشركةّالمشروعّالعقاراتّالعائدةّلهّوالالزمةّآخر،ّيجوزّللشخصّالعامّأنّيضعّبتصرّ ّخالفًاّأليّنص 

 .لتنفيذّالمشروعّالمشتركّوذلكّطيلةّمدةّعقدّالشراكة
ّتطلّ  -2 راتّخاصة،ّيمكنّللمجلسّأوّلشركةّالمشروعّأنّيطلبّبّتنفيذّالمشروعّالمشتركّاستمالكّعقاإذا

قّفيّهذهّالحالةّأصولّاالستهالكّويجبّأنّتصدرّقراراتّتطبّ ّ.منّالشخصّالعامّاستمالكّتلكّالعقارات
لّتسجّ ّ.وضعّاليدّونقلّالملكيةّفيّمهلةّأقصاهاّستةّأشهرّمنّتاريخّصدورّمرسومّإعالنّالمنفعةّالعامة



 

 

حقّإشغالهاّطيلةّمدةّالمشروعّالسجلّالعقاريّباسمّالشخصّالعامّوتعطىّشركةّّالعقاراتّالمستملكةّفي
 .عقدّالشراكة

ّكلفةُّيّ -3 ّتمويل ّفي ّالعام ّالشخص ّمع ّجزئيًا ّأو ّكليًا ّالمساهمة ّالخاص ّللشريك ّأو ّالمشروع ّلشركة جاز
ّتُّ ّأن ّوعلى ّاستمالكها، ّالمطلوب ّللعقارات ّاالستمالك ّتعويض ّال ّعنصرًا ّالمساهمة ّهذه ّمنّعتبر يتجزأ

 .عناصرّتمويلّالمشروعّالمشترك
 

ّ.تلحظّنفقاتّالمشروعّالمشتركّالتيّتقعّعلىّعاتقّالدولةّفيّموازنةّالدولةّالعامة:14ّّالمادة 
ّ

يتعاقدّكلّمنّالمجلسّوالشخصّالعامّّمعّالخبراءّومكاتبّاإلستشاراتّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّّ: 15المادة 
ّ.الخاصةّعندّوجودها،ّوإال ّباإلستنادّالىّنصوصّقانونّالمحاسبةّالعموميةالقانونّباإلستنادّالىّأنظمتهماّ

ّ
360ّاستفادةّالشريكّالخاصّوشركةّالمشروعّمنّأحكامّالقانونّرقمّّ:ّالّتحولّأحكامّهذاّالقانونّدوّن16ّالمادة 

ّ ّبتاريخ 16ّّالصادر ّوالمتعلّ 2001ّآب ّرقم ّالقانون ّوبأحكام ّلبنان ّفي ّاالستثمارات ّبتشجيع تاريخ705ّّق
ّ.يّالىّاإلضرارّبمصلحةّالشخصّالعامقّبتسنيدّالموجودات،ّبماّالّيؤدّ المتعلّ 9/12/2005ّ
ّ

علىّاقتراحّرئيسّّخذّفيّمجلسّالوزراء،ّبناءًّتّ نّبمراسيمّتُّتطبيقّهذاّالقانّوّدّعنّاإلقتضاءّدقائقتحدّ ّ: 17المادة 
ّ.مجلسّالوزراء

ّ
ّ.فيّالجريدةّالرسميةُّيعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّ: 18المادة 

ّ
 األسباب الموجبة

إنّتطعععورّاألوضعععاعّالماليعععةّواإلقتصعععاديةّفعععيّلبنعععانّوالععععالمّوبعععروزّحاجعععةّماسعععةّالعععىّالتععععاونّبعععينّالقطعععاعينّالععععامّ
بعععاتّتمويعععلّالمشعععاريعّاالسعععتثماريةّالتعععيّأصعععبحناّنحتعععاجّالعععىّقيعععامّالكثيعععرّمنهعععا،ّونظعععرًاّلوجعععودّوالخعععاصّلتلبيعععةّمتطلّ 

اللبنانيععةّالتععيّالمصععارفّّخععاللكععانّمععنّالمشععاريعّوالقيععامّبهكععذاّعمليععات،ّأوخارجيععةّلتنفيععذّهععذهّّاسععتعداداتّمحليععة
ّ.ةّبهذاّالموضوعداعاتّكبيرةّأوّمنّخاللّالشركاتّوالمؤسساتّالخارجيةّوالمحليةّالمهتمّ تستوعبّإي

ّدولّالعالم،ّمّهذهّالعملياتّالتيّأصبحتّمعتمدةّفيّمعظمونظرًاّلغيابّاإلطارّالقانونيّالذيّينظّ 

ّة،ّونظرًاّلتفعيلّموضوعّالخصخصةّفيّلبنانّخاصةّبعدّصدورّعدةّقوانينّتنظيمّقطاعاتّاقتصاديةّمهمّ 
مّبعاقتراحّالقعانونّالمرفعقّوتحفيزًاّلمبدأّالتعاونّبينّالقطاعينّالععامّوالخعاصّولتنظعيمّموضعوعّالمشعاركةّبينهمعا،ّنتقعدّ 

ّ.رهراجينّالمجلسّالنيابيّالكريمّمناقشتهّوإقرا
 



 

 

 
 1022مرسوم رقم 

 27/10/2016تاريخ  55ل رقم من القانون المعج  ، من الفقرة "سادسًا" 3يق البند تحديد دقائق تطب
 ضريبية(لغايات )قانون تبادل المعلومات 

ّ
ّإنّرئيسّالجمهورية،

ّبناًءّعلىّالدستور،
وماتّلغاياتّضريبية(ّالّسي ماّالفقرتينّ)قانونّتبادلّالمعل27/10/2016ّتاريخ55ّّلّرقمّبناًءّعلىّالقانونّالمعجّ 

ّسادسًاّوثامنًاّمنه،
ّوبناًءّعلىّاقتراحّوزيرّالمالية،

ّ(،13/6/2017تاريخ2017ّّ-247/2016وبعدّإستشارةّمجلسّشورىّالدولةّ)الرأيّرقمّ
21/6/2017ّوبعدّموافقةّمجلسّالوزراءّبتاريخّ

 
 يرسم ما يأتي :

لّدّهذاّالمرسومّاإلجراءاتّالمشارّإليهاّفيّالفقرةّسادسًاّمنّالقانونّالمعجّ ُيحدّ : نطاق المرسوم : ّالمادة األولى
قةّبالتبادلّالتلقائيّللمعلومات،ّتنفيذًاّ)قانونّتبادلّالمعلوماتّلغاياتّضريبية(ّالمتعلّ 27/10/2016ّتاريخ55ّّرقمّ

ّ.لقانوّنلإللتزاماتّالمنصوصّعليهاّفيّاإلتفاقيةّالمشارّإليهاّفيّالفقرةّثامنًاّمنّا
ّ

 المادة الثانية : تعريف المصطلحات :
ّّأواًل : ّرقم ّالقانون ّأحكام ّتطبيق 55ّّلغايات 27ّّتاريخ ّاألول ّلغايات2016ّّتشرين ّالمعلومات ّتبادل )قانون

ّعتمدّالتعريفاتّالتاليةّ:ضريبية(،ّوأحكامّهذاّالمرسوم،ّتُّ
 .2016تشرينّاألول27ّّتاريخ55ّّ:ّالقانونّرقمّّالقانون  (1)

ّّرالمعيا (2) ّالتعاون ّمنظمة ّمن ّالمعتمد ّوتفسيراته، ّللمعلومات ّالتلقائي ّللتبادل ّالمشترك ّالمعيار ّقتصادياإل:
ّّإ ّوالتنمية ّعتبارًا 15ّّمن ّيتضمّ 2014تموز ّالذي ّلغاياتّ، ّالواجبة ّوالعناية ّباإلبالع ّالخاصة ّاإلجراءات ن

والتنميةّعلىّهذاّّقتصادياإللتعاونّتعديلّالحقّأوّتفسيرّتنشرهّمنظمةّاّالتبادلّالتلقائيّللمعلومات،ّوأيّ 
 .المعيار

 .(ّمنّهذاّالمرسوم3أيّدولةّمدرجةّفيّالجدولّرقمّ)ّدولة مشاركة : (3)

سةّوساطةّسةّماليةّمعر فّعنهاّفيّقانونّالنقدّوالتسليم،ّأوّأيّمؤسّ أيّمصرفّأوّمؤسّ ّسة مالية :مؤس   (4)
إلستثمارّالجماعي،ّأوّأيّشركةّليّهيئةّ،ّأوّأ10/6/2000تاريخ234ّّلقانونّرقمّماليةّمعر فّعنهاّفيّا



 

 

دة،ّوغيرهاّمنّالشركاتّوالهيئاتّالتيّينطبقّعليهاّتعريفّمصطلحّ"المؤسسةّالمالية"ّالواردّفيّ تأمينّمحد 
 .القسمّالثامنّمنّالمعيار

 يّمؤسسةّماليةّكماّهيّمعر فةّأعالهّوتكونّ:أّمؤسسة مالية لبنانية : (5)

