قانون رقم 27
إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض واألمومة
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

أقرّّمجلسّالنوابّ ،

وينشرّرئيسّالجمهوريةّالقانونّالتاليّنصّهّّ :

المادة األولى ّّ:تُستبدلّالفقرةّ"ّسادساً"ّمنّالمادةّالتاسعةّمنّقانون ّالضمانّاإلجتماعيّبالفقرةّ"سادساً"ّ

الجديدةّالتاليّنصّهاّّ :
ّ
" سادساً :

ةّ،يقصدّبكلمةّ"متقاعد"ّالمضمون ّالذيّانتهتّخدمتهّبسببّبلوغّالسنّ
 -1ألجلّتطبيقّأحكامّهذّالفقر ُّ
القانونيةّوالمضمونّالذيّانتهتّخدمتهّبسببّالعجز.

يخضعّالمضمون ّونّ،لفرعّضمانّالمرضّواألمومةّفيّالصندوق ّالوطنيّللضمانّاإلجتماعيّ،الذينّ

انتهىّانتسابهمّاإللزاميّ،بسببّالتقاعدّ،ويستفيدون ّمنّتقديماتّهذاّالفرعّ(العنايةّالطبيةّفيّحالتيّ
المرضّواألمومة)ّوفقاًّللشروطّوالموجباتّالمطبّقةّعلىّالمضمونينّالعاملينّ .

 -2تشملّأحكامّالبندّ(ّ)1أعالهّالمضمونينّالذينّينتمونّالىّإحدىّالفئاتّالتاليةّّ:
ألُجّراءّفيّالقطاعّالخاصّالمنصوصّعليهمّفيّالمقطعّ(أ)ّمنّالبندّ(ّ)1منّالفقرةّ(أوالً)ّ
أ -فئة ّا ّ
والفقرةّ(ثالثاً)ّمنّالمادةّ(ّ)9منّقانونّالضمانّاالجتماعي.

ب -فئة ّاألشخاص ّاللبنانيّين ّالذين ّيعملون ّلحساب ّالدولة ّأو ّأية ّإدارة ّأو ّمؤسسة ّعامةّأوّمصلحةّ
مستقلّةّ،المنص ّوصّعنهمّفيّالمقطعّ(د)ّمنّالبندّ(ّ)1منّالفقرةّ(أوالً)ّمنّالمادةّ(ّ)9المذكورة.

ألُجّراء ّالدائمون ّالعاملون ّفي ّمؤسسة ّزراعية ّالخاضعون ّبموجب ّأحكام ّالقانون ّرقم ّّ74/8
ج ّ -ا ّ
والمراسيمّالمتمّمةّلهّ .
اءّبناء ّالقتراحّوزيرّ
ًّ
دّبمرسومّيتّخذّفيّمجلسّالّوزر
ُّ
دّ -يمكنّأنّيشملّهذاّالنظامّأيّفئةّأخرىّتحدّ
العملّوإنهاءّمجلسّإدارةّالصندوقّالوطنيّللضمانّاإلجتماعيّ .

ُّ -3يشترطّإلفادةّهؤالءّاألشخاصّماّيليّ:

أ -أنّيكون ّالمضمون ّقدّبلغّالسنّالقانونيةّللتقاعدّ(ّ 64-60مكتملة)ّوتخلّىّعنّالعملّالمأجورّ،
أوّأنّيكونّقدّأصيبّبعجزّكلّيّودائمّيخفّضّقدرتهّعلىّالكسبّبنسبةّالثلثينّعلىّاألقل.
تتثبّتّالمراقبةّالطبيةّمنّحصولّهذاّالعجزّودرجتهّ .

ب -أنّالّيكونّمنتسباًّالىّنظامّتغطيةّصحيةّعامّآخر.

جّ-أنّتكونّلهّمدةّاشتراكّفعليّفيّفرعّضمانّالمرضّواألمومةّالّتقلّّعنّعشرينّسنةّ .

ّّّّدّ-أنّيكونّالمستفيدّمقيماًّعلىّاألراضيّاللبنانيةّ .

ّ -4

أ -يستفيدّمعّالتقاعدّأفرادّعائلتهّبمفهومّالمادةّّ14منّقانونّالضمانّاالجتماعيّالذينّيكونونّعلىّ
عاتقهّبتاريخّالتقاعدّأوّالعجز.

ب -فيّحالّتوفىّالمتقاعدّ،أوّتوفىّالمضمون ّقبلّتقاعدهّبعدّإكمالّمدةّاشتراكّفعليّالّتقلّ ّعنّ
عشرينّسنةّ،فإنّالحقّباالستفادةّينتقلّحص اًرّالىّ:
-

الشريكّ،شرطّ:

 أنّالّيكونّقدّتزوجّثانية.

 وأنّالّيكونّمستفيداًّبصورةّشخصيةّمنّنظامّتغطيةّصحيةّعامّآخر.
 وأنّالّيكونّيمارسّمهنةّحرة.

ي.
 وأنّالّيكونّمسجّالًّفيّالسجلّالتجار ّ

 األوالدّحتىّبلوغهمّسنّالثامنةّعشرةّمكتملةّ،وإذاّكانّاألوالدّمعوقينّحاملينّبطاقةّإعاقةّوغيرّقادرينّعلىّتأمينّمعيشتهمّبسببّاإلعاقةّ،فيستفيدونّمنّالتقديماتّدونّتحديدّالسن.

 -5إنّاالشتراكاتّالالزمةّلتغطيةّالتقديماتّهيّعلىّعاتقّكلّمنّ:
ألُجّراء ّواألشخاص ّالعاملين ّالخاضعين ّلهذا ّالنظام ّوأصحاب ّعملهم ّوالدولةّ ،وتحدّد ّنسبةّ
أ -ا ّ
ي.
اكاتّتوزعّبينهمّبالتساو ّ
ّ
االشتراكّبثالثةّبالمايةّ(ّ)%3منّالكسبّالخاضعّلالشتر

ب -المتقاعدينّ ،وتحدّد ّنسبة ّاشتراكهم ّبالمعدل ّالعادي ّالرسمي ّالمعمول ّبه ّمن ّدخل ّمقطوع ّيساويّ
الحدّّاألدنىّالرسميّلألجور.

جّ-تطبّقّمساهمةّالدولةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّّ73منّقانونّالضمانّاالجتماعيّعلىّتقديماتّ
المتقاعدينّ .
دّ ّ -تتوجّب ّاالشتراكات ّفي ّالحالة ّالمنصوص ّعليها ّفي ّالمقطع ّ(ب) ّمن ّالبند ّ(ّ )4على ّالشريكّ
المستفيد ّأو ّعلى ّالولد ّالراشد ّأو ّعلى ّاألولياء ّأوّاألوصياء ّعلى ّغيرّالراشدين ّوذلك ّبحسب ّوضعّ
األفرادّالمستفيدينّ .
اسيمّتُتّخذّفيّمجلسّالوزراءّ
 -6تعدّلّنسبّاإلشتراكاتّوالدخلّالخاضعّلإلشتراكاتّ،عند ّاإلقتضاءّ،بمر ّ
ق.
بناءّعلىّاقتراحّوزيرّالعملّوإنهاءّمجلسّإدارةّالصندو ّ
ً

ّ -7يكون ّلهذا ّالنظام ّمحاسبة ّمستقلة ّفي ّنطاق ّصندوق ّضمان ّالمرض ّواألمومةّ ،ويجريّ ّالصندوقّ
دراسةّاكتواريةّكلّثالثّسنواتّللمحافظةّعلىّالتوازنّالماليّلهذاّالنظام.

ّ -8تحدّد ّعندّاإلقتضاءّ،دقائقّتطبيقّهذاّالقانون ّبموجبّق ارراتّتصدرّعنّمجلسّاإلدارةّوتصدّقّمنّ
سلطةّالوصاية.

ّويطبق ّعلى ّالمضمونين ّالذينّ
ّيعمل ّبهذا ّالقانون ّفور ّنشره ّفي ّالجريدة ّالرسمية ُ
المادة الثانية ُّ :
يتقاعدونّبعدّنفاذهّ .

بعبدا في  10شباط 2017

قانون رقم  48تنظيم الشاركة بين القطاعين العام والخاص
أقرّّمجلسّالنوابّ ،

وينشرّرئيسّالجمهوريةّالقانونّالتاليّنصّهّّ :
ّ

مادة وحيدة:

صدّق ّاقتراح ّالقانون ّالرامي ّإلى ّتنظيم ّالشراكة ّبين ّالقطاعين ّالعام ّوالخاص ّكما ّعدّلته ّلجنة ّاإلدارة ّوالعدلّّّّّّّّ
ُّ ّ -

ومجلسّالنوابّ ّّ.

ّ ُيعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ .ّ

قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ّ

ّ،يقصدّبالمصطلحاتّالتاليةّالمعانيّالمقابلةّلكلّمنهاّّ :
المادة األولىّّ:منّأجلّتطبيقّأحكامّهذاّالقانون ُ
ّ

الشخص العام

الدولة ّأو ّالمؤسسات ّالعامة ّبما ّفيها ّالهيئات ّالمنظّمة ّأو ّالبلديات ّأوّّ
اتحاداتّالبلدياتّوسائرّأشخاصّالحقّالعامّ .

الشريك الخاص

شركةّأوّتكتلّشركاتّمحليةّو/أوّأجنبيةّمنّالقطاعّالخاصّفازتّّبعقدّ
الشّاركةّ .

المشروع المشترك

أيّمشروعّذوّمنفعةّعامةّيساهمّفيهّالقطاعّالخاصّعنّطريقّالتمويلّ
ّوإحدى ّالعمليات ّالتالية ّعلى ّاألقلّ :التصميمّ ،اإلنشاءّ ،التشييدّ،
واإلدارة ّ
التطويرّ،الترميمّ،التجهيزّ،الصيانةّ،التأهيلّوالتشغيلّ .

عقد الشاركة

مجموعة ّالعقود ّوالملحقات ّوالتعهدات ّوالضمانات ّالتي ّتحكم ّالعالقةّ
التعاقديةّبينّالشخصّالعامّوشركةّالمشروعّواألطّارفّاألخرىّالمعنيّةّ ّ.

المجلس

المجلسّاألعلىّللخصخصةّوالشاركةّ .

شركة المشروع

الشركةّالمغفلةّاللبنانيةّالتيّتؤسّسّمنّقبلّالشريكّالخاصّبهدفّتنفيذّ
المشروعّالمشتركّ .

الوزير المختص

ارتّالتابعةّ
الوزيرّالذيّيدخلّالمش ّروعّالمشتركّفيّنطاقّصالحياتّاإلد ّا
لهّأوّالمؤسساتّالعامةّبماّفيهاّالهيئاتّالمنظّمةّأوّالبلدياتّأوّاتحاداتّ
البلدياتّالخاضعةّلوصايتهّأوّلرقابتهّاإلداريةّ .

المرحلة التأسيسية

المرحلة ّالتي ّتبدأ ّمن ّتاريخ ّتوقيع ّعقد ّالشّاركة ّمن ّقبل ّأطّارفه ّولحينّ
ّواإلنشاءّ ،و/أو ّالتشييدّ ،و/أو ّالتطويرّ ،و/أوّ
االنتهاء ّمن ّالتصميم ّ

الترميمّ،وّ/أوّالتجهيزّ،و/أوّالتأهيلّّ،كماّهيّمحدّدةّفيّعقدّالشّاركةّ .
المرحلة التشغيلية

المرحلة ّالتي ّتبدأ ّمن ّتاريخ ّالبدء ّبتقديم ّخدمات ّالمشروع ّوبعملياتّ
التشغيلّوالصيانةّولحينّاالنتهاءّمنهاّكماّهيّمحدّدةّفيّعقدّالشّاركةّ ّّ.
ّ

ّ
المادة : 2

 -1تخضعععّألحكععامّهععذاّالقععانونّالمشععاريعّالمشععتركةّالتععيّتقععومّبهععاّالدولععةّوالمؤسسععاتّالعامععةّّوسععائرّأشععخاصّ
الحقّالععامّبإسعتثناءّالبلعدياتّأوّاتحعادّالبلعدياتّ،والتعيّيجعوزّلهعاّّأنّّتُخضععّالمشعاريعّالمشعتركةّالتابععةّلهعاّ

ألحكامّهذاّالقانونّ.

 -2خالف ع عّاًّأليّّنع ععصّّآخع ععرّّ،تخضع عععّالمشع ععاريعّالمشع ععتركةّالمنصع ععوصّعليهع ععاّفع ععيّالق ع عوانينّالمنظّمع ععةّلقطاعع ععاتّ
االتصاالتّوالكهرباءّوالطيّارنّالمدنيّألحكامّهذاّالقانونّ.

 -3عنععدّإبععداءّالمجلععسّموافقتععهّعلععىّالسععيرّبالمشععروعّالمشععتركّ،تمععارسّالهيئععةّالمنظّمععةّللقطععاعّمهامهععاّفععيّمععاّ
يخصّّإصدارّالترخيصّمنّخاللّالمشاركةّفيّلجنةّالمشروعّ.وفيّحالّشغورّمقعدّرئعيسّوأعضعاءّالهيئعةّ
مةّللقطاعّ،تُعتبرّموافقةّمجلسّالوزارءّعلىّدفترّالشروطّبمثابةّالترخيصّ.
ّ
المنظّ

 -4تمععارسّالهيئععةّالمنظّمععةّعملهععاّبحسععبّقععانونّإنشععائهاّوبمععاّالّيخععالمّأحكععامّهععذاّالقععانونّوأحكععامّشععروطّعقععدّ
عرضّالغرمععاتّّوبتعليععقّوتعععديلّوتجديععدّ
ّا
الش ع اركةّسععيّماّالمتعل عقّمنهععاّبتعععديلّأسعععارّالخععدماتّفععيّالعقععدّّوبفع
وإلغاءّوسحبّالتّارخيصّ ّ.
المادة : 3

ّ -1تُستبدلّتسميةّالمجلسّاألعلىّللخصخصعةّالمنشعأّبموجعبّالقعان ّونّرقعمّّ228تعاريخّّ31أيعارّّّ2000أينمعاّ
وردتّبتسععميةّالمجلععسّاألعلععىّللخصخصععةّوالش عّاركةّّ.يتععولّىّالمجلععسّباإلضععافةّإلععىّمهام عهّالمنصععوصّ

عليهاّفيّالقانونّالمذكورّأعالهّالمهامّالملحوظةّفيّهذاّالقانونّّ.
 -2ينضمّإلىّأعضاءّالمجلسّحكمّاًّالوزيرّالمختصّّ.

