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إف رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ال سيما المادة  85منو
وبما أف الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوـ رقم  96098تاريخ  9140 /99/6مشروع
القانوف المعجل الرامي إلى تحديد أصوؿ المحاسبة العمومية .
وبما أنو انقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة ىذا المشروع إلى مجلس النواب دوف أف يبت بو .
وبناء على اقتراح وزير المالية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستو المنعقدة بتاريخ  03كانوف األوؿ ، 9140

يرسم ما يأتي :

المػػادة األولػػى  :يوضػػع موضػػع التنميػػذ مشػػروع القػػانوف المعجػػل المحػػاؿ علػػى مجلػػس النػػواب بموجػػب المرسػػوـ رقػػم
 96098تاريخ  9140/99/6وىذا نصو :

الباب األوؿ
أحكاـ عامة
المػػادة  : 9يحػػدد ىػػذا القػػانوف أصػػوؿ إعػػداد موازنػػة الدولػػة  ،وتنميػػذىا  ،وقطػػع حسػػابها  ،وإدارة األمػػواؿ
العمومية  ،واألمواؿ المودعة في الخزينة .
المادة  : 1األمواؿ العمومية ىي أمواؿ الدولة  ،والبلديات  ،والمؤسسات العامة التابعة للدولػة أو البلػديات ،
وأمواؿ سائر األشخاص المعنويين ذوي الصمة العمومية .
المػػادة  : 0الموازنػػة صػػر تش ػريعي تقػػدر فيػػو نمقػػات الدولػػة ووارداتهػػا عػػن سػػنة مقبلػػة وتجػػاز بموجبػػو الجبايػػة
واإلنماؽ .
المادة  : 6تتألف الموازنة من قانوف الموازنة والجداوؿ اإلجمالية والتمصيلية الملحقة بو .
 )9المادة  11من القانوف رقم  44/88تاريخ : 9144/1/0

تحل عبارة  " :الجزء الثاني " محل عبارة "الجزء الثاني " و " الجزء الثالث " أينما وردت العبارة الثانية من قانوف المحاسبة العمومية .
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المادة  : 8قانوف الموازنة ىو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة .
يحتوي ىذا القانوف علػى أحكػاـ أساسػية تقضػي بتقػدير النمقػات والػواردات  ،وإجػازة الجبايػة  ،وفػت
االعتمادات الالزمة لإلنماؽ  ،وعلى أحكاـ خاصة تقتصر على ما لو عالقة مباشرة بتنميذ الموازنة .
المادة  : 4تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة  ،وموازنات ملحقة  ،وموازنات استثنائية .
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات االستثنائية بقػوانين خاصػة  ،وتطبػل عليهػا أحكػاـ ىػذا القػانوف
 ،إال إذا تضمنت األحكاـ الخاصة بها نصوصاً مخالمة .

المادة  : 7توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أوؿ كانوف الثاني وتنتهي في  09كانوف األوؿ .
المادة  : 5تقيد الواردات والنمقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعليا في خاللها .
المػػادة  : 1يمكػػن تصػػحي األخطػػاء الماديػػة واألخطػػاء فػػي التنسػػيب بقػرار مػػن وزيػػر الماليػػة يصػػدر بنػػاء علػػى
طلب اإلدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية .
المادة  : 93تقسم الموازنة إلى قسمين :
 -9قسم النمقات  ،ويتضمن االعتمادات الممتوحة بمواجهة ىذه النمقات .
 -1قسم الواردات  ،ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية ىذه االعتمادات .
المادة  : 99االعتمادات على نوعين :
-

أساسية وىي التي تمت بموجب قانوف الموازنة .

 إضػػافية وىػػي التػػي تػزاد إلػػى االعتمػػادات األساسػػية بعػػد نشػػرالموازنة .
واالعتمادات اإلضافية على نوعين :
-

تكميلية وىي التي تمت لمواجهة نقص في بند معين .

-

استثنائية وىي التي تمت لمواجهة نمقة لم يخصػص لهػا أصػال
أي اعتماد في الموازنة .