 .تابعّلهاّمت خذًاّمقرًاّلهّخارجّلبنانّمقيمةّفيّلبنان،ّبإستثناءّأيّفرع -أ

 .سةّماليةّأجنبيةّغيرّمقيمةّفيهأيّفرعّموجودّفيّلبنانّلمؤسّ  -ب

 مالية غير ملزمة باإلبالغ :مؤسسة  (6)

 سةّماليةّكماّوردّتعريفهاّفيّالفقراتّالفرعيةّ)ب(ّ)أ(ّ)أ،ّب،ّد،ّه(ّمنّالقسمّالثامنّمنّالمعيار،ّأوّمؤسّ  -أ

 .(ّمنّهذاّالمرسوم2مّ)أيّكيانّمدرجّفيّالجدولّرق -ب

ّالمؤسّ ّمؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ (7) ّضمن ّليست ّلبنانية ّمالية ّمؤسسة ّأي ّالملزمةّ: ّغير ّالمالية سات
 ّ.فةّأعالهباإلبالغّكماّهيّمعرّ 

 .طبقّعليهّالمعنىّالواردّفيّالقسمّالثامنّمنّالمعيار:ّأيّحسابّينّالحساب المالي (8)

 .باإلبالغّلدىّمؤسسةّماليةّملزمة2017ّحزيران30ّّجودّبتاريخّأيّحسابّماليّمّوّحساب موجود مسبقًا : (9)

ّفتحهّابتداًءّمنّتاريخّّحساب جديد : (10) تموز10ّّأيّحسابّماليّلدىّمؤسسةّماليةّملزمةّباإلبالغّتم 
2017ّ. 

ين،ّرصيدهّأوّقيمتهّ"حسابّموجودّمسبقًا"ّيملكهّشخصّأوّعدةّأشخاصّطبيعيّ ّحساب عالي القيمة : (11)
أو2017ّّكانونّاألول2017ّ،31ّّحزيران30ّّ(ّبتاريخ1.000.000ّكيّ)يّرالمليونّدوالرّأمّاإلجماليةّتفوّق

 .كانونّاألولّمنّأيّسنةّالحقة31ّ

ين،ّرصيدهّأوّقيمتهّ"حسابّموجودّمسبقًا"ّيملكهّشخصّأوّعدةّأشخاصّطبيعيّ ّى القيمة :حساب متدن   (12)
 .2017حزيران30ّّيخّ(ّبتاّر1.000.000)أميركيّاإلجماليةّالّتفوقّالمليونّدوالرّ

 ّالحساب المستثنى : (13)

 نّالمعيار؛ّأوممنّالقسمّالثامنّّ(ّأوّ)أّإلىّو(17حسابّكماّتم ّتحديدهّفيّالفقراتّالفرعيةّجّ) -أ

 .(ّمنّهذاّالمرسوم1حسابّمدرجّكحسابّمستثنىّفيّالجدولّرقمّ) -ب

 ثامنّمنّالمعيارأيّشخصّطبيعيّينطبقّعليهّالتعريفّالواردّفيّالقسمّالّالشخص صاحب السيطرة : (14)

ة : (15)  .وزيرّالماليةّأوّممث لّمفوضّمنّقبلهّالسلطة المختص 

ّّساتّالماليةّوهيّ:ّقابةّعلىّالمؤسّ ىّأعمالّالّرالجهاتّالتيّتتولّ ّالجهات الرقابية : (16)
 .الرقابيةّتهساتّالخاضعةّلسلطللمصارفّوالمؤسّ مصرفّلبنانّبالنسبةّ -1

 .الخاضعةّلسلطتهاّالرقابيةلجنةّمراقبةّهيئاتّالضمانّبالنسبةّللمؤسساتّ -2

ساتّوالهيئاتّالتيّالّتخضعّإلىّأيّمنّالسلطتينّمديريةّالوارداتّفيّوزارةّالماليةّبالنسبةّلباقيّالمؤسّ  -3
 .سةّالماليةّوفقّهذاّالمرسومأعالهّوينطبقّعليهاّتعريفّالمؤسّ المذكورتينّ



 

 

ّيتضمّ ّتصريح المعلومات : (17) ّتقرير ّالقراّرهو ّفي دة ّالمحد  ّالمعلومات ّالماليةّن ّوزير ّعن ّتصدر ّالتي ات
 .منّ"سادسًا"ّمنّالقانونّالقانون"2ّومصرفّلبنان،ّكلّوفقّاختصاصهّوفقًاّللبندّ

 .العملةّالرسميةّللوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّدوالر أميركي : (18)

ل الظروف" :"التغي   (19) ّأوّّر في الظروف/تبد  أيّتغي يرّينجمّعنهّمعلوماتّإضافيةّتتعل قّبحالةّشخصّما
الظروف/تبد لّّنّمصطلحّ"التغيرّفيباإلضافةّإلىّذلك،ّيتضمّ ّ.يرلتغيعارضّمعّتلكّالحالةّقبلّذلكّاتت

الحسابّ)بماّفيّذلكّأيّوّإضافةّتطرأّعلىّالمعلوماتّالمتعل قةّبالشخصّصاحبّيرّأ"ّأيّتغيفالظرّو
سابّالمرتبطّيرّيطرأّعلىّمعلوماتّالحيرّآخرّلصاحبّالحساب(ّأوّأيّتغيستبدالّأوّتغيإضافةّأوّإ

(3ّ(ّإلىّ)1بمثلّهذاّالحسابّ)بموجبّتطبيقّقواعدّجمعّالحساباتّالماليةّالواردةّفيّالفقراتّالفرعيةّج)
رانّعلىّحالةّصاحبّيرّأوّاإلضافةّللمعلوماتّيؤثّ نّالمعيار،ّفيّحالّكانّهذاّالتغيمنّالقسمّالسابعّم

 .الحساب"

ّ
المعنىّّلهمنّالقانونّأوّفيّهذاّالمرسوم،ّيكون2ّّيردّفيّالمادةّ:ّأيّمصطلحّوردّتعريفهّفيّالمعيارّولمّّثانياً 

ّ.نفسهّالواردّفيّالمعيار
ّ

 : المادة الثالثة : في تحديد بعض التعريفات
عتبرّالدولةّالملزمّباإلبالغّلهاّمنّهذاّالمرسوم،ّت8ُّّلغاية5ّّلغاياتّتطبيقّالقسمّاألولّمنّالمعيارّوالموادّ -1

ّ.(ّمنّهذاّالمرسوم4علىّأنهاّأيّدولةّواردةّفيّالجدولّرقمّ)
والمادةّالرابعةّمنّهذاّّمنّالمعيار،7ّلغاية2ّّامّالعنايةّالواجبةّالواردةّفيّاألقسلغاياتّتطبيقّإجراءاتّ -2

 .ياتّالمتحدةّاألميركيةأيّدولةّغيرّلبنانّوالوالّباإلبالغ لهاّالدولة الملزمعتبرّالمرسوم،ّتُّ
لة إلصدار بطاقة جهة مؤه  إنّالتاريخّالواجبّتحديدهّفيّتعريفّمصطلحّ"ّ.لغاياتّتطبيقّهذاّالمرسوم -3

 .ضمنا2017ًّّتموز1ّّ(ّمنّالقسمّالثامنّمنّالمعيارّهو8ّ"ّفيّالفقرةّالفرعيةّبّ)ائتمان
دّالتواريخّالواردةّفيّتعريفّملغاياتّتطبيقّ -4 صطلحّ"هيئاتّاإلستثمارّالجماعيّالمعفاة"ّهذاّالمرسوم،ّتحد 

 الواردّفيّالقسمّالثامنّمنّالمعيارّكماّيليّ:
ّ) -أ ّب ّالفرعية 9ّالفقرة ّتاريخ ّبعد :ّ ّ)أ( )3ّّ ّاإلستثمار2017ّّحزيران ّهيئة ّإصدار ّعدم ّخص  فيما

 .أسهمّبصيغةّماديةّلحاملهّالجماعيّأليّ 
ّوجودّسياساتّوإجراءات2018ّّّني(ّ)د(ّ:ّقبلّاألولّمنّكانونّالثا9الفقرةّالفرعيةّبّ) -ب فيماّخص 

 .اإلستثمارّالجماعيّللتأك دّمنّأنّهذهّاألسهمّلحاملهّيتم ّاستردادهاّوتجميدهالدىّهيئةّ
ّ

ّلتزامّالعنايةّالواجبةّ:ّإالعنايةّ:ّأحكامّخاصةّبإجراءاتّّالمادة الرابعة
 سةّالماليةّباإلبالغّالتقي دّبماّيليّ:علىّالمؤسّ  -1



 

 

ّوتّو -أ ّوحفظ ّإنشاء ّإجراءات ّثيق ّالعناية ّاألقسام ّفي ّعليها ّالمنصوص 2ّّالواجبة ّالمعيار،7ّّالى من
 .وكذلكّاإلجراءاتّالمنصوصّعليهاّفيّهذهّالمادةّوالمادةّالخامسةّمنّهذاّالمرسوم