ُّ -3يسععتبدلّمركععزّأمععينّسععرّعععامّالمجلععسّاألعلععىّللخصخصععةّال عواردّفععيّالمرسععومّرقععمّّ5540تععاريخّّ23أيععارّ
ّ2001بمركزّأمينّعامّالمجلسّاألعلىّللخصخصةّوالشّاركةّّ.يتّأرسّهعذاّاألخيعرّاألمانعةّالعامعةّللمجلعسّ
ويقومّبتسييرّوتنفيذّأعمالّالمجلسّالعاديةّّ.
ّ
المادة : 4
-1

يرّالمختصّ.وتُقترحّالمشاريعّالمشتركةّذاتّالطابعّ
ّ
ّتُقترحّالمشاريعّالمشتركةّمنّقبلّرئيسّالمجلسّأوّالوز
البلديّمنّقبلّرئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّاإلتحادّ .يتمّ ّاالقتراح ّعبرّتقديمّملمّإلىّالمجلسّ

يتضمّنّدارسةّأوليةّللمشروعّّ.

-2

يتوجّبّعلىّاألمانةّالعامةّللمجلسّأنّتقومّبإعدادّدارسةّوافيةّللمشروعّالمشتركّالمقترحّوأنّتقدمّللمجلسّ
تقري اًر ّيتضمّ ن ّتوصيتها ّحول ّمدى ّإمكانية ّتنفيذ ّالمشروع ّالمقترح ّعن ّطريق ّعقد ّشراكةّ ،ومدى ّاهتمامّ

-3

القطاعّالخاصّبتمويلهّّواالستثمارّفيهّ،تمهيداًّإلتخاذّالمجلسّق اررهّبقبولّأوّرفضّاإلقتّارحّ.

عندّموافقةّالمجلسّعلىّقبولّاإلقتّارحّوبالتاليّالسيرّبالمشروعّ،يؤلّمّالمجلسّلجنةّللمشروعّيّأرسهاّأمينّ

وممثالّّعنّوازرةّالماليةّيسمّيهّوزيرّالماليةّ،ورئيسّالهيئةّ
ً
الًّعنّالوزيرّالمختصّّ
عامّالمجلسّوتضمّّممث ّ

المنظّمةّللقطاعّعندّوجودهاّ،ورئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّاالتحادّعندّالنظرّفيّالمشاريعّذاتّ
ارت ّماليةّ
الطابع ّالبلدي ّوالتي ّّأُخضعت ّألحكام ّهذا ّالقانونّّ .تقوم ّلجنة ّالمشروع ّباختيار ّمكاتب ّاستش ّا
وقانونيةّوفنّيةّلتعاونهاّفيّعملهاّعلىّأنّيتعاقدّمعهاّالمجلس.
-4

تستعينّلجنةّالمش ّروعّفيّعملهاّبفريقّعملّينسّقّنشاطاتهّمندوبّمنّاألمانةّالعامةّللمجلسّيسمّيهّأمينّ
الً ّعنّالشخصّالعامّالمستفيدّمنّالمشروعّالمشتركّوممثلينّ
عامّالمجلسّ،علىّأنّيضمّ ّهذاّالفريقّممث ّ

عنّمكاتبّاالستشاّارتّالماليةّوالقانونيةّوالفنيةّالتيّتمّّالتعاقدّمعهاّ،وأشخاصّذويّخبراتّمعيّنةّ،بحسبّ

الحاجةّ ّ،منّالوازارتّوالهيئاتّالمنظّمةّالمعنيّةّوالقائمةّوأيّشخصّمنّأشخاصّالقانون ّالعامّترىّلجنةّ
المشروعّأنّبعضّنواحيّالمشروعّالمشتركّتدخلّضمنّنطاقّصالحياتهّ.إنّأيّأجرّإضافيّقدّيتوجّبّ
ألحدّأعضاءّلجنةّالمشروعّأوّفريقّالعملّمنّالخاضعينّألحكامّالقانونّالعامّ،يكونّعلىّعاتقّالشخصّ

العامّالذيّيتبعّلهّهذاّالعضوّويسدّدّوفقّاًّألنظمتهّّ.
ّ

المادة ّ:ّ 5تتولّ ىّلجنةّالمشروعّ،يعاونهاّفريقّالعملّ،إعدادّدارسةّشاملةّحولّالمشروعّالمشتركّتتناولّالجوانبّ
الفنية ّواالقتصادية ّوالقانونية ّوالتمويليةّ ،بما ّفي ّذلك ّمعايير ّالتأهيل ّومدى ّاهتمام ّالمستثمرين ّومدى ّإمكانيةّ
استقطابّالتمويلّالالزمّ.وترفعّتقريّاًرّيتضمّنّتوصيتهاّبشأنهّإلىّالمجلسّ ّّّ.
ّّ

المادة  ّ :ّ 6بعدّموافقة ّالمجلس ّعلىّالسير ّبالمشروع ّالمشتركّفيّالمشاريع ّالتي ّتقومّبهاّالدولةّأوّالمؤسساتّ
البلدياتّأوّإتحادّالبلدياتّ،يحالّملمّالمشروعّإلىّمجلسّ
ُّ
العامةّأوّأيّشخصّمنّأشخاصّالحقّالعامّبإستثناءّ

عّالمشتركّ،تُطلقّلجنةّالمشروعّإجّارءاتّ
ّ
ءّعلىّالسيرّبالمشرو
ّ
الوزارء ّبواسطةّرئيسهّ .وبعدّموافقةّمجلسّالوزار
اختيارّالشريكّالخاصّالتيّيجبّأنّتتمّّوفقّاًّللمبادئّالمحدّدةّفيّهذاّالقانونّ .

وبعدّموافقةّالمجلسّعلى ّالسيرّبمشروعّمشتركّذي ّطابعّبلديّخضعّألحكامّهذاّالقانونُّّّ ،يحالّملمّالمشروعّ
بواسطةّرئيسّالمجلسّالىّرئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّإالتحادّالمعنيّلنيلّالمصادقاتّالالزمةّعليهّ

وفقاً ّألحكام ّالمرسوم ّاالشت ّارعي ّرقم ّّ 118تاريخ ّّ 30حزيران ّّ ،1977وبعد ّذلك ّتطلق ّلجنة ّالمشروع ّإجّارءاتّ

اختيارّالشريكّالخاصّالتيّيجبّأنّتتمّّوفقّاًّللمبادىءّالمحدّدةّفيّهذاّالقانونّّ ّ.
ّ

المادة ّ ّّ: 7

 -1تخضعّإجّارءاتّاختيارّالشريكّالخاصّلمبادئّالشفافيةّوحريةّاالشتّاركّللمرشحينّالمتنافسينّوالمساواةّ
فيّمعاملتهمّ،ويجبّأنّتسبقهاّالعلنيةّالكافيةّلتوفيرّتعدّدّالع ّروضّالمتنافسةّعلىّالفوزّبالعقدّّ.
 -2تبدأّإجّارءاتّاختيارّالشريكّالخاصّباإلعالنّعنّدعوةّعامة ّللّّارغبينّبالترشح ّللفوزّبالمشروعّالمشتركّ
عّالمشتركّ.تُنشرّهذهّالدعوةّقبلّمدةّشهرّ
ّ
تتضمّنّمعاييرّالتأهيلّالتيّتتناسبّمعّحجمّوطبيعةّالمشرو
علىّاألقلّمنّالموعدّالنهائيّلتقديمّطلباتّاإلهتمامّفيّصحمّمحليةّودوليةّومجالتّمتخصّصةّوعلىّ
موقعّالمجلسّاإللكترونيّ.
اّبطلباتهمّعلىّأساسهاّ.يمنعّ
ُّ
تزودّلجنةّالمشروعّالّّارغبينّبالتأهلّبالمعلوماتّوالتعليماتّالالزمةّليتقدّمو
ّ ّ -3
صدرتّبحقّهّأحكامّاًّلبنانيةّأوّ
تأهيلّأوّإختيارّشريكّخاصّّأعلنّإفالسهّأوّكانّفيّحالةّالتصفيةّأوّقدّ ّ
أجنبية ّباإلدانة ّلقيامه ّبأعمال ّتواطؤ ّأو ّممارسات ّفاسدةّ .في ّحال ّكان ّالشريك ّالخاص ّتكتل ّشركاتّ،

كلّشركةّمنّهذاّالتكتلّأنّتستوفيّهذهّالشروطّ.يمنعّالتعاقدّمعّشركةّمشروعّصدرّبحقّّ
ُّ
يتوجّبّعلىّ

رئيسّأوّأحدّأعضاءّمجلسّإدارتهاّحكمّمبرمّيدينهّبارتكابّجنايةّأوّجنحةّشائنةّ.

ّ -4تقومّلجنةّالمشروعّ،يعاونهاّفريقّالعملّ،بدارسةّطلباتّالتأهيلّالمقدمةّوالتدقيقّبمستنداتهاّ ّ.تقيمّلجنةّ
الًّإلىّالمجلسّيتضمّنّّاقتراحاًّ
المشروعّطلباتّالتأهيلّوفقاًّلمعاييرّالتأهيلّالمعلنّعنهاّوترفعّتقري اًرّمعل ّ
بأسماء ّالمرشحين ّالمؤهّلين ّوالمرشّحين ّغير ّالمؤهّلين ّإلتّخاذ ّالقرار ّالمناسبّ .بعد ّأن ّيبت ّالمجلسّ

بالتقريرّ،يتمّّاإلعالنّعنّنتائجّالتأهيلّ،علىّأنّالّيقلّعددّالمرشحينّالمؤهلينّعنّثالثةّ.
 -6فيّحالّلمّيتأهّلّثالثةّمرشحينّعلىّاألقلُّّّ،يعادّاإلعالنّعنّالدعوةّالعامةّللراغبينّبالتأهّلّمجددّاًّ.
تبلغّلجنةّالمشروعّالمرشحينّغيرّالمؤهّلينّأسبابّعدمّتأهيلهمّ .

ّالمسودةّ ،علىّ
ّ
ّمسودة ّدفتر ّشروطّ .يجب ّأن ّتتضمّن
ّ -7تتولّى ّلجنة ّالمشروعّ ،يعاونها ّفريق ّالعملّ ،إعداد ّ
سبيلّالتعدادّوليسّالحصرّّ :

أ -معايير ّالتقييم ّالخاصة ّبالمشروع ّالمشترك ّوالتي ّيجب ّأن ّتكون ّموضوعية ّ ّومتناسبة ّمع ّحجم ّوطبيعةّ
المشروعّومتّصلةّمباشرًّةّبهّوقابلةّللتدقيقّواإلثباتّ.

بّ -معطياتّالمشروعّالتيّتشملّإجّارءاتّتقديمّالعروضّوعناصرّالمشروعّالماليةّوالفنيةّواإلداريةّوآلياتّّّ
االستفسارّوتقديمّاالعتّارضاتّوالبتّّبهاّ.
مسودةّعقدّالشّاركةّوملحقاتهّ ّ.
جّ ّ-
عّمسودةّدفترّالشروطّالىّالمرشّحينّالمؤهّلينّ.
ّ
 -8تبلّغّلجنةّالمشرو
حينّالمؤهلينّ.
ّ
 -9تقومّلجنةّالمشروعّ،يعاونهاّفريقّالعملّ،بعقدّمشاوارتّ(ّ)Consultationsمعّجميعّالمرشّ
الجهاتّالممولةّلجنةّوبطريقةّمحايدةّوشفافةّبهدفّالتوصلّالىّتصورّمتكاملّونهائيّلتحديدّالمتطلّباتّ
ّ
و
مسودةّدفترّالشروطّعندّ
التقنيةّوالوسائلّالعمليةّوالهيكليةّالماليةّاألفضلّلتحقيقّالمشروعّالمشتركّّ،تُعدّلّ ّ
اإلقتضاءّمنّقبلّلجنةّالمشروعّعلىّضوءّنتائجّتلكّالمشاوراتّ.

ليهّ،يرفعّدفترّالشروطّ
ُّ
 -10ترفعّلجنةّالمشروع ّدفترّالشروطّبصيغتهّالنهائيةّالىّالمجلسّ،وبعدّالموافقةّع
بواسطةّرئيسهّالىّمجلسّالوزراءّألخذّالموافقةّالنهائيةّعليهّ .أماّفي ّماّيخص ّالمشاريعّالمشتركةّذاتّ

الطابعّالبلديّوالتيّّأُخضعتّألحكامّهذاّالقانونّ،وبعدّموافقةّالمجلسّعلىّدفترّالشروطّبصيغتهّالنهائيةّ،
ُيحالّبواسطةّرئيسّالمجلسّالىّرئيسّالمجلسّالبلديّأوّرئيسّمجلسّاالتحادّالمعنيّلنيلّالمصادقاتّ

الالزمةّوفقاًّألحكامّالمرسومّاالشتراعيّرقمّّّ118تاريخّّ30حزيرانّ.1997

 -11يبلغّدفترّالشروطّالىّالمرشّحينّالمؤهّلينّمنّقبلّلجنةّالمشروع.

 -12يقوم ّالمرشحون ّالمؤهلون ّبإعداد ّعروضهم ّالفنية ّوالمالية ّوبتقديمها ّالى ّلجنة ّالمشروع ّوفقاً ّلألصولّ
المحددةّفيّدفترّالشروط.

تقديمّثالثةّعروضّعلىّاألقلّ،يعادّطرحّالمشروعّالمشتركّ،مجدداًّ،وفيّحالّلمّيسفرّ
ُّ
 -13فيّحالّلمّيتمّ ّ
ذلكّعنّثالثةّعروضّ،يمكنّعندهاّاالكتفاءّبعرضينّبعدّموافقةّالمجلس.

