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  15/5/2007: تاريخ

  

  جانب رئاسة مجلس الوزراءجانب رئاسة مجلس الوزراء

.200: الموضوع  .2007مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام : الموضوع 7

.  .قانون المحاسبة العموميةقانون المحاسبة العمومية: المرجـع : المرجـع

  

عمالً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقّدم وزير المالية 

اء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه االعتمادات المطلوبة إلى مجلس الوزر مشروع الموازنة

  .المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجاريةوالفروقات الهامة بين أرقام 

  

، مقارناً 2007 لجانبكم مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام أرفُع

  :ليما يمع اإلشارة إلى  والفروقات الحاصلة، 2006نة العام وازمع مشروع م

  

 11840  2007غت أرقام النفقات المقدرة في مشروع الموازنة العامة للعام بلَ -1

 موازنة  في مشروعالملحوظة ليرة للنفقات  مليار11195 ليرة مقابل مليار

  . ليرة مليار645 ، أي بزيادة قدرها 2006العام 

 مليار 7675  2007كما قدرت الواردات العادية في مشروع موازنة العام 

أي  ،2006 موازنة العام مشروع في ملحوظ،  ليرةمليار 6657ليرة، مقابل 

  . ليرةمليار 1018 ها قدربزيادة

  بينعلى لبنان  سبب زيادة اإلنفاق إلى انعكاسات الحرب اإلسرائيلية ويعوُد

 السلبية تنعكس على آثارها التي ما زالت ،2006 آب من العام 14 تموز و12

  .افة إلى أسباب أخرى مبينة أدناهباالض2007مشروع موازنة العام 
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بلغت أرقام النفقات والواردات المقدرة لمشاريع الموازنات الملحقة لعام  -2

  :، وفقاً لما يلي2007

  
  اإليرادات  النفقات  

  1.668.083.283.000  1.668.083.283.000   موازنة االتصاالت–أ 

  82.000.000.000  82.000.000.000   اليانصيب الوطني مديرية موازنة-ب

  موازنة المديرية العامة للحبوب  - ج
   السكريوالشمندر

40.711.500.000  40.711.500.000  

  

 ليرة، مليار 4165  2007 العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للعام بلغَ -3

زنة العام في مشروع مواليرة   مليار4538 مقابل %35.17أي ما نسبته 

  .وسيتم تمويل هذا العجز بسندات خزينة %.40.54 ته أي ما نسب2006

  . ليرة مليار735  2007يبلغ الفائض األولي المتوقع في مشروع موازنة العام  -4

 موازنة العام  ومشروع2007م بين مشروع موازنة العاالهامة الفروقات إن  -5

  :ما يليبتتلخص ، 2006

 2007 العام زيادة خدمة الدين العام،بحيث بلغت في مشروع موازنة  - أ

موازنة  ليرة ملحوظ في مشروع ليار م4653 مقابل ليرة  مليار4900

  . ليرة مليار247، أي بزيادة قدرها 2006العام 

 بلغت في مشروع موازنة إذزيادة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف،   - ب

 ليرة ملحوظ في مشروع  مليار935 ليرة مقابل  مليار1000 2007العام 

  . ليرة مليار65  بزيادة قدرهاأي 2006وازنة العام م

 تموز 12 بين زيادة النفقات العسكرية واألمنية نتيجة الحرب اإلسرائيلية  - ت

وانعكاساتها السلبية على مشروع األمنية وتداعياتها  2006 آب 14و

رواتب  ليرة، تتوزع بين  مليار210 بما يقدَّر بـ 2007موازنة العام 

ب  ما يقارإرسالو) ة العلمخاصة بعد إلغاء خدم(مجندين جدد 

 ونفقات التغذية  الحجزدابير الجنوب مع ما يستتبع تإلىعسكري 15000

  .صحيةالنفقات الوالمحروقات و
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 ليرة  مليار5.3زيادة النفقات االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية   - ث

 .2006 موازنة العام مشروععن 

 مليار 1800 2007ام بلغت النفقات االستثمارية في مشروع موازنة الع  -  ج

 لتغطية  ليرة كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان مليار1200ليرة بما فيها 

 ليرة ملحوظ  مليار1849شراء المحروقات وخدمة ديون المؤسسة، مقابل 

  مليار1200، الذي اشتمل أيضاً على 2006وازنة العام في مشروع م

  . مليار49أي بانخفاض قدره كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان 

 وكذلك تخفيض معظم المساهمات والمساعدات، اعتماد مبدأ تخفيض ّمت  -  ح

 .والنقلؤتمرات واألعياد والتمثيل اعتمادات الوفود والم

  

  2007 ابرز ما تضمنه مشروع موازنة العام أما

 لألجهزة اإلضافيراتب الشهر  2007تضمين مشروع موازنة العام  -1

  . ليرة مليار58,170 بمبلغ قدره العسكرية

 إلى 2006 في مشروع موازنة العام  مليار100زيادة خطة النهوض من  -2

 .2007 في مشروع موازنة العام  مليار200

موازنة العام  في مشروع  مليار5,735اعتمادات رئاسة الجمهورية من زيادة  -3

 أي بزيادة قدرها 2007 في مشروع موازنة العام  مليار12,906 إلى 2006

  .كان يتم تأمين الزيادة عبر النقل من احتياطي الموازنة أن بعد  مليار7,171

 في مليون 315 للخصخصة من األعلىزيادة االعتماد الملحوظ للمجلس  -4

 في مشروع موازنة العام مليار 8,345 إلى 2006مشروع موازنة العام 

  .لتفعيل عمل الخصخصة  مليار8,030  بزيادة قدرهاأي 2007

 لتسديد سلفة مليار 226,125ه بلغ قدرم) الملحقة(ت ضمين موازنة االتصاالت -5

لمبلغ عبر وقد تم تأمين هذا ا .خزينة لتغطية نفقات المصالحة مع ليبانسيل

  .تخفيض مخصصات الخزينة
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 لدعم المديرية العامة للحبوب  في موازنة االقتصاد والتجارةلحظ مساهمة -6

  .نفقاتها لتغطية  مليار17,235والشمندر السكري بمبلغ قدره 

  

   :فهي ،2007برز النصوص القانونية الواردة في مشروع موازنة العام أ أما

      اعتبارا من%12 إلى %10زيادة الضريبة على القيمة المضافة من  - أ

1/1/2008. 

  .1/1/2008 اعتبارا من %7 إلى %5 زيادة الضريبة على الفوائد من -ب

 القدرة  جهة التدوير يحد منأن ذلك  تدوير االعتمادات غير المعقودة إلغاء-ج

 حصر أخرىعلى ترجمة السياسات القطاعية في الموازنة العامة  ومن جهة 

وتأمينا لعدم تراكم االعتمادات   على التنفيذاإلدارةاالعتمادات المتاحة بمقدرة 

  . الغير مرتبطة بمشاريع مدروسة وقابلة للتنفيذاألرقاموتضخيم 
 

 مديرية المالية –في موازنة وزارة المالية تماد اعلحظ  إلى اإلشارةمع 

على تنسيب السلفات الطويلة األجل واألصول الثابتة المالية األخرى، العامة 

إلعطائه كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية شراء المحروقات وخدمة 

  2007 ليرة في مشروع موازنة العام مليار 1200ـ ب ديون المؤسسة

 .2006مشروع موازنة العام ملحوظ في  النفس االعتمادمقابل 

في إرسال مشروع موازنة  التأخير الحاصل إلى أّنهنا  من اإلشارة ال بّد  - خ

 اب، يعود إلى إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النّو 2007العام 

 مالياإلصالح االقتصادي وال ببرنامج 2007 العام ربط مشروع موازنة

 وضمنته بيانها الوزاري 3 مؤتمر باريسإلىتقدمت به  الحكومة وأعدتهالذي 

 النمو وخلق فرص العمل والى تخفيض مديونية إطالق إعادة والهادف إلى

الدولة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على االقتصاد وعلى المواطن وتعيق قدرة 

 أسباب التأخير وآخر،  في تحسين الخدمات العامةاألوسعالدولة التحرك 

 أثرها التي لم  يقتصر انعكاسات الحرب اإلسرائيلية على لبنان يعود إلى

على المدى القصير بل ستمتد انعكاساتها السلبية على مدى السنوات المقبلة 

 لجهة تأمين 2006م  للعاالتي فرضت إعادة النظر في مشروع الموازنةو
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رس واتخاذ القرار المناسب، تمهيداً تتمنى وزارة المالية من مجلسكم الكريم، الد

  .إلحالة المشروع إلى المجلس النيابي

  

  

  وزيـر الماليـةوزيـر الماليـة

  

  ورورجهاد أزعجهاد أزع  



  

                                                                                                                  
  إحالة مشروع قانون إلى مجلس النوابإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب

2007      2007  يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 
  

  
  

  على قانون المحاسبة العمومية، بناًء

  على اقتراح وزير المالية، بناًء

     بتاريخة المنعقدهتموافقة مجلس الوزراء في جلس وبعَد

  
  

  ::يرسم ما يأتييرسم ما يأتي
  

  

حال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق  ُي:المادة األولىالمادة األولى

  .2007بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

  

  . كلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم رئيس مجلس الوزراء ُمإنَّ :المادة الثانيةالمادة الثانية
  

    فيفيبعبدا بعبدا                               صدر عن رئيس الجمهوريةصدر عن رئيس الجمهورية

            رئيس مجلس الوزراءرئيس مجلس الوزراء

  
  

  وزيـر الماليـةوزيـر الماليـة

  



           

  

  مشروع قا�ونمشروع قا�ون
  املواز�ة العامة واملواز�ات امللحقةاملواز�ة العامة واملواز�ات امللحقة
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  20072007      للعامللعام
  

:   مواد الموازنةمواد الموازنة: الفصل األولالفصل األول
  

  تحديد أرقام الموازنةتحديد أرقام الموازنة  ::المادة األولىالمادة األولى

تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ 

قاً  وف2007 كانون األول 31 وتنتهي في 2007في أول كانون الثاني 

  .ألحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون

  

  االعتماداتاالعتمادات  ::المادة الثانيةالمادة الثانية

  :تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة االعتمادات المبينة في ما يأتي

   الموازنة العامة- 
 2007عام   

 ليرة  10.039.248.482.000  الجزء األول

 ةلير  1.800.751.518.000  الجزء الثاني

  ليرة  11.840.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

 ليرة 1.668.083.283.000  موازنة االتصاالت-

 ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة 40.711.500.000  موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري-

 ليرة 1.790.794.783.000 :مجموع الموازنات الملحقة

:المجموع العام   ليرة 13.630.794.783.000 

  

  .، الملحقة بهذا القانون4، 3، 2، 1وذلك وفقاً للجداول رقم 
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  الوارداتالواردات  ::المادة الثالثةالمادة الثالثة

  :تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه اآلتي

 2007عام  
 ليرة  7.675.000.000.000  الواردات العادية– الموازنة العامة الجزء األول -

 ليرة  4.165.000.000.000  الواردات االستثنائية– الموازنة العامة الجزء الثاني -

  ليرة  11.840.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

 ليرة 1.668.083.283.000  موازنة االتصاالت-

 ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة 40.711.500.000 لمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري موازنة ا-

:مجموع الموازنات الملحقة   ليرة 1.790.794.783.000 

 ليرة 13.630.794.783.000 :المجموع العام

  

  .، الملحقة بهذا القانون8، 7، 6، 5وذلك وفقاً للجداول رقم 

  

  إجازة الجبايةإجازة الجباية  ::المادة الرابعةالمادة الرابعة

ذا القانون وألحكام القوانين النافذة، جباية مختلف يجاز وفقاً ألحكام ه

الضرائب والرسوم والحاصالت والعائدات المبينة في الجداول رقم       

  .الملحقة بهذا القانون) 8 – 7 – 6 – 5(

  

  اإلجازة باالستقراضاإلجازة باالستقراض: : المادة الخامسةالمادة الخامسة

 يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة - 1

 واالعتمادات 2007زينة ومجموع االعتمادات المدّورة إلى العام والخ

اإلضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية آلجال طويلة 

  .ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية
  

 في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات - 2

  دوالر أميركيثالث مليارات دود قيمةخزينة بالعمالت األجنبية بح

على أن تستعمل األموال المقترضة بموجب هذه اإلجازة إلعادة 

أو لتحويل ما يعادل قيمتها من /تمويل استحقاقات الديون الخارجية و

  .الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عمالت أجنبية

               



           

بند في يجب أن تسدد كامل السندات المصّدرة نهائياً بموجب هذا ال

موعد ال يتعدى ثالثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب 

الفوائد على هذه السندات وفقاً للمعدالت الرائجة في األسواق العالمية 

. على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية

ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعمالت األجنبية 

 إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعمالت المجاز

األجنبية، شرط أن ال تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة 

األجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار 

السندات بالعمالت األجنبية فيها وان ال تتجاوز المدة اإلجمالية المدة 

القانون أو القوانين السابقة أي ثالثون سنة القصوى المحددة في هذا 

  .اعتباراً من تاريخ بدء اإلصدار األول لتلك السندات

  