تحديدّالحساباتّالماليةّالتيّيجبّاإلبالغّعنهاّمنّخاللّتطبيقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالمنصوصّ -ب
 .منّهذهّالمادة2ّمنّالمعيار،ّمعّمراعاةّأحكامّالبند7ّّإلى2ّّّعليهاّفيّاألقسام

ّمتوجّ ّ-ج ّالمالي ّالحساب ّالعنايةّاعتبار ّإجراءات ّوفق ّكذلك ّتحديده ّتاريخ ّمن ّابتداًء ّعنه ّاإلبالغ ب
ويصارّإلىّاإلبالغّعنّالمعلوماتّالمتعل قةّمنّالمعيار،7ّّإلى2ّّالواجبةّالمنصوصّعليهاّفيّاألقسامّ

ّ.التيّتليّالسنةّالتيّتعودّلهاّهذهّالمعلوماتّكلّسنويّاعتبارًاّمنّالسنةبالحسابّبش
عتبرّالحسابّذوّالرصيدّالسلبيّأوّالقيمةّالسلبيةّأنهّحسابّذوّرصيدّلغاياتّتطبيقّهذاّالمرسوم،ّيُّّ-د

ّ.أوّقيمةّتوازيّالصفر
ّبعمّ-ه ّباإلبالغ ّملزمة ّمالية ّمؤسسة ّلدى ّالفتوحة ّللحسابات ّابالنسبة ّغير ّوبغيةّلة ّاألميركي، لدوالر

ّاألدنى علىّهذهّالمؤسسةّتحويلّرصيدّقيمةّهذاّّ(،ّيتعي نthreshold)ّتحديدّالحساباتّالخاضعةّللحد 
ّ ّبتاريخ ّلبنان ّمصرف ّمن د ّالمحد  ّالرسمي ّالصرف ّسعر ّمعدل ّوفق ّاألميركي ّالدوالر ّالى 30ّالحساب

ّ.منّأيّسنةّالحقةّمبر/ديسكانونّاألول31ّأو2017ّّكانونّاألول2017ّ،31ّّحزيرانّ
ّيعامّ ّ-و ّالمرسوم، ّهذا ّتطبيق ّشريكلغايات ّبصفته ّلشخص ّالعائد ّالمالي ّالحساب ّأشخاصّّاًّل بشركة

ّ.والمستخدمّمنّقبلهّلغاياتّالشراكة،ّعلىّأنهّحسابّعائدّلكيان
ّمؤسّ ّ-ز ّاعتماد ّجمّ عند ّباإلبالغّعلىّمعلوماتّتم  ّملزمة ّمالية ّبموجبّإجراسة ّواإلحتفاظّبها ءاتّعها

AML/KYCّّ ّنموذج ّاألموال، ّتبييض ّمكافحة ّصاحبّّإ)إجراءات ّالشخص ّتحديد ّبهدف ّعميلك( عرف
)الفقرةّالفرعيةّأPassive NFEّّالسيطرةّعلىّمالكّالحسابّالجديدّللكيانّمتىّكانّهذاّالكيانّكيانًاّسلبيًاّ

(2ّ ّمع ّمتناسبة ّاإلجراءات ّهذا ّتكون ّأن ّيجب ّالمعيار(، ّمن ّالسادس ّالقسم ّمن ّب )ّ 10ّّّّّّالتوصيتين
ّالمعتمدةّفيّشباطThe Financial Action Task-Force-FATFّمنّتوصيات25ّّو ّ/فبراير)بصيغتها

2012ّ ّهيئة ّأي ّمنشىء ّأو ّائتماني ّصندوق ّأي ّمنشىء ّاعتبار ّذلك ّفي ّبما ،)Trustّ ّّمؤس ّأيّأو س
ّ.جمعيةّعلىّأساسّأنهّالشخصّصاحبّالسيطرة

ّ
بالغّلدىّتطبيقهاّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالمنصوصّعليهاّفيّاألقسامّاإلسةّالماليةّالملزمةّبيمكنّللمؤسّ  -2

 خذّاإلجراءاتّالتاليةّ:منّالمعيار،ّأنّتتّ 7ّالى2ّّ
ّإ -أ ّ)تطبيق ّاإلقامة ّمكان ّالعائدةResidency address testّختبار ّالقيمة ّالمتدنية ّالحسابات ّعلى )

 .((1المعيارّ)الفقرةّالفرعيةّ)بدةّفيّالقسمّالثالثّمنّين،ّكماّهيّمحدّ ألشخاصّطبيعيّ 
لموجودّمسبقًاّتطبيقّالفقراتّأّالىّجّمنّالقسمّالخامسّمنّالمعيارّلتحديدّماّإذاّكانّحسابّالكيانّا -ب

دةّفيّالقسمّالخامسّمنّالمعيارألحكامّإجراءاّاًّخاضع  .تّالعنايةّالواجبةّالمحد 



 

 

ّالحساباتّالجديدةّالعائدةّلكيان،ّولتحديدّماّّ-ج إذاّكانّالشخصّصاحبّالسيطرةّعلىّفيّماّخص 
ّفقطّعلىّإقرارّخطيّصريحPassive NFEّّحسابّالكيانّالسلبيّ ّاالعتماد متوجبّاإلبالغّعنه،

(self-certificationّمنّصاحبّالحسابّأوّمنّالشخصّصاحبّالسيطرة).ّ
 لتواريخّالتاليةّ:تطب قّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّبالنسبةّألقسامّوفقراتّالمعيارّالواردةّأدناهّوفقًاّل -3

 .الواجبةّللحساباتّالقديمةّالعائدةّألشخاصّطبيعي ين"ّ"ّإجراءاتّالعناية3ّفيّالقسمّ -أ
 .2017حزيران6ّّ:3ّّالفقرةّالفرعيةّجّ -1
2- ّ :ّ ّد 31ّّالفقرة ّاألول 2017ّّكانون ّاألول ّو2017ّكانون ّالقيمة، ّالعالية كانون31ّّللحسابات

 .للحساباتّمتدنيةّالقيم2018ّاألولّ
 :ّ"إجراءاتّالعنايةّالواجبةّللحساباتّالموجودةّمسبقًاّالعائدةّلكيان5ّقسمّفيّال -ب
 2017حزيران30ّّالفقرةّأّ:ّّ-1 -ت
 والثانيّمنّالعبارةّ:ّفيّالجزءّاألول2017ّحزيران30ّّالفقزةّبّ:ّ -ث

 الفقرةّهّ: -3
- ّ :ّ ّاألولى ّالفرعية 30ّّالفقرة ّو2017ّحزيران ّالعبارة ّمن ّاألول ّالجزء ّاألول31ّّفي كانون

 .فيّالجزءّالثانيّمنها2018ّ
 2017حزيران30ّّالفقرةّالفرعيةّالثانيةّ:ّ -

منّالقسم2ّّمنّالقسمّالثالثّوالفقرتينّأّوّبّوالفقرةّالفرعيةّه6ّلغاياتّتطبيقّأحكامّالفقرةّالفرعيةّج -ج
ّج ّالفرعية ّوالفقرة ّإنّعبارة15ّالخامس ّالمعيار، ّمن ّالثامن ّالقسم ّسنةّالحقةّّمن ّمنّأي  آخرّيوم

كانون31ّّو2017ّّكانونّاألولّمنّالعام31ّّّنتعنياّ"سنةّالحقةّكانونّاألولّمنّأيّ 31ّ"ّرةوعبا

 .سنةّالحقةّلها"ّاألولّمنّأيّ 
 

 المادة الخامسة : إلزامية التصريح :
ّالمؤسّ  -1 ّيتضمّ على ّتصريحًا ّالرقابية ّالجهة ّإلى م ّتقد  ّأن ّباإلبالغ، ّالملزمة ّالمالية ّالتيّسة ّالمعلومات ن

ّاإليتوجّ  ّوفقّب ّكل ّلبنان، ّومصرف ّالمالية ّوزير ّعن ّتصدر ّالتي ّالقرارات ّفي دة ّالمحد  ّعنها بالغ
تحديدهّعلىّأنهّحسابّّقةّبكلّحسابّماليّتمّ منّّ"سادسًا"ّمنّالقانون"،ّوالمتعلّ 2ّاختصاصهّوفقًاّللبندّ

ّأيّ  ّفي ّباإلبالغ ّالملزمة ّالمالية ّالمؤسسة ّلدى ّموجود ّعنه ّاإلبالغ ّّيجب ّالسنة، ّخالل ّعنّوقت وذلك
 .وعنّكلّسنةّالحقة2017ّالمعلوماتّالعائدةّللسنةّالميالديةّ

ّقامتّمؤسّ  -2 سةّماليةّملزمةّباإلبالغّبتطبيقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالواردةّفيّالمادةّالرابعةّمنّهذاّإذا
ّكحساب ّحساب ّأي ّتحديد ّيتم  ّولم ّميالدية ّسنة ّخالل ّ"تصريحّمتوجّ ّالمرسوم ّفي ّعنه ّاإلبالغ ب