 -14تفض ّلجنة ّالمشروع ّالعروض ّالفنية ّالمقدمة ّبحضور ّالعارضين ّللتأكّد ّمن ّاستيفائها ّشروط ّالتقديمّ
المنصوص ّعليها ّفي ّدفتر ّالشروطّ .يمكن ّللجنة ّالمشروع ّأن ّتطلب ّمن ّالعارضين ّتقديم ّالتوضيحاتّ
الالزمةّواستكمالّالنواقصّوتأكيدّااللتزاماتّالتيّيمكنّأنّيحتويهاّضمنّمدةّتحددها.

ّ-15تُرفضّالعروضّالفنيةّالتيّالّتكون
ّمطابقةّلمتطلباتّدفترّالشروطّوتُعادّالعروضّالماليةّالتابعةّلهاّالىّ
ّ
أصحابهاّدونّالكشمّعنهاّ.يتمّّإبالغّأصحابّالعروضّالمرفوضةّبأسبابّالرفض.

 -16تقيمّلجنةّالمشروعّ،يعاونهاّفريقّالعملّ،العروضّالفنيةّالباقيةّوفقاً ّللمعاييرّالتيّحددهاّدفترّالشروطّ
وتحدّدّلجنةّالمشروعّالعروضّالفنيةّالمقبولةّعلىّضوءّهذاّالتقييمّ .وفيّحالّلمّيتمّ ّقبولّعرضينّفنيينّ
ّ،يعادّطرحّالمشروعّالمشتركّمجدداًّ،وذلكّلتأمينّالمنافسة.
علىّاألقل ُّ

 -17تفضّلجنةّالمشروعّالعروضّالماليةّالعائدةّالىّالعروضّالفنيةّالمقبولةّبحضورّعارضيهاّوترفعّبعدّذلكّ
تقري اًر ّالى ّالمجلس ّتصنم ّفيه ّالعارضين ّعلى ّضوء ّالتقييمات ّالفنية ّوالماليةّ .ترفق ّلجنة ّالمشروع ّهذاّ
التقريرّبتوصيتهاّلجهةّالعرضّاألفضلّبهدفّتحسينّالعرضّمنّالناحيةّالفنية.

ّ
المادة ّ:ّ 8يفوزّبالعقدّالمرشّحّالذيّتقدمّبالعرضّاألفضلّبحسبّتقييمّلجنةّالمشروعّالمبنيّعلىّمعاييرّ
التقييمّالمنصوصّعليهاّفيّدفترّالشروطّ،وبموافقةّالمجلسّ.تعلنّلجنةّالمشروعّعنّالنتيجةّالتيّانتهتّإليهاّ
عمليةّاالختيارّوتبلغّالعارضينّالمتبقّينّأسبابّفشلّعروضهمّ .
المادة ّ ّ: 9

 -1يتوجّب ّعلى ّالشريك ّالخاص ّتأسيس ّشركة ّمغفلة ّلبنانية ّللمشروع ّ(شركة ّالمشروع) ّتكون ّكافة ّأسهمهاّ
أسهماً ّإسميةّتخضعّألحكامّقانون ّالتجارة ّالصادرّبالمرسومّاالشتراعيّرقمّّ 304بتاريخّّ1942/12/24
وتُعفىّمنّشرطّالجنسيةّالمنص ّوص ّعليهّفيّالمادتينّّ78وّّ144منهّومنّموجبّتعيينّمفوضّمراقبةّ
ّ

إضافيّ،ويعفىّرئيسّمجلسّاإلدارةّو/أوّالمديرّالعامّغيرّاللبنانيّمنّموجبّالحصولّعلىّإجازةّعمل.
ُّ

 -2في ّالمشاريع ّالتي ّتقوم ّبها ّالدولة ّوالمؤسسات ّالعامة ّوسائر ّأشخاص ّالحق ّالعام ّبإستثناء ّالبلديات ّأوّ
اتحادّالبلدياتّ،الّيجوزّللشريكّالخاصّأنّيتفرغّللغير ّعنّأسهمهّفيّشركةّالمشروعّقبلّبلوغّالمشروعّ

المرحلةّالتشغيليةّكماّهوّمحدّدّفيّعقدّالشراكةّدون ّموافقةّمجلسّالوزراءّ،أماّفيّالمشاريعّذاتّالطابعّ
البلديّ،فإنهّيقتضيّنيلّموافقةّالمجلسّالبلديّأوّمجلسّاإلتحاد.
أسمالهاّ،وتُعفىّمقدماتهّالعينيةّ
ّ
ُّ -3يجازّللشخصّالعامّالمشاركةّفيّتأسيسّشركةّالمشروعّوالمساهمةّفيّر
منّمعاملةّالتحققّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّّ 86منّقانون ّالتجارةّعلىّأنّيتمّ ّالتخمينّمنّقبلّجهةّ
مستقلة ّذات ّخبرة ّدوليةّ .يتمّ ّاختيار ّأعضاء ّمجلس ّاالدارة ّمن ّقبل ّالجمعية ّالعمومية ّعلى ّأن ّيمثّلّ
اءّبناء ّعلىّ
الشخصّالعامّطيلةّمدةّمساهمتهّفيّالشركةّبعضوّعلىّاألقلّيعينّمنّقبلّمجلسّالوزر
ً

اقتراحّالوزيرّالمختصّ.

 -4الّتخضعّشركةّالمشروعّلرقابةّديوانّالمحاسبة.
ّ
اكةّمنّقبلّالسلطةّالمخولةّالتوقيعّباسمّالشخصّالعامّوممّنّيمثّلّشركةّالمشروعّ.
ّ
المادة ّ:ّ 10يوقّعّعقدّالشر
كماّويوقعّعندّاإلقتضاءّمنّقبلّالشريكّالخاصّوأيّّطرفّآخرّمعنيّ .
يجبّأنّيتضمّنّعقدّالشراكةّاألمورّالتاليةّّ :
 -1موجباتّاألطرافّعلىّأنواعهاّوحقوقهم.
 -2أسسّتمويلّالمشروعّالمشترك.
 -3مدةّعقدّالشراكةّ،علىّأنّالّتتجاوزّهذهّالمدةّخمسةّوثالثينّعاماًّمنّتاريخّتوقيعّعقدّالشراكة.

 -4اإليراداتّالتيّستتقاضاهاّشركةّالمشروعّمنّالشخصّالعامّ،أوّالتيّسيتقاضاهاّالشخصّالعامّمنّشركةّ
المشروعّبحسبّطبيعةّالمشروعّالمشتركّ ،وذلكّلقاءّقيامّشركةّالمشروعّباألعمالّالموكلةّإليهاّبموجبّ
عقدّالشراكةّ،وكيفيةّتقاضيّتلكّاإليرادات.
 -5الرسوم ّوالبدالت ّوالجعاالت ّالعائدة ّللمشروع ّالمشترك ّالتي ّتجيز ّالحكومة ّأو ّالمجلس ّالبلدي ّأو ّمجلسّ
االتحادّاستيفاءهاّمنّقبلّشركةّالمشروعّباسمّالشخصّالعامّالمعنيّولحسابه.
 -6مؤشراتّتقييمّأداءّشركةّالمشروعّ(.)Key Performance Indicators
 -7التقاريرّالتيّيجبّأنّتعدّهاّشركةّالمشروعّحولّتنفيذّالمشروعّالمشتركّوالتيّيجبّأنّتحيلهاّحكماًّالىّ
الشخصّالعامّوالمجلس.
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توزيعّالمخاطرّبينّالشخصّالعامّوشركةّالمشروعّباإلضافةّالىّالتدابيرّواإلجراءاتّالتيّيجبّإتّباعهاّ
للحدّمنّوقعّتلكّالمخاطر.

 -9الضوابطّالتيّترعىّتعديلّشروطّالعقدّاألساسية.
اماتّالتيّقدّتُعطىّلتنفيذّالمشروعّالمشتركّمنّقبلّشركةّالمشروعّو/أوّ
ّ
 -10الضماناتّوالتعهداتّوااللتز
الشريكّالخاصّو/أوّالشخصّالعام.

اكةّبتصرفّشركةّالمشروعّ
ّ
 -11األموالّواألمالكّالعائدةّالىّالشخصّالعامّوالتيّتوضعّطيلةّمدةّعقدّالشر
لتنفيذّموجباتهاّ،باإلضافةّالىّحقوقّوموجباتّشركةّالمشروعّفيّماّيخصّهذهّاألمالكّواألموال.

 -12كيفيةّتحويلّالمشروعّالمشتركّعندّحلولّأجلهّالىّالشخصّالعامّعندماّتقتضيّذلكّطبيعةّالمشروع.
عمالّموضوعّعقدّالشراكةّلدىّانتهائهّبحلولّأجلهّأوّبفسخهّأوّ
ّ
 -13إج ارءاتّتأمينّاستم ارريةّالمشروعّواأل
فيّحالّإخاللّشركةّالمشروعّفيّتنفيذّموجباتهاّالتعاقدية.
 -14اإلجراءات ّوالجزاءات ّالتي ّتلحق ّبأطراف ّالعقد ّفي ّحال ّإخاللها ّبأيّ ّمن ّموجباتها ّالتعاقدية ّواآللياتّ
التفصيليةّلتطبيقّتلكّالجزاءات.
 -15األصولّالمتّبعةّلحلّّالن ّازعاتّ،بماّفيهاّالوساطةّوالتحكيمّالداخليّوالدولي.
ّ
المادة ّ : 11يتولّ ىّالشخصّالعامّمراقبةّتنفيذّالمشروعّالمشتركّمنّكلّنواحيهّبحسبّاألحكامّالمنصوصّعليهاّ
فيّعقدّالشراكةّ.تتمّالمراقبةّعلىّذلكّعلىّموحلتينّ،المرحلةّالتأسيسيةّوالمرحلةّالتشغيلية.
 -1المرحلة التأسيسية
أ -يتوجّبّعلىّالشخصّالعامّوفورّالتوقيعّعلىّعقدّالشراكةّمنّقبلّأطرافهّأنّيعيّنّّ:
لجنةّتوجيهيةّيرأسهاّممثلّعنّالشخصّالعامّوتضم ّأيضاً ّممثلينّعنّالوزيرّالمختصّفيّ
ّ
حال ّكان ّالشخص ّالعام ّغير ّالدولةّ ،وعن ّاألمانة ّالعامة ّللمجلس ّوعن ّو ازرة ّالمالية ّوعنّ

الهيئةّالمنظّمةّللقطاعّفيّحالّوجودها.
 مكتباً ّإلدارة ّالمرحلة ّالتأسيسية ّيضم ّباإلضافة ّالى ّأفراده ّالمعيّنين ّمّن ّيلزم ّمن ّالخبراءّواإلستشاريّين ّمن ّذوي ّاالختصاص ّالمحليّين ّو/أو ّالدوليّينّ ،وذلك ّبحسب ّطبيعة ّالمشروعّ

المشتركّويكونّمكتبّإدارةّالمشروعّصلةّبينّاللجنةّالتوجيهيةّوشركةّالمشروع.

بّ -يقوم ّمكتب ّإدارة ّالمشروع ّباستالم ّوتقييم ّالتقارير ّالمتعلّقة ّبالتنفيذ ّوالتقدم ّباألعمال ّالمعدّة ّمن ّقبلّ
شركة ّالمشروعّ ،وبوضع ّتقارير ّمراقبة ّفصلية ّوتقديمها ّالى ّاللجنة ّالتوجيهيةّ .يجب ّأن ّتبيّن ّتقاريرّ
المراقبة ّمدى ّإلتزام ّشركة ّالمشروع ّبالجدول ّالزمني ّلتنفيذ ّاألعمال ّالمحدّدة ّفي ّالعقد ّوأن ّتتضمّنّ
اإلقتراحاتّبالنسبةّللمسائلّالطارئةّالتيّتقتضيّمعالجتها.

جّ -تجتمع ّاللجنة ّالتوجيهية ّفصلياً ّولدى ّحصول ّأي ّطارئ ّبهدف ّمراجعة ّتقارير ّالمراقبة ّالمقدّمة ّمنّ
مكتبّإدارةّالمشروعّوإعطاءّالتوجيهاتّالضروريةّورفعّالتقاريرّالىّالشخصّالعامّ،والوزيرّالمختصّ ّفيّ

حالّكانّالشخصّالعامّغيرّالدولةّ،واألمانةّالعامةّللمجلسّ .
دّ -للشخصّالعامّمنّغيرّالدولةّ،وبعدّموافقةّالوزيرّالمختصّ،أنّيتّخذّالتدابيرّوالق ارراتّالالزمةّبناءّ
علىّتقاريرّاللجنةّالتوجيهيةّومكتبّإدارةّالمشروعّ .
ّ

 -2المرحلة التشغيلية
أ -يتوجع عبّعل ععىّالش ععخصّالع ععامّقب ععلّب ععدءّه ععذهّالمرحل ععةّأنّيع ععيّنّمكتبع عاًّإلدارةّالمرحل ععةّالتش ععغيليةّيض ععمّ
الًّعنّالهيئةّالمنظّمةّللقطاعّفيّحالّوجودهاّ،ومنّيلزمّمعنّالخبعراءّ
باإلضافةّالىّأفرادهّالمعنيّينّممثّ ّ
واالستشاريّينّمنّذويّاالختصاصّالمحلّيينّأوّالدوليّين.