 تلغى كل من الفقرة األولى من المادة األولى والمادتين الثانية والرابعة - 3

اإلجازة  (2002 كانون األول 12 تاريخ 476من القانون رقم 

وتستبدل بالنصوص ) ئمةباالقتراض بفوائد اقل الستبدال ديون قا

  :التالية

  

في إطار إعادة هيكلة الدين العام : الفقرة األولى من المادة األولى

وتخفيض كلفته، يجاز للحكومة االقتراض بالعمالت األجنبية لمدة ال 

تقل عن ثالث سنوات، ضمن حدود مبالغ ال تتجاوز إحدى عشرة 

ون معدالت فوائد مليارات دوالر أميركي أو ما يعادلها، على أن تك

هذه القروض اقل من المعدالت التي تتحملها الخزينة على إصدارات 

القروض بتاريخ كل اقتراض، وان تخصص حصيلة األموال 

المقترضة بموجب هذه اإلجازة، حصرا وبالكامل، الستبدال ديون 

قائمة بمختلف العمالت اللبنانية واألجنبية أو إلعادة تمويل 

  .استحقاقاتها

  

أو السندات المصدرة / يجب أن تسدد قيمة القروض و:دة الثانيةالما

أو الودائع أو العقود موضوع هذه اإلجازة خالل مدة ال /و

تتجاوز ثالثين سنة من تاريخ بدء أي من العمليات المشار إليها 

  .في المادة األولى من هذا القانون
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صدار سندات أو بإ/ عندما تقوم الحكومة باالقتراض و:المادة الرابعة

أو االستحصال على ودائع أو /خزينة بالعمالت األجنبية و

التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى الستحقاق هذه القروض 

أو الودائع أو العقود /أو سندات الخزينة بالعمالت األجنبية و/و

من " كما هي محددة في هذا القانون، يحق للحكومة اعتبارا

 تاريخ دفع مسبق لكل أو جزء أو/تاريخ حلول اجل استحقاق و

أو /أو سندات الخزينة بالعمالت األجنبية و/أي من القروض و

الودائع أو العقود أن تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة األجنبية 

أو /لمدد إضافية شرط أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للقروض و

في أي أو الودائع بالعملة األجنبية أو العقود /سندات الخزينة و

وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد 

عليه وان ال تتجاوز المدة اإلجمالية لكافة هذه العمليات المدة 

من " القصوى المحددة في هذا القانون أي ثالثون سنة اعتبارا

تاريخ بدء العملية األولى وان تخصص األموال الجديدة 

  .  المادة األولىالمقترضة لذات الغرض المحدد في 
  

 عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة األجنبية لمدد تقل - 4

عن المدة القصوى الستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي 

من القوانين السابقة ، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل 

لة األجنبية تحل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعم

محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن ال 

تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة األجنبية في أي وقت كان 

حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعمالت األجنبية 

فيها وان ال تتجاوز المدة اإلجمالية المدة القصوى المحددة في هذا 

لقانون أو القوانين السابقة أي ثالثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء ا

  .اإلصدار األول لتلك السندات

  

 خالفاً ألي نص آخر عام أو خاص، تخصص األموال الجديدة - 5

 . المقترضة إلعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية
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  حسابات القروضحسابات القروض: : المادة السادسةالمادة السادسة

صة تقّيد لها القيمة المقبوضة من أصل يفتح للقروض حسابات خزينة خا

هذه القروض وتقّيد عليها القيم التي تدفع تسديداً لألقساط والسندات 

  .المستحقة

  

  كيفية تسديد القروضكيفية تسديد القروض: : المادة السابعةالمادة السابعة

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 

 في الموازنة العامة المالية، أن تفتح عند االقتضاء اعتمادات إضافية

أصالً (والموازنات الملحقة ألجل تسديد أقساط القروض التي تستحق 

  .وأن تحدد مصادر تغطيتها) وفوائد ونفقات متممة

  

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل اإلنفاق تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل اإلنفاق : : المادة الثامنةالمادة الثامنة

  العائد إلى المشاريع الممولة خارجياالعائد إلى المشاريع الممولة خارجيا

قيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع تطبق على اإلنفاق من اتفا

مختلف اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات، األحكام النظامية المعتمدة 

لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا اإلنفاق من الجزء 

المحلي أم من الجزء األجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة 

  .المؤخرة
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  فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية: : تاسعةتاسعةالمادة الالمادة ال

 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت 85تنفيذاً ألحكام المادة 

ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناًء على قرار صادر 

عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل 

، على أن ال تتجاوز هذه 2007اعتمادات في الموازنة العامة لعام 

 ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير خمسة وثالثين ملياراالعتمادات 

  .على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك
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  إجازة نقل االعتماداتإجازة نقل االعتمادات  ::المادة العاشرةالمادة العاشرة

من بند إلى بند ) 28الباب (يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة  - 1

  ير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات؛بقرار من وز

يجاز نقل االعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين  - 2

والمتعاقدين واألجراء والمتعاملين في اإلدارات العامة من اإلدارة 

يتم النقل بقرار من وزير  .المنقول منها إلى اإلدارة المنقول إليها

 ب المركزي لعقد النفقات؛المالية بعد تأشير المراق

يجاز نقل االعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات  - 3

) المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين( الدوائر اإلدارية - 

المخصصة لهيئة إدارة السير واآلليات والمركبات إلى موازنة الهيئة 

ر من وزير المالية المذكورة بعد صدور األنظمة الخاصة بها، بقرا

 بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات؛

  

  لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض اإلنمائيةلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض اإلنمائية: : المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة "

زراعية، صناعية، (االعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض اإلنمائية 

 وهوامش األرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف )سياحية

اإلسالمية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من ِقبل وزير المالية وحاكم 

  ".مصرف لبنان لهذه الغاية

  

  اعتمادات المعالجة الصحيةاعتمادات المعالجة الصحية: : المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح الوزير 

ير المالية معاً االعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في المختص ووز

مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات 

  .والمستشفيات الخاصة والعقود مع األطباء في القطاع الخاص

  

  

               



           

اقتطاع حصة من اإليرادات المحصلة لصالح اقتطاع حصة من اإليرادات المحصلة لصالح : : المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة

  دياتدياتللقرى التي ليس فيها بلللقرى التي ليس فيها بل  البلدياتالبلديات
  

تقتطع وزارة المالية من اإليرادات المحّصلة لصالح البلديات، قبل 

 ليرة، تخصص لإلنارة واألشغال والتنظيفات  ستة ملياراتتوزيعها، مبلغ

بدالت طاقة وصيانة وتجهيزات (في القرى التي ليس فيها بلديات 

بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع بمرسوم يتخذ في ) وتنظيفات

لس الوزراء، بناًء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، مج

  .على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات
  
  

تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة اإليرادات 

  .المحّصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة

  

  السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقاتالسماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات: : بعة عشرةبعة عشرةالمادة الراالمادة الرا

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، 

لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف 

الحقول، لقاء بدالت تخصص نسبة منها كأتعاب ألفراد الهيئة التعليمية 

ساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وللعاملين الذين ي

ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق 

عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد 

  .الباقي للجامعة
  
  

ضمن كما يجاز للجامعة االشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية 

اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً لألسس 

  .المبينة في الفقرة األولى

  

  

  

  

  

-7 -                



           

  تحديد قيم التكاليف الهالكةتحديد قيم التكاليف الهالكة: : المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العالوات وسـائر اإلضـافات            

 ليرة لبنانية من    آالفعشرة  والغرامات التي ال يتجاوز مجموعها السنوي       

الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية  المالية العامـة، وتعفـى            

الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قـبض بهـذه            

  .المبالغ ومن تحصيلها
  

كما تعتبر هالكة أوامر التحصيل الصادرة عـن اإلدارات والمؤسـسات           

 ليرة لبنانية، وتعفـى اإلدارات      العشرة آالف العامة التي ال تتجاوز قيمتها      

  .والمؤسسات المختصة من إصدارها

  

  تدوير الكسورتدوير الكسور: : المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة

 ليرة في معامالت التحقق ألف ليرة إلى األلفيدّور لصالح الخزينة، كسر 

والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم واإلنفاق كافة، بما فيها المخصصات 

  .قاتهاوالرواتب واألجور وملح
  

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن 

  . ليرة لبنانيةاأللفتتضمن كل معاملة يرد فيها كسر األلف، تدويراً إلى 
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    الفصل الثانيالفصل الثاني

  قوانين البرامج وتعديالتهاقوانين البرامج وتعديالتها
  

  تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج: : المادة السابعة عشرةالمادة السابعة عشرة

ي كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً يعدل برنامج اعتمادات الدفع ف

  :لما يلي

  قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء –أ 

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة  - 1

  ):اليسار(بيروت 
  

 تاريخ 326المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم  - 

سيما المادة وتعديالتها وال) 2001 موازنة (28/6/2001

) 2006موازنة  (2006السابعة عشرة من موازنة العام 

  ).ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت(

  :ليصبح
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  50  55  -

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  55  50

(  )والباقي دون تعديل
  

  تقانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديا -ب

 قانون برنامج لبناء معهد قوى األمن الداخلي - 

 28/6/2001 تاريخ 326 المادة الثالثون من القانون رقم - 

وتعديالتها وال سيما المادة السابعة عشرة من ) 2001موازنة (

بناء معهد قوى األمن ) (2006موازنة  (2006موازنة العام 

  ).الداخلي
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  :ليصبح
2007  2008  2009  2010  2011  

  مليار ليرة  16.5  10  12  20  -

  :بدالً من
2007  2008  2009  2010  
  مليار ليرة  10  12  20  16.5

(  )والباقي دون تعديل

  

  :قانون برنامج في وزارة المالية –ج 

  )مصلحة المساحة(قانون برنامج ألعمال التحديد والتحرير  - 

 8/2/2002 تاريخ 392المادة الثانية والعشرون من القانون رقم  - 

وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من ) 2002نة مواز(

 قانون برنامج ألعمال التحديد والتحرير 2006موازنة العام 

  ).مصلحة المساحة(

  :ليصبح
2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  5  2.5  2  1

  :بدالً من
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  2.5  2  6

  )والباقي دون تعديل (

  

  إلنشاء أبنية وزارة الماليةقانون برنامج  - 

) 2006موازنة  (2006المادة التاسعة عشرة من موازنة العام  - 

  .قانون برنامج إلنشاء أبنية وزارة المالية

  :ليصبح
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  9  12  -

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  12  9

  )والباقي دون تعديل (
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  :شغال العامة والنقلقوانين البرامج في وزارة األ -د 

 الحدود السورية –قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس  - 1

   سرغايا–ورياق 
  

 تاريخ 326 المادة الواحدة والثالثون من القانون رقم - 

وتعديالتها السيما المادة ) 2001موازنة  (28/6/2001

) 2006موازنة  (2006السابعة عشرة من موازنة العام 

 – الحدود السورية ورياق –لحديد طرابلس مشروع سكة ا(

  ).سرغايا

  :ليصبح
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  5  4  -

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  4  5

(  )والباقي دون تعديل

  

قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري  - 2

  : بيروت والطرق المؤدية إليه-الدولي 

 12/2/1994 تاريخ 286 من القانون رقم المادة التاسعة عشرة - 

وتعديالتها السيما المادة السابعة عشرة من ) 1994موازنة (

توسيع وتطوير وتأهيل ) (2006موازنة  (2006موازنة العام 

 ). بيروت والطرق المؤدية إليه–مطار رفيق الحريري الدولي 

  :ليصبح
2007  2008  

  مليار ليرة  85  3

  :بدالً من
2007  

  ار ليرةملي  88

(  )والباقي دون تعديل
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   قانون برنامج إلنشاء طرق بما فيها الصيانة واالستمالك والدراسات -3

 تاريخ 326المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم  - 

وتعديالتها السيما المادة السابعة ) 2001موازنة  (28/6/2001

ج قانون برنام) (2006موازنة  (2006عشرة من موازنة العام 

 ).ألشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق

  :ليصبح

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  تعريف األشغال

  20  17  11  7  10  8  29.5  27  22  2  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  64  55  57.5  45  40  8  135  107  70  11  ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة   2

  35  37  37  29  22  8  83.5  68  45  10  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  53  50  45  48  25  12  112.5  95  55  2  طرق داخليةوصيانة  إنشاء  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
15  5  5  6.5  4  7  1  4  -  -  

  :بدالً من

  2014  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  تعريف األشغال

  17  11  7  10  8  29.5  27  22  22  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  55  57.5  45  40  8  135  107  70  75  ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة   2

  37  37  29  22  8  83.5  68  45  45  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  50  45  48  25  12  112.5  95  55  55  طرق داخليةوصيانة  إنشاء  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
5  5  5  6.5  4  7  1  7  7  