المادة  : 91ال تمت االعتمادات إال ضمن نطاؽ الموازنات المذكورة في المادة . /4/
غير أنو يجوز بصورة استثنائية فت اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أف يدوف فيها .
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الباب الثاني
إعداد الموازنة العامة
المادة  : 90يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنمقات وزارتو عن السنة التالية  ،ويرسػلو إلػى
وزيػ ػػر الماليػ ػػة مشػ ػػموعاً بالمسػ ػػتندات واإلحصػ ػػاءات واإليضػ ػػاحات الالزمػ ػػة لتبريػ ػػر كػ ػػل اعتمػ ػػاد مػ ػػن
االعتمادات المطلوبة  ،وذلر وفقاً ألصوؿ يحددىا وزير المالية .

المادة  : 96يقدر وزير المالية الواردات باالستناد إلى تخمينات وزارتػو وتخمينػات الػوزراء الػذين يقومػوف بطػرح
أو جباية بعض الواردات لحسابو .
المادة  : 98تقدر واردات السنة الجديدة استناداً إلى العنصرين التاليين :

آ  -تحصيالت السنة األخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها .

ب  -تحصيالت األشهر المنصرمة من السنة الجارية .
ولوزير المالية أف يعدؿ التقدير على أساس أوضاع يعتمدىا  ،على أف يبرر أسبابها .
المادة : 94يجمع وزير الماليػة تقػديرات النمقػات  ،ويقابلهػا بتقػديرات الػواردات ويضػع مشػروع الموازنػة بعػد أف
يؤمن التوازف بين قسميها ،
وإذا جاوزت االعتمادات المطلوبة الػواردات المقػدرة كػاف علػى وزيػر الماليػة أف يػؤمن التػوازف بػاقتراح
ما يراه ضرورياً من التدابير التالية :

آ  -تخميض النمقات .

ب  -تغطية المرؽ بمأخوذات من ماؿ االحتياط إذا كاف ذلر ممكناً .
ج  -إيجاد موارد جديدة .

المػػادة  : 97يقػػدـ وزيػػر الماليػػة مشػػروع الموازنػػة إلػػى مجلػػس الػػوزراء قبػػل أوؿ أيلػػوؿ مشػػموعاً بتقريػػر يحلػػل فيػػو
االعتمادات المطلوبة  ،والمروقات الهامة بين أرقاـ المشروع وبين أرقاـ موازنة السنة الجارية .

المادة  : 95يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة فػي صػيغتو النهائيػة  ،ويودعػو السػلطة التشػريعية ضػمن المهلػة
المحددة في الدستور .
ويق ػػدـ وزي ػػر المالي ػػة إل ػػى الس ػػلطة التشػ ػريعية  ،قب ػػل أو تشػ ػرين الث ػػاني  ،تقريػ ػراً ممصػ ػالً ع ػػن الحال ػػة
االقتصادية والمالية في البالد  ،وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة .

المػػادة  : 91ال يجػػوز إدخػػاؿ أي زيػػادة علػػى مشػػروع الموازنػػة  ،أو مشػػاريع االعتمػػادات اإلضػػافية  ،خػػالؿ
المناقشػػة بهػػا ف ػػي اللجنػػة النيابي ػػة المختصػػة وفػػي مجل ػػس النػػواب  ،إال بع ػػد اخػػذ رأي وزارة المالي ػػة
الخطي وموافقة مجلس الوزراء .
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المصل األوؿ
النمقات
المادة  : 13المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ .9144/1/0
()9

تقسم موازنة النمقات إلى جزأين :
 الجزء األوؿ  :ويحتوي على النمقات العادية .-

الجزء الثاني  :ويحتوي على نمقات التجهيز واإلنشاء ومساىمات الدولة اإلنمائية .

يحدد ممهوـ كل من نمقات الجزأين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية .
المادة  : 19المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ .9144/1/0
()1

يوزع كل من الجزأين المذكورين من قسم النمقات إلى أبواب .
ويحدد عدد األبواب في كل جزء بقرار من وزير المالية .

المػػادة  : 11يقسػػم البػػاب إلػػى فصػػوؿ يخػػتص كػػل منهػػا بػػجدارة واحػػدة أو مجموعػػة مػػن اإلدارات أو بمشػػروع
واحد أو مجموعة من المشاريع .
ويقسم المصل إلى بنود يختص كل منها بنمقات من نوع واحد  ،أو نمقات متشػابهة  ،ويقسػم البنػد ،

عند االقتضاء  ،إلى فقرات .
ويعتمد في تقسيم االعتمادات جدوؿ نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية .
المادة  : 10يبين في بند الرواتب :
 -9فيما يتعلل بالموظمين الدائمين والمؤقتين :
-

عدد الموظمين اإلجمالي بحسب المئة  ،مع مجموع رواتبهم وملحقاتها .