ب -يتولّىّمكتبّإدارةّالمرحلةّالتشغيليةّعلىّسبيلّالتعدادّوليسّالحصرّالمهامّالتاليةّ:
 مراقبعةّالعمليععاتّالتععيّتقععومّبهععاّشععركةّالمشععروعّلناحيععةّالمخرجععاتّومسععتوياتّوجععودةّالخععدماتّالمطلوبةّبالنسبةّللمعاييرّالموضوعيةّوتوزيعّالمخاطر.
 تقععديمّاالقت ارحععاتّالعائععدةّلخطععةّمواجهععةّإخععاللّشععركةّالمشععروعّبموجباتهععاّوفععرضّالعقوبععاتّالمنصوصّعليهاّفيّعقدّالشراكة.
 المساهمةّفيّإدارةّتسويةّالنزاعاتّالقائمة. التأكّدّبشكلّعامّمنّانطباقّعملياتّشركةّالمشروعّعلىّالشروطّالمنصوصّعليهاّفيّعقدّالشراكة.
ج ّ ّ -يضعّمكتبّإدارةّالمرحلةّالتشغيليةّتقاريرّنصمّسنويةّبنتائجّالمراقبةّ،وكلماّدعت ّالحاجةّ .تبلّغّ
نسخةّعنّهذهّالتقاريرّالىّالشخصّالعامّإلتّخاذّّالق ارراتّالمناسبةّبشأنهاّ،والىّالوزيرّالمختصّ ّفيّ
حالّكانّالشخصّالعامّغيرّالدولةّ،والىّاألمانةّالعامةّللمجلسّ،وذلكّلإلطّالعّوابداءّالرأيّوإحالتهاّ
الىّالمجلسّكلماّدعتّالحاجةّ .
ّ
المادة  : 12تتولّىّاألمانةّالعامةّللمجلسّّ :
أ -إعدادّتقاريرّسعنويةّععنّبرنعامجّالمشعاريعّالمشعتركةّ،وتقعديمّاالقت ارحعاتّالتعيّترمعيّالعىّتطعويرّوتحفيعزّ
الشعراكةّبعينّالقطعاعينّالععامّوالخعاصّبشعكلّععامّ،وإحالتهععاّالعىّالمجلعسّمعنّأجعلّتحويلهعاّالعىّمجلععسّ
الوزراء.
ب -تععدريبّالعععاملينّفععيّالقطععاعّالعععامّلتنميععةّقععدراتهمّولتمكيععنهمّمععنّد ارسععةّومواكبععةّمشععاريعّالش عراكةّبشععكلّ
فعّال.
ّ
المادة : 13
آخرّ،يجوزّللشخصّالعامّأنّيضعّبتصرفّشركةّالمشروعّالعقاراتّالعائدةّلهّوالالزمةّ
ّ
 -1خالفاً ّأليّنصّ ّ
لتنفيذّالمشروعّالمشتركّوذلكّطيلةّمدةّعقدّالشراكة.

 -2إذاّتطلّبّتنفيذّالمشروعّالمشتركّاستمالكّعقاراتّخاصةّ،يمكنّللمجلسّأوّلشركةّالمشروعّأنّيطلبّ
منّالشخصّالعامّاستمالكّتلكّالعقاراتّ.تطبّقّفيّهذهّالحالةّأصولّاالستهالكّويجبّأنّتصدرّق ارراتّ
وضعّاليدّونقلّالملكيةّفيّمهلةّأقصاهاّستةّأشهرّمنّتاريخّصدورّمرسومّإعالنّالمنفعةّالعامةّ.تسجّلّ

العقاراتّالمستملكةّفي ّالسجلّالعقاريّباسمّالشخصّالعامّوتعطىّشركةّالمشروعّحقّإشغالهاّطيلةّمدةّ
عقدّالشراكة.
ُّ -3يجاز ّلشركة ّالمشروع ّأو ّللشريك ّالخاص ّالمساهمة ّكلياً ّأو ّجزئياً ّمع ّالشخص ّالعام ّفي ّتمويل ّكلفةّ
ّتُعتبر ّهذه ّالمساهمة ّعنص اًر ّال ّيتج أز ّمنّ
تعويض ّاالستمالك ّللعقارات ّالمطلوب ّاستمالكهاّ ،وعلى ّأن ّ
عناصرّتمويلّالمشروعّالمشترك.

المادة ّ:ّ14تلحظّنفقاتّالمشروعّالمشتركّالتيّتقعّعلىّعاتقّالدولةّفيّموازنةّالدولةّالعامةّ .
ّ
المادة  ّ : 15يتعاقدّكلّمنّالمجلسّوالشخصّالعامّّمعّالخبراءّومكاتبّاإلستشاراتّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّ
القانونّباإلستنادّالىّأنظمتهماّالخاصةّعندّوجودهاّ،وإالّباإلستنادّالىّنصوصّقانونّالمحاسبةّالعموميةّ .
ّ

المادة ّ:ّ16الّتحولّأحكامّهذاّالقانونّدونّّاستفادةّالشريكّالخاصّوشركةّالمشروعّمنّأحكامّالقانونّرقمّّ360
الصادر ّبتاريخ ّّ 16آب ّّ 2001والمتعلّق ّبتشجيع ّاالستثمارات ّفي ّلبنان ّوبأحكام ّالقانون ّرقم ّّ 705تاريخّ
ّ2005/12/9المتعلّقّبتسنيدّالموجوداتّ،بماّالّيؤدّيّالىّاإلضرارّبمصلحةّالشخصّالعامّ .
ّ

اءّ،بناءّعلىّاقتراحّرئيسّ
ًّ
اسيمّتُتّخذّفيّمجلسّالوزر
المادة ّ: 17تحدّدّعنّاإلقتضاءّدقائقّتطبيقّهذاّالقان ّونّبمر ّ
مجلسّالوزراءّ .
ّ

المادة ُ ّ: 18يعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ .
ّ

األسباب الموجبة

إنّتطععورّاألوضععاعّالماليععةّواإلقتصععاديةّفععيّلبنععانّوالعععالمّوبععروزّحاجععةّماسععةّالععىّالتعععاونّبععينّالقطععاعينّالعععامّ
والخععاصّلتلبيععةّمتطلّبععاتّتمويععلّالمشععاريعّاالسععتثماريةّالتععيّأصععبحناّنحتععاجّالععىّقيععامّالكثيععرّمنهععاّ،ونظ ع اًرّلوجععودّ

اسععتعداداتّمحليععةّوخارجيععةّلتنفيععذّهععذهّالمشععاريعّوالقيععامّبهكععذاّعمليععاتّ،أكععانّمععنّخععاللّالمصععارفّاللبنانيععةّالتععيّ
تستوعبّإيداعاتّكبيرةّأوّمنّخاللّالشركاتّوالمؤسساتّالخارجيةّوالمحليةّالمهتمّةّبهذاّالموضوعّ .
ونظ اًرّلغيابّاإلطارّالقانونيّالذيّينظّمّهذهّالعملياتّالتيّأصبحتّمعتمدةّفيّمعظمّدولّالعالمّ ،

ونظ اًرّلتفعيلّموضوعّالخصخصةّفيّلبنانّخاصةّبعدّصدورّعدةّقوانينّتنظيمّقطاعاتّاقتصاديةّمهمّةّ ّ،

وتحفي اًزّلمبدأّالتعاونّبينّالقطاعينّالععامّوالخعاصّولتنظعيمّموضعوعّالمشعاركةّبينهمعاّ،نتقعدّمّبعاقتراحّالقعانونّالمرفعقّ

راجينّالمجلسّالنيابيّالكريمّمناقشتهّوإق اررهّ .

مرسوم رقم 1022

تحديد دقائق تطبيق البند  ،3من الفقرة "سادساً" من القانون المعجل رقم  55تاريخ 2016/10/27
(قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)
ّ
إنّرئيسّالجمهوريةّ ،
بناءّعلىّالدستورّ ،
ً

بناءّعلىّالقانونّالمعجّلّرقمّّ55تاريخّ(ّ2016/10/27قانونّتبادلّالمعلوماتّلغاياتّضريبية)ّالّسيماّالفقرتينّ
ً

سادساًّوثامناًّمنهّ ،

وبناءّعلىّاقتراحّوزيرّالماليةّ ،
ً

وبعدّإستشارةّمجلسّشورىّالدولةّ(الرأيّرقمّّ2017-2016/247تاريخّّ ،)2017/6/13
وبعدّموافقةّمجلسّالوزراءّبتاريخّّ 2017/6/21
يرسم ما يأتي :

المادة األولى ّ :نطاق المرسوم ُ :يحدّدّهذاّالمرسومّاإلجراءاتّالمشارّإليهاّفيّالفقرةّسادساً ّمنّالقانون ّالمعجّلّ
رقمّّ55تاريخّ(ّ2016/10/27قانونّتبادلّالمعلوماتّلغاياتّضريبية)ّالمتعلّقةّبالتبادلّالتلقائيّللمعلوماتّ،تنفيذاًّ
نّ .
لإللتزاماتّالمنصوصّعليهاّفيّاإلتفاقيةّالمشارّإليهاّفيّالفقرةّثامناًّمنّالقانو ّ
ّ

المادة الثانية  :تعريف المصطلحات :

أوالً ّ :لغايات ّتطبيق ّأحكام ّالقانون ّرقم ّّ 55تاريخ ّّ 27تشرين ّاألول ّ(ّ 2016قانون ّتبادل ّالمعلومات ّلغاياتّ
أحكامّهذاّالمرسومّ،تُعتمدّالتعريفاتّالتاليةّّ :
ّ
ضريبية)ّ،و
( )1القانونّّ:القانونّرقمّّ55تاريخّّ27تشرينّاألولّ.2016

( )2المعيار ّّ :المعيار ّالمشترك ّللتبادل ّالتلقائي ّللمعلومات ّوتفسيراتهّ ،المعتمد ّمن ّمنظمة ّالتعاون ّاإلقتصاديّ
والتنمية ّّإعتبا اًر ّمن ّّ 15تموز ّّ ،2014الذي ّيتضمّن ّاإلجراءات ّالخاصة ّباإلبالع ّوالعناية ّالواجبة ّلغاياتّ

التبادلّالتلقائيّللمعلوماتّ،وأيّ ّتعديلّالحقّأوّتفسيرّتنشرهّمنظمةّالتعاون ّاإلقتصادي ّوالتنميةّعلىّهذاّ
المعيار.
( )3دولة مشاركة ّ:أيّدولةّمدرجةّفيّالجدولّرقمّ(ّ)3منّهذاّالمرسوم.

( )4مؤسسة مالية ّ :أيّمصرفّأوّمؤسّسةّماليةّمعرفّعنهاّفيّقانون ّالنقدّوالتسليمّ،أوّأيّمؤسّسةّوساطةّ
ماليةّمعرفّعنهاّفيّالقانون ّرقمّّ 234تاريخّّ،2000/6/10أوّأيّهيئةّلإلستثمارّالجماعيّ،أوّأيّشركةّ

تأمينّمحددةّ،وغيرهاّمنّالشركاتّوالهيئاتّالتيّينطبقّعليهاّتعريفّمصطلحّ"المؤسسةّالمالية"ّالواردّفيّ
القسمّالثامنّمنّالمعيار.

( )5مؤسسة مالية لبنانية ّ:أيّمؤسسةّماليةّكماّهيّمعرفةّأعالهّوتكونّ:
أ -مقيمةّفيّلبنانّ،بإستثناءّأيّفرعّتابعّلهاّمتخذاًّمق اًرّلهّخارجّلبنان.

ب -أيّفرعّموجودّفيّلبنانّلمؤسّسةّماليةّأجنبيةّغيرّمقيمةّفيه.
( )6مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ :

أ -مؤسّسةّماليةّكماّوردّتعريفهاّفيّالفقراتّالفرعيةّ(ب)ّ(أ)ّ(أّ،بّ،دّ،ه)ّمنّالقسمّالثامنّمنّالمعيارّ،أوّ
ب -أيّكيانّمدرجّفيّالجدولّرقمّ(ّ)2منّهذاّالمرسوم.
( )7مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ ّّ :أي ّمؤسسة ّمالية ّلبنانية ّليست ّضمن ّالمؤسّسات ّالمالية ّغير ّالملزمةّ
باإلبالغّكماّهيّمعرفةّأعالهّ.
ّ
( )8الحساب الماليّّ:أيّحسابّينطبقّعليهّالمعنىّالواردّفيّالقسمّالثامنّمنّالمعيار.
أيّحسابّماليّموجودّبتاريخّّ30حزيرانّّ2017لدىّمؤسسةّماليةّملزمةّباإلبالغ.
ّ
( )9حساب موجود مسبقاً ّ:
()10

ّفتحهّابتداء ّمنّتاريخّّ 10تموزّ
حساب جديد ّ :أيّحسابّماليّلدىّمؤسسةّماليةّملزمةّباإلبالغّتم
ً

()11

حساب عالي القيمة "ّ :حسابّموجودّمسبقاً"ّيملكهّشخصّأوّعدةّأشخاصّطبيعيّينّ،رصيدهّأوّقيمتهّ

.ّ2017

يركيّ(ّ)1.000.000بتاريخّّ30حزيرانّّ31ّ،2017كانونّاألولّّ2017أوّ
اإلجماليةّتفوقّّالمليونّدوالرّأم ّ

ّ31كانونّاألولّمنّأيّسنةّالحقة.
()12

حساب متدنى القيمة "ّ:حسابّموجودّمسبقاً"ّيملكهّشخصّأوّعدةّأشخاصّطبيعيّينّ،رصيدهّأوّقيمتهّ

)ّبتاريخّّ30حزيرانّ.2017
اإلجماليةّالّتفوقّالمليونّدوالرّأميركيّ(ّ 1.000.000

( )13الحساب المستثنى ّ:
أ -حسابّكماّتمّتحديدهّفيّالفقراتّالفرعيةّجّ(ّ)17أوّ(أّإلىّو)ّمنّالقسمّالثامنّمنّالمعيار؛ّأو
ب -حسابّمدرجّكحسابّمستثنىّفيّالجدولّرقمّ(ّ)1منّهذاّالمرسوم.
( )14الشخص صاحب السيطرة ّ:أيّشخصّطبيعيّينطبقّعليهّالتعريفّالواردّفيّالقسمّالثامنّمنّالمعيار
( )15السلطة المختصة ّ:وزيرّالماليةّأوّممثلّمفوضّمنّقبله.
ىّأعمالّالرقابةّعلىّالمؤسّساتّالماليةّوهيّّ ّّ:
ّ
( )16الجهات الرقابية ّ:الجهاتّالتيّتتولّ
 -1مصرفّلبنانّبالنسبةّللمصارفّوالمؤسّساتّالخاضعةّلسلطتهّالرقابية.
 -2لجنةّمراقبةّهيئاتّالضمانّبالنسبةّللمؤسساتّالخاضعةّلسلطتهاّالرقابية.
 -3مديريةّالوارداتّفيّو ازرةّالماليةّبالنسبةّلباقيّالمؤسّساتّوالهيئاتّالتيّالّتخضعّإلىّأيّمنّالسلطتينّ
المذكورتينّأعالهّوينطبقّعليهاّتعريفّالمؤسّسةّالماليةّوفقّهذاّالمرسوم.

