
  قرار وزير المالية
  21/8/1996: تاريخ    6271/1: رقم

  
  .من التداولمن الطوابع المالية  آالف ليرة لبنانية الخمسةسحب فئة : الموضوع

  
  إن وزير المالية بالوكالة، 

  ،25/5/1995 تاريخ 6812بناًء على المرسوم رقم 
  ،9/6/1995 تاريخ 6847بناًء على المرسوم رقم 

قـانون رسـم الطـابع      ( وتعديالته   5/8/1967 تاريخ   67إلشتراعي رقم   بناًء على المرسوم ا   
  ،)المالي

 تـاريخ   7702/1 والمعـدل بـالقرار رقـم        4/12/1993 تاريخ   6591بناًء على القرار رقم     
  . 1993 المتعلق بتحديد فئات وكميات الطوابع المالية المجاز إصدارها لعام 18/6/1994

  ام، بناًء على إقتراح مدير المالية الع
  

  :يقـرر ما يأتــي 
 فئة الخمسة 21/8/1996تسحب من التداول، وتعتبر الغية إعتباراً من تاريخ : المادة األولـى  

آالف ليرة لبنانية من الطوابع المالية المجاز إصدارها بموجـب القـرار رقـم              
  . 18/6/1994 تاريخ 7702 والقرار رقم 4/12/1993 تاريخ 6591

ى أية جهة عامة أو خاصة، وعلى أي كان من المـوظفين أو غيـرهم                يمنع عل  :المادة الثانية 
إستعمال الطوابع المالية من الفئة المذكورة على الصكوك والكتابات والمستندات          
من أي نوع كان وأياً كان شكلها وذلك تحت طائلة المالحقة الجزائيـة بجـرم               

  . التزوير وإستعمال المزور
ين المحليين وأمناء الصناديق الموجودة لديهم هذه الفئة مـن          يطلب من المحتسب  : المادة الثالثة 

الطوابع اإلمتناع فوراً عن بيعها من الجمهور أو الباعة وتسليم أرصدة ما لديهم             
من هذه الفئة إلى أمين صندوق الطوابـع المركـزي فـي دائـرة المحاسـبة                

يخ والصناديق، مع كشف بالكميات المستلمة من هذه الطوابـع متـضمناً تـوار            
إستالمها، وأرقامها والكميات المباعة من المرخصين وأرقامها وتواريخ البيـع،          
والكميات المباعة من الجمهور، وأرقام وتواريخ إيصاالت تسديد ثمنهـا إلـى            
الصندوق المالي، والكميات الباقية لديهم وأرقامها، في مهلة شهر من تاريخـه            

  .تحت طائلة المالحقة التأديبية



 يطلب من المرخصين الباعة الموجودة لديهم هذه الفئة من الطوابـع اإلمتنـاع              :المادة الرابعة 
فوراً عن بيعها من الجمهور وتسليم أرصدة ما لـديهم إلـى لجنـة اإلشـراف                
والتدقيق على صناديق الطوابع في دائرة المحاسبة والصناديق مرفـق بكـشف            

من هذه الطوابع متضمناً تـواريخ      ينظمونه على مسؤوليتهم بالكميات المستلمة      
إستالمها، وأرقامها والكميات المباعة من الجمهور وأرقامها وتـواريخ البيـع           
والكميات الباقية لديهم وأرقامها ومراكز الشراء، وذلك في مهلة تنتهي في تمام            

 تحت طائلـة فقـدان حقهـم        15/9/2007الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم       
  . باإلستبدال

لمرخصون أصحاب العالقة إيصاالً بكميات الطوابع المعادة من قـبلهم          يعطى ا   
على أن يصار إلى تسليمهم في خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليصال، كميـات              

  . من فئات الطوابع المالية األخرى بما يعادل قيمة الطوابع المعادة من قبلهم
 : تؤلف لجنة من السادة:المادة الخامسة

  ضواًع   درويش الحصري-  
  رئيساً     خليل جبور -  
  . عضواً     على الخليل-  

مهمتها تعداد كميات الطوابع المالية من فئة الخمسة آالف ليـرة الموجـودة             
بتاريخه في المستودع، وكميات الطوابع المالية المعـاد مـن المحتـسبيات            
وأمناء الصناديق والباعة إلى أمين صندوق الطوابـع المركـزي بإشـراف            

مالي ينتدب لهذه الغاية وتنظيم محضر بإنجاز المهمة ويبلغ         وحضور مفتش   
  . إلى أمين صندوق الطوابع المركزي ولجنة مستودع الطوابع

  . يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة: السادسةالمادة 
 