(  )والباقي دون تعديل
  

  : اإلسكان والتنظيم المدني–قانون برنامج ألعمال الضم والفرز  - 4

 7/3/1997 تاريخ 622المادة العشرون من القانون رقم  - 

وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من ) 1997موازنة (

قانون برنامج ألعمال ) (2006موازنة  (2006موازنة العام 

 ). اإلسكان والتنظيم المدني–رز الضم والف
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  :ليصبح
2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  4  4  4  -

  :بدالً من
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  4  4  4

(  )والباقي دون تعديل
  

  :قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة - 5

 8/2/2002 تاريخ 392المادة العشرون من القانون رقم  - 

 وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من )2002موازنة (

لمرافئ قانون برنامج ) (2006موازنة  (2006موازنة العام 

 ).الصيد والنزهة

  :ليصبح

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 12.5 9.4 10 13 15 22 5.5 إنشاءات أراضي
 0.9 1 1 0.6 0.1 1 0.2 نفقات دروس واستشارات ومراقبة اإلنشاءات

 مليار ليرة

  

  :بدالً من

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  9.4 10 13 15  22  18 إنشاءات أراضي
  1 1 0.6 0.1  1  1.1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة اإلنشاءات

  مليار ليرة

  

  )والباقي دون تعديل (
  

  : صور- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية  - 6

 8/2/2002 تاريخ 392لقانون رقم المادة الثالثة والعشرون من ا - 

وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من ) 2002موازنة (

قانون برنامج لتنفيذ ) (2006موازنة  (2006موازنة العام 

 ). صور- طريق البابلية 
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  :ليصبح
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  2  2  -

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  2  2

  )تعديلوالباقي دون (
  

  :قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس - 7

 28/6/2001 تاريخ 326المادة السابعة والعشرون من القانون رقم  -

من وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة ) 2001موازنة (

  )2006موازنة  (2006موازنة العام 

  :ليصبح
2007  2008  
 مليار ليرة  7.75  0.25

  :بدالً من
2007  

  مليار ليرة  8

(  )والباقي دون تعديل

  

  :قانون برنامج إلنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور - 8

 28/6/2001 تاريخ 326المادة الثانية والثالثون من القانون رقم  -

من وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة ) 2001موازنة (

شاء كاسر  قانون برنامج إلن)2006موازنة  (2006موازنة العام 

  .موج في مرفأي طرابلس وصور

  :ليصبح
2007  2008  

  مليار ليرة  2  1

  :بدالً من
2007  

  مليار ليرة  3

(  )والباقي دون تعديل
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  :قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي - هـ

  :قانون برنامج ألبنية الجامعة اللبنانية - 1

 تاريخ 286م  المادة الثانية والعشرون من القانون رق- 

 السابعة وتعديالتها والسيما المادة) 1994موازنة  (12/2/1994

) 2005موازنة  (3/2/2006 تاريخ 715من القانون رقم عشرة 

  ). أبنية الجامعة اللبنانية(

  :ليصبح
2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  32  75  51  23

  :بدالً من
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  75  51  55

والبا(  )قي دون تعديل
  

  :قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية - 2

 7/3/1997 تاريخ 622 المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم - 

وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من ) 1997موازنة (

المدارس الرسمية ( )2006موازنة  (2006موازنة العام 

  .بما فيها االستمالكات) المهنية

  :حليصب
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  5  4  10

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  4  15

(  )والباقي دون تعديل
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  :قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه – و

  قانون برنامج لألشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق  - 

 28/6/2001خ  تاري326المادة الثانية والعشرون من القانون رقم  - 

وتعديالتها والسيما المادة السابعة عشرة من ) 2001موازنة (

قانون برنامج لألشغال ( )2006موازنة  (2006موازنة العام 

 ). والكهربائية في مختلف المناطقالمائية

  :ليصبح
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 رقم
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007تع  األشغالريف ـ  ةـالوظيف  الفصل

105  
243 
   بالمياهاإلمداد

تأمين موارد مائية 

  إضافية
20  86  70  97  8  2  33  55  81  84  

105  
243 
  11  10  30  2  10  2  77  33  32  20  مشاريع مياه الشرب   بالمياهاإلمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي

 مشاريع مياه الري

  والصرف الصحي
1  1  1  1  2  6  7  7  4  1  

   الري  316  109
نة صياومشاريع تقويم 

  األنهرمجاري 
  3  3  1  ـ  1  1  5  4  4  1

108  
 شؤون  324

  لكهربائية االطاقة
  9  9  11  8  9  7  15  12  12  5  تجهيز كهربائي

  

  :بدالً من

 رقم
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007تع  األشغالريف ـ  ةـالوظيف  الفصل

105  
243 
   بالمياهاإلمداد

تأمين موارد مائية 

  إضافية
104  86  70  97  8  2  33  55  81  

105  
243 
  10  30  2  10  2  77  33  32  31  مشاريع مياه الشرب   بالمياهاإلمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي

 مشاريع مياه الري

  والصرف الصحي
2  1  1  1  2  6  7  7  4  

  الري  316  109

مشاريع تقويم 

صيانة مجاري و

  األنهر
  3  1  ـ  1  1  5  4  4  4

108  
 شؤون  324

  ائيةلكهرب االطاقة
  9  11  8  9  7  15  12  12  14  تجهيز كهربائي

  

(  )والباقي دون تعديل
  

  

  

               



           

  :قانون برنامج في وزارة البيئة – ز

  :قانون برنامج لمشاريع التحريج -  

 تاريخ 326المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم  - 

وتعديالتها السيما المادة السابعة ) 2001موازنة  (28/6/2001

مشاريع التحريج  )2006موازنة  (2006لعام عشرة من موازنة ا

  .في مختلف المناطق

  :ليصبح
2007  2008  2009  2010  2011  
  مليار ليرة  3.5  2  4.250  3.5  1.5

  :بدالً من
2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  2  4.250  3.5  5

  )والباقي دون تعديل (

  

  قانون برنامج إلعادة تأهيل مواقع المقالع - 

قانون ( ) 2006موازنة  (2006موازنة العام  ن منالمادة العشرو - 

  )برنامج إلعادة تأهيل مواقع المقالع

  :ليصبح
2007  2008  2009  

  مليار ليرة  1  3  1

  :بدالً من
2007  2008  

  مليار ليرة  3  2

  )والباقي دون تعديل (
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضريبية واإلعفاءاتالتعديالت الضريبية واإلعفاءات
    

سجيل ضريبي على كافة المعنيين سجيل ضريبي على كافة المعنيين فرض رقم تفرض رقم ت  ::المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة

  بالضرائب والرسومبالضرائب والرسوم
  

على جميع المؤسسات العامة والخاصـة، والبلـديات واتحـاد البلـديات            

والهيئات والجمعيات وسائر األشخاص المعنويين والطبيعيـين أن تعتمـد          

الصادرة عنهـا، وان     رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات       

 التسجيل المعطاة مـن وزارة الماليـة لمـستخدميها          تلتزم استعمال أرقام  

  .وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة
  

  إلغاء براءة الذمةإلغاء براءة الذمة  ::المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة

تلغى أينما وردت براءة الذمة المالية المتعلقة باإلدارات والمؤسسات 

  .العامة والبلديات واتحادات البلديات
  

 الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني تستثنى من أحكام هذا اإللغاء براءة

  .للضمان االجتماعي
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إعفاء دوائر وزارة المالية من إعداد جداول تنزيل إعفاء دوائر وزارة المالية من إعداد جداول تنزيل   ::المادة العشرونالمادة العشرون

  بالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسويةبالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية
  

تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى حسمها من الغرامات التي 

 للنسب المعتمدة للتخفيض في كل حين عمالً بأحكام خضعت للتسوية وفقاً

القوانين واألنظمة النافذة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إعداد 

جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب إصدار مثل هذه 

الجداول، على أن يودع المركز االلكتروني مديرية المحاسبة العامة بياناً 

  .ات المنزلةشهرياً بالغرام

  

تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون : : المادة الواحدة والعشرونالمادة الواحدة والعشرون

الضريبة على الضريبة على ( وتعديالته  وتعديالته 14/12/2001 تاريخ  تاريخ 379رقم رقم 

  )القيمة المضافةالقيمة المضافة

) / /2001 12 14 379

(
  

 تاريخ  تاريخ 379تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 

بح بح ، بحيث تص، بحيث تص)الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة( وتعديالته  وتعديالته 14/12/2001

  :كما يليكما يلي

379

( ) / /2001 12 14

:
  

  %).12(إن معدل الضريبة هو اثنا عشر بالمئة "

  .1/1/2008يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 

  

تعديل المادة الواحدة والخمسون من القانون تعديل المادة الواحدة والخمسون من القانون   ::المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون

الموازنة العامة والموازنات الموازنة العامة والموازنات  (30/1/2003 تاريخ  تاريخ 497رقم رقم 

  )2003الملحقة لعام الملحقة لعام 

) / /2003 1 30 497

(2003
  

 تاريخ 497لمادة الواحدة والخمسون من القانون رقم يعدل البند أوالً من ا

، بحيث )2003الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (30/1/2003

  ).خمسة بالمئة% (5بدالً من % 7يصبح المعدل 

  .1/1/2008يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 
  

(  ).والباقي دون تعديل
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الرابع  الرابعالفصل الفصل 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

إعطاء مديرية الواردات والماليات في إعطاء مديرية الواردات والماليات في : : ة والعشرونة والعشرونالمادة الثالثالمادة الثالث

    المحافظات صالحية تحصيل الضرائب والرسوم التي تحققهاالمحافظات صالحية تحصيل الضرائب والرسوم التي تحققها
  

خالفاً ألي نص آخر، تتولى مديرية الواردات في وزارة المالية والماليات 

في المحافظات كل في ما خصها مهام تحصيل وجباية كافة أنواع 

  .هاالضرائب والرسوم التي تقوم بتحقيق

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

  .اقتراح وزير المالية

تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذه المادة أو التي ال تتفق مع 

  . مضمونها

  

تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات   ::المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون

  القوانين والمراسيمالقوانين والمراسيم
  

 ألي نص آخر عام أو خاص، يشترط لقبول مشاريع واقتراحات خالفاً

القوانين ومشاريع المراسيم وسائر األعمال القانونية التي ترتب زيادة في 

النفقات العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة، أن تتضمن 

بصورة إلزامية األحكام التي تؤمِّن الموارد الالزمة لتغطية الزيادة في 

فقات في الحالة األولى أو تخفيض النفقات الموازي لتخفيض اإليرادات الن

في الحالة الثانية، وكل نص أو عمل أو تدبير ال يراعي هذه القاعدة يعتبر 

  .في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية

  

  

               



           

  موافقة مجلس الوزراء على صرفموافقة مجلس الوزراء على صرف: : المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون

  قطاع العامقطاع العامالمساهمات والمساعدات لغير الالمساهمات والمساعدات لغير ال
  

خالفاً ألي نص آخر، يخضع إنفاق االعتمادات الملحوظة في الموازنة 

العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام،  

وفقاً آللية خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح 

  .وزير المالية والوزير المختص

  

لية تسديد سلفات الخزينة المعطاة لية تسديد سلفات الخزينة المعطاة آآ: : السادسة والعشرونالسادسة والعشرونالمادة المادة 

  للمنظمات والصناديق الدولية واإلقليميةللمنظمات والصناديق الدولية واإلقليمية
  

تسدد أو تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في رأسمال المنظمات 

والصناديق الدولية واإلقليمية بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية، 

  .على أن تسدد عند بيع الحق
  

الخزينة التي أعطيت سابقاً لمثل هذه يطبق هذا النص على جميع سلفات 

  .الغاية

  

  سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان : : السابعة والعشرونالسابعة والعشرونالمادة المادة 

تعطى السلفات المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات 

ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من االعتماد الملحوظ في الجزء الثاني    

ية المالية العامة، على التنسيب  مدير– من موازنة وزارة المالية -  أ - 

 بموجب عقد يوقّع بين الفريقين وفقاً لشروط 1- 1- 252- 324- 2- 8- 2

  .وآلية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

  .تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة كهرباء لبنان
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استعمال استعمال اإلجازة لوزارة الشؤون االجتماعية اإلجازة لوزارة الشؤون االجتماعية : : المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون

  بعض األرصدة لمشاريع اجتماعية بعض األرصدة لمشاريع اجتماعية 
  

يمكن لوزارة الشؤون االجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 

، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ 43208

كلياً أو جزئياً لسبب ال يعود لإلدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع 

ة أخرى مشابهة وفقاً لألنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون االجتماعية، اجتماعي

على أن تطبق على هذا التدبير اآللية الخاصة المعتمدة في إنفاق المساهمات 

  .  والمساعدات لغير القطاع العام

  .يتم هذا اإلجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون االجتماعية ووزير المالية
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  إطالع العموم مباشرة على الصحيفة العقاريةإطالع العموم مباشرة على الصحيفة العقارية: : عشرونعشرونالمادة التاسعة والالمادة التاسعة وال