( )17تصريح المعلومات ّ :هو ّتقرير ّيتضمّن ّالمعلومات ّالمحددة ّفي ّالقرّارات ّالتي ّتصدر ّعن ّوزير ّالماليةّ
ومصرفّلبنانّ،كلّوفقّاختصاصهّوفقاًّللبندّّ2منّ"سادساً"ّمنّالقانونّالقانون".

( )18دوالر أميركي ّ:العملةّالرسميةّللوالياتّالمتحدةّاألمريكية.

(" )19التغير في الظروف/تبدل الظروف" ّ :أيّتغييرّينجمّعنهّمعلوماتّإضافيةّتتعلقّبحالةّشخصّماّأوّ
تتعارضّمعّتلكّالحالةّقبلّذلكّالتغييرّ .باإلضافةّإلىّذلكّ،يتضمّنّمصطلحّ"التغيرّفي ّالظروف/تبدلّ
الظرّوف"ّأيّتغييرّأوّإضافةّتطرأّعلىّالمعلوماتّالمتعلقةّبالشخصّصاحبّالحسابّ(بماّفيّذلكّأيّ
إضافةّأوّإستبدالّأوّتغييرّآخرّلصاحبّالحساب)ّأوّأيّتغييرّيطرأّعلىّمعلوماتّالحسابّالمرتبطّ
بمثلّهذاّالحسابّ(بموجبّتطبيقّقواعدّجمعّالحساباتّالماليةّالواردةّفيّالفقراتّالفرعيةّج(ّ)1إلىّ(ّ)3
منّالقسمّالسابعّمنّالمعيارّ،فيّحالّكانّهذاّالتغييرّأوّاإلضافةّللمعلوماتّيؤثّرانّعلىّحالةّصاحبّ
الحساب".
ّ

ثانياً ّّ:أيّمصطلحّوردّتعريفهّفيّالمعيارّولمّيردّفيّالمادةّّ 2منّالقانون ّأوّفيّهذاّالمرسومّ،يكون ّله ّالمعنىّ
نفسهّالواردّفيّالمعيارّ .
ّ
المادة الثالثة  :في تحديد بعض التعريفات :
منّهذاّالمرسومّ،تُعتبرّالدولةّالملزمّباإلبالغّلهاّ
ّ
 -1لغاياتّتطبيقّالقسمّاألولّمنّالمعيارّوالموادّّ5لغايةّّ8
علىّأنهاّأيّدولةّواردةّفيّالجدولّرقمّ(ّ)4منّهذاّالمرسومّ .
 -2لغاياتّتطبيقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالواردةّفيّاألقسامّّ 2لغايةّّ 7منّالمعيارّ ،والمادةّالرابعةّمنّهذاّ
المرسومّ،تُعتبرّالدولة الملزمّباإلبالغ لهاّأيّدولةّغيرّلبنانّوالوالياتّالمتحدةّاألميركية.
ّ

 -3لغاياتّتطبيقّهذاّالمرسومّ .إنّالتاريخّالواجبّتحديدهّفيّتعريفّمصطلحّ"جهة مؤهلة إلصدار بطاقة
ائتمان"ّفيّالفقرةّالفرعيةّبّ(ّ)8منّالقسمّالثامنّمنّالمعيارّهوّّ1تموزّّ2017ضمنّاً.

 -4لغاياتّتطبيقّهذاّالمرسومّ،تحددّالتواريخّالواردةّفيّتعريفّمصطلحّ"هيئاتّاإلستثمارّالجماعيّالمعفاة"ّ
الواردّفيّالقسمّالثامنّمنّالمعيارّكماّيليّ:
أ -الفقرة ّالفرعية ّب ّ((ّ )9أ) ّّ :بعد ّتاريخ ّّ 3حزيران ّّ 2017فيما ّخص ّعدم ّإصدار ّهيئة ّاإلستثمارّ
الجماعيّأليّّأسهمّبصيغةّماديةّلحامله.

ب -الفقرةّالفرعيةّبّ((ّ)9د)ّّ:قبلّاألولّمنّكانون ّالثاني ّّ 2018فيماّخص ّوجودّسياساتّوإجراءاتّ
لدىّهيئةّاإلستثمارّالجماعيّللتأكدّمنّأنّهذهّاألسهمّلحاملهّيتمّاستردادهاّوتجميدها.
ّ
المادة الرابعةّّ:أحكامّخاصةّبإجراءاتّالعنايةّإلتزامّالعنايةّالواجبةّّ ّ:
 -1علىّالمؤسّسةّالماليةّباإلبالغّالتقيدّبماّيليّ:

أ -إنشاء ّوحفظ ّوت ّوثيق ّإجراءات ّالعناية ّالواجبة ّالمنصوص ّعليها ّفي ّاألقسام ّّ 2الى ّّ 7من ّالمعيارّ،
وكذلكّاإلجراءاتّالمنصوصّعليهاّفيّهذهّالمادةّوالمادةّالخامسةّمنّهذاّالمرسوم.
ب -تحديدّالحساباتّالماليةّالتيّيجبّاإلبالغّعنهاّمنّخاللّتطبيقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالمنصوصّ
عليهاّفيّاألقسامّّ2إلىّّ7منّالمعيارّ،معّمراعاةّأحكامّالبندّّ2منّهذهّالمادة.
ّابتداء ّمن ّتاريخ ّتحديده ّكذلك ّوفق ّإجراءات ّالعنايةّ
جّ -اعتبار ّالحساب ّالمالي ّمتوجّب ّاإلبالغ ّعنه
ً
الواجبةّالمنصوصّعليهاّفيّاألقسامّّ 2إلىّّ 7منّالمعيارّ،ويصارّإلىّاإلبالغّعنّالمعلوماتّالمتعلقةّ

بالحسابّبشكلّسنويّاعتبا اًرّمنّالسنةّالتيّتليّالسنةّالتيّتعودّلهاّهذهّالمعلوماتّ .

لغاياتّتطبيقّهذاّالمرسومّ،يعتبرّالحسابّذوّالرصيدّالسلبيّأوّالقيمةّالسلبيةّأنهّحسابّذوّرصيدّ
ُّ
دّ -
أوّقيمةّتوازيّالصفرّ .

هّ -بالنسبة ّللحسابات ّالفتوحة ّلدى ّمؤسسة ّمالية ّملزمة ّباإلبالغ ّبعملة ّغير ّالدوالر ّاألميركيّ ،وبغيةّ
تحديدّالحساباتّالخاضعةّللحد ّاألدنى ّ(ّ،)thresholdيتعين ّعلىّهذهّالمؤسسةّتحويلّرصيدّقيمةّهذاّ
الحساب ّالى ّالدوالر ّاألميركي ّوفق ّمعدل ّسعر ّالصرف ّالرسمي ّالمحدد ّمن ّمصرف ّلبنان ّبتاريخ ّّ30

حزيرانّّ31ّ،2017كانونّاألولّّ2017أوّّ31كانونّاألول/ديسمبرّمنّأيّسنةّالحقةّ .

وّ -لغايات ّتطبيق ّهذا ّالمرسومّ ،يعامّل ّالحساب ّالمالي ّالعائد ّلشخص ّبصفته ّشريكّاً ّبشركة ّأشخاصّ
والمستخدمّمنّقبلهّلغاياتّالشراكةّ،علىّأنهّحسابّعائدّلكيانّ .

زّ -عند ّاعتماد ّمؤسّسة ّمالية ّملزمة ّباإلبالغ ّعلى ّمعلومات ّتم ّجمّعها ّواإلحتفاظ ّبها ّبموجب ّإج ارءاتّ
(ّ AML/KYCإجراءات ّمكافحة ّتبييض ّاألموالّ ،نموذج ّّإعرف ّعميلك) ّبهدف ّتحديد ّالشخص ّصاحبّ
السيطرةّعلىّمالكّالحسابّالجديدّللكيانّمتىّكانّهذاّالكيانّكياناًّسلبياًّ(ّPassive NFEالفقرةّالفرعيةّأّ

(ّ )2ب ّمن ّالقسم ّالسادس ّمن ّالمعيار)ّ ،يجب ّأن ّتكون ّهذا ّاإلجراءات ّمتناسبة ّمع ّالتوصيتين ّّّّّّّ10
وّ 25منّتوصياتّ(ّ The Financial Action Task-Force-FATFبصيغتهاّالمعتمدةّفيّشباط/فبرايرّ

ّ ،)2012بما ّفي ّذلك ّاعتبار ّمنشىء ّأي ّصندوق ّائتماني ّأو ّمنشىء ّأي ّهيئة ّّ Trustأو ّمؤسّس ّأيّ
جمعيةّعلىّأساسّأنهّالشخصّصاحبّالسيطرةّ .
ّ
 -2يمكنّللمؤسّسةّالماليةّالملزمةّباإلبالغّلدىّتطبيقهاّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالمنصوصّعليهاّفيّاألقسامّ
ّ2الىّّ7منّالمعيارّ،أنّتتّخذّاإلجراءاتّالتاليةّ:
أ -تطبيق ّإختبار ّمكان ّاإلقامة ّ(ّ )Residency address testعلى ّالحسابات ّالمتدنية ّالقيمة ّالعائدةّ
ألشخاصّطبيعيّينّ،كماّهيّمحدّدةّفيّالقسمّالثالثّمنّالمعيارّ(الفقرةّالفرعيةّ(ب.))1
ب -تطبيقّالفقراتّأّالىّجّمنّالقسمّالخامسّمنّالمعيارّلتحديدّماّإذاّكانّحسابّالكيانّالموجودّمسبقاًّ
خاضعّاًّألحكامّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالمحددةّفيّالقسمّالخامسّمنّالمعيار.

جّ-فيّماّخص ّالحساباتّالجديدةّالعائدةّلكيانّ،ولتحديدّماّإذاّكانّالشخصّصاحبّالسيطرةّعلىّ
حساب ّالكيان ّالسلبي ّّ Passive NFEمتوجبّاإلبالغ ّعنهّ،االعتمادّفقط ّعلىّإقرار ّخطيّصريحّ
(ّ)self-certificationمنّصاحبّالحسابّأوّمنّالشخصّصاحبّالسيطرةّ .
 -3تطبقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّبالنسبةّألقسامّوفقراتّالمعيارّالواردةّأدناهّوفقاًّللتواريخّالتاليةّ:
أ -فيّالقسمّّ"ّ3إجراءاتّالعنايةّالواجبةّللحساباتّالقديمةّالعائدةّألشخاصّطبيعيين".
 -1الفقرةّالفرعيةّجّّ3ّ:ّ6حزيرانّ.2017

 -2الفقرة ّد ّّ 31ّ :كانون ّاألول ّّ 2017كانون ّاألول ّّ 2017للحسابات ّالعالية ّالقيمةّ ،وّ 31كانونّ
األولّّ2018للحساباتّمتدنيةّالقيم.
ب -فيّالقسمّ"ّ:ّ5إجراءاتّالعنايةّالواجبةّللحساباتّالموجودةّمسبقاًّالعائدةّلكيان
تّ-1 -الفقرةّأّّ30ّ:حزيرانّ2017

ث -الفقزةّبّّ30ّ:حزيرانّّ2017فيّالجزءّاألولّوالثانيّمنّالعبارةّ:
 -3الفقرةّهّ:

 الفقرة ّالفرعية ّاألولى ّّ 30ّ :حزيران ّّ 2017في ّالجزء ّاألول ّمن ّالعبارة ّوّ 31كانون ّاألولّّ2018فيّالجزءّالثانيّمنها.
 -الفقرةّالفرعيةّالثانيةّّ30ّ:حزيرانّ2017

ج -لغاياتّتطبيقّأحكامّالفقرةّالفرعيةّجّ6منّالقسمّالثالثّوالفقرتينّأّوّبّوالفقرةّالفرعيةّهّ2منّالقسمّ
الخامس ّوالفقرة ّالفرعية ّجّ 15من ّالقسم ّالثامن ّمن ّالمعيارّ ،إن ّعبارة ّآخر ّيوم ّمن ّأي ّسنة ّالحقةّ
وعبارة ّ"ّ 31كانون ّاألولّمنّأيّ ّسنةّالحقة" ّتعنيان ّّ 31كانون ّاألولّمنّالعامّّ 2017وّّ 31كانونّ

األولّمنّأيّّسنةّالحقةّلها".
المادة الخامسة  :إلزامية التصريح :
 -1على ّالمؤسّسة ّالمالية ّالملزمة ّباإلبالغّ ،أن ّتقدم ّإلى ّالجهة ّالرقابية ّتصريحاً ّيتضمّن ّالمعلومات ّالتيّ
يتوجّب ّاإلبالغ ّعنها ّالمحددة ّفي ّالق اررات ّالتي ّتصدر ّعن ّوزير ّالمالية ّومصرف ّلبنانّ ،كل ّوفقّ

اختصاصهّوفقاً ّللبندّّ 2منّّ"سادساً"ّمنّالقانون"ّ،والمتعلّقةّبكلّحسابّماليّتمّ ّتحديدهّعلىّأنهّحسابّ
يجب ّاإلبالغ ّعنه ّموجود ّلدى ّالمؤسسة ّالمالية ّالملزمة ّباإلبالغ ّفي ّأيّ ّوقت ّخالل ّالسنةّ ،وذلك ّعنّ

المعلوماتّالعائدةّللسنةّالميالديةّّ2017وعنّكلّسنةّالحقة.
 -2إذاّقامتّمؤسّ سةّماليةّملزمةّباإلبالغّبتطبيقّإجراءاتّالعنايةّالواجبةّالواردةّفيّالمادةّالرابعةّمنّهذاّ
المرسوم ّخالل ّسنة ّميالدية ّولم ّيتم ّتحديد ّأي ّحساب ّكحساب ّمتوجّب ّاإلبالغ ّعنه ّفي ّ"تصريحّ
المعلومات"ّ ،على ّالمؤسسة ّالمالية ّالملزمة ّباإلبالغ ّعندها ّتقديم ّما ّيفيد ّبعدم ّوجود ّحسابات ّمتوجّبّ
اإلبالغّعنّالسنةّالمعنية.