ّباتالمعلوم ّالملزمة ّالمالية سة ّالمؤس  ّعلى ّمتوجّ "، ّحسابات ّوجود ّبعدم ّيفيد ّما ّتقديم ّعندها بّاإلبالغ
 .اإلبالغّعنّالسنةّالمعني ة



 

 

بّتقديمّالتصريحّالمطلوبّالىّالجهاتّالرقابية،ّوفقًاّللمادةّالسادسةّمنّهذاّالمرسوم،ّخاللّمهلةّالّيتوجّ  -3
 .ميالديةّالمعني ةّباإلبالغمنّالسنةّالتيّتليّالسنةّالّننيسا30ّتتعد ىّ

ةّبالتصريعلىّالجهاتّالرقابيةّأنّتتقدّ  -4 ممّالىّالسلطةّالمختص  ّعنّالمعلوماتّالمقد  ةّلهاّمنّحّإلكترونيًا
ّالرقابيةّخاللّمهلةّالّتتعد ىّ تموزّمنّالسنة31ّّالمؤسساتّالماليةّالملزمةّباإلبالغّالخاضعةّلسلطتها

 .باإلبالغالتيّتليّالسنةّالميالديةّالمعني ةّ
دةّفيّالجدولّرقمّ -5 ةّالمعلوماتّالىّالسلطةّالمعني ةّالخاصةّبكلّدولةّوالمحد  من4ّّترسلّالسلطةّالمختص 

 .أيلولّمنّالسنةّالتيّتليّالسنةّالميالديةّالمعني ةّباإلبالغ30ّهذاّالمرسومّخاللّمهلةّالّتتعد ىّ
 .2018لولّمنّسنةّأي30ّإنّأولّعمليةّلتبادلّالمعلوماتّستتم ّفيّمهلةّأقصاهاّ -6

 
  المادة السادسة : التصريح اإللكتروني :

ّالتكنولوجياّ ّاستخدام ّخالل ّمن ّإلكترونية ّبصورة ّتقديمه ّيتم  ّالمرسوم، ّهذا ّفي ّالمذكور ّالمعلومات" ّ"تصريح إن
ة ّ.والنماذجّالتيّتضعهاّلهذهّالغايةّالسلطةّالمختص 

ّ
 المادة السابعة : السجالت :

ّمؤسّ  -1 ّكل ّعلى ّملّزيجب ّسة ّاإلحتفاظ ّباإلبالغ ُّتنشئمة ّأو ّعليها ّتحصل ّالتي ّاإللتزامّبالسجالت ّبغية ها
 .مّووثائقّاإلثباتبأحكامّهذاّالمرسوم،ّبماّفيّذلكّاإلقرارّالخطيّالصريحّالمقدّ 

،ّلكترونيةيقًاّألحكامّهذاّالمرسوم،ّبصورةّإتحتفظّبالسجالتّتطبّ،سةّماليةّملزمةّباإلبالغعلىّكلّمؤسّ  -2
 .الرابعةّمنّهذهّالمادة4ّلكترونيًاّطوالّالفترةّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّقدرةّعلىّقراءتهاّإالحرصّعلىّال

ّمؤسّ  -3 ّكل ّهذاّعلى ّألحكام ّتطبيقًا ّسجالت ّتنشىء ّأو ّسجالت ّعلى ّتحصل ّباإلبالغ، ّملزمة ّمالية سة
للغةّالعربيةّالىّلهذهّالسجالتّالىّاالمرسومّبلغةّغيرّاللغةّالعربية،ّأنّتقومّعندّالطلب،ّبتقديمّترجمةّ

 .فيّالمادةّالثانيةّمنّهذاّالمرسومّعلىّنفقتهاالجهةّالرقابيةّالمعر فةّ
ّعنّسةّماليةّملزمةّباإلبالغّاإلعلىّكلّمؤسّ  -4 ّالمرسومّلمدةّالّتقل  ّألحكامّهذا حتفاظّبالسجالتّتطبيقًا

 ستّسنواتّ:
ّاإلقرارّالخطيّالصريحمنّتاريخّإ -أ  .قفالّالحساب،ّفيّماّخص 

 .قّبهاّالسجل،ّفيّأيّمنّالحاالتّاألخرّىالسنةّالميالديةّاألخيرةّالتيّيتعلّ ّمنّنهاية -ب
ّهذهّالمدةّعنّ دةّفيّقانونّاإلجراءاتّالضريبيةّرقمّوفيّجميعّاألحوالّيجبّأنّالّتقل  ةّالمحد  المد 

ّ.11/11/2008تاريخ44ّّ
ّ

 المادة الثامنة : الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجالت :



 

 

ّالرقابي -1 ّالجهة ّالرقابةإن ّعن ّمسؤولة ّالعائدّة ّوالسجالت ّالدفاتر ّومراجعة ّالمعرّ للمؤسّ ة فةّفيّساتّالمالية
ّوفقّاختصاص  .هالمادةّالثانيةّمنّهذاّالمرسومّكل 

ّلهذ -2 ّإضافةًّيمكن ّالجهة، ّهذاّّه ّتطبيق ّصحة ّبمراقبة ّمتعل قة ّوألغراض ّرقابية، ّكسلطة ّصالحياتها إلى
 المرسومّ:

ّالىّسةّالماليةّالملزمةّباإلبالغّتزويدهاّخاللّمدةّالّتتخطّ المؤسّ ّأنّتطلبّبموجبّإشعارّخطيّمن -أ
 .يومًا،ّبالمعلوماتّالتيّقدّتطلبها،ّبماّفيّذلكّنسخّعنّأيّدفاترّأوّسجالتّأوّمستنداتّأخرّى14ّ

المؤسسةّالماليةّالملزمةّباإلبالغ،ّإبرازّالدفاترّوالسجالتّوالمستنداتّاألخرى،ّوتقديمّّنأنّتطلبّم -ب
 .ماتّوتفسيراتّوتفاصيلّمعي نةّتراهاّمناسبةأيّمعلّو

أنّتقومّبنسخّكاملّأوّجزءّمنّالدفاترّوالسجالتّوالمستنداتّاألخرىّوغيرهاّمنّالموادّالمتاحةّلها،ّ -ت
 .أوّتطلبّتزويدهاّبنسخّعنها

ّ
 ب :المادة التاسعة : مكافحة التجن  

اتّأوّشاركّبممارساتّنّقامّبترتيبرسوم،ّوإبموجبّالقانونّأوّهذاّالميبقىّالشخصّخاضعًاّأليّالتزامّمفروضّ
ّ.بّبالغراماتّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّالعاشرةّأدناهبّهذاّاإللتزام،ّويعاقّ تهدفّإلىّتجنّ 

ّ
 المادة العاشرة : الغرامات :

تهاّيهاّبموجبّالقانون،ّفيّحالّمخالففرضّعلىّكلّمؤسسةّماليةّملزمةّباإلبالغّالغرامةّالمنصوصّعلُتّ -1
 .اّالمرسومّأوّعدمّامتثالهاّلموجباتهأحكامّهذ

فرضّعلىّكلّشخصّلمّيتقدمّبالمعلوماتّالمطلوبةّبموجبّهذاّالمرسومّأوّتقدمّبمعلوماتّناقصةّأوُّتّ -2
غيرّصحيحة،ّالغرامةّالماديةّالمنصوصّعليهاّفيّالقوانينّالنافذةّالّسي ماّقانونّمكافحةّتبييضّاألموالّ

ّالقوانينّالماليةّرقم24/11/2015ّّتاريخ44ّّوتمويلّاإلرهابّرقمّ ومرسومّفرضّعقوباتّعلىّمخالفة
يةّللحصولّعلىّمعلوماتّمنّهذا16/9/1983ّتاريخ156ّّ ّالشخصّببذلّجهودّجد  ّقامّهذا ّإذا ّإال  ،

 .األخير
ّدونّ -3 ّالرقابية، ّالجهات ّقبل ّمن ّالمخالفة ّإثبات ّبعد ّأعاله ّالمذكورة ّالغرامات ة ّالمختص  ّالسلطة تفرض

 .ستنادًاّإلىّالنصوصّالخاصةّبهاريةّوالغراماتّالماليةّإهّالجهاتّبفرضّالعقوباتّاإلداهذّالمساسّبحقّ 
ّ

 المادة الحادية عشرة : تعديل الجداول :
لّالجدوال ّبقرارّمنّوزيرّالمالواردا2ّّو1ّنُّيعد  ّالمرسوم ّأوّمصرفّلبنانّكلّ نّفيّهذا ّعناهّالية بناءّّفيّما

ّون،ألحكامّالفقرةّ"ّسادسًا"ّمنّالقان
لّالجدوالنّ ّبقرارّمنّوزيرّالمالية4ّو3ّّيعد 



 

 

ّ.مّاألولّمنّالشهرّالذيّيليّالشهرّالذيّصدرّفيهّقرارّالتعديلعلىّالجداولّحي زّالتنفيذّفيّاليّويدخلّأيّتعديلّ
ّ