 تاريخ  تاريخ 188188 من القرار رقم  من القرار رقم 9191  وو  9090مع مراعاة أحكام المادتين مع مراعاة أحكام المادتين 

):  ):إنشاء السجل العقاريإنشاء السجل العقاري ( (19261926//33//1515
  

يمكن االطالع مباشرة على الصحيفة العقارية باالتصال آلياً بالمركز "

اخ هذه الصحيفة اآللي في المديرية العامة للشؤون العقارية وكذلك استنس

آلياً وأخذ خالصة عنها على أوراق عادية خاصة بالعموم غير مختومة 

أو ممهورة بأي إمضاء رسمي، وتعتبر هذه األوراق العادية أوراقاً 

خاصة ال يعتد بها أو بخالصتها تجاه الغير وال يعمل بها لدى أي مرجع 

  .رسمي
  

نها المتوجبة يخضع االطالع واالستنساخ والخالصة إلى الرسوم عي

  .قانوناً
  

تحدد دقائق تطبيق طريقة االتصال اآللي وكيفية استيفاء الرسوم بقرار 

  ."من وزير المالية

  

  

  

  

               



           

إيداع جميع األموال العائدة للمشاريع االجتماعية إيداع جميع األموال العائدة للمشاريع االجتماعية   ::المادة الثالثونالمادة الثالثون

المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية في الحسابات الخاصة المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية في الحسابات الخاصة 

  المفتوحة لدى مصرف لبنانالمفتوحة لدى مصرف لبنان
  

فاً ألي نص آخر، تودع جميع األموال العائدة للمشاريع االجتماعية خال"

المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى 

  ".مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع

  

االعتداد بالوكالة األولى لتسجيل اآلليات االعتداد بالوكالة األولى لتسجيل اآلليات   ::المادة الواحدة والثالثونالمادة الواحدة والثالثون

والمركبات  المركباتو

  
خالفاً لكل نص آخر، ال يعتد إالّ بالوكالة األولى لتسجيل اآلليات "

والمركبات وخالل شهر واحد من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث 

يفرض على كل من يتأخر بالتسجيل عالوة من قبل هيئة إدارة السير 

عن كل شهر تأخير . ل.ل/ 100.000/واآلليات والمركبات قدرها 

ر الشهر شهراً كامالً وتعتبر هذه الوكالة حكماً ملغاة بعد ويعتبر كس

انقضاء مدة ثالثة أشهر على تنظيمها وعلى صاحب العالقة عند ذلك 

  ".مراجعة القضاء المختص
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 مكتب تمثيل  مكتب تمثيل أوإلغاء رسم تسجيل فرع إلغاء رسم تسجيل فرع : : المادة الثانية والثالثونالمادة الثانية والثالثون

  للشركات المساهمة األجنبيةللشركات المساهمة األجنبية

أو

  

  15/12/1993 تاريخ  تاريخ 280حق بالقانون رقم حق بالقانون رقم المل)   9  (يلغى من الجدول رقم يلغى من الجدول رقم 

  :الفقرة التاليةالفقرة التالية) 1993موازنة العام موازنة العام (

/ / المل)  )1993 12 15 280 9

:  ( )1993
  

قيمة الرسم قيمة الرسم   النص القانوني موضوع التنفيذالنص القانوني موضوع التنفيذ  نوع الرسمنوع الرسم
.)ل.ل  .)ل.ل((

  

 
  

 تــاريخ 96 مــن القــرار رقــم 2المــادة 

 )  9(  المعدلة بالجـدول رقـم       20/1/1926

  . 1980موازنة الملحق بقانون 

رســم تــسجيل فــرع

ــساهمة  ــشركات الم لل

  األجنبية

(   ).والباقي دون تعديل
  

1.800.000  
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  إلغاء تدوير االعتمادات غير المعقودةإلغاء تدوير االعتمادات غير المعقودة  ::المادة الثالثة والثالثونالمادة الثالثة والثالثون

مشروع قانون ( من قانون المحاسبة العمومية 114يلغى نص المادة 

وتعديالته ويستعاض ) 30/12/1963 تاريخ 14969صادر بمرسوم رقم 

  :عنه بالنص التالي
  

  ):جديدة (411المادة 

   كانون األول من السنة؛31تلغى االعتمادات التي لم تعقد حتى  - 1

تدوَّر إلى موازنة السنة الالحقة االعتمادات المرصدة في الجزئين  - 2

 كانون 31األول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 

 األول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير؛

زير المالية يصدر بناًء على طلب اإلدارة يجري التدوير بقرار من و - 3

 المختصة قبل أول آذار من السنة التالية؛

  ؛1/1/2008يعمل بهذا النص اعتباراً من  - 4

  

إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات   ::المادة الرابعة والثالثونالمادة الرابعة والثالثون

2007  2007الدائمة قبل تصديق الموازنة العامة للعام الدائمة قبل تصديق الموازنة العامة للعام 
  

 وصرف ودفع النفقات الدائمة التي أجيز، بصورة استثنائية، عقد وتصفية

تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس االعتمادات الملحوظة في 

، 2007مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 .2007والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام 

  

  ..نشر القانوننشر القانون: :  والثالثون والثالثونالخامسةالخامسةالمادة المادة 
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  الفصل األولالفصل األول

  مواد الموازنةمواد الموازنة

  .السادسة عشرة لغاية المادة األولىمن المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  تكـرار المـواد ذاتهـا

  .ال تعديـل
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  قوانين البرامج وتعديالتهاقوانين البرامج وتعديالتها

  .السابعة عشرة المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  أفرد فصل خاص لقوانين البرامج 

ـ     دفع تبعـاً للحاجـة لهـذه       تعديالت في اعتمادات ال

 .االعتمادات
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضريبية واإلعفاءات التعديالت الضريبية واإلعفاءات 

فرض رقم تسجيل ضريبي فرض رقم تسجيل ضريبي   ::الثامنة عشرةالثامنة عشرةالمادة المادة 

   المعنيين بالضرائب والرسوم المعنيين بالضرائب والرسومعلى كافةعلى كافة

  

على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلـديات       

واتحاد البلـديات والهيئـات والجمعيـات وسـائر         

األشخاص المعنويين والطبيعيـين أن تعتمـد رقـم         

 تسجيلها لدى وزارة المالية على كافـة المـستندات        

الصادرة عنها، وان تلتزم استعمال أرقام التـسجيل        

 وزارة المالية لمستخدميها وللمتعـاملين      المعطاة من 

  .معها في مستنداتها كافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن تطوير اإلدارة الضريبية واسـتحداث الـضريبة        

الموحدة على الدخل يقتضيان إعطاء رقم ضـريبي        

لكل شخص طبيعي أو معنوي األمر الـذي ُيـسهل          

التمييز بين المكلفين بالضرائب والرسوم كما يـسهل        

لومات إلى اإلدارة الـضريبية ويلغـي       انسياب المع 

ازدواجية الترقيم المعطى لكل شـخص مـن قبـل          

اإلدارات والمؤسسات العامة لذلك فقد تم اقتراح هذه        

  .المادة
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

     براءة الذمة براءة الذمةإلغاء إلغاء : : التاسعة عشرةالتاسعة عشرةالمادة المادة 

  

تلغى أينما وردت براءة الذمة المالية المتعلقة 

باإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات 

  .البلديات

  

تستثنى من أحكام هذا اإللغاء براءة الذمة الصادرة 

  .عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المكلفين بالضرائب والرسوم وبعد أن     تسهيالً ألمور   

تم تعميم المكننة في مختلف اإلدارات والمؤسـسات        

  .العامة، تم اقتراح هذا النص
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

اء دوائر وزارة المالية من اء دوائر وزارة المالية من إعفإعف  ::العشرونالعشرونالمادة المادة 

إعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حسمها إعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حسمها 

  من الغرامات التي خضعت للتسويةمن الغرامات التي خضعت للتسوية

تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى حسمها من 

الغرامات التي خضعت للتسوية وفقاً للنسب المعتمدة 

للتخفيض في كل حين عمالً بأحكام القوانين واألنظمة 

الدوائر المالية المختصة من إعداد النافذة، وتعفى 

جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب 

إصدار مثل هذه الجداول، على أن يودع المركز 

االلكتروني مديرية المحاسبة العامة بياناً شهرياً 

  .بالغرامات المنزلة

  

  

  

  

  

  

  

لما كانت معظـم الغرامـات المفروضـة بموجـب      

الضرائب أو تحصيلها قابلـة     القوانين المتعلقة بتحقق    

  للتسوية عمالً بالنصوص المتعلقة بكل منها،

ولما كان تخفيض الغرامات المشمولة بأحكام التسوية       

وفقاً للنسب المعتمدة في كل حين بموجب القوانين أو         

األنظمة النافذة يوجب علـى الوحـدات الـضريبية         

المختصة إعداد جداول تنزيل بـالقيم التـي جـرى          

  جداول التكليف الصادرة بهذه الغرامات،حسمها عن 

ولما كان العمل بمثل هذا الموجب يعرقـل أعمـال          

اإلدارة والمكلف على حٍد سـواء بـالنظر للجهـود          

والوقت الالزمين إلتمامه ودون أن يتـأتى عنـه أي          

فائدة لإلدارة، بحيث لو أجيز لوحـدات التحـصيل         

المختصة تخفيض الغرامات مباشرة لكـان بمثابـة        

ير إداري شكلي ال طائل منـه ويمكـن تجـاوزه           تدب

  وإسعافه بنّص قانوني دون اإلضرار بالمال العام،

وعليه، فإن من شأن اعتبار المبـالغ التـي جـرى           

حسمها عند تسوية الغرامات، منزلة حكمـاً، تـوفير         

جهد اإلدارة وتبسيط سير المعامالت لديها بما يتـيح         

وقت وكلفـة   تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة أفضل و     

  .أقل
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

ــادة  ــم  25الم ــانون رق ــن الق ــاريخ 379 م  ت

الضريبة علـى القيمـة     ( وتعديالته   14/12/2001

  )المضافة

  

  %).10(مئة إن معدل الضريبة هو عشرة بال

  

  

  

تعديل المادة الخامسة تعديل المادة الخامسة : : المادة الواحدة والعشرون المادة الواحدة والعشرون 

 تاريخ  تاريخ 379379والعشرون من القانون رقم والعشرون من القانون رقم 

الضريبة على القيمة الضريبة على القيمة (( وتعديالته  وتعديالته 20012001//1212//1414

  ))المضافةالمضافة

  379379تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 

الضريبة على الضريبة على (( وتعديالته وتعديالته 20012001//1212//1414تاريخ تاريخ 

  ::تصبح كما يليتصبح كما يلي، بحيث، بحيث ))القيمة المضافةالقيمة المضافة

 

 

  

  %).12(إن معدل الضريبة هو اثنا عشر بالمئة "

  .1/1/2008يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 

  

  

  

  

  
  

  

تأمين إيرادات للخزينـة لتغطيـة بعـض النفقـات          

 االعتـداءات واألعباء اإلضافية الضخمة الناتجة عن      

  .اإلسرائيلية
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007نونية لمشروع موازنة العام نونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القاللتعديالت المقترحة في النصوص القا
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

الموازنـة   (30/1/2003 تـاريخ    497القانون رقم   

  )2003العامة والموازنات الملحقة لعام 

تعديل الباب الثالث مـن      :المادة الواحدة والخمسون  

) 144/59المرسوم رقـم    (قانون ضريبة الدخل    

  وتعديالته

  
 

خالفاً ألي نص آخر، تخضع ألحكام قانون : أوالً

المرسوم االشتراعي رقم (ضريبة الدخل 

ولضريبة الباب الثالث منه )  وتعديالته144/59

  %):5(بمعدل خمسة بالمائة 

فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة  -1

المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات 

بات المفتوحة باستثناء الحسا) االدخار(التوفير 

باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، 

والبعثات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية في 

  .لبنان

فوائد وعائدات الودائع وسائر االلتزامات  -2

المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة 

 .لغير المقيمين

 

تعديل المادة الواحدة تعديل المادة الواحدة   ::المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون

 تاريخ  تاريخ 497497 من القانون رقم  من القانون رقم والخمسونوالخمسون

الموازنة العامة والموازنات الموازنة العامة والموازنات  ( (20032003//11//3030

  ))20032003الملحقة لعام الملحقة لعام 

يعدل البند أوالً من المادة الواحدة والخمسون من 

الموازنة  (30/1/2003 تاريخ 497القانون رقم 

، بحيث )2003العامة والموازنات الملحقة لعام 

  .)خمسة بالمئة% (5بدالً من % 7يصبح المعدل 

  .1/1/2008يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 

  

  ).والباقي دون تعديل(

  

  

  

  

  

  