 -3يتوجّبّتقديمّالتصريحّالمطلوبّالىّالجهاتّالرقابيةّ،وفقاًّللمادةّالسادسةّمنّهذاّالمرسومّ،خاللّمهلةّالّ
تتعدىّّ30نيسانّمنّالسنةّالتيّتليّالسنةّالميالديةّالمعنيةّباإلبالغ.

 -4علىّالجهاتّالرقابيةّأنّتتقدّمّالىّالسلطةّالمختصةّبالتصريحّإلكترونياً ّعنّالمعلوماتّالمقدمةّلهاّمنّ
المؤسساتّالماليةّالملزمةّباإلبالغّالخاضعةّلسلطتهاّالرقابيةّخاللّمهلةّالّتتعدىّّ 31تموزّمنّالسنةّ

التيّتليّالسنةّالميالديةّالمعنيةّباإلبالغ.
 -5ترسلّالسلطةّالمختصةّالمعلوماتّالىّالسلطةّالمعنيةّالخاصةّبكلّدولةّوالمحددةّفيّالجدولّرقمّّ 4منّ
هذاّالمرسومّخاللّمهلةّالّتتعدىّّ30أيلولّمنّالسنةّالتيّتليّالسنةّالميالديةّالمعنيةّباإلبالغ.
 -6إنّأولّعمليةّلتبادلّالمعلوماتّستتمّفيّمهلةّأقصاهاّّ30أيلولّمنّسنةّ.2018
المادة السادسة  :التصريح اإللكتروني :
إن ّ"تصريح ّالمعلومات" ّالمذكور ّفي ّهذا ّالمرسومّ ،يتم ّتقديمه ّبصورة ّإلكترونية ّمن ّخالل ّاستخدام ّالتكنولوجياّ
والنماذجّالتيّتضعهاّلهذهّالغايةّالسلطةّالمختصةّ .
ّ
المادة السابعة  :السجالت :
ّملزمة ّباإلبالغ ّاإلحتفاظ ّبالسجالت ّالتي ّتحصل ّعليها ّأو ّتُنشئها ّبغية ّاإللتزامّ
 -1يجب ّعلى ّكل ّمؤسّسة ّ
بأحكامّهذاّالمرسومّ،بماّفيّذلكّاإلقرارّالخطيّالصريحّالمقدّمّووثائقّاإلثبات.

 -2علىّكلّمؤسّسةّماليةّملزمةّباإلبالغّ ،تحتفظّبالسجالتّتطبيقاً ّألحكامّهذاّالمرسومّ،بصورةّإلكترونيةّ،
الحرصّعلىّالقدرةّعلىّقراءتهاّإلكترونياًّطوالّالفترةّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّّ4الرابعةّمنّهذهّالمادة.

 -3على ّكل ّمؤسّسة ّمالية ّملزمة ّباإلبالغّ ،تحصل ّعلى ّسجالت ّأو ّتنشىء ّسجالت ّتطبيقاً ّألحكام ّهذاّ
المرسومّبلغةّغيرّاللغةّالعربيةّ،أنّتقومّعندّالطلبّ،بتقديمّترجمةّلهذهّالسجالتّالىّاللغةّالعربيةّالىّ

الجهةّالرقابيةّالمعرفةّفيّالمادةّالثانيةّمنّهذاّالمرسومّعلىّنفقتها.
 -4علىّكلّمؤسّسةّماليةّملزمةّباإلبالغّاإلحتفاظّبالسجالتّتطبيقاً ّألحكامّهذاّالمرسومّلمدةّالّتقل ّعنّ
ستّسنواتّ:

أ -منّتاريخّإقفالّالحسابّ،فيّماّخصّاإلقرارّالخطيّالصريح.

ى.
ب -منّنهايةّالسنةّالميالديةّاألخيرةّالتيّيتعلّقّبهاّالسجلّ،فيّأيّمنّالحاالتّاألخر ّ

وفيّجميعّاألحوالّيجبّأنّالّتقل ّهذهّالمدةّعنّالمدةّالمحددةّفيّقانون ّاإلجراءاتّالضريبيةّرقمّ

ّ44تاريخّّ .2008/11/11
ّ
المادة الثامنة  :الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجالت :

ّالمعرفة ّفيّ
ّ
 -1إن ّالجهة ّالرقابية ّمسؤولة ّعن ّالرقابة ّومراجعة ّالدفاتر ّوالسجالت ّالعائدة ّللمؤسّسات ّالمالية
المادةّالثانيةّمنّهذاّالمرسومّكلّوفقّاختصاصه.
 -2يمكن ّلهذه ّالجهةّ ،إضاف ًّة ّإلى ّصالحياتها ّكسلطة ّرقابيةّ ،وألغراض ّمتعلقة ّبمراقبة ّصحة ّتطبيق ّهذاّ
المرسومّ:

أ -أنّتطلبّبموجبّإشعارّخطيّمنّالمؤسّسةّالماليةّالملزمةّباإلبالغّتزويدهاّخاللّمدةّالّتتخطّىّالّ
ى.
ّ14يوماًّ،بالمعلوماتّالتيّقدّتطلبهاّ،بماّفيّذلكّنسخّعنّأيّدفاترّأوّسجالتّأوّمستنداتّأخر ّ

ب -أنّتطلبّمن ّالمؤسسةّالماليةّالملزمةّباإلبالغّ،إبرازّالدفاترّوالسجالتّوالمستنداتّاألخرىّ،وتقديمّ
أيّمعل ّوماتّوتفسيراتّوتفاصيلّمعينةّتراهاّمناسبة.
ت -أنّتقومّبنسخّكاملّأوّجزءّمنّالدفاترّوالسجالتّوالمستنداتّاألخرىّوغيرهاّمنّالموادّالمتاحةّلهاّ،
أوّتطلبّتزويدهاّبنسخّعنها.
ّ
المادة التاسعة  :مكافحة التجنب :

يبقىّالشخصّخاضعاً ّأليّالتزامّمفروضّبموجبّالقانون ّأوّهذاّالمرسومّ،وإنّقامّبترتيباتّأوّشاركّبممارساتّ

تهدفّإلىّتجنّبّهذاّاإللتزامّ،ويعاقّبّبالغراماتّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّالعاشرةّأدناهّ .
ّ
المادة العاشرة  :الغرامات :

ّ -1تُفرضّعلىّكلّمؤسسةّماليةّملزمةّباإلبالغّالغرامةّالمنصوصّعليهاّبموجبّالقانونّ،فيّحالّمخالفتهاّ
أحكامّهذاّالمرسومّأوّعدمّامتثالهاّلموجباته.

ّ -2تُفرضّعلىّكلّشخصّلمّيتقدمّبالمعلوماتّالمطلوبةّبموجبّهذاّالمرسومّأوّتقدمّبمعلوماتّناقصةّأوّ
غيرّصحيحةّ،الغرامةّالماديةّالمنصوصّعليهاّفيّالقوانينّالنافذةّالّسيماّقانونّمكافحةّتبييضّاألموالّ

وتمويلّاإلرهابّرقم ّّ 44تاريخ ّّ 2015/11/24ومرسوم ّفرض ّعقوبات ّعلىّمخالفةّالقوانينّالماليةّرقمّ
ّ 156تاريخ ّّ ،1983/9/16إال ّإذا ّقام ّهذا ّالشخص ّببذل ّجهود ّجدية ّللحصول ّعلى ّمعلومات ّمن ّهذاّ
األخير.

 -3تفرض ّالسلطة ّالمختصة ّالغرامات ّالمذكورة ّأعاله ّبعد ّإثبات ّالمخالفة ّمن ّقبل ّالجهات ّالرقابيةّ ،دونّ
ّ

المساسّبحقّّهذهّالجهاتّبفرضّالعقوباتّاإلداريةّوالغراماتّالماليةّإستناداًّإلىّالنصوصّالخاصةّبها.

المادة الحادية عشرة  :تعديل الجداول :
ُيعدل ّالجدوالن ّّ 1و ّّ 2الواردان ّفي ّهذا ّالمرسوم ّبقرار ّمن ّوزير ّالمالية ّأو ّمصرف ّلبنان ّكلّ ّفي ّما ّعناه ّبناءّ
ألحكامّالفقرةّ"ّسادساً"ّمنّالقانونّ ،

يعدلّالجدوالنّّ3وّّ4بقرارّمنّوزيرّالمالية ّ

ّ .يدخلّأيّتعديلّعلىّالجداولّحيزّالتنفيذّفيّالي ّومّاألولّمنّالشهرّالذيّيليّالشهرّالذيّصدرّفيهّقرارّالتعديل
ّ
:  تفسير األحكام: المادة الثانية عشرة
ّ .تفسرّاألحكامّالواردةّفيّهذاّالمرسومّبماّيتطابقّمعّالمعيارّوتفسيراته
ّ
:  تاريخ التنفيذ: المادة الثالثة عشرة
ّ .2017ّّتموزّمنّالعام1ّبتداءّمن
ُينشرّهذاّالمرس ّومّفيّالجر
ُ
ً يدةّالرسميةّويعملّبهّإ
ّ

: 1 الجدول رقم
الحسابات المستثناة
ّ لغاياتّالمعيارّالّيوجدّأيّحسابّمستثنى
ّ
: 2 الجدول رقم
المؤسسات المالية غير الملزمة باإلبالغ
ّ لغاياتّالمعيارّالّيوجدّمؤسّساتّماليةّغيرّملزمةّباإلبالغ
ّ
: 3 الجدول رقم
الدول المشاركة
ّ ّ:ّلغاياتّالمعيارّالدولّالمشاركةّهي
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.
ّ
: 4 الجدول رقم
الدول الملزم اإلبالغ لها
ّ :ّلغاياتّالمعيارّالدولّالملزمّاإلبالغّلهاّهي
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.
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

قانون رقم 64

ّ

تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم ّ

المادة الخامسة عشرة :

تعديل نص الفقرة ما قبل األخيرة من المادة  32من المرسوم اإلشتراعي رقم  144تاريخ
( 1959/6/12قانون ضريبة الدخل)

عدلّنصّّالفقرةّماّقبلّاألخيرةّمنّالمادةّّ32منّالمرسومّاإلشتراعيّرقمّّ144تاريخّّ1959/6/12
ُّ

(قانونّضريبةّالدخل)ّعلىّالنحوّالتالي:

موالّ(الشركاتّالمغفلةّّ-الشركاتّالمحدودةّالمسؤولية  -شركاتّالتوصيةّ
تخضعّأرباحّشركاتّاأل ّ

باألسهمّبالنسبةّللشركاءّالموصين)ّفتخضعّلضريبةّنسبيةّقدرهاّ(ّ %17سبعةّعشرّبالمئة)ّ.عندّ
ّتُضاف ّأية ّعالوة ّعلىّ
ّيترك ّمن ّالربح ّالخاضع ّلها ّما ّكان ّدون ّاأللم ّليرةّ .وال ّ
حساب ّالضريبة ُّ
أصلّالضريبةّ .
ّ
المادة السابعة عشرة :

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

ّتُعدّلّالمادةّّ 51منّالقانون ّرقمّّ 497تاريخّ(ّ2003/1/30موازنةّعامّّ)2003بحيثّتصبحّعلىّ
الشكلّالتالي:

أوالً:
خالفّاً ّأليّ ّنصّ ّآخرّ ،تخضع ّألحكام ّقانون ّضريبة ّالدخل ّ(المرسوم ّاإلشتراعي ّرقم ّّ59/144
وتعديالته)ّولضريبةّالبابّالثالثّمنهّبمعدلّسبعةّبالمائةّ(ّ ّ:ّ)%7

 -1فوائدّوعائداتّوايراداتّالحساباتّالدائنةّكافةّالمفتوحةّلدىّالمصارفّبماّفيهاّحساباتّالتوفيرّ
(اإلدخار) ّبإستثناء ّالحسابات ّالمفتوحة ّباسمّالحكومةّوالبلدياتّواتحاداتّالبلدياتّوالمؤسسّاتّ
العامةّوالمودعةّلدىّمصرفّلبنانّ،وحساباتّالبعثاتّالدبلوماسيةّوالقنصليةّاألجنبيةّفيّلبنان.

 -2فوائد ّوعائدات ّالودائع ّوسائر ّاإللتزامات ّالمصرفية ّبأي ّعملة ّكانت ّبما ّفيها ّتلك ّالعائدة ّلغيرّ
المقيمين.

اداتّوعائداتّحساباتّاالئتمانّوإدارةّاألموال.
ّ
ائدّوإير
 -3فو ّ

 -4عائدات ّوفوائد ّشهادات ّاإليداع ّالتي ّتصدرها ّجميع ّالمصارف ّوسندات ّالدين ّالتي ّتصدرهاّ
الشركاتّالمغفلة.

 -5فوائدّوإيراداتّسنداتّالخزينةّاللبنانيةّ .
ّ

ثانياً:

 إذاّكانتّهذهّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّداخلةّضمنّارباحّمؤسّساتّمصرفيةّأوّماليةّأوّ
تجارية ّخاضعة ّللتكليم ّبضريبة ّالدخل ّعلى ّأساس ّالربح ّالحقيقيّ ،فإنها ّتبقى ّخاضعةّ

ّوتُعتبر ّقيمة ّالضريبة ّالمسدّدة ّعنها ّعبئّاًّ
الً) ّّأعاله ّ
للضريبة ّالمنصوص ّعليها ّفي ّالفقرة ّ(أوّ

ينزلّمنّايراداتّتلكّالمؤسّسات.
ّ

 إذاّكانتّهذهّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّعائدةّالىّالمكلّفينّبضريبةّالدخلّالخاضعينّحتماّ
للتكليمّعلى ّأساسّالربحّالمقطوعّإستنادّاً ّألحكامّالمادة ّ 44منّقانون ّضريبةّالدخلّ،فإنهاّ
الً)ّّأعالهّ،وتضافّقيمتهاّالصافيةّ،بعدّ
تبقىّخاضعةّللضريبةّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّ(أوّ

ساتّ،ويطبّقّعليهاّمعدلّ
ُّ
حسمّقيمةّضريبةّالبابّالثالثّ،الىّاإليراداتّالسنويةّلتلكّالمؤسّ
الربحّالمقطوعّإلستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاألول.