 المادة الثانية عشرة : تفسير األحكام :
رّاألحكامّالواردةّفيّهذاّالمرسومّبماّيتطابقّمعّالمعيارّوتفس ّ.يراتهتفس 

ّ
 المادة الثالثة عشرة : تاريخ التنفيذ :

ّ.2017تموزّمنّالعام1ّّبتداًءّمنّمّفيّالجريدةّالرسميةّوُيعملّبهّإُينشرّهذاّالمرسّو
ّ

 : 1الجدول رقم 
  الحسابات المستثناة 

ّلغاياتّالمعيارّالّيوجدّأيّحسابّمستثنى
ّ

 :  2الجدول رقم 
 سات المالية غير الملزمة باإلبالغالمؤس  

ّساتّماليةّغيرّملزمةّباإلبالغلغاياتّالمعيارّالّيوجدّمؤسّ 
ّ

 : 3الجدول رقم 
 الدول المشاركة

ّلغاياتّالمعيارّالدولّالمشاركةّهيّ:ّ
Andorran, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, 
Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Brazil, British Virgin Islands, 
Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Chile, China, Colombia, Cook 
Islands, Costa Rica, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, 
Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, 
Greenland, Grenada, Guernsey, Hong Kong (China), Hungary, Iceland, India, 
Indonesia, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Japan, Jersey, Korea, Kuwait, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau (China), Malaysia, Malta, Marshall 
Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Montserrat, Nauru, Netherlands, New Zealand, 
Niue, Norway, Panama, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Kitts and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Saudi 



 

 

Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, 
Spain, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Caicos Islands,  
 United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Vanuatu.ّ

ّ
 :  4الجدول رقم 

 هاول الملزم اإلبالغ لالد
ّاياتّالمعيارّالدولّالملزمّاإلبالغّلهاّهيّ:لغ

Argentina, Australia, Bahamas, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Czech Republic, Estonia, Faroe Islands, 
Finland, France, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guernsey, Hong Kong 
(China), Iceland, India, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Italy, Japan, Jersey, Korea, 
Kuwait, Latvia, Malaysia, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Montserrat, Nauru, 
Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Lucia, 
Saint Vincent  and  the Grenadines, Saudi Arabia, Seychelles, Sint Maarten, Slovenia,  
Spain, Sweden, United Kingdom, Uruguay, Vanuatu.ّّّ

ّ
ّ
ّ
 
 
 
 
 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



 

 

ّ
  64قانون رقم 

ّتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم
 

  المادة الخامسة عشرة :
تاريخ  144شتراعي رقم من المرسوم اإل 32خيرة من المادة الفقرة ما قبل األ يل نص  تعد
 )قانون ضريبة الدخل( 12/6/1959

ّعُّ 12/6/1959ّتاريخ144ّّشتراعيّرقمّمنّالمرسومّاإل32ّخيرةّمنّالمادةّالفقرةّماّقبلّاألّدلّنص 
 :)قانونّضريبةّالدخل(ّعلىّالنحوّالتالي

شركاتّالتوصيةّ - الشركاتّالمحدودةّالمسؤوليةّ-الّ)الشركاتّالمغفلةّمّورباحّشركاتّاألأتخضعّ
ّبالنسبةّللشركاءّالموصين(ّفتخضعّلضريبةّنسبيةّقدرهباأل )سبعةّعشرّبالمئة(.ّعندّّ%17اّسهم

ّيُّ ّكانّحسابّالضريبة ّما ّوالّتُّدونّاألتركّمنّالربحّالخاضعّلها ّعلىّأضافّلمّليرة. يةّعالوة
ّ.صلّالضريبةأ

ّ
 السابعة عشرة : المادة

 (2003)موازنة عام  30/1/2003تاريخ  497من القانون رقم  51تعديل المادة 
(ّبحيثّتصبحّعلى2003ّ)موازنةّعام30/1/2003ّّتاريخ497ّّمنّالقانونّرقم51ّّلّالمادةّعدّ تُّ

 :الشكلّالتالي

 :والً أ

ّّأليّ ّخالفاًّ ّألّنص  ّتخضع ّاإلحكاآخر، ّ)المرسوم ّالدخل ّضريبة ّقانون ّشتم ّرقم 144/59ّراعي
ّ(ّ:ّ%7)وتعديالته(ّولضريبةّالبابّالثالثّمنهّبمعدلّسبعةّبالمائةّ

ّفوائدّوعائداتّوايراداتّالحساباتّالدائنةّكافةّالمفتوحةّلدىّالمصارفّبماّفيهاّحساباتّالتوفير -1
ّب ّالحكومةّوالبلدياتّواتحاداتّالبلدياتّوالمؤسسّ إ)اإلدخار( ّباسم تّاستثناءّالحساباتّالمفتوحة

 .جنبيةّفيّلبنانلبعثاتّالدبلوماسيةّوالقنصليةّاألالعامةّوالمودعةّلدىّمصرفّلبنان،ّوحساباتّا
ّوعائداتّالودائعّوسائرّاإل -2 ّلغيرّفوائد ّتلكّالعائدة ّفيها لتزاماتّالمصرفيةّبأيّعملةّكانتّبما

 .المقيمين
 .موالدارةّاألإراداتّوعائداتّحساباتّاالئتمانّّويإفوائدّّو  -3



 

 

ّوفوا -4 ّتصدرهاّعائدات ّالتي ّالدين ّوسندات ّالمصارف ّجميع ّتصدرها ّالتي ّاإليداع ّشهادات ئد
 .الشركاتّالمغفلة

ّ.فوائدّوإيراداتّسنداتّالخزينةّاللبنانية  -5
ّ

   :ثانياً 
 ساتّمصرفيةّأوّماليةّأوّذاّكانتّهذهّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّداخلةّضمنّارباحّمؤسّ إ

ّالدخل ّبضريبة ّللتكليم ّخاضعة ّّتجارية ّخاضعةّأعلى ّتبقى ّفإنها ّالحقيقي، ّالربح ساس
ّ)لل ّالفقرة ّفي ّعليها ّالمنصوص ّوالًّأضريبة ّوتُّّأ( ّالمسدّ عاله ّالضريبة ّقيمة ّعبئاًّعتبر ّعنها ّدة

 .ساتلّمنّايراداتّتلكّالمؤسّ ينزّ 

 فينّبضريبةّالدخلّالخاضعينّحتماّذاّكانتّهذهّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّعائدةّالىّالمكلّ إ
منّقانونّضريبةّالدخل،ّفإنهاّّ 44حكامّالمادةألّستناداًّإساسّالربحّالمقطوعّأّليمّعلىللتك

عاله،ّوتضافّقيمتهاّالصافية،ّبعدّّأ(ّوالًّأالفقرةّ)تبقىّخاضعةّللضريبةّالمنصوصّعليهاّفيّ

قّعليهاّمعدلّطبّ سات،ّويُّحسمّقيمةّضريبةّالبابّالثالث،ّالىّاإليراداتّالسنويةّلتلكّالمؤسّ 
 .ولحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاألستخراجّالربإلحّالمقطوعّالرب

 .دّدقائقّتطبيقّهذهّالمادةّبقرارّيصدرّعنّوزيرّالماليةحدّ تُّ

ّ
 المادة الثامنة عشرة :

ّّ.ُيعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسمية
 2017 تشرين األول 20بعبدا في 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



 

 

  1504/1وزارة المالية رقم قرار 
 2017كانون األول  22تاريخ 

 لةالمعد   497/2003قم من القانون ر  51ائق تطبيق المادة ق بتحديد دقيتعل  
 20/10/2017تاريخ  64بموجب القانون رقم 

 
 إنّوزيرّالعمالية،

 ،))تشكيلّالحكومة18/12/2016ّتاريخ3ّّعلىّالعمرسومّرقمّّبناءًّ
18ّماّالععموادّ)قعانونّضعريبةّالعدخل(ّالّسعيّ  وتعديالتعه12/6/1959ّريعخّتعا144ّعلىّالعمرسومّاإلشتراعيّرقعمّّبناءًّ

 منه،77ّو72ّو
 منه،19ّماّالعمادةّالّسيّ 30/12/1993ّتاريخ282ّّعلىّالقانونّرقمّّبناءًّ
 ماّالعمادةّالثالثةّعشرةّمنه،الّسيّ 26/7/1994ّتاريخ5451ّّعلىّالعمرسومّرقمّّبناءًّ
ماّالععمادتانّالثانيعةّ)تطعويرّالسعوقّالععماليةّوالعقعودّاإلئتمانيعة(ّالّسعيّ 6/6/1996ّّتعاريخ520ّعلعىّالقعانونّرقعمّّبناءًّ