تأمين إيرادات للخزينـة لتغطيـة بعـض النفقـات          

 االعتـداءات واألعباء اإلضافية الضخمة الناتجة عن      

  .اإلسرائيلية
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

فوائد وإيرادات وعائدات حسابات االئتمان  -3

 .وإدارة األموال

عائدات وفوائد شهادات اإليداع التي تصدرها  -4

جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها 

 .الشركات المغفلة

  .فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية -5

إذا كانت هذه الفوائد والعائدات واإليرادات داخلة : ثانياً

ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو 

 من قانون 70 و8تجارية بموجب المادتين 

ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة 

أعاله وتنزل ) أوالً(المنصوص عليها في الفقرة 

قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على 

  .أرباح ممارسة المهنة

تستثنى من هذه الضريبة المبالغ المودعة لدى : ثالثاً

مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل 

 أو مؤسسات تابعة لها أو المؤسسات دول أجنبية

  .الدولية

ال تسري أحكام هذه المادة على سندات الخزينة : رابعاً

  .اللبنانية الصادرة بتاريخ سابق لنشر هذا القانون

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات صادرة 

  .عن وزير المالية
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  ص الحاليالن

  

  

  

  

  

  الفصل الخامسالفصل الخامس

  مواد متفرقةمواد متفرقة

إعطاء مديرية الـواردات    : : المادة الثالثة والعشرون  المادة الثالثة والعشرون  

والماليات في المحافظـات صـالحية تحـصيل        

   الضرائب والرسوم التي تحققها

  

خالفاً ألي نص آخر، تتولى مديرية الواردات فـي         

حافظات كل في مـا     وزارة المالية والماليات في الم    

خصها مهام تحصيل وجباية كافة أنواع الـضرائب        

  .والرسوم التي تقوم بتحقيقها

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسـيم تتخـذ فـي           

  .مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هـذه المـادة           

  . أو التي ال تتفق مع مضمونها

  

  

  

  

ديرية الضريبة على القيمة المضافة هي مديرية       إن م 

مركزية وهي تعنى بشؤون الضريبة علـى القيمـة         

المضافة في كافة األراضي اللبنانية، فـي حـين أن          

مديرية الواردات تعنى بضريبة الـدخل وضـريبة        

وكبـار المكلفـين   ) داخل بيـروت  (األمالك المبنية   

 ورسـم ) ضريبة دخل في بيـروت والمحافظـات      (

وفيات في الخارج ومتوفين مكان سـكنهم       (االنتقال  

وضرائب غير مباشرة، وتعنـى الماليـات       ) بيروت

  ,بنفس هذه الضرائب ضمن نطاقها الجغرافي

وعلى هذا األساس جاء االقتراح بأن تعطى الماليات        

صالحيات التحصيل بإضافة مهام التحـصيل علـى        

 دائرة خدمات المكلفين في مركز المحافظة وأقـسام       

الخدمات في مراكز األقضية، كذلك إعطاء مديريـة        

الواردات مهام التحصيل واستحداث دائرة مركزيـة       

تعنى بتحصيل ضرائبها ورسومها شـبيهة بـدائرة        

وبالتالي جاء هذا النص دون اعتماد      . تحصيل بيروت 

نص مشابه لنص مديرية الـضريبة علـى القيمـة          

 المضافة وذلك، إلى حين تصبح الماليـات مـصالح        

  .ضمن مديرية الواردات
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

تأمين التوازن المالي في تأمين التوازن المالي في   ::المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون

  مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيممشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم

  

عام أو خاص، يشترط لقبول خالفاً ألي نص آخر 

مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم 

وسائر األعمال القانونية التي ترتب زيادة في النفقات 

العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة، أن 

تتضمن بصورة إلزامية األحكام التي تؤمِّن الموارد 

ة األولى الالزمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحال

أو تخفيض النفقات الموازي لتخفيض اإليرادات في 

الحالة الثانية، وكل نص أو عمل أو تدبير ال يراعي 

هذه القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافذ 

  .بصورة تلقائية

  

  

  

  

  

  

  

من أجل معالجة االختالالت في المالية العامـة مـن        

على عجز مستمر وتراكم المديونية ال بد من العمل         

وضع حد جازم وحاسم لإلنفاق من خارج الموازنة،        

وذلك يعني إدخال تعديالت تشريعية تحّد من الموافقة        

على إحداث نفقات جديدة عبر إقـرار مـشاريع أو          

اقتراحات قوانين أو مراسيم وسائر األعمال القانونية       

التي ترتب زيادة في النفقات العمومية أو تؤدي إلـى       

نة، دون تدبير التمويل المالئم     تخفيض إيرادات الخزي  

  .والكافي لها
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

موافقة مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء : : المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون

على صرف المساهمات والمساعدات لغير على صرف المساهمات والمساعدات لغير 

  ع العامع العامالقطاالقطا

خالفاً ألي نص آخر، يخضع إنفاق االعتمادات 

الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة 

كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام،  وفقاً آللية 

خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناًء على 

  .اقتراح وزير المالية والوزير المختص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ضـبط إنفـاق المـساعدات       الغاية من هذا النص   

  .والمساهمات واعتماد آلية موحدة في جميع اإلدارات
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

آلية تسديد سلفات آلية تسديد سلفات : : السادسة والعشرونالسادسة والعشرونالمادة المادة 

 للمنظمات والصناديق الدولية  للمنظمات والصناديق الدولية الخزينة المعطاةالخزينة المعطاة

  واإلقليميةواإلقليمية

تسدد أو تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في 

رأسمال المنظمات والصناديق الدولية واإلقليمية 

بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية، على أن 

  .تسدد عند بيع الحق

يطبق هذا النص على جميع سلفات الخزينة التي 

  .هذه الغايةأعطيت سابقاً لمثل 

  

  

  

  

  

  

  

بما أن الدولة اللبنانية مساهمة في رأسمال صـندوق         

النقد الدولي كما في غيره من الصناديق والمنظمات        

  الدولية واإلقليمية،

أو زيادة  ) حصة، أسهم (وبما أن المساهمة تمثل حق      

للدولة وهـي مقيمـة بوحـدات       ) حصة، أسهم (حق  

، وقـد تكـون بالنـسبة       (SDR)السحب الخاصـة    

صندوق آخر أو منظمة دولية أو إقليميـة أخـرى،          ل

مقيمة بالدينار العربي الحسابي، بالدينار اإلسالمي أو       

  ،بالدوالر األميركي

وبما أنه يتوجب، على سبيل المثال، تـسوية قيمـة          

أرصدة صندوق النقد الدولي بعملة الدولة المـساهمة        

آخر نيسان من كل    (فور إقفال حساب كل سنة مالية       

هة احتساب الفرق سلباً أو إيجاباً في سـعر         لج) سنة

  صرف عملة كل عضو من أعضاء الصندوق،

وبما أنه يعتمد في احتساب قيمـة كافـة العمـالت،           

باستثناء الدوالر األميركي، سـعر صـرف العملـة         

المعنية في سوق القطع بالدوالر األميركي محوالً إلى 

وحدات حقوق السحب الخاصة، كما قد يتوجب دفـع    

 االكتتاب أو الزيادة في االكتتاب فـي رأسـمال    قيمة

  إحدى هذه الصناديق أو المنظمات،
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

وبما أن صرف قيمة االكتتاب فـي رأس المـال أو           

زيادته أو تسوية قيمة الموجـودات فـي حـسابات          

الصندوق بعملة الدولة، بما يساوي مقدار المـساهمة        

سواء كانت مقيمة بوحـدات الـسحب الخاصـة أو          

ربي الحسابي أو بالدينار اإلسـالمي، أو       بالدينار الع 

تعطى يتم بموجب سلفة خزينة     بالدوالر األميركي،   

  .المالية على أن تسدد عند بيع الحق لوزارة
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  جبةاألسباب المو  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

سلفات لمؤسسة كهرباء سلفات لمؤسسة كهرباء : : السابعة والعشرونالسابعة والعشرونالمادة المادة 

  لبنان لبنان 

  

تعطى السلفات المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان 

لشراء المحروقات ولتسديد متوجبات خدمة ديونها 

 من - أ -من االعتماد الملحوظ في الجزء الثاني 

 مديرية المالية العامة، على –موازنة وزارة المالية 

 بموجب عقد 1-1-252-324-2-8-2التنسيب 

يوقّع بين الفريقين وفقاً لشروط وآلية تحدد بمرسوم 

  .يتخذ في مجلس الوزراء

تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة 

  .كهرباء لبنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغاية من هذا النص تـأمين االعتمـادات الالزمـة          

ء سلفات طويلة األجل كقرض لمؤسسة كهرباء إلعطا

لبنان لشراء المحروقات وتسديد متوجبـات خدمـة        

ديونها، وذلك  بدالً من إصدار سلفات خزينـة كمـا           

  . كان متبعاً سابقاً، وذلك تأميناً للشفافية

وبذلك، تكون السلطة التشريعية على اطالع مـسبق        

على هذا القرض وتجيزه لتغطيـة عجـز مؤسـسة          

  .ء لبنان وفقاً لألصولكهربا

وقد تضمن النص ضرورة توقيع عقد بين مؤسـسة         

كهرباء لبنان ووزارة المالية تحدد آليتـه وشـروطه         

  .بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

وكذلك اعتبار هذه السلفات وفوائـدها ديـن علـى          

  .مؤسسة كهرباء لبنان
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007 لمشروع موازنة العام  لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونيةللتعديالت المقترحة في النصوص القانونية
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 30/1/2003 تـاريخ    497 من القـانون رقـم       45المادة  

  )2003موازنة (

اإلجازة لوزارة الشؤون االجتماعية استعمال بعض األرصدة       

 لمشاريع اجتماعية

يمكن لوزارة الشؤون االجتماعية قيد المبالغ المودعـة فـي          

، والمخصـصة لمـشروع     43208الخزينـة رقـم     حساب  

اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئيـاً           

لسبب ال يعود لإلدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مـشاريع          

اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً لألنظمة المعتمـدة فـي وزارة          

  .الشؤون االجتماعية

  

  

ن وزير الشؤون االجتماعية    يتم هذا اإلجراء بقرار مشترك بي     

  .ووزير المالية

  

  

  

اإلجازة لوزارة الشؤون اإلجازة لوزارة الشؤون : : المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون

االجتماعية استعمال بعض األرصدة لمشاريع االجتماعية استعمال بعض األرصدة لمشاريع 

  اجتماعية اجتماعية 

يمكن لوزارة الشؤون االجتماعية قيد المبالغ المودعة في 

، والمخصصة لمشروع 43208حساب الخزينة رقم 

حددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو اجتماعي انتهت المدة الم

جزئياً لسبب ال يعود لإلدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ 

مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً لألنظمة المعتمدة 

في وزارة الشؤون االجتماعية، على أن تطبق على هذا 

التدبير اآللية الخاصة المعتمدة في إنفاق المساهمات 

  .  اع العاموالمساعدات لغير القط

يتم هذا اإلجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون 

  .االجتماعية ووزير المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يرمي هذا النص إلى إعطـاء وزارة الـشؤون االجتماعيـة           

بعض المرونة فـي تحريـك أرصـدة بعـض المـشاريع            

االجتماعية التي انتهت المدة المحددة لتنفيذها واستعمالها في        

  .مشاريع جديدة ملحة
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

إطالع العموم مباشرة إطالع العموم مباشرة : : المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون

  على الصحيفة العقاريةعلى الصحيفة العقارية

  

 من القرار رقم  من القرار رقم 9191 و  و 9090مع مراعاة أحكام المادتين مع مراعاة أحكام المادتين 

  ):):إنشاء السجل العقاريإنشاء السجل العقاري ( (19261926//33//1515 تاريخ  تاريخ 188188
  

يمكن االطالع مباشرة على الصحيفة العقارية "

باالتصال آلياً بالمركز اآللي في المديرية العامة 

للشؤون العقارية وكذلك استنساخ هذه الصحيفة آلياً 

وأخذ خالصة عنها على أوراق عادية خاصة 

بالعموم غير مختومة أو ممهورة بأي إمضاء 

عتبر هذه األوراق العادية أوراقاً خاصة رسمي، وت

ال يعتد بها أو بخالصتها تجاه الغير وال يعمل بها 

  .لدى أي مرجع رسمي

  

يخضع االطالع واالستنساخ والخالصة إلى الرسوم 

  .عينها المتوجبة قانوناً
  

تحدد دقائق تطبيق طريقة االتصال اآللـي وكيفيـة         

  ."استيفاء الرسوم بقرار من وزير المالية

  

  

  

  

إن وزارة المالية قد قطعت شوطاً كبيراً في مكننـة          

  وتحديث أساليب العمل في مختلف الوحدات، 

إن الوزارة قد دأبت على المباشرة في إعطاء خدمات     

الكترونية للمواطنين تسهيالً ألعمالهم من جهة والحد       

  .من حجم المعامالت الواردة على مختلف الوحدات
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007الت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام الت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديللتعدي
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