ّ

ّتُحدّدّدقائقّتطبيقّهذهّالمادةّبقرارّيصدرّعنّوزيرّالمالية.

المادة الثامنة عشرة :

ُيعملّبهذاّالقانونّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ ّ.

بعبدا في  20تشرين األول 2017

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

قرار وزارة المالية رقم 1/1504
تاريخ  22كانون األول 2017
يتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة  51من القانون رقم  2003/497المعدلة
بموجب القانون رقم  64تاريخ 2017/10/20
إنّوزيرّالعمالية،
بناءّعلىّالعمرسومّرقمّّ3تاريخّ(ّ2016/12/18تشكيلّالحكومة(،
ًّ

بناءّعلىّالعمرسومّاإلشتراعيّرقعمّّ144تعاريعخّّ1959/6/12وتعديالتعه (قعانونّضعريبةّالعدخل)ّالّسعيّماّالععموادّّ18
ًّ
وّ72وّ77منه،

بناءّعلىّالقانونّرقمّّ282تاريخّّ1993/12/30الّسيّماّالعمادةّّ19منه،
ًّ

بناءّعلىّالعمرسومّرقمّّ5451تاريخّّ1994/7/26الّسيّماّالعمادةّالثالثةّعشرةّمنه،
ًّ

بناءّعلعىّالقعانونّرقعمّّ520تعاريخّ(ّ1996/6/6تطعويرّالسعوقّالععماليةّوالعقعودّاإلئتمانيعة)ّالّسعيّماّالععمادتانّالثانيعةّ
ًّ
والثالثةّمنه،

بناءّعلىّالقانونّرقمّّ234تاريخّ(ّ2000/6/10تنظيمّمهنةّالوساطةّالعمالية)ّالّسيّماّالعمادةّالثانيةّمنه،
ًّ
بناءّعلىّالقانونّرقمّ(ّ2001/308تنظيمّالتداولّباألسهمّلدىّالعمصارف)ّالّسيّماّالعمادةّالثالثةّمنه،
ًّ

عاءّعلععىّال ععمادةّّ51مععنّالقععانونّرق ععمّّ497تععاريخّ(ّ2003/1/30قععانونّال ععموازنةّالعامععةّلعععامّّ،)2003ال ععمعدّلةّ
بنع ًّ
بموجّبّالعمادةّالسابعةّعشرةّمنّالقانونّرقمّّ64تاريخّ،2017/10/20
بناءّعلىّالقانونّرقمّ(ّ2013/161األسواقّالعمالية(،
ًّ

بناءّعلىّالقرارّرقمّّ1/403تاريخّ(ّ2003/3/18تحديعدّدقائقّتطبعيعقّالعمادةّّ51معنّالقانونّرقعمّ،)2003/497
ًّ

بناءّعلىّالقرارّرقمّّ665تعاريخّ(ّ2004/5/11أصعولّتسعديدّضعريبةّالععّّ%5علعىّفوائعدّوإيعراداتّسعنداتّالخزينعةّ
ًّ
اللبنانيةّالعمصدرةّبالعمالتّاألجنبية)ّ ،

يقرر ما يأتي:
المادة األولى :

خالف عاًّأليّّنععصّّآخععرّوعم عالًّبال ععمادةّّ51مععنّالقععانونّرقععمّّ2003/497ال ععمعدّلةّبموجععبّالقععانونّرقععم ّ64تععاريخّ
ّ،2017/10/20تخضعّألحكامّقانونّضريبةّالدخلّولضريبةّالبابّالثالثّمنعهّبمععدلّ(ّ%7سعبعةّبالععمائة)ّفوائعدّ
وعائداتّوإيراداتّرؤوسّاألموالّالعمنقولةّالناتجةّعن:
ّ-1الحساباتّالدائنةّكافةّ،العمفتوحةّلدىّالعمصارفّالعاملةّفيّلبنانّ،بماّفيهاّحساباتّالتوفيرّ(اإلدخار).

ّّ-2الودائ عععّوس ععائرّاإللت ازم ععاتّالع ععمصرفيةّب ععأيّعمل ععةّكان ععتّ،بم ععاّفيه ععاّتل ععكّالعائع عدةّلغي ععرّالعععمقيمينّ،وتش ععملّه ععذهّ
اإللتزاماتّعلىّاألخصّ :
ّ.شهاداتّاإليداعّالتيّيصدرهاّمصرفّلبنان.
ّ.شهاداتّاإليداعّوسنداتّالدينّعلىّأشكالهاّكافةّالتيّتصدرهاّالعمصارفّالعاملةّفيّلبنان.
ّ.القروضّعلىّمختلمّأنواعهاّالعممنوحةّللعمصارفّالعاملةّفيّلبنان.
ّ.التأميناتّعلىّاإلعتماداتّالعمستنديةّوعلىّالكفاالت.

إدارةّاألم عوالّ،ومنهععاّتلععكّال ععمنشأةّبالقععانونّرقععمّّ520تععاريخّ(ّ1996/6/6تطععويرّالسععوقّ
 -3حسععاباتّاالئتمععانّو ّ

العماليةّوالعقودّاالئتمانية)ّأوّبالقانونّرقمّ ّ234تاريخّ(ّ2000/6/10تنظيمّمهنةّالوساطةّالعمالية).
سنداتّالدينّالتيّتُصدرهاّسائرّالشركاتّالعمغفلةّاللبنانية.
ّ
ّ-4

ّ-5سنداتّالخزينةّاللبنانيةّبأيّّعملةّكانتّبماّفيهاّتلكّالتيّقدّيكتتبّبهاّمصرفّلبنانّ .
المادة الثانية :
تشععملّفوائععدّوإي عراداتّوعائععداتّحسععاباتّاإلئتمععانّوإدارةّاألم عوالّال ععمنصوصّعليهععاّفععيّالفق عرةّّ3مععنّالبنععدّأوالًّمععنّ

العمادةّّ51منّالقانونّرقمّّ2003/497العمعدّلةّبموجبّالقانونّرقمّّ64تاريخّّ،2017/10/20وفعيّالفقعرةّّ3معنّ
العمادةّاألولىّمنّهذاّالقرارّ،العمبالغّالناتجةّعنّالعمليعاتّالتعيّتناولتهعاّالععمادةّاألولعىّمعنّالقعانونّرقعمّّ520تعاريخّ
ّ1996/6/6والعمادةّالثانيةّمنّالقانونّرقمّّ234تاريخّّ2000/6/10والق ارراتّالصادرةّعنّمصرفّلبنانّفيّهذاّ

الشععأنّ،التععيّتقععومّبهععاّال ععمصارفّوالععمؤسّساتّالماليععةّومؤسّسععاتّالوسععاطةّالععماليةّلصععالحّزبائنهععاّ،س عواءّتمعتّتلععكّ
العملياتّمنّخاللّحساباتّخاصةّإلدارةّالعمحافظّأوّفيّحالّكانتّعلعىّسعبيلّاألمانعةّأوّالضعمانةّ،وسعواءّتمعتّ
بموجبّعقودّخطيعةّمقيعدةّأوّإستنسعابيةّأوّمعنّدونهعاّ،وسعواءّععادتّتلعكّالععمبالغّالعىّمقعيمّفعيّلبنعانّأوّغيعرّمقعيمّ
فيهّ .
المادة الثالثة :
ُّيستثنىّمنّهذهّالضريبة:

ّ-الحسععاباتّالدائنععةّالععمفتوحةّلععدىّمصععرفّلبنععانّبإسععمّالحكومععةّاللبنانيععةّوالبلععدياتّواتحععاداتّالبلععدياتّوالععمؤسّساتّ

العامة.
ّالحساباتّالدائنةّالعمفتوحةّلدىّالعمصارفّالعاملةّفيّلبنانّبإسمّالبعثاتّالدبلوماسيةّوالقنصليةّاألجنبيةّ .المادة الرابعة :

ُّيعتمع ععدّكمع ع ععدّلّضعع عريبةّعل ع ععىّمجم ع ععلّالع ع عوارداتّغي ع ععرّالصع ععافيةّالخاض ع عععةّلض ع عريبةّال ع ععمادةّّ51م ع ععنّالق ع ععانونّرق ع ععمّ
ّ2003/497العمعدّلةّبالقانونّرقمّّ64تاريخّّ2017/10/20كماّيلي:

ّّبمعدلّ(ّ%5خمسةّبالعمائة)ّلغايةّتاريخّ.2017/10/26ّّ-وبمعدلّ(ّ%7سبعةّبالعمائة)ّّإعتبا اًرّمعنّتاريخّ.ّ2017/10/27

ويبقععىّمعععدلّالعش عرةّبال ععمائةّ(ّ)%10ال ععمحدّدّفععيّال ععمادةّّ72مععنّقععانونّض عريبةّالععدخلّمطبّق عاًّعلععىّدخععلّرؤوسّ

األموالّالعمنقولةّاألخرىّغيرّالخاضعةّلضريبةّالعمادةّّ51معنّالقعانونّرقعمّّ2003/497الععمعدّلةّبالقعانونّرقعمّّ64
تاريخّّ .2017/10/20
المادة الخامسة :

إنّالفوائعدّوالعائعداتّواإليراداتّالخاضعةّلضريبةّالعمادةّّ51منّالقانونّّرقعمّّ2003/497الععمعدلةّبموجعبّالقعانونّ

رق ععم ّ64ت ععاريخّّ2017/10/20الت ععيّتع ععودّال ععىّالع ععمكلّفينّالخاض عععينّللتكلي ععمّبضععريبةّال ععدخلّعل ععىّأس ععاسّالع عربحّ
باحهمّ،وتُعتبرّقيمةّضريبةّالبعابّالثالعثّالععمسدّدةّ
ّ
الحقيقيّ،تبقىّخاضعةّلضريبةّتلكّالعمادةّوتدخلّكامل ًةّضمنّأر
نزلّمنّإيراداتهم.
ّي ّ
عنهاّعبئاً ُّ

أماّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّالخاضعةّلضريبةّالعمادةّّ51منّالقانونّرقمّ ّ497/2003العمعدّلةّبموجبّالقانونّ

رقمّّ64تاريخّّ2017/10/20التيّتعودّالىّالعمكلّفينّالخاضعينّحتمعاًّللتكليعمّبضعريبةّالعدخلّعلعىّأسعاسّالعربحّ
عمادةّ،وتُضعافّقيمتهعاّالصعافيةّ
ّ
العمقطوعّعمالًّبالععمادةّّ44معنّقعانونّضعريبةّالعدخلّ،فتبقعىّخاضععةّلضعريبةّتلعكّالع
بع ععدّحس ععمّقيم ععةّالضع عريبةّالع ععمسدّدةّعنه ععاّ،ال ععىّإيع عراداتهمّ،ويطبع عقّعليه ععاّمع ععدلّالع عربحّالع ععمقطوعّالخ ععاصّبنش ععاطهمّ

إلستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالدخلّ .
المادة السادسة :

ّتُحععدّدّال ععمعالجةّالض عريبيةّللفوائععدّوالعائععداتّواإلي عراداتّالخاضعععةّلض عريبةّالععمادةّّ51مععنّالقععانونّرقععمّّ2003/497
العمعدّلةّبموجبّالقانونّرقمّّ64تاريخّّ2017/10/20العائدّلسنةّّ2017كماّيلي:

أ  -بالنسبة للـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي :
ّّ-تُحسع ع ععمّض ع ع عريبةّال ع ع ععمادةّّ51ال ع ع ععمسدّدةّعع ع ععنّال ع ع ععمبالغّالخاضعع ع ع ععةّله ع ع ععذهّالضريعب ع ع ععةّوالعائع ع ععدةّله ع ع ععمّحتع ع ععىّتعاري ع ع ععخّ

ّ،2017/10/26منّالضريبةّالعمتوجّبةّعلىّإجماليّأرباحهمّللعامّ.2017

ّّ-تُسجّلّضريبةّالعمادةّّ51العمسدّدةّعنّالعمبالغّالخاضعععةّلعهعذهّالضريعبعةّوالعائدةّلهمّّإعتبا اًرّمعنّّ،2017/10/27

ضمنّأعبائهمّالعمقبولةّللتنزيل.

ب -بالنسبة للـمكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عمالً بالـمادة  44مـن
قانون ضريبة الدخل :
ّّ-تُضافّالفوائدّوالعائداتّواإليراداتّالخاضعةّلضعريعبعةّالعمعادةّّ51الععائعدةّلعهعمّّإععتعبعا اًرّم ع ععنّّ،2017/10/27بععدّ

ويطبع عقّعليه ععاّمع ععدّلّالع عربحّالع ععمقطوعّ
حس ععمّضع عريبةّالب ععابّالثال ععثّالع ععمسدّدةّعنه ععاّ،ال ععىّإيع عراداتهمّع ععنّس ععنةُّّ ّ2017
إلستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاألول.