 والثالثةّمنه،
 ماّالعمادةّالثانيةّمنه،)تنظيمّمهنةّالوساطةّالعمالية(ّالّسيّ 10/6/2000ّتاريخ234ّّعلىّالقانونّرقمّّبناءًّ
 ماّالعمادةّالثالثةّمنه،مصارف(ّالّسيّ )تنظيمّالتداولّباألسهمّلدىّالع308/2001ّعلىّالقانونّرقمّّبناءًّ
لةّ(،ّالععععمعدّ 2003)قعععانونّالعععموازنةّالعامعععةّلععععام30/1/2003ّّتعععاريخ497ّّمعععنّالقععانونّرقععععم51ّّعلعععىّالععععمادةّّبنععاءًّ
 ،20/10/2017تاريخ64ّّبّالعمادةّالسابعةّعشرةّمنّالقانونّرقمّبموجّ 
 ،))األسواقّالعمالية161/2013ّعلىّالقانونّرقمّّبناءًّ
 (،497/2003معنّالقانونّرقعم51ّّ)تحديعدّدقائقّتطبعيعقّالعمادة18/3/2003ّّتاريخ403/1ّّعلىّالقرارّرقمّّبناءًّ
علعىّفوائعدّوإيعراداتّسعنداتّالخزينعةّّ%5)أصعولّتسعديدّضعريبةّالعع11/5/2004ّّتعاريخ665ّّعلىّالقرارّرقمّّبناءًّ

ّ،(اللبنانيةّالعمصدرةّبالعمالتّاألجنبية
 

 :ير ما يأتيقر  
 

  األولى :المادة 

ّّخالفعععًاّأليّ  تعععاريخّّ 64لةّبموجعععبّالقعععانونّرقعععمالععععمعدّ 497/2003ّمعععنّالقعععانونّرقعععم51ّّآخعععرّوعمعععاًلّبالععععمادةّّنعععص 
)سعبعةّبالععمائة(ّفوائعدّّ%7،ّتخضعّألحكامّقانونّضريبةّالدخلّولضريبةّالبابّالثالثّمنعهّبمععدل20/10/2017ّ

 :ولةّالناتجةّعنوعائداتّوإيراداتّرؤوسّاألموالّالعمنق
 .دخار(ان،ّبماّفيهاّحساباتّالتوفيرّ)اإلالحساباتّالدائنةّكافة،ّالعمفتوحةّلدىّالعمصارفّالعاملةّفيّلبنّ-1



 

 

دةّلغيعععرّالععععمقيمين،ّوتشعععملّهعععذهّلتزامعععاتّالععععمصرفيةّبعععأيّعملعععةّكانعععت،ّبمعععاّفيهعععاّتلعععكّالعائعععالودائععععّوسعععائرّاإلّّ-2
ّاإل   :لتزاماتّعلىّاألخص 
 .يداعّالتيّيصدرهاّمصرفّلبنانشهاداتّاإلّ .
 .شهاداتّاإليداعّوسنداتّالدينّعلىّأشكالهاّكافةّالتيّتصدرهاّالعمصارفّالعاملةّفيّلبنانّ .
 .القروضّعلىّمختلمّأنواعهاّالعممنوحةّللعمصارفّالعاملةّفيّلبنانّ .
 .التأميناتّعلىّاإلعتماداتّالعمستنديةّوعلىّالكفاالتّ .
)تطععويرّالسععوق6/6/1996ّّتععاريخ520ّّومنهععاّتلععكّالعععمنشأةّبالقععانونّرقععمّّ،ةّاألمععوالحسععاباتّاالئتمععانّوإداّر -3

 .)تنظيمّمهنةّالوساطةّالعمالية(10/6/2000ّتاريخّّ 234العماليةّوالعقودّاالئتمانية(ّأوّبالقانونّرقمّ
 .صدرهاّسائرّالشركاتّالعمغفلةّاللبنانيةسنداتّالدينّالتيّتُّّ-4
ّ.عملةّكانتّبماّفيهاّتلكّالتيّقدّيكتتبّبهاّمصرفّلبنانّنيةّبأيّ سنداتّالخزينةّاللبناّ-5

 
  الثانية :المادة 

مععنّالبنععدّأواًلّمععن3ّّتشععملّفوائععدّوإيععراداتّوعائععداتّحسععاباتّاإلئتمععانّوإدارةّاألمععوالّالعععمنصوصّعليهععاّفععيّالفقععرةّ
معن3ّّ،ّوفعيّالفقعرة20/10/2017ّخّتاري64ّلةّبموجبّالقانونّرقمّالعمعدّ 497/2003ّمنّالقانونّرقم51ّّالعمادةّ

تعاريخ520ّّالعمادةّاألولىّمنّهذاّالقرار،ّالعمبالغّالناتجةّعنّالعمليعاتّالتعيّتناولتهعاّالععمادةّاألولعىّمعنّالقعانونّرقعمّ
والقراراتّالصادرةّعنّمصرفّلبنانّفيّهذا10/6/2000ّّتاريخ234ّّوالعمادةّالثانيةّمنّالقانونّرقم6/6/1996ّّ

ععماليععةّومؤسّ ساتّالقععومّبهععاّالعععمصارفّوالعععمؤسّ الشععأن،ّالتععيّت تّتلععكّسععاتّالوسععاطةّالعععماليةّلصععالحّزبائنهععا،ّسععواءّتم 
تّالعملياتّمنّخاللّحساباتّخاصةّإلدارةّالعمحافظّأوّفيّحالّكانتّعلعىّسعبيلّاألمانعةّأوّالضعمانة،ّوسعواءّتم ع

الععمبالغّالعىّمقعيمّفعيّلبنعانّأوّغيعرّمقعيمّّدةّأوّإستنسعابيةّأوّمعنّدونهعا،ّوسعواءّععادتّتلعكبموجبّعقودّخطيعةّمقي ع
ّ.فيه
 

  الثالثة :المادة 
 :ستثنىّمنّهذهّالضريبةيُّ

ساتّسععمّالحكومععةّاللبنانيععةّوالبلععدياتّواتحععاداتّالبلععدياتّوالعععمؤسّ إائنععةّالعععمفتوحةّلععدىّمصععرفّلبنععانّبالحسععاباتّالدّ-
 .العامة

ّ.سمّالبعثاتّالدبلوماسيةّوالقنصليةّاألجنبيةإلبنانّبلدىّالعمصارفّالعاملةّفيّالحساباتّالدائنةّالعمفتوحةّّ-
 

  الرابعة : المادة 
معععععنّالقعععععانونّرقعععععم51ّّلّضعععععريبةّعلعععععىّمجمعععععلّالعععععوارداتّغيعععععرّالصعععععافيةّالخاضععععععةّلضعععععريبةّالععععععمادةّعتمعععععدّكمععععععدّ يُّ

 :كماّيلي20/10/2017ّتاريخ64ّّلةّبالقانونّرقمّالعمعدّ 497/2003ّ



 

 

 . 26/10/2017يةّتاريخّ)خمسةّبالعمائة(ّلغاّ%5بمعدلّّّ-
 .27/10/2017ّعتبارًاّمعنّتاريخّّإ)سبعةّبالعمائة(ّّ%7وبمعدلّّّ-

قعععًاّعلعععىّدخعععلّرؤوسّمعععنّقعععانونّضعععريبةّالعععدخلّمطبّ 72ّدّفعععيّالععععمادةّ(ّالععععمحدّ %10ويبقعععىّمععععدلّالعشعععرةّبالععععمائةّ)
64ّلةّبالقعانونّرقعمّالععمعدّ 497/2003ّمعنّالقعانونّرقعم51ّّاألموالّالعمنقولةّاألخرىّغيرّالخاضعةّلضريبةّالعمادةّ

ّ.20/10/2017خّتاري
 

  الخامسة :المادة 
لةّبموجعبّالقعانون497/2003ّّرقعمّّمنّالقانوّن51ّعةّلضريبةّالعمادةّإنّالفوائعدّوالعائعداتّواإليراداتّالخاض الععمعد 

علعععىّأسعععاسّالعععربحّفينّالخاضععععينّللتكليعععمّبضعععريبةّالعععدخلّالتعععيّتععععودّالعععىّالععععمكلّ 20/10/2017ّتعععاريخّّ 64رقعععم
دةّعتبرّقيمةّضريبةّالبعابّالثالعثّالععمسدّ الحقيقي،ّتبقىّخاضعةّلضريبةّتلكّالعمادةّوتدخلّكاملًةّضمنّأرباحهم،ّوتُّ

 .لّمنّإيراداتهمنزّ عنهاّعبئًاّيُّ
لقانونّلةّبموجبّاالعمعدّ ّ 497/2003منّالقانونّرقم51ّّأماّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّالخاضعةّلضريبةّالعمادةّ

فينّالخاضعينّحتمعًاّللتكليعمّبضعريبةّالعدخلّعلعىّأسعاسّالعربحّالتيّتعودّالىّالعمكلّ 20/10/2017ّتاريخ64ّّرقمّ
ضعافّقيمتهعاّالصعافيةّمعنّقعانونّضعريبةّالعدخل،ّفتبقعىّخاضععةّلضعريبةّتلعكّالععمادة،ّوت44ُّّالعمقطوعّعماًلّبالععمادةّ

بنشعععاطهمّّقّعليهعععاّمععععدلّالعععربحّالععععمقطوعّالخعععاصاتهم،ّويطب عععدةّعنهعععا،ّالعععىّإيعععرادبععععدّحسعععمّقيمعععةّالضعععريبةّالععععمسدّ 
ّ.ستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالدخلإل
 