 -1فيما يتعلل بالمتعاقدين :
 عددىم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها . -0فيما يتعلل باإلجراء :
آ  -لألجراء الدائمين :
 عددىم مع مجموع أجورىم وملحقاتها .ب  -لألجراء غير الدائمين :
 -مجموع أجورىم وملحقاتها .

 )9المادة  13القديمة  :تقسم موازنة النمقات إلى ثالثة أجزاء ىي :
الجزء األوؿ  :ويحتوي على النمقات العادية .
الجزء الثاني  :ويحتوي على نمقات التجهيز واإلنشاء السنوية .
الجزء الثالث  :ويحتوي على نمقات التجهيز واإلنشاء التي يستوجب تنميذىا أكثر من سنة .
 )1المادة  19القديمة  :توزع األجزاء الثالثة من قسم النمقات أبواباً كما يلي :
 الباب األوؿ لرئاسة الجمهورية . الباب الثاني لمجلس النواب . الباب الثالث لرئاسة مجلس الوزراء . باب خاص بكل وزارة  ،ويضاؼ إلى ىذه األبواب في الجزء األوؿ :باب للديوف المتوجبة األداء وباب الحتياطي الموازنة .
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المػػادة  : 16يمكػػن توزيػػع اعتمػػادات األشػػغاؿ المتشػػابهة إلػػى فق ػرات ضػػمن البنػػد الواحػػد  .وتطبػػل فػػي ىػػذه
الحاؿ األحكاـ التالية :
 -9يعتبر االعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة .
 -1يجوز النقل من االعتماد المرصد ألحد المشاريع إلى مشروع آخر :
آ  -بعد تلزيم األشغاؿ  ،شرط أف يحتمظ بخمسػة عشػر بالمئػة علػى األقػل مػن مقػدار االعتمػاد
األساسي .
ب  -بعد إتماـ المشروع وتصمية الصمقة .
 -0ال يجوز النقل إال لمشروع مماثل للمشروع األوؿ وواقع في المنطقة نمسها .
المادة  - 9 : 18يمرد فػي كػل بػاب مػن قسػم النمقػات فصػل تصػرؼ منػو قيمػة األحكػاـ النقديػة الصػادرة علػى
الدول ػػة والمص ػػالحات الت ػػي تجريه ػػا  ،وذل ػػر عن ػػدما ال تتػ ػوافر له ػػذه النمق ػػات اعتم ػػادات ف ػػي البن ػػود
المختصة .
يغػػذى ىػػذا المصػػل بطريقػػة النقػػل مػػن االعتمػػاد اإلجمػػالي المرصػػد فػػي بػػاب احتيػػاطي الموازنػػة
وفقاً ألحكاـ المادة  14التالية :
 - 1المعدل ػػة ب ػػالقوانين رق ػػم  /91/ت ػػاريخ  9170/0/1ورق ػػم  /91/ت ػػاريخ 9176/8/1
ورقػ ػ ػ ػ ػػم  /01/تػ ػ ػ ػ ػػاريخ  9178/5/15وبالمرسػ ػ ػ ػ ػػوـ االشػ ػ ػ ػ ػػتراعي رقػ ػ ػ ػ ػػم  /60/تػ ػ ػ ػ ػػاريخ
. 9177/8/14
-

تػػرد المبػػالت التػػي اسػػتوفتها الخزينػػة خطػػأ أو بػػدوف وجػػو حػػل عػػن طريػػل تنػ ػزيلها مػػن
حساب إيرادات الموازنة التي قيدت أصال فيهػا  ،أي بقيػدىا فػي الجهػة المدينػة مػن
حساب اإليرادات وال يمت أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية .

 يقي ػػد فػ ػػي حقػ ػػل المب ػػالت المحصػ ػػلة مػ ػػن قط ػػع حسػ ػػاب الموازنػ ػػة األرص ػػدة فقػ ػػط لحسػ ػػاباتاإليرادات(.)9

 -9المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ . 9144/1/0
 يمػػرد فػػي كػػل بػػاب مػػن قسػػم النمقػػات  ،خػػالؿ مػػدة انتقاليػػة تنتهػػي فػػي سػػنة 9144فصل يدعى نمقات السنين السابقة  ،تؤخذ منو المبالت التي ترتبػت لصػال الغيػر فػي
السنوات السابقة لعاـ  9140والتي لم تصرؼ خاللها .
 وال يرصػػد أي اعتمػػاد فػػي المصػػل المػػذكور عنػػد تنظػػيم الموازنػػة  ،بػػل تغطػػى النمقػػاتالتي تصرؼ منو بمأخوذات من ماؿ االحتياط تصدؽ بقانوف قطع الحساب .
المادة  - 9 : 14ترصد في باب احتياطي الموازنة :
آ -اعتمػػادات احتياطيػػة للنمقػػات المشػػتركة بػػين عػػدة وزارات  ،كمسػػاعدات المػػرض والوفػػاة
واألحكاـ النقدية والمصالحات الخ . ...

( )9يجػري إلغػاء ىػذه المقػرة كػل سػػنة بموجػب قػانوف الموازنػة العامػة  ،ويسػتعاض عنهػػا بمقػرة ممػروض أف تكػوف جديػدة  ،إال أف المقػػرة
الجديدة ىي دائما وتماما المقرة الملغاة .
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ب  -اعتمػػاد احتيػػاطي للنمقػػات الطارئػػة  ،يسػػتعمل لتغذيػػة بنػػود الموازنػػة التػػي نمػػذت اعتماداتهػػا أو
لم ػػت اعتم ػػادات اس ػػتثنائية  ،عل ػػى أف ال يق ػػل ى ػػذا االعتم ػػاد االحتي ػػاطي ع ػػن واح ػػد بالمئ ػػة م ػػن
مجموع اعتمادات الجزأين األوؿ والثاني من الموازنة .
 - 1فػػي حػػاؿ نمػػاذ االعتمػػادات المرصػػدة لألحكػػاـ النقديػػة والمصػػالحات يجػػوز للحكومػػة أف تمػػت
بمرسػػوـ يتخػػذ فػػي مجلػػس الػػوزراء االعتمػػادات التكميليػػة الالزمػػة وأف تغطػػي ىػػذه االعتمػػادات
بمأخوذات من ماؿ االحتياط تصدؽ بقانوف قطع الحساب  .وتطبل أيضاً أحكاـ ىػذه المقػرة فػي
حاؿ نماذ االعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرؼ من الخدمة.

 - 0ال تصرؼ أية نمقة من اعتمادات ىذا الباب مباشرة  ،بل تنتقل ىذه االعتمادات عند الحاجػة إلػى
سائر بنود الموازنة على الوجو التالي :
 بقػرار مػػن وزيػػر الماليػػة بنػػاء علػػى اقتػراح اإلدارة المختصػػة  ،وبعػػد تأشػػير المراقػػب المركػػزيلعقد النمقات  ،فيما يتعلل باالعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من المقرة السابقة .
 بمرسػػوـ يصػػدر بنػػاء علػػى اقتػراح الػػوزير المخػػتص ووزيػػر الماليػػة  ،فيمػػا يتعلػػل باالعتمػػاداتالمذكورة في المقطع "ب" من المقرة السابقة .
المادة : 17
 -9مع مراعاة أحكاـ المػادة  58مػن الدسػتور والمػادة  14مػن ىػذا القػانوف  ،ال تمػت االعتمػادات
اإلضافية إال بقانوف .
وتغطػػى ىػػذه االعتمػػادات بطريقػػة النقػػل مػػن بنػػود أخػػرى  ،أو مػػن بػػاب احتيػػاطي الموازنػة أو اخػػذ
من ماؿ االحتياط  ،أو بموارد جديدة .
 -1مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة  14مػػن ىػػذا القػػانوف  ،ال تنقػػل االعتمػػادات مػػن بنػػد إلػػى آخػػر إال
بقانوف.
 -0مع مراعاة المادة  996من ىذا القانوف  ،ال تدور االعتمادات مػن موازنػة سػنة معينػة إلػى موازنػة
السنة التالية إال بقانوف .
المادة : 15
 -9مع مراعاة أحكاـ المادