
  قرار وزير المالية
  7/3/1998: تاريخ    411/1: رقم

  
وضع طوابع مرقمة فئة األلف ليرة لبنانية قيد التداول وسـحب الطوابـع             : الموضوع

  . غير المرقمة من فئة األلف ليرة لبنانية من التداول
  

  إن وزير المالية بالوكالة، 
  ، 7/11/1996 تاريخ 9501بناًء على المرسوم رقم 

  ، 31/12/1996 تاريخ 9716مرسوم رقم بناًء على ال
قـانون رسـم الطـابع      ( وتعديالته   5/8/1967 تاريخ   67بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم      

  ،)المالي
 المتعلق بوضع بعض فئات الطوابع المالية قيد    14/2/1998 تاريخ   90/1بناًء على القرار رقم     

  التداول، 
  بناًء على إقتراح مدير المالية العام، 

  
  :ــرر ما يأتــييق

 الطوابـع   1998 آذار   16تسحب من التداول، وتعتبر الغية إعتباراً من تاريخ         : المادة األولى 
من فئة األلف ليرة لبنانية من الطوابع       ) التي ال تحمل أرقام   (المالية غير المرقمة    

  . 1998المالية المجاز إصدارها قبل عام 
من فئة األلف ليرة    ) التي تحمل أرقام  ( المالية المرقمة     تبقى قيد التداول الطوابع    :المادة الثانية 

  .14/2/1998 تاريخ 90/1لبنانية الموضوعة بالتداول بموجب القرار رقم 
 على أية جهة عامة أو خاصة، وعلى أي كان من مـوظفين أو غيـرهم      يمنع: المادة الثالثـة  

فئة األلف ليرة   من  ) التي ال تحمل أرقام   (إستعمال الطوابع المالية غير المرقمة      
التي تم سحبها من التداول بموجب هذا القـرار علـى الـصكوك والكتابـات               
والمستندات من أي نوع كان وأياً كان شكلها وذلـك تحـت طائلـة المالحقـة                

  . الجزائية بجرم التزوير وإستعمال المزور
 هذه الطوابـع     يطلب من المحتسبين المحليين وأمناء الصناديق الموجودة لديهم        :المادة الرابعة 

غير المرقمة من فئة األلف ليرة اإلمتناع فوراً عن بيعها من الجمهور أو الباعة              
وتسليم أرصدة ما لديهم من هذه الفئة إلى لجنة اإلشراف والتدقيق على صناديق             

 السيد عل دياب مع     – رياض الصلح    –الطوابع والكائنة في مبنى وزارة المالية       



هذه الطوابع متضمناً تواريخ إسـتالمها، وأرقـام        كشف بالكميات المستلمة من     
طلحياتها وتواريخ بيعها، والكميات المباعة من الجمهـور، وأرقـام وتـواريخ            
إيصاالت تسديد ثمنها إلى الصندوق المالي، والكميات الباقيـة لـديهم وأرقـام             
طلحياتها، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ هذا القرار تحت طائلة المالحقـة             

  . ديبيةالتأ
 يطلب من الباعة المرخصين الموجودة لديهم هذه الفئة مـن الطوابـع يغـر               :المادة الخامسة 

المرقمة من فئة األلف ليرة اإلمتناع فوراً عن بيعها من الجمهور وتسليم أرصدة             
ما لديهم من هذه الفئة إلى لجنة اإلشراف والتدقيق علـى صـناديق الطوابـع               

 السيد على ديـاب مرفـق       – رياض الصلح    –لية  والكائنة في مبنى وزارة الما    
بكشف ينظمونه على مسؤوليتهم بالكميات المستلمة من هذه الطوابـع متـضمناً            
تواريخ إستالمها، وأرقام طلحياتها والكميات المباعة مـن الجمهـور وأرقـام            
طلحياتها وتواريخ بيعها والكميات الباقية لـديهم وأرقـام طلحياتهـا ومراكـز             