  السادسة :المادة 
497/2003ّمععنّالقععانونّرقععم51ّّدّالعععمعالجةّالضععريبيةّللفوائععدّوالعائععداتّواإليععراداتّالخاضعععةّلضععريبةّالعععمادةّحععدّ تُّ

 :كماّيلي2017ّالعائدّلسنة20/10/2017ّّخّتاري64ّلةّبموجبّالقانونّرقمّالعمعدّ 
  :فين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقيبالنسبة للـمكل   -أ 
دةّععععععععنّالععععععععمبالغّالخاضععععععععععةّلهععععععععذهّالضريعبععععععععةّوالعائعععععععدةّلهععععععععمّحتعععععععىّتعاريععععععععخّالععععععععمسدّ 51ّحسعععععععمّضعععععععريبةّالععععععععمادةُّتّّ-

 . 2017امّبةّعلىّإجماليّأرباحهمّللع،ّمنّالضريبةّالعمتوجّ 26/10/2017
،27/10/2017ّعتبارًاّمعنّّإوالعائدةّلهمّدةّعنّالعمبالغّالخاضعععةّلعهعذهّالضريعبعةّالعمسدّ 51ّلّضريبةّالعمادةّسجّ ُتّّ-

 .ضمنّأعبائهمّالعمقبولةّللتنزيل
مـن  44فين بضريبة الدخل الخاضعين حتمًا للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عماًل بالـمادة بالنسبة للـمكل   -ب

  :قانون ضريبة الدخل
،ّبععد27/10/2017ّععتعبعارًاّمعععععنّّإلعهعمّالععائعدة51ّّضافّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّالخاضعةّلضعريعبعةّالعمعادةُّتّّ-

لّالعععربحّالععععمقطوعّقّعليهعععاّمععععدّ ب عععطوي2017ُّّدةّعنهعععا،ّالعععىّإيعععراداتهمّععععنّسعععنةّحسعععمّضعععريبةّالبعععابّالثالعععثّالععععمسدّ 
 .الصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاألولّستخراجّالربحإل



 

 

السعنةّالتعيّتنتهعيّمهلعة2017ّّعتبرّسنةّأعمعالّفينّالذينّيعتمدونّسنةّماليةّغيرّالسنةّالعمدنية،ّتُّبالنسبةّللعمكلّ ّ-
ّ. 2018ّالتصريحّالسنويّلهاّخاللّسنةّ

 
  السابعة :المادة 

كّاألسعهمّوالسعنداتّالععماليةّاألجنبيعةّالخاصعةّتمل ع،ّاإليراداتّالناتجةّعنّ%10تخضعّلضريبةّالبابّالثالثّبمعدلّ
منّقعانونّضعريبةّالعدخل،ّإذاّععادتّالعىّشعخصّطبيععيّأوّمعنعوي77ّّمنهاّوالعامة،ّالعمنصوصّعليهاّفيّالعمادةّ

عالععمعدّ 497/2003ّمعنّالقعانونّرقعم51ّّبّضريبةّالعمادةّقيمّفيّلبنان،ّوالّتتوجّ مُّ تعاريخ64ّّبّالقعانونّرقعمّلةّبموج 
،ّعلععىّتلععكّاإليععراداتّحتععىّولععوّكانععتّفععيّسععياقّالعمليععاتّالعععمشارّإليهععاّفععيّالعععمادةّالثانيععةّمععنّهععذا20/10/2017ّ

 .القرار
مععن51ّّأمععاّإذاّعععادتّتلععكّاإليععراداتّالععىّشععخصّطبيعععيّأوّمعنععويّغيععرّمقععيمّفععيّلبنععان،ّفتخضعععّلضععريبةّالعععمادةّ

،ّوالّتتوجعبّضعريبةّالبعابّالثالعث20/10/2017ّّتعاريخ64ّبّالقعانونّرقعمّلةّبموجّ العمعدّ 497/2003ّالقانونّرقمّ
ّ.عليهاّ%10ّبمعدل

 
  الثامنة :المادة 

ععععالّ تععععاريخ64ّّلةّبموجععععبّالقععععانونّرقععععمّالعععععمعدّ 497/2003ّمععععنّالقععععانونّرقععععم51ّّقتطععععاعّضععععريبةّالعععععمادةّإبّيتوج 
قّلعمليععاتّالتععيّتتعل عع،ّعلععىّفوائععدّوعائععداتّوإيععراداتّحسععاباتّاالئتمععانّوإدارةّاألمععوالّالناتجععةّعععنّا20/10/2017

سععتثمارّهععذهّالحسععاباتّفععيّودائعععّلععدىّالعععمصارفّإيععنّلبنانيععةّخاصععةّأوّعامععة،ّأوّعععنّبشععهاداتّإيععداعّوسععنداتّد
العاملععةّفععيّلبنععانّأوّفععيّأسععهمّوحصععصّفععيّشععركاتّأمععوالّلبنانيععة،ّعنععدماّتكععونّقععدّخضعععتّسععابقًاّعنععدّالعععمنشأّ

ّ.لضريبةّالبابّالثالث
 

  التاسعة :المادة 
ععع علعععى20/10/2017ّّتعععاريخ64ّّلةّبالقعععانونّرقعععمّالععععمعدّ 497/2003ّمعععنّالقعععانونّرقعععم51ّّبّضعععريبةّالععععمادةّتتوج 

ولعىّمعنّهعذاّالععمادةّاألرباحّالتيّتنتجّعنّكلّعمليةّمنّالعملياتّالعمشارّاليهعاّفعيّوالعائداتّواألاإليراداتّوالفوائدّ
عع ربععاحّوأيّخسعارةّقععدّتنعتجّمععنّعمليععاتّيعراداتّوالفوائععدّواألواإلةّبععينّتلعكّالعائععداتّالقعرار،ّوالّيمكععنّإجعراءّأيّمقاص 

ّ.أخرّى
 

  العاشرة :المادة 
معن51ّّلّالدولعةّاللبنانيعةّضعريبةّالععمادةّجنبيةّالتيّتتحمّ صدارّسنداتّخزينةّبالعمالتّاألإىّبةّعلإنّالفوائدّالعمترتّ 

بةّعليهععاّوالتععيّتعععودّالععىّالعععمتوجّ 20/10/2017ّتععاريخ64ّّلةّبموجععبّالقععانونّرقععمّالعععمعدّ 497/2003ّالقععانونّرقععمّ
 .رباحهمأساسّالربحّالحقيقي،ّتدخلّضمنّأفينّالخاضعينّللتكليمّعلىّالعمكلّ 



 

 

مععنّقععانونّضععريبة44ّّسععاسّالععربحّالعععمقطوعّبموجععبّالعععمادةّأفينّالخاضعععينّحتمععاّللتكليععمّعلععىّأمععاّبالنسععبةّللعععمكلّ 
قّعليهععاّطب ععضععافّبكاملهععاّالععىّايععراداتهمّالسععنويةّويُّنداتّفتُّصععدارّتلععكّالسععإبةّلهععمّعلععىّتّ الععدخل،ّفععإنّالفوائععدّالعععمتّر

 .لضريبةّالبابّاالولّالخاضعستخراجّالربحّالصافيّالعمقطوعّإللّالربحّمعدّ 
سعععاسّالعععربحّأفينّالخاضععععينّللتكليعععمّعلعععىّ،ّالتعععيّتععععودّالعععىّالععععمكلّ (Eurocds)أمعععاّالفوائعععدّالناتجعععةّععععنّسعععنداتّ

دةّعنهاّضمنّاألعباءّالعمقبولةّالتنزيل،ّأماّإذاّعادتّتلكّالفوائدّالعىّالعمسدّ 51ّدةّدرجّقيمةّضريبةّالعماالحقيقي،ّفتُّ
مععنّقععانونّضععريبةّالععدخل،ّفتبقععىّّ 44سععاسّالععربحّالعععمقطوعّبموجععبّالعععمادةأّللتكليععمّعلععىّفععينّخاضعععينّحتمععاًّمكلّ 

،26/10/2017ّتعاريخ64ّّّلةّبموجعبّالقعانونّرقعمالععمعدّ 497/2003ّمّمنّالقانونّرق51ّخاضععةّلضريبةّالعمادةّ
قّعليهعاّطب عفين،ّويُّضافّقيمتهاّالصافية،ّبعدّحسمّقيمةّضريبةّالبابّالثالث،ّالىّاإليراداتّالسنويةّلهوالءّالعمكلّ وتُّ

ّ.ولالخاضعّلضريبةّالبابّاألستخراجّالربحّالصافيّالربحّالعمقطوعّالخاصّبنشاطهمّإلّلمعدّ 
 