عمدنيةّ،تُعتبرّسنةّأعمعالّّ2017السعنةّالتعيّتنتهعيّمهلعةّ
ّ
ّ-بالنسبةّللعمكلّفينّالذينّيعتمدونّسنةّماليةّغيرّالسنةّال

التصريحّالسنويّلهاّخاللّسنةّّ .ّ2018
المادة السابعة :

تخضعّلضريبةّالبابّالثالثّبمعدلّّ،%10اإليراداتّالناتجةّعنّتملعكّاألسعهمّوالسعنداتّالععماليةّاألجنبيعةّالخاصعةّ

منهاّوالعامةّ،العمنصوصّعليهاّفيّالعمادةّّ77منّقعانونّضعريبةّالعدخلّ،إذاّععادتّالعىّشعخصّطبيععيّأوّمعنعويّ

ُّمقيمّفيّلبنانّ،والّتتوجّبّضريبةّالعمادةّّ51معنّالقعانونّرقعمّّ2003/497الععمعدّلةّبموجعبّالقعانونّرقعمّّ64تعاريخّ
ّ،2017/10/20علععىّتلععكّاإليعراداتّحتععىّولععوّكانععتّفععيّسععياقّالعمليععاتّالععمشارّإليهععاّفععيّالععمادةّالثانيععةّمععنّهععذاّ

القرار.
أمععاّإذاّعععادتّتلععكّاإليعراداتّالععىّشععخصّطبيعععيّأوّمعنععويّغيععرّمقععيمّفععيّلبنععانّ،فتخضعععّلضعريبةّالععمادةّّ51مععنّ

القانونّرقمّّ2003/497العمعدّلةّبموجّبّالقعانونّرقعمّّ64تعاريخّّ،2017/10/20والّتتوجعبّضعريبةّالبعابّالثالعثّ
بمعدلّّ%10عليهاّ .
المادة الثامنة :

الّيتوج ع عبّإقتطع ععاعّض ع عريبةّال ع ععمادةّّ51مع ععنّالقع ععانونّرقع ععمّّ2003/497ال ع ععمعدّلةّبموجع ععبّالقع ععانونّرقع ععمّّ64تع ععاريخّ
ّ،2017/10/20علععىّفوائععدّوعائععداتّوإيعراداتّحسععاباتّاالئتمععانّوإدارةّاألمعوالّالناتجععةّعععنّالعمليععاتّالتععيّتتعل عقّ
بشععهاداتّإيععداعّوسععنداتّديععنّلبنانيععةّخاصععةّأوّعامععةّ،أوّعععنّإسععتثمارّهععذهّالحسععاباتّفععيّودائعععّلععدىّال ععمصارفّ

العاملععةّفععيّلبنععانّأوّفععيّأسععهمّوحصععصّفععيّشععركاتّأم عوالّلبنانيععةّ،عنععدماّتكععونّقععدّخضعععتّسععابقاًّعنععدّال ععمنشأّ

لضريبةّالبابّالثالثّ .
المادة التاسعة :

تتوج عبّضع عريبةّالعععمادةّّ51م ععنّالق ععانونّرق ععمّّ2003/497الع ععمعدّلةّبالق ععانونّرق ععمّّ64ت ععاريخّّ2017/10/20عل ععىّ
اإليراداتّوالفوائدّوالعائداتّواألرباحّالتيّتنتجّعنّكلّعمليةّمنّالعملياتّالعمشارّاليهعاّفعيّالععمادةّاألولعىّمعنّهعذاّ

القعرارّ،والّيمكععنّإجعراءّأيّمقاصعةّبععينّتلعكّالعائععداتّواإليعراداتّوالفوائععدّواألربععاحّوأيّخسعارةّقععدّتنعتجّمععنّعمليععاتّ

أخرىّّ .

المادة العاشرة :
إنّالفوائدّالعمترتّبةّعلىّإصدارّسنداتّخزينةّبالعمالتّاألجنبيةّالتيّتتحمّلّالدولعةّاللبنانيعةّضعريبةّالععمادةّّ51معنّ
القععانونّرقععمّّ2003/497الععمعدّلةّبموجععبّالقععانونّرقععمّّ64تععاريخّّ2017/10/20الععمتوجّبةّعليهععاّوالتععيّتعععودّالععىّ
العمكلّفينّالخاضعينّللتكليمّعلىّأساسّالربحّالحقيقيّ،تدخلّضمنّأرباحهم.

أمععاّبالنسععبةّلل ععمكلّفينّالخاضعععينّحتمععاّللتكليععمّعلععىّأسععاسّال عربحّال ععمقطوعّبموجععبّال ععمادةّّ44مععنّقععانونّض عريبةّ
عنويةّويطب عقّعليهععاّ
ُّ
نداتّفتُضععافّبكاملهععاّالععىّاي عراداتهمّالسع
ّ
عمترتّبةّلهععمّعلععىّإصععدارّتلععكّالس ع
الععدخلّ،فععإنّالفوائععدّال ع ّ

معدّلّالربحّالعمقطوعّإلستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاالول.

أم ععاّالفوائ ععدّالناتج ععةّع ععنّس ععنداتّ)ّ،(Eurocdsالت ععيّتع ععودّال ععىّالع ععمكلّفينّالخاض عععينّللتكلي ععمّعل ععىّأس ععاسّالع عربحّ
الحقيقيّ،فتُدرجّقيمةّضريبةّالعمادةّّ51العمسدّدةّعنهاّضمنّاألعباءّالعمقبولةّالتنزيلّ،أماّإذاّعادتّتلكّالفوائدّالعىّ
ّ
مكلّفععينّخاضعععينّحتم عّاًّللتكليععمّعلععىّأسععاسّال عربحّال ععمقطوعّبموجععبّال ععمادة ّ44مععنّقععانونّض عريبةّالععدخلّ،فتبقععىّ
خاضععةّلضريبةّالعمادةّّ51منّالقانونّرقمّّ2003/497الععمعدّلةّبموجعبّالقعانونّرقعمّّ64تعاريخّّ،2017/10/26
فينّ،ويطبعقّعليهعاّ
ُّ
وتُضافّقيمتهاّالصافيةّ،بعدّحسمّقيمةّضريبةّالبابّالثالثّ،الىّاإليراداتّالسنويةّلهوالءّالعمكلّ
ّ

معدّلّالربحّالعمقطوعّالخاصّبنشاطهمّإلستخراجّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالبابّاألولّ .
المادة الحادية عشرة :

عداتّوإيعراداتّخاضعععةّللتكليععمّوفقعّاًّألحكععامّالععمادةّّ51مععنّالقععانونّرقععمّّ
ّ
علععىّكععلّمؤسّسععةّقبععلّأنّتععدفعّفوائععدّوعائع

ّ2003/497ال ع ععمعدّلةّبموجع ععبّالقع ععانونّرقع ععمّّ64تع ععاريخّّ،2017/10/26أنّتقتطع عععّمنهع ععاّالض ع عريبةّال ع ععمتوجّبةّوأنّ
حّعنهاّوأنّتؤدّيهاّالىّالخزينةّخاللّخمسةّعشرّيومّاًّمنّنهايةّالشهرّالذيّجرىّفيهّاإلقتطاع.
ّ
تصر
ّ

ّتُسععدّدّهععذهّالضعريبةّبموجععبّالنمععوذجّالخععاصّإلشعععارّالععدفعّالع ُّعمسبقّفععيّأحععدّالععمصارفّالععمقبولةّوفقعّاًّلنظععامّالععدفعّ
ال ع ُّعمسبقّوألحكععامّالتعمععيمّرقععمّ/1288/صّ1تععاريخّّ1997/12/28وتعديالتععه(ّ،أصععولّإسععتيفاءّالض عرائبّوالرسععومّ
منّالعمكلّفينّبواسعطةّالععمصارفّلحسعابّالخزينعة)ّ،ويرفعقّاإلشععارّبنمعوذجّالتصعريحّالعدوريّالععمعتمدّمعنّقبعلّو ازرةّ
العماليةّلهذهّالغايةّ .
المادة الثانية عشرة :
إنّالعمؤسعّساتّالتيّالّتؤدّيّالضريبةّضمنّالععمهلةّالقانونيعةّ،وفقعّاًّألحكعامّالععمادةّالحاديعةّعشعرةّمعنّهعذاّالقعرارّ،أوّ
يهاّناقصةّ،تُعتبرّمسؤولةّفقطّعنّالعمبالغّغيرّالعمدفوعةّ،مضافّاًّاليهاّغرامةّالتأخّرّفيّالدفعّالعمنصوصّ
ّ
التيّتؤدّ
عليهاّفيّقانونّاإلجراءاتّالضريبية.

أم ععاّالت ععأخرّف ععيّتق ععديمّالتص ععاريحّالدوري ععةّوالس ععنويةّالع ععمتعلّقةّبتل ععكّالضع عريبةّفيخض عععّللغ ارم ععاتّالع ععمحدّدةّف ععيّق ععانونّ
اإلجراءاتّالضريبيةّ .
المادة الثالة عشرة :
يتوجّعبّإقتطاعّالضريبةّعلىّفوائدّسنداتّالخزينعةّاللبنانيعةّععنّفئعاتّالسعنداتّكافعةّعنعدّاإلسعتحقاقّأوّعنعدّتسعديدّ
الفائدةّإذاّتمّّالتسديدّقبلّاستحقاقّأصلّالسند.
يتععولّىّمصععرفّلبنععانّإقتطععاعّالضعريبةّالععمتوجّبةّعععنّتلععكّالسععنداتّويسععدّدهاّالععىّحسععابّالخزينععةّلديععهّشععهريّاًّوذلععكّ

عىّأنّيصّعرحّالععمصرفّععنّتلعكّالضعرائبّالعىّو ازرةّالععماليةّ
ُّ
خعاللّمهلعةّخمسععةّعشعرّيومعّاًّمععنّنهايعةّكعلّشععهرّ،عل
بموجبّالنموذجّالخاصّال ُّعمعدّّمنّو ازرةّالعماليةّلهذهّالغايةّ .

المادة الرابعة عشرة :
الًّ
علععىّال ععمؤسّساتّال ععمشارّاليهععاّفععيّال ععمادةّالحاديععةّعش عرةّمععنّهععذاّالق عرارّأنّتععنظّمّفععيّمطلعععّكععلّسععنةّبيان عّاًّمفص ع ّ

ترسلهّمعّتصريحهاّالسنويّععنّنتعائجّّأعمالهعاّ،يتضعمّنّالفوائعدّوالعائعداتّواإليعراداتّالععمدفوعةّخعاللّالسعنةّالسعابقةّ
ّ
الًّيرسعلهّالعىّو ازرةّالععماليةّقبعلّ
وقيمةّالضريبةّالعمسدّدةّ،وعلىّمصرفّلبنانّأنّينظّمّفيّمطلعّكلّسعنةّبيانعّاًّمفصع ّ

األولّمععنّآذارّمععنّكععلّسععنةّيتضععمّنّالفوائععدّوالعائععداتّواإلي عراداتّال ععمدفوعةّخععاللّالسععنةّالسععابقةّوقيمععةّالض عريبةّ
العمسدّدةّعنّكلّجهةّمستفيدة.
ُّيمألّهذاّالبيعانّعلعىّنمعاذجّخاصعةّتضععهاّو ازرةّالععماليةّلهعذهّالغايعةّ،وفعيّحعالّععدمّتقعديمّهعذهّالبيانعاتّأوّالتعأخّرّ
فيّتقديمهاّتُفرضّعلىّالعمخالمّالغرامةّالعمنصوصّعليهاّفيّقانونّاإلجراءاتّالضريبيةّ .
ّ
المادة الخامسة عشرة :
إنّالفوائدّوالعائداتّواإليعراداتّالعائعدةّلععمؤسّساتّمعفعاةّمعنّضعريبةّالبعابّاألولّ،بموجعبّإعفعاءاتّدائمعةّأوّمؤقتعةّ
أوّجزئي ععةّ،تبق ععىّخاض عععةّلضع عريبةّالع ععمادةّّ51م ععنّالق ععانونّّ2003/497الع ععمعدّلةّبموجع عبّالق ععانونّرق ععمّّ64ت ععاريخّ
ّ .2017/10/26
المادة السادسة عشرة :

علىّالعمكلّفينّالخاضعينّللتكليمّعلىّأساسّالربحّالحقيقيّالذينّيحقّقونّفوائدّوعائداتّوإيراداتّخاضعةّلضريبةّ

ال ععمادةّّ51مععنّالقععانونّّ2003/497ال ععمعدّلةّبموجععبّالقععانونّرقععمّّ64تععاريخّّ،2017/10/26أنّيسععجّلواّضععمنّ
إيراداتهمّاإلجماليةّّإعتبا ّاًرّمعنّأعمعالّسعنةّّ،2018كامعلّالععمبالغّالععمحقّقةّمعنّهعذهّالعائعداتّ،وأنّيظهعرواّقيمعةّهعذهّ
الضريبةّالعمقتطعةّعندّالعمنبعّضمنّاألعباءّفيّحسابّ"ضرائبّورسومّومدفوعاتّمماثلةّ ".

المادة السابعة عشرة :

ّتُفرضّهذهّالضعريبةّويجعريّّالتحقعقّمنهعاّوفقعّاًّألحكعامّالععمرسومّاإلشعتراعيّرقعمّّ59/144وتعديالتعهّ(قعانونّضعريبةّ
الدخل(ّ،وأحكامّالقانونّرقمّّ44تاريخّ(ّ2008/11/11قانونّاإلجراءاتّالضريبية)ّ .

المادة الثامنة عشرة :

يبةّبذاتّعملةّالحسابّوتُسعدّدّالعىّالخزينعةّبالعملعةّذاتهعاّعنعدماّتكعونّبإحعدىّالعمعالتّالعثالثّالتاليعةّ:
ّ
تقتطعّالضر

لي عرةّلبنانيععةّّ-دوالرّأميركععيّّ-يععوروّ،أمععاّفععيّمععاّيتعل عقّبمبلععغّالض عريبةّبععالعمالتّاألخععرىّفيتوج عبّتحويلهععاّالععىّ
ميركيّوتُسدّدّالىّالخزينةّبهذهّالعملةّ .
ّ
الدوالرّاأل
المادة التاسعة عشرة :
اذاّكانعتّالفوائععدّوالعائععداتّواإليعراداتّالخاضععةّلضعريبةّالععمادةّّ،51تعععودّالععىّشعخصّطبيعععيّأوّمعنعّعويّمقععيمّفععيّ
دولععةّتعرتبطّمعععّلبنععانّبإتفاقيععةّلتفععاديّاإلزدواجّالضعّعريبيّ،فععإنّتطبيععقّأحكععامّهععذهّاإلتفاقيععةّسعواءّلجهععةّإسععتفادةّذلععكّ
الشخصّمنّإعفعاءّ،أوّتخفعيضّضعريبيّ،يتوقعمّعلعىّحصعولهّعلعىّموافقعةّمسعبقةّمعنّاإلدارةّالضعريبيةّالععمختصّةّ
التيّتقعّضمنّنطاقهاّالعمؤسّسةّالتيّيتوجّبّعليهاّإقتطاعّالضريبةّ .
المادة العشرون :
عماليةّ،وتلغىّالق ارراتّوالتعليماتّالعمخالفةّلهّ .
ُّ
ُّينشرّهذاّالقرارّفيّالجريدةّالرسميةّوعلىّالعموقعّاإللكترونيّلو ازرةّال
ّ
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