
  733مرسوم رقم 
 من 59المادة  أحكامتطبيق  تحديد دقائقوتعديالته ( 2/2/2002تاريخ  7365تعديل المرسوم رقم 

بحاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة  الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة  قانون
  )من الضريبة

 
 

  إن مجلس الوزراء
  نه،م 62بناء على الدستور السيما المادة 

  
 الضريبة على القيمة المضافة) وال سيما( وتعديالته 14/12/2001تاريخ  379قانون رقم العلى  بناء

  منه، 17البند ط من المادة 
 59وتعديالته (تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة  2/2/2002تاريخ  7365رقم  بناء على المرسوم

ت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحاال
  منه, 3من الضريبة), السيما المادة 

  على اقتراح وزير المالية، بناء
تاريخ  2014- 252/2013, 2014- 135/2013وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 

19/05/2014،(  
  ,18/09/2014وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

  
 ما يأتي: يرسم

  
  األولى: المادة

وتعديالته (تحديد  2/2/2002تاريخ  7365من المرسوم رقم  3يضاف البند التالي إلى نص المادة 
من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحاالت استرداد  59دقائق تطبيق أحكام المادة 

  الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة):
ومون بصناعة األدوات الطبية المعفاة من الضريبة عمًال بأحكام الفقرة (ط) األشخاص الذين يق –" 

  من القانون." 17من المادة 
  



  2

  الثانية:المادة 
وتعديالته (تحديد  2/2/2002تاريخ  7365م من المرسوم رق 7يضاف البند التالي إلى نص المادة 

لمضافة المتعلقة بحاالت استرداد من قانون الضريبة على القيمة ا 59دقائق تطبيق أحكام المادة 
  الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة):

األشخاص الذين يقومون بصناعة األدوات الطبية المعفاة من الضريبة عمًال بأحكام الفقرة (ط)  –" 
  من القانون." 17من المادة 

 

  الثالثة:المادة 
  .نشرهن تاريخ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به م

  
  2014 تشرين األول 2بعبدا في              مجلس الوزراءصدر عن 

            رئيس مجلس الوزراء
  تمام سالماالمضاء:   
            

  نائب رئيس مجلس الوزراء      االتــــــر االتصـــــــــــــــــوزي  ةـــــــــــــــــــــر الزراعــــــــــــــــــــوزي  وزير األشغال العامة والنقل
  وزير الدفاع الوطنياالمضاء: بطرس حرب                     االمضاء: غازي زعيتر         االمضاء: اكرم شهيب

  االمضاء: سمير مقبل                     
  

  ـــة        وزيــــــــــــــــــــــر السياحــــــــــــــــــــــة     وزيــــــــــر الطاقـــــــــــة والمياهوزير دولة لشؤون مجلس النواب       وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر المالــــــيـــــــــــــــ
  المضاء: علي حسن خليل       االمضاء: ميشال فرعون    االمضاء: ارثيور نظريان           االمضاء: محمد فنيش

  
  ةــــــة العامـــــــــر الصحــــــــــوزي  وزير الخارجية والمغتربين   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصناعــــــــــــــــــــــــوزي  والبلديات وزير الداخلية

  االمضاء: وائل ابو فاعور  االمضاء: حسين الحاج حسن   االمضاء جبـــران باســـــــيل  االمضاء: نهاد المشنوق
  

  وزيــــــــــــــــر االعـــــــــــــــــــــالم      وزير دولة لشؤون التنمية اإلدارية  وزير الشؤون االجتماعية  يئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوزيـــــــــــــــر الب
  ريــــــــــــــــــــجاالمضاء: رمزي جريج     االمضاء: نبيــــــــــــل دي ف  االمضاء: محمد المشنوق     االمضاء: رشيد درباس

  
  نــــــــــــــــــر المهجريـــــــــــــــــــــوزي       ةـــــــــــــــاب والرياضــــــــــر الشبـــــــــــــوزي  لـــــــــــــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــوزي  دلــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوزي

   االمضاء: عبد المطلب الحناوي      االمضاء: البس شبطيني  االمضاء: سجعان قزي   االمضاء: اشرف ريفي
  

  وزير االقتصاد والتجارة    وزيـــــــــــــــــــــــر الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــة    وزير التربية والتعليم العالي
    مــــاالمضاء: أالن حكي     ون عريجياالمضاء: ريم    االمضاء: الياس بو صعب