ك في مهلة تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة مـن ظهـر يـوم               الشراء، وذل 
  .  تحت طائلة فقدان حقه باإلستبدال1998 نيسان 15األربعاء الواقع في 

يعطى المرخصون أصحاب العالقة إيصاالً بكميات الطوابع المعادة من قـبلهم             
 1998 أيـار    14على أن يصار إلى تسليمهم في خالل شهر واحد من تـاريخ             

ات من فئات الطوابع المالية األخرى بما يعادل قيمة الطوابع المعـادة مـن              كمي
  . قبلهم

يطلب من األشخاص والمؤسسات الذين توجد بحوزتهم طوابع غير مرقمـة           : المادة السادسة 
 15من فئة األلف ليرة اإلمتناع عن إستعمالها وأن يتقدموا ضمن مهلة أقصاها             

  :  بطلب اإلستبدال من1998نيسان 
لصناديق المالية التي إشتروا منها هذه الطوابـع فـي بيـروت أو سـائر               ا -

  .المحافظات واألقضية
لجنة اإلشراف والتدقيق على صناديق الطوابع والكائنة فـي مبنـى وزارة             -

 السيد علي دياب للطوابع التي تم شـراءها مـن           – رياض الصلح    –المالية  
 . مرخصين ولم يتم إستبدالها من قبل المرخصين

 :  أن يرفق بطلب اإلستبدال الطوابع والمستندات التاليةيجب -

  . إسم الشاري وعنوانه مع ذكر رقم الهاتف في حال وجوده -1
 . إسم البائع أو أمين الصندوق أو المرخص وعنوانه -2

 . عدد الطوابع المنوي إستبدالها وأرقام طلحياتها وقيمها -3



 . إرفاق صورة عن تذكرة هويته بهذا البيان -4

يعطي أمين الصندوق أو لجنة اإلشراف والتدقيق علـى صـناديق الطوابـع             : ابعةالمادة الس 
إيصاالً لصاحب العالقة بكمية الطوابع المستلمة منه علـى أن يـصار إلـى              

 كميات مـن فئـات      1998 أيار   22تسليمهم في خالل شهر واحد من تاريخ        
صـحاب  الطوابع المالية األخرى بما يعادل قيمة الطوابع المعادة مـن قبـل أ            

  . العالقة
 يحيل أمناء صناديق الطوابع البيانات والطوابع المسلمة إليهم من قبل األشخاص            :المادة الثامنة 

والمؤسسات إلى لجنة اإلشراف والتدقيق على صـناديق الطوابـع المؤلفـة            
 والكائنة في مبنى وزارة 15/4/1995 تاريخ  1ص/295بموجب المذكرة رقم    

دين وجهة نظـرهم فـي صـحة المعلومـات           مب – رياض الصلح    –المالية  
  . 1998 نيسان 27وإقتراحاتهم بشأن اإلستبدال المطلوب في مهلة أقصاها 

  :  مهمة لجنة اإلشراف والتدقيق:المادة التاسعة
إستالم الطوابع والبيانات المرفقة من المحتسبين المحليين وأمناء الـصناديق         -1

ة المرخصين واألشخاص   في المحافظات واألقضية وصناديق بيروت والباع     
  . والمؤسسات وذلك بإشراف وحضور مفتش مالي ينتدب لهذه الغاية

التدقيق في هذه البيانات ورفع تقرير إلى وزير المالية بالتسلسل اإلداري في             -2
 : ضوء ذلك وإقتراح أحد األمرين اآلتيين

  .  إما إستبدال الطوابع إذا لم يوجد أي مانع يحول دون ذلك - أ
الطوابع إذا تبين وجود إشـكاالت أو شـك فـي صـحة             عدم إستبدال    - ب

 . المعلومات والبيانات وكذلك في مصدر شراء الطوابع

  . يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة: المادة العاشرة
 