  الحادية عشرة :المادة 

ّّمععنّالقععانونّرقععم51ّحكععامّالعععمادةّألّيععراداتّخاضعععةّللتكليععمّوفقععاًّإنّتععدفعّفوائععدّوعائععداتّّوأقبععلّسععةّعلععىّكععلّمؤسّ 
بةّوأنّ،ّأنّتقتطعععععّمنهععععاّالضععععريبةّالعععععمتوجّ 26/10/2017تععععاريخ64ّّلةّبموجععععبّالقععععانونّرقععععمّالعععععمعدّ 497/2003ّ
 .قتطاعلذيّجرىّفيهّاإلمنّنهايةّالشهرّاّيهاّالىّالخزينةّخاللّخمسةّعشرّيوماًّنّتؤدّ أحّعنهاّّوتصرّ 

لنظععامّالععدفعّّسبقّفععيّأحععدّالعععمصارفّالعععمقبولةّوفقععاًّدّهععذهّالضععريبةّبموجععبّالنمععوذجّالخععاصّإلشعععارّالععدفعّالعععمُّسععدّ تُّ
سععتيفاءّالضععرائبّوالرسععومّإصععولّأوتعديالتععه،ّ)28/12/1997ّتععاريخ1ّّص/1288/سبقّوألحكععامّالتعمععيمّرقععمّالعععمُّ

سعابّالخزينعة(،ّويرفعقّاإلشععارّبنمعوذجّالتصعريحّالعدوريّالععمعتمدّمعنّقبعلّوزارةّفينّبواسعطةّالععمصارفّلحمنّالعمكلّ 
ّ.العماليةّلهذهّالغاية

 
  الثانية عشرة :المادة 

حكعامّالععمادةّالحاديعةّعشعرةّمعنّهعذاّالقعرار،ّأوّألّيّالضريبةّضمنّالععمهلةّالقانونيعة،ّوفقعاًّساتّالتيّالّتؤدّ إنّالعمؤسعّ 
رّفيّالدفعّالعمنصوصّاليهاّغرامةّالتأخّ ّمسؤولةّفقطّعنّالعمبالغّغيرّالعمدفوعة،ّمضافاًّّعتبريهاّناقصة،ّتُّالتيّتؤدّ 

 .عليهاّفيّقانونّاإلجراءاتّالضريبية
دةّفعععيّقعععانونّقةّبتلعععكّالضعععريبةّفيخضععععّللغرامعععاتّالععععمحدّ أمعععاّالتعععأخرّفعععيّتقعععديمّالتصعععاريحّالدوريعععةّوالسعععنويةّالععععمتعلّ 

ّ.اإلجراءاتّالضريبية
 

  ة عشرة :الثالالمادة 
سعتحقاقّأوّعنعدّتسعديدّعنعدّاإلقتطاعّالضريبةّعلىّفوائدّسنداتّالخزينعةّاللبنانيعةّععنّفئعاتّالسعنداتّكافعةّإعبّيتوجّ 

 .التسديدّقبلّاستحقاقّأصلّالسندّالفائدةّإذاّتمّ 
وذلععكّّاًّدهاّالععىّحسععابّالخزينععةّلديععهّشععهريبةّعععنّتلععكّالسععنداتّويسععدّ قتطععاعّالضععريبةّالعععمتوجّ إمصععرفّلبنععانّىّيتععولّ 



 

 

حّالعععمصرفّععنّتلعكّالضععرائبّالعىّوزارةّالعععماليةّصعرّ مععنّنهايعةّكعلّشععهر،ّعلعىّأنّيُّّخعاللّمهلعةّخمسععةّعشعرّيومعاًّ
ّ.منّوزارةّالعماليةّلهذهّالغايةّعدّ بموجبّالنموذجّالخاصّالعمُّ

 
  الرابعة عشرة :المادة 

ععّمّفععيّمطلعععّكععلّسععنةّبيانععاًّأنّتععنظّ ّساتّالعععمشارّاليهععاّفععيّالعععمادةّالحاديععةّعشععرةّمععنّهععذاّالقععرارعلععىّالعععمؤسّ  ّالًّمفص 
نّالفوائعدّوالعائعداتّواإليعراداتّالععمدفوعةّخعاللّالسعنةّالسعابقةّعمالهعا،ّيتضعمّ ّأسلهّمعّتصريحهاّالسنويّععنّنتعائجّتّر

عّمّفيّمطلعّكلّسعنةّبيانعاًّدة،ّوعلىّمصرفّلبنانّأنّينظّ وقيمةّالضريبةّالعمسدّ  يرسعلهّالعىّوزارةّالععماليةّقبعلّّالًّمفص 

نّالفوائععدّوالعائعععداتّواإليععراداتّالعععمدفوعةّخعععاللّالسععنةّالسعععابقةّوقيمععةّالضعععريبةّاألولّمععنّآذارّمععنّكعععلّسععنةّيتضعععمّ 
 .دةّعنّكلّجهةّمستفيدةالعمسدّ 

رّمألّهذاّالبيعانّعلعىّنمعاذجّخاصعةّتضععهاّوزارةّالععماليةّلهعذهّالغايعة،ّوفعيّحعالّععدمّتقعديمّهعذهّالبيانعاتّأوّالتعأخّ يُّ
ّ.علىّالعمخالمّالغرامةّالعمنصوصّعليهاّفيّقانونّاإلجراءاتّالضريبيةّفرضفيّتقديمهاّتُّ

 
  الخامسة عشرة :المادة 

ول،ّبموجعبّإعفعاءاتّدائمعةّأوّمؤقتعةّاألةّمعنّضعريبةّالبعابّاساتّمعفعإنّالفوائدّوالعائداتّواإليعراداتّالعائعدةّلععمؤسّ 
عععالععععمعدّ 497/2003ّمعععنّالقعععانون51ّّأوّجزئيعععة،ّتبقعععىّخاضععععةّلضعععريبةّالععععمادةّ تعععاريخ64ّّبّالقعععانونّرقعععمّلةّبموج 

26/10/2017 .ّ
 

  السادسة عشرة :المادة 
قونّفوائدّوعائداتّوإيراداتّخاضعةّلضريبةّساسّالربحّالحقيقيّالذينّيحقّ أفينّالخاضعينّللتكليمّعلىّعلىّالعمكلّ 

لواّضعععمنّيسعععجّ ،ّأن26/10/2017ّتعععاريخ64ّّلةّبموجعععبّالقعععانونّرقعععمّالععععمعدّ 497/2003ّمعععنّالقعععانون51ّّالععععمادةّ
قةّمعنّهعذهّالعائعدات،ّوأنّيظهعرواّقيمعةّهعذهّ،ّكامعلّالععمبالغّالععمحقّ 2018معنّأعمعالّسعنةّّعتباراًّّإإيراداتهمّاإلجماليةّ

ّ."الضريبةّالعمقتطعةّعندّالعمنبعّضمنّاألعباءّفيّحسابّ"ضرائبّورسومّومدفوعاتّمماثلة
 

  السابعة عشرة :المادة 
وتعديالتعهّ)قعانونّضعريبة144/59ّّألحكعامّالععمرسومّاإلشعتراعيّرقعمّّقّمنهعاّوفقعاًّالتحق عّفرضّهذهّالضعريبةّويجعرّيتُّ

ّ.)قانونّاإلجراءاتّالضريبية(11/11/2008ّتاريخ44ّّ،ّوأحكامّالقانونّرقمّ)الدخل
 



 

 

  الثامنة عشرة :المادة 
إحعدىّالعمعالتّالعثالثّالتاليعة:ّدّالعىّالخزينعةّبالعملعةّذاتهعاّعنعدماّتكعونّبسعدّ تقتطعّالضريبةّبذاتّعملةّالحسابّوتُّ

عععيعععورو،ّأمعععاّفعععيّمعععاّيتعل عععّ-ميركعععيّأدوالرّّ-ليعععرةّلبنانيعععةّ بّتحويلهعععاّالعععىّقّبمبلعععغّالضعععريبةّبعععالعمالتّاألخعععرىّفيتوج 
ّ.دّالىّالخزينةّبهذهّالعملةسدّ ميركيّوتُّاألالدوالرّ

 
  التاسعة عشرة :المادة 

يّمقععيمّفععيّ،ّتعععودّالععىّشعخصّطبيعععيّأوّمعنععّو51بةّالعععمادةّاذاّكانعتّالفوائععدّوالعائععداتّواإليععراداتّالخاضععةّلضععري
سععتفادةّذلععكّإتفاقيععةّسععواءّلجهععةّحكععامّهععذهّاإلأيبي،ّفععإنّتطبيععقّالضععّرزدواجّتفاقيععةّلتفععاديّاإلإدولععةّتععرتبطّمعععّلبنععانّب

ةّمّعلعىّحصعولهّعلعىّموافقعةّمسعبقةّمعنّاإلدارةّالضعريبيةّالععمختص ّالشخصّمنّإعفعاء،ّأوّتخفعيضّضعريبي،ّيتوق ع
ّ.قتطاعّالضريبةإبّعليهاّسةّالتيّيتوجّ يّتقعّضمنّنطاقهاّالعمؤسّ الت
 

  العشرون :المادة 
ّ.لغىّالقراراتّوالتعليماتّالعمخالفةّلهلكترونيّلوزارةّالعمالية،ّوتُّالجريدةّالرسميةّوعلىّالعموقعّاإلنشرّهذاّالقرارّفيّيُّ

ّ
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