إيداع جميع األموال العائدة للمشاريع إيداع جميع األموال العائدة للمشاريع   ::المادة الثالثونالمادة الثالثون

االجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية االجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية 

في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف 

  لبنانلبنان

ألي نص آخر، تودع جميع األموال العائدة خالفاً "

للمشاريع االجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون 

االجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى 

مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على 

  ".هذه المشاريع

  

  

  

  

  

  

  

  

بما أن وزارة الشؤون االجتماعية أفادت بأن األموال        

شاريع االجتماعية كانت تودع سابقاً في العائدة إلى الم

المصارف الخاصة استناداً إلى النصوص المعمـول       

  بها في حينه في وزارة الشؤون االجتماعية،

وبما أن هيئة التفتيش المركزي كانت قـد أوصـت          

بإيداع هذه األموال في مـصرف لبنـان ولتـأمين          

  المرونة الالزمة في عمليات السحب واإليداع،

 نصتا على فتح لهذه     2000 و 1999زنتا  وبما أن موا  

المراكز حسابات خاصة في مصرف لبنان نقلت إليها        

  جميع األموال المودعة في المصارف الخاصة،

 وحتـى   2001وبما أن الموازنات المتعاقبة منذ عـام        

تاريخه لم تأت على ذكر األموال العائـدة للمـشاريع          

، االجتماعية، بحيث يتعذر إيداعها في مصرف لبنـان       

مما اضطر وزارة الشؤون االجتماعية إلى فتح حسابات 

لها مجدداً في المصارف الخاصة وتأميناً للشفافية مـع         

  تأمين المرونة الالزمة في عمليات السحب واإليداع،

تم اقتراح هذه المادة لنقل أموال هذه المشاريع مـن          

المصارف الخاصة وإيداعها في مـصرف لبنـان،        

جديدة لـبعض المـشاريع     وكذلك على فتح حسابات     

  .االجتماعية التي ُأحِدثت مؤخراً
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

االعتداد بالوكالة األولـى    االعتداد بالوكالة األولـى      ::المادة الواحدة والثالثون  المادة الواحدة والثالثون  

  تتلتسجيل السيارات والمركبالتسجيل السيارات والمركبا

  

خالفاً لكل نص آخر، ال يعتد إالّ بالوكالة األولى "

لتسجيل اآلليات والمركبات وخالل شهر واحد من 

تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كل من 

يتأخر بالتسجيل عالوة من قبل هيئة إدارة السير 

عن . ل.ل/ 100.000/واآلليات والمركبات قدرها 

 شهراً كامالً كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر

وتعتبر هذه الوكالة حكماً ملغاة بعد انقضاء مدة 

ثالثة أشهر على تنظيمها وعلى صاحب العالقة عند 

  ".ذلك مراجعة القضاء المختص

  

  

  

  

  

  

  

 107 من القـانون رقـم       52 جاء في نص المادة      -1

) 1999الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      (

  :، ما يلي23/7/1999تاريخ 

بصورة استثنائية تبقـى الوكالـة أو الوكـاالت         "

المتعلقة بنقل ملكية المركبـات اآلليـة صـالحة         

للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين مـن        

تاريخ تنظيم الوكالة األولى دون أن يتوجب عليها        

  .أية عالوة

تفرض على من يتأخر بالتسجيل عـالوة قـدرها         

كل شهر تـأخير ويعتبـر      خمسون ألف ليرة عن     

كسر الشهر شهراً علـى أن ال تتعـدى العـالوة        

  ؛"المذكورة مليون ليرة

 392 من القانون رقم     46 كما جاء في نص المادة       -2

الموازنة العامة والموازنـات     (8/2/2002تاريخ  

  :ما يلي) 2002الملحقة لعام 

االعتداد بالوكالة األولى لدى مـصلحة تـسجيل        "

  :تاآلليات والمركبا

خالفاً ألي نص آخر ال يعتد إالّ بالوكالة األولـى          

لتسجيل اآلليات والمركبات وخالل سنة واحدة من       

  تاريخ تنظيم هذه الوكالة، ويحظر على مـصلحة       
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

تسجيل السيارات واآلليات فـي وزارة الداخليـة        

والبلديات، تسجيل أية آلية أو مركبة خالفاً للـنص    

  ".الوارد أعاله

، 76/67 من قانون الـسير رقـم        271 إن المادة    -3

  :نصت على ما يلي

ال يجوز باستثناء الحاالت المنصوص عليها فـي        "

 المخـتص   1935 أيار   20القانون الصادر بتاريخ    

ببيع السيارات بالتقسيط، بيع أو رهن السيارات أو        

الدراجات اآللية والجرارات الزراعيـة وجميـع       

لمـادة  المركبات اآللية الخاضعة للتسجيل وفقـاً ل      

 إال لدى دائرة التسجيل وبواسـطة المـأمور         269

المكلف وكل بيع أو رهن يحـصل خـارج هـذه           

الدائرة ال يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو         

لدى الدولة ويعتبر كل من ساهم في مخالفة أحكام         

  ".هذه المادة شريكاً بالمسؤولية

وحرصاً على وجوب معالجة هذا الموضوع لجهة       "

شدد في أي عملية بيع ألية آلية بموجب ضرورة الت

وكالة رسمية نظراً لما لهذا األمر من انعكاسـات         

سلبية على مختلف األصعدة اإلداريـة واألمنيـة،        

السيما وأن انتقال ملكية اآللية بموجـب وكـاالت         

رسمية تنظم لدى الكاتب العدل تمنـع األجهـزة          

اإلدارية واألمنية من تتبع مالكيها والتحقـق مـن         

  ".ياتهمهو

  .لـذلك، تم وضع نص هذه المادة
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  أوأوإلغاء رسم تسجيل فرع     إلغاء رسم تسجيل فرع     : : المادة الثانية والثالثون  المادة الثانية والثالثون  

  مكتب تمثيل للشركات المساهمة األجنبيةمكتب تمثيل للشركات المساهمة األجنبية

الملحق بالقانون رقم الملحق بالقانون رقم  )  ) 99( ( ى من الجدول رقم ى من الجدول رقم يلغيلغ

) ) 19931993موازنة العام موازنة العام  ( (19931993//1212//1515 تاريخ  تاريخ 280280

  ::الفقرة التاليةالفقرة التالية

  نوع الرسمنوع الرسم
النص القانوني النص القانوني 
  موضوع التنفيذموضوع التنفيذ

قيمة الرسم قيمة الرسم 
  .).)لل..لل((

  

رسم تـسجيل   رسم تـسجيل   

فرع للشركات  فرع للشركات  

ــساهمة  ــساهمة المـ المـ

  األجنبيةاألجنبية

  

 من القرار    من القرار   22المادة  المادة  

ــم  ــم رق ــاريخ 9696رق ــاريخ  ت  ت

2020//11//19261926  

   رقم  رقم بالجدولبالجدول المعدلةالمعدلة

الملحق بقانون  الملحق بقانون  )  )  99((

  . . 19801980موازنة موازنة 

 

  ).).والباقي دون تعديلوالباقي دون تعديل((
  

1.800.0001.800.000  

  

  

  

  

  

  

حيث أن لبنان أصبح فـي مرحلـة متقدمـة مـن            

  المفاوضات لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية،

ولما كانت بعض الدول األعضاء في المنظمـة قـد          

طالبت لبنان بتسهيل مختلف اإلجـراءات اإلداريـة        

بالتجارة الخارجية، ومنها تلك اإلجـراءات      المتعلقة  

  المتعلقة بتسجيل الشركات األجنبية،

ولما كانت وزارة االقتصاد والتجارة قد أطلقت فـي         

 مــشروع تبــسيط تــسجيل 2006كــانون الثــاني 

المؤسسات والشركات التجارية بالتعاون مع مؤسسة      

  ،(IFC)التمويل الدولية 

  لذلــك،

لغاء الرسم المستوفى على    تم إعداد نص هذه المادة إل     

تسجيل فرع أو مكتب تمثيل للـشركات المـساهمة         

 علمـاً أن    .ل. ل 1.800.000األجنبية والبالغ قيمته    

في الـسنة    $  50.000هذا الرسم يؤّمن فقط حوالي      

  .للخزينة
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  األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  20072007للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديالت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  األسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

 من قـانون المحاسـبة العموميـة        114المادة  

 تـاريخ   14969الصادر بالمرسـوم رقـم      

   وتعديالتها30/12/1963
  

 كـانون   31تلغى االعتمادات التي لم تعقد حتى        -1

  .سنةالاألول من 

 :تدور إلى موازنات السنين الالحقة -2
  

 المادة   من 2من البند   ) أ( عدل النص الفقرة     –أ  

ــم 114 ــانون رق ــاريخ 89 بموجــب الق  ت

علـى  ) 1991قانون موازنـة     (7/9/1991

  :الوجه التالي

 22 و 21االعتمادات المرصدة فـي البنـود       

 من الجزء الثاني أ و ب، سواء أكانـت          23و

معقودة أم ال، وذلك حتى نفاذهـا أو إنجـاز          

  .األعمال التي أرصدت لها

األول  االعتمادات المرصدة فـي الجـزئين        -ب

 31والثاني التي عقدت ولم تـصرف حتـى         

كانون األول من السنة، إذا كان يتعلـق بهـا        

حق الغير، وكذلك إذا كانت تعـود ألشـغال         

  .باألمانة بوشر بها فعال قبل آخر السنة

إلغاء تدوير االعتمـادات    إلغاء تدوير االعتمـادات      ::المادة الثالثة والثالثون  المادة الثالثة والثالثون  

  غير المعقودةغير المعقودة
  

 من قانون المحاسبة العمومية     114يلغى نص المادة    

 تاريخ  14969مشروع قانون صادر بمرسوم رقم      (

وتعديالته ويستعاض عنه بـالنص     ) 30/12/1963

  :التالي
  

  ):جديدة (114المادة 

 كـانون   31ى  تلغى االعتمادات التي لم تعقد حت      -1

  األول من السنة؛

تدوَّر إلى موازنة السنة الالحقـة االعتمـادات         -2

المرصدة في الجـزئين األول والثـاني مـن         

 31الموازنة التي عقدت ولم تـصرف حتـى         

كانون األول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق         

 الغير؛

يجري التدوير بقرار من وزير المالية يـصدر         -3

ختصة قبل أول آذار    بناًء على طلب اإلدارة الم    

 من السنة التالية؛

  ؛1/1/2008يعمل بهذا النص اعتباراً من  -4

  

الهدف من هذا التعديل وقف تدوير االعتمادات غير        

المعقودة وغير المرتبطة بمشاريع مدروسـة وقابلـة      

للتنفيذ من ِقبل اإلدارات والمؤسسات العامة والتي ال        

لي حصر  تزال تدّور حكماً من سنة إلى أخرى، وبالتا       

  . االعتمادات المتاحة بمقدرة اإلدارة على التنفيذ
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

يجري التدبير بقرار من وزير المالية يـصدر        

بناء على طلب اإلدارة المختصة قبل أول آذار        

يجوز للمرجع الصالح لعقـد     و. من السنة التالية  

النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتـدوير       

من الفقرة  " أ"االعتمادات المذكورة في المقطع     

، عقد النفقات التـي تـصرف مـن هـذه           )2(

االعتمادات، شرط أن ال تتجاوز قيمة هذه النفقة       

رصائد االعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 

  .  كانون األول31
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

إجازة عقد وتصفية إجازة عقد وتصفية   :: والثالثون والثالثونالرابعةالرابعةالمادة المادة 

الدائمة قبل تصديق الدائمة قبل تصديق وصرف ودفع النفقات وصرف ودفع النفقات 

  20072007الموازنة العامة للعام الموازنة العامة للعام 

  

أجيز، بصورة استثنائية، عقد وتصفية وصرف ودفع 

النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة 

باستمرارها على أساس االعتمادات الملحوظة في 

مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة 

ازنة للعام ، والحاصلة قبل تصديق المو2007للعام 

2007. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بما أن اإلنفاق حالياً يتم وقبل صدور موازنة العـام          

 مـن قـانون     59المادة  نص  ، إما استناداً إلى     2007

على المحاسبة العمومية بالنسبة للنفقات الدائمة، وإما       

أساس القاعدة االثنتي عشرية استناداً إلى القانون رقم        

ن االعتبار ما    بعد األخذ بعي   3/2/2006 تاريخ   717

أضيف وما أسقط من اعتمادات الجـزء األول مـن          

مـن قـانون     60زنة استناداً إلى أحكام المادة      الموا

  المحاسبة العمومية،

وبما أن العديد من اإلدارات ستضطر بـسبب عـدم          

إلـى طلـب اسـتعمال       2007صدور موازنة العام    

الزيادة في االعتماد المرصد في مـشروع موازنـة         

عن االعتماد الذي كان ملحوظاً سـابقاً        2007العام  

   الموازنة األخيرة المصدقة،2005في موازنة العام 

  لذلــك،

عمالً بمبدأ الشرعية وتسلسل القواعد القانونيـة تـم         

إعداد نص هذه المادة ليجيـز بـصورة اسـتثنائية          

االستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتهـا       

المصلحة العامـة   وسائر النفقات الدائمة التي تقضي      

باستمرارها على أساس االعتمادات الملحوظة فـي       

قبل تـصديق موازنـة      2007مشروع موازنة العام    

على غرار ما تم في قانون موازنة العام         2007العام  

  .2006 ومشروع موازنة العام 2005
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  األسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  نشر القانوننشر القانون  ::المادة الخامسة والثالثونالمادة الخامسة والثالثون
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 10,800,000,000-45,000,000,00034,200,000,000حاصالت بيع األوراق1

45,000,000,00034,200,000,000-10,800,000,000 

30,000,000,00042,000,000,00012,000,000,000إيرادات اللوتو اللبناني2

30,000,000,00042,000,000,00012,000,000,000

 7,000,000-4,000,000,0003,993,000,000إيرادات اليانصيب الفوري3

4,000,000,0003,993,000,000-7,000,000 

 1,193,000,000-3,000,000,0001,807,000,000إيرادات مختلفة4

3,000,000,0001,807,000,000-1,193,000,000 

82,000,000,00082,000,000,0000

82,000,000,00082,000,000,0000 مجموع الباب رقم 108

مجموع الفصل رقم 1

مجموع البند رقم 4

مجموع البند رقم 1

مجموع البند رقم 2

مجموع البند رقم 3

الواردات المقدرة

لعام 2007

واردات الموازنات الملحقة : الجزء ا

مديرية اليانصيب الوطني : 108   الباب

مديرية اليانصيب الوطني : 1 الفصل

2007 مشروع موازنة العام

الفرق 

في الواردات المقدرة

رقم البند 

الفقرة
بيان الفصول

الواردات المقدرة

2006 عام



نقصانزيادة 

1
مبيعات المديرية العامة العامة للحبوب

 والشمندر السكري
23,266,000,00023,370,000,000104,000,000

26,000,000106,000,00080,000,000إيرادات متفرقة2

000إيرادات اهراء مرفأ بيروت3

23,292,000,00023,476,000,000184,000,000

رسوم القمح المستورد للغير1

رسوم الدقيق والسميد والبرغل والشعير والذرة2

رسوم السكر والمصنوعات السكرية3

رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية4

00

017,235,500,00017,235,500,000مساهمة من الموازنة العامة لتغطية العجز1

017,235,500,00017,235,500,0000

 17,708,000,000-17,708,000,0000مأخوذات لتغذية الموازنة1

17,708,000,0000

23,292,000,00023,476,000,000184,000,000

000

017,235,500,00017,235,500,000

17,708,000,0000-17,708,000,000 

41,000,000,00040,711,500,000-288,500,000 

الفصل الرابع: مآخوذات من مال االحتياط

رقم

البند

مجموع الفصل الرابع

الفرق 

مجموع قسم الواردات

مجموع الفصل األول

مجموع الفصل األول

مجموع الفصل الثاني

مجموع الفصل الثالث

الفصل الثاني: رسوم القمح الدقيق والسكر والمصنوعات

         السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية

الفصل الثالث: مساهمة من الموازنة العامة

الواردات المقدرة

2007 لعام

مجموع الفصل الرابع

مجموع الفصل الثالث

مجموع الفصل الثاني

واردات الموازنات الملحقة
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113   الباب

2007 مشروع موازنة العام

الفصل األول: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الواردات المقدرة

2006 عام
بيان التبويب



نقصانزيادة 

4,000,000,0005,000,000,0001,000,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1

2
إيرادات المخابرات المحلية

والخارجية واالشتراكات والغرف
409,009,105,788418,955,119,9329,946,014,144

3
(INCOMING) إيرادات المخابرات الدولية

(OUTGOING) مخابرات الدولية
262,800,000,000325,800,000,00063,000,000,000

299,750,000299,750,0000إيرادات التلكس4

48,160,000,00067,171,000,00019,011,000,000إيرادات متنوعة5

882,000,000,000900,000,000,00018,000,000,000خليوي بين اشتراك ومخابرات ورسوم وتأسيس6

1,606,268,855,7881,717,225,869,932110,957,014,1440

1,606,268,855,7881,717,225,869,93249,142,586,932

1,560,121,970,2101,668,083,283,000

        مجموع الواردات الصافية لعام 2006 هي: 1.606.268.855.788 - 46.146.885.578 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) = 1.560.121.970.210 ل.ل.

الرسم البلدي خارج

T.V.A الموازنة

مجموع الفصل األول

مالحظة: مجموع الواردات الصافية لعام 2007 هي: 1.717.225.869.932 - 49.142.586.932 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) = 1.668.083.283.000 ل.ل.

مجموع الواردات الصافية - الضريبة على القيمة المضافة =

بيان التبويب

واردات الموازنات الملحقة

(اإليضاحات) اإلتصاالت   الباب 115 :

2007 مشروع موازنة العام

المجموع

رقم

البند

الفرق

الفصل األول: االسـتثمار

إيرادات

2006 عام

إيرادات

2007 العام



الرسم البلدي خارجإجمالي الوارداتالواردات المقدرةالواردات المقدرة

2006 2007عام الموازنة T.V.Aالغير صافينقصانزيادةلعام

50.0005,000,000,000م*100.000 ل.4,000,000,0005,000,000,0001,000,000,000إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء1
5,000,000,000

 662.16795,352,048,000م*12.000 ل.*12
50.0003,600,000,000م*12.000 ل.*6
50.0001,800,000,000م*12.000 ل.*3

662.167181,828,409,532م*467د/*49 ل*12
50.0006,864,900,000م*467د/*49 ل*6
50.0003,432,450,000م*467د/*49 ل*3

126,077,312,400خطوط موقوفة قيد التحصيل 281357 اشتراك قيمتها:
420.257.708.000 ل.ل.  

418,955,119,932

(INCOMING) 75.000.000189,000,000,000د*12*0.14دأ*1500 ل.ل.إيرادات المخابرات الدولية

(OUTGOING) 19.000.000136,800,000,000د/د*600ل*12مخابرات دولية
325,800,000,000

الفرق

3

مجموع البند األول:

الفصل األول: االسـتثمار

مجموع البند الثاني:

2

262,800,000,00063,000,000,000

واردات الموازنات الملحقة

مشروع موازنة واردات المديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 2007

9,946,014,144 418,955,119,932 409,009,105,788

إيضاحات بيان التبويب

(اإليضاحات) اإلتصاالت   الباب 115 :

رقم

البند

إيرادات المخابرات المحلية والخارجية

(OUTGOING) 600لمخابرات دولية / 9 000 00036,800,000,000
325,800,000,000

300144,000,000م*40.000 ل.*12
300120,000,000م*1000د*400 ل
13.00035,750,000د/د*2.750 ل/د

299,750,000
26,571,000,000خطوط تأجيرية محلية + خطوط تأجيرية دولية + بوست أ بوست=

600,000,000خطوط السلكية
1,000,000,000رسوم التراخيص واألجهزة

4,000,000,000الغرامات والطوابع
5,000,000,000السلفات

 E1 خطوط - ISDN مختلف: خدمات النجمة - خطوط

 - خطوط مرافقة لل E1 - أرقام مختصرة
27,000,000,000

3,000,000,000البث الفضائي
67,171,000,000

خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيسخليوي بين اشتراك ومخابرات

75.000.000.000*12ورسوم تأسيس
900,000,000,000

1,606,268,855,7881,717,225,869,932110,957,014,1441,717,225,869,93249,142,586,932

49,142,586,932

المجموع

مجموع الواردات الصافية لعام 2006 هي: 1.606.268.855.788 - 46.146.885.578 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) = 1.560.121.970.210 ل.ل.

مالحظة: مجموع الواردات الصافية لعام 2007 هي: 1.717.225.869.932 - 49.142.586.932 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) = 1.668.083.283.000 ل.ل.

 = (T.V.A) :الرسم البلدي من خارج الموازنة

900,000,000,000

مجموع البند السادس:

18,000,000,000 900,000,000,000 882,000,000,000

مجموع البند الرابع:
5

6

67,171,000,00019,011,000,000

مجموع البند الخامس:

إيرادات متنوعة

مجموع البند الثالث:

48,160,000,000

0 4299,750,000 299,750,0000 إيرادات التلكس

دقيقة هنارية=ن/ددقيقة ليلية= ل/ددقيقة=ددقيقة دولية=د/ددوالر أمريكي=أ/دلرية لبنانية= ل مشترك= م  لرية لبنانية دولية=د/ل

السنة
خطوط ملغاة

حمصلة ملغاة خطوط

العدد
290.344   

8.987

القيمة

القيمة الغري حمصلة  423.262.652.000
420.257.708.000 3.004.944.000



موازنة2006

حمصل2006

مشروع موازنة2007

بيان اإليراداتالرمز
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

4,677,0004,922,2185,347,000

1,110,0001,166,1531,200,000 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

556,000578,501441,000 ضريبة على االمالك12

2,351,0002,457,0652,942,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

400,000461,131493,000 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية14

260,000259,368271,000 االيرادات الضريبية االخرى15

1,980,0001,945,2732,328,000

1,446,0001,428,1581,843,000 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة26

443,000425,597393,000 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات27

4,0004,4214,000 الغرامات والمصادرات28

87,00087,09788,000 االيرادات غير الضريبية المختلفة29

6,657,0006,867,4917,675,000

4,538,0004,165,000 القروض الداخلية56

4,538,0004,165,000

 القروض الخارجية57

4,538,00004,165,000

11,195,0006,867,49111,840,000

 مجموع الجزء الثاني

 المجموع العام:

 مجموع القروض الداخلية

 مجموع القروض الخارجية

مقارنة إمجايل اإليرادات

 االيرادات الضريبية

 االيرادات غير الضريبية

 مجموع الجزء األول

(مباليني اللريات)



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

4,677,0004,922,2185,347,000 االيرادات الضريبية   1

1,110,0001,166,1531,200,000 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال  11 

1,108,0001,164,1711,198,000 ضريبة على الدخل 111  

435,000441,821446,000 ضريبة الدخل على األرباح11101   

190,000195,868198,000 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

93,00098,00699,000 ضرائب دخل على رؤوس األموال المنقولة11104   

375,000415,463442,000 ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 5 بالمئة

15,00013,01313,000 غرامات (ضريبة على الدخل)11109

2,0001,9822,000 ضرائب أخرى على الدخل119  

2,0001,9822,000 ضرائب أخرى على الدخل11901   

556,000578,501441,000 ضريبة على االمالك  12 

92,00094,082108,000 ضريبة على األمالك المبنية 121  

92,00079,15393,000 ضريبة على األمالك المبنية12101   

836 ضرائب اخرى على االمالك المبنية

14,09315,000 غرامات (ضريبة على االمالك المبنية)12109

199,000203,25839,000 رسم االنتقال 122  

199,000200,21837,000 رسم االنتقال12201

3,0402,000 غرامات (رسم االنتقال)   

265,000281,161294,000 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

265,000281,161294,000 الرسوم العقارية12301   

 ضريبة التحسين12302   

 رسم تجديد سند ملكية12303   

 غرامات (ضرائب غير متكررة على االمالك)

000 ضرائب على األمالك البحرية 124

 ضرائب على األمالك البحرية12401 

000 ضرائب أخرى على االمالك 129  

 ضرائب أخرى على االمالك12901   

2,351,0002,457,0652,942,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

535,000615,053943,000 الرسوم الداخلية على السلع 131  

170,000230,284498,000 الرسوم على المواد الملتهبة

5,0004,9696,000 رسوم المسكرات والمشروبات الروحية13102   

1,190 رسوم على المشروبات غير الروحية13103   

150,000161,972198,000 رسم التبغ و التنباك

(مباليني اللريات)

مقارنة اإليرادات واحلاصالت األخرى

2007

2006

2006

مشروع موازنة

حمصل

موازنة



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

(مباليني اللريات)

1 رسم السبيرتو

34 رسم الترابة13105   

210,000216,544241,000 رسم االستهالك الداخلي للسيارات

 رسوم داخلية اخرى على السلع   

59 غرامات (رسوم داخلية اخرى على السلع)

0580 أرباح ادارات الحصر 132  

 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

58 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

7,0007,5857,000 الرسوم على الخدمات 133  

4,0005,5286,000 ضريبة المالهي13301   

3,0001,9221,000 رسوم  المراهنات13302   

72 رسوم  داخلية على ورق اللعب

63 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

2,0001,0092,000 ضريبة على المبيعات 134  

2,0008562,000 ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية13401   

153 غرامات (ضريبة على المبيعات)

1,625,0001,658,7331,805,000 الضريبة على القيمة المضافة135

1,625,0001,654,9531,805,000 الضريبة على القيمة المضافة13501

3,780 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)13508

182,000174,627185,000 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

110,000109,134110,000 رسوم على السيارات13901   

552 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

72,00064,35375,000 رسوم مغادرة االراضي اللبنانية13903

588 غرامات (رسوم اخرى على السلع و الخدمات)   

400,000461,131493,000 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية  14 

400,000461,131493,000 رسوم على االستيراد 141  

400,000461,131493,000 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

 ضريبة المبيعات على السلع والبضائع14201   

000 رسوم الجمارك على التصدير 142  

 رسوم الجمارك على التصدير14201   

000 رسوم اخرى على التجارة والمبادالت الدولية 149  

 رسوم اخرى على التجارة والمبادالت الدولية14901  

260,000259,368271,000 االيرادات الضريبية االخرى  15 

260,000257,772269,000 رسوم الطابع المالي 151  

260,000167,509180,000 رسم طابع نقدي15101   

84,54683,000 رسم طابع اميري15102

5,7176,000 غرامات (رسوم الطابع المالي)   

000 الرسم المقطوع152

 الرسم االمهني المقطوع15201

01,5962,000 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

1,5962,000 واردات التعمير15901 



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

(مباليني اللريات)

1,980,0001,945,2732,328,000 االيرادات غير الضريبية   2

1,446,0001,428,1581,843,000 حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة  26 

1,405,0001,393,9751,681,000 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

50,00042,111120,000 ايرادات كازينو لبنان26101   

1,131 ايرادات المغارات واآلثارات والمتاحف26102   

50,00060,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

 ايرادات من وفر موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

55,00053,00050,000 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

1,250,0001,297,6931,451,000 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

40 ايرادات استيراحات

00113,000 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

113,000 ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)26201   

35,00028,75645,000 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

34,00026,14742,000 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

 حاصالت من بيع أصول ثابتةمالك الدولة الخاصة االخرى

1,0002,6093,000 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

000 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

6,0005,4274,000 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

6,0005,4274,000 فوائد26901   

 حاصالت االسهم الحكومية26902

443,000425,597393,000 الرسوم والعائدات االدارية والمبيعات  27 

353,000341,638308,000 رسوم ادارية 271  

17,00017,13617,000 رسوم كتاب العدل27101   

1,0003651,000 الرسوم القنصلية27102   

115,000111,49390,000 رسوم االمن العام27103   

160,000155,619143,000 رسوم السير27104   

20,00019,19520,000 الرسوم القضائية27105   

22,00022,67322,000 رسوم السوق27106   

18,00015,15715,000 غرامات (رسوم ادارية)27109   

25,00019,01820,000 عائدات ادارية 272  

 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

178 رسوم المنائر27202   

5,0003795,000 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية27203   

8,0009,1445,000 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

5,0002,8335,000 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

 رسوم المطارات27206   

7,0005,9705,000 ايرادات رئاسة الموانئ27207   

19 غرامات (عائدات ادارية)

237 رسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للموسيقى



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

(مباليني اللريات)

258 رسوم امتحانات الكولوكيوم

3,0003,3113,000 مبيعات 273  

2,0003,1522,000 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

1,00011,000 حاصالت مبيعات المجلة القضائية

158 ثمن لوحة عمومية27303   

 مبيعات اخرى27309   

52,00049,81352,000 رسوم اجازات 274  

48,00046,02948,000 رسوم اجازات عمل27401   

235 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

4,0002791,000 غرامات (رسوم اجازات)

3,2703,000 رسوم اخرى على االجازات27409   

10,00011,81710,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

15 حاصالت مصلحة البارود والمتفجرات

16 رسوم االحراج 

1,000382 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

9,00011,40410,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

4,0004,4214,000 الغرامات والمصادرات  28 

4,0003,7924,000 غرامات واحكام نقدية 281  

4,0003,7744,000 غرامات سير28101   

18 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

060 مصادرات 282  

6 مصادرات28201 

06230 عقوبات 283  

623 عقوبات28301   

87,00087,09788,000 االيرادات غير الضريبية المختلفة  29 

85,00085,33286,000 حسومات تقاعدية 291  

85,00085,33286,000 حسومات تقاعدية29101   

000 حاصالت البريد 292  

 حاصالت البريد29201   

000 مساهمة الموازنات الملحقة في نفقات الموازنة العامة 293 

 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

 موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

 موازنة المواصالت السلكية والالسلكية29303   

04710 الهبات الجارية الداخلية 294  

471 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

 هبات جارية من حكومات اجنبية29402   

000 الهبات الجارية الخارجية 295  

 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

 هبات جارية من منظمات دولية29502   

 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   



بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
مشروع موازنة

2006
محصل 2006

مشروع موازنة

2007

(مباليني اللريات)

 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

2,0001,2942,000 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  

2,0001,2392,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

 استردادات29902   

 ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية

55 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29903   

6,657,0006,867,4917,675,000

440,000427,365425,000 ايرادات خزينة مختلفة   3

 ايردات الخزينة

 الذمم

 البلديات

 الودائع

 حسابات الغير االخرى

7,097,0007,294,8568,100,000 المجموع

مجموع ايرادات الموازنة



2007

(مباليني اللريات)

قيمـةشــرحالرمز

5,347,000 االيرادات الضريبية1

2,328,000 االيرادات غري الضريبية2

 حاصالت بيع األصول الثابتة وتسديد السلفات3

 إيرادات خزينة خمتلف مبا فيها تسديد السفات4

مقارنة االيرادات واحلاصالت األخرى 

موازنة



2006
2006
2007

بيان اإليراداتالرمز
موازنة

2006 

حمصل 

موازنة 2006

موازنة

2007

4,538,0004,165,000القروض الداخلية5

4,538,0004,165,000القروض الداخلية56

4,538,0004,165,000القروض الداخلية561

4,538,0004,165,000القروض الداخلية56101

القروض اخلارجية57

ديون خارجية572

حمصل
مشروع موازنة

مقارنة االيرادات واحلاصالت األخرى 

موازنة

(مباليني اللريات)



رقم

الباب
الجزء الثانيالجزء األولبيان باألبواب

مجموع 

النفقات المقدرة
11,404,0001,502,00012,906,000رئاسة الجمهورية1

49,566,0002,304,00051,870,000مجلس النواب2

312,555,501268,499,250581,054,751رئاسة مجلس الوزراء3

1,699,3403,0001,702,340المجلس الدستوري4

51,003,325162,00051,165,325وزارة العدل5

111,408,0002,951,000114,359,000وزارة الخارجية والمغتربين6

610,047,09523,093,000633,140,095وزارة الداخلية والبلديات7

87,809,1241,207,384,0001,295,193,124وزارة المالية8

50,715,976123,469,000174,184,976وزارة األشغال العامة والنقل9

1,091,363,59527,575,7681,118,939,363وزارة الدفاع الوطني10

861,593,50769,736,500931,330,007وزارة التربية والتعليم العالي11

360,731,670900,000361,631,670وزارة الصحة العامة12

23,795,30070,00023,865,300وزارة االقتصاد والتجارة13

38,626,7921,737,50040,364,292وزارة الزراعة14

10,873,500010,873,500وزارة االتصاالت15

107,448,50082,000107,530,500وزارة العمل16

18,993,5003,099,00022,092,500وزارة اإلعالم17

6,898,50056,263,00063,161,500وزارة الطاقة والمياه18

11,145,83440,00011,185,834وزارة السياحة19

16,593,9642,007,50018,601,464وزارة الثقافة20

3,193,0002,520,0005,713,000وزارة البيئة21

5,786,13667,0005,853,136وزارة المهجرين22

6,103,5007,074,00013,177,500وزارة الشباب والرياضة23

102,093,073110,000102,203,073وزارة الشؤون االجتماعية24

4,375,400102,0004,477,400وزارة الصناعة25

4,900,000,00004,900,000,000الديون المتوجبة األداء26

1,000,000,00001,000,000,000معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة27

183,424,3500183,424,350احتياطي الموازنة28

10,039,248,4821,800,751,51811,840,000,000

81,980,00020,00082,000,000مديرية اليانصيب الوطني108

40,419,500292,00040,711,500 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

1,570,848,28397,235,0001,668,083,283االتصاالت115

1,693,247,78397,547,0001,790,794,783

11,732,496,2651,898,298,51813,630,794,783

جدول رقم ( 1 ) لعام 2007

باعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة 
موزعة على األبواب

المجموع العام

مجموع الموازنات الملحقة

مجموع الموازنة العامة

(بآالف الليرات)

مشروع موازنة العام 2007



رقم

الفصل
المجاميعالجزء الثاني (ب)الجزء الثاني (أ)الجزء األولتعيين الفصول

5,855,00033,735,00039,590,000المديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت1

434,556,50063,500,000498,056,500المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت2

15,671,00015,671,000المصلحة اإلدارية المشتركة3

251,500251,500إدارة المراقبة العامة4

1,100,500,0001,100,500,000الديون المتوجبة األداء5

1,100,000,000مخصصات الخزينة العامة

500,000تعويضات نهاية الخدمة

14,014,28314,014,283احتياطي الموازنة7

1,570,848,28397,235,0001,668,083,283

1,668,083,283أرقام مشروع موازنة العام 2007

1,560,121,970أرقام موازنة العام 2006

107,961,313

النسبة المئوية

الزيادة

6.92%

( 2 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي باالعتمادات المرصدة لموازنة االتصاالت

2007 االعتمادات المرصدة لعام

(بآالف الليرات)

المجاميع



رقم

الفصل
المجاميعالجزء الثاني تعيين الفصول

81,478,400مديرية اليانصيب الوطني1
منها 57 مليار 

مخصصات الخزينة العامة
20,00081,498,400

0الديون المتوجبة األداء

0أحكام قضائية ومصالحات

501,600احتياطي الموازنة4

20,00082,000,000

أرقام مشروع موازنة العام 2007

82,000,000أرقام موازنة العام 2006

82,000,000

81,980,000

0

501,600

0

( 3 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي باالعتمادات المرصدة لموازنة 

االعتمادات المرصدة لعام 2007

(بآالف الليرات)

مديرية اليانصيب الوطني

الجزء األول

النسبة المئوية

0الزيادة أو النقصان

المجاميع



رقم

الفصل
المجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

39,734,755292,00040,026,755المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

0أحكام قضائية ومصالحات

684,745684,745احتياطي الموازنة4

0وفر الموازنة (مال االحتياط)

40,419,500292,00040,711,500

40,711,500أرقام مشروع موازنة العام 2007

41,000,000أرقام موازنة العام 2006

-288,500 

النسبة المئوية

الزيادة أو النقصان

-0.70%

المجاميع

( 4 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي باالعتمادات المرصدة لموازنة 

االعتمادات المرصدة لعام 2007

(بآالف الليرات)

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري



رقم

الفصل
المجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

0

5,347,000,0005,347,000,000اإليرادات الضريبية1

2,328,000,0002,328,000,000اإليرادات غير الضريبية2

00حاصالت بيع األصول الثابتة3

00الهبات4

1
القروض المعقودة من الدولة 

لصالح الخزينة
4,165,000,0004,165,000,000

7,675,000,0004,165,000,00011,840,000,000

11,840,000,000أرقام مشروع موازنة العام 2007

11,195,000,000أرقام موازنة العام 2006

( 5 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة للموازنة العامة 

االعتمادات المرصدة لعام 2007

(بآالف الليرات)

الجزؤ األول (واردات عادية)

الجزء الثاني (واردات استثنائية)

النسبة المئوية

الزيادة أو النقصان

35.17%

المجاميع



تعيين الجزءرقم الجـزء
الواردات المقدرة

لعام 2007

1,668,083,283االستثمارالجزء األول

واردات استثنائيةالجزء الثاني

1,668,083,283

1,668,083,283أرقام مشروع موازنة العام 2007

1,560,121,970أرقام موازنة العام 2006

107,961,313الزيادة

النسبة المئوية

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

( 6 ) جدول رقم

6.92%

المجموع

لموازنة االتصاالت

(بآالف الليرات)

2007 مشروع موازنة العام



رقم

الفصل

الواردات المقدرة

لعام 2007

182,000,000

20

82,000,000

82,000,000

82,000,000

0

0.00% النسبة المئوية

تعيين الفصول

مأخوذات من مال االحتياط

واردات مديرية اليانصيب الوطني

المجموع

أرقام موازنة العام 2006

أرقام مشروع موازنة العام 2007

( 7 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

(بآالف الليرات)

لموازنة مديرية اليانصيب الوطني

الزيادة أو النقصان



رقم

الفصل

الواردات المقدرة

لعام 2007

123,476,000

2

317,235,500

4

40,711,500

40,711,500

41,000,000

-288,500 

-0.70%

( 8 ) جدول رقم

2007 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

(بآالف الليرات)

لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

النسبة المئوية

المجاميع

أرقام موازنة العام 2006

أرقام مشروع موازنة العام 2007

الزيادة أو النقصان

تعيين الفصول

مأخوذات من مال االحتياط

حاصالت مكتب الحبوب والشمندر السكري

رسوم القمح والدقيق والسكر والمصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية

مساهمة من الموازنة العامة
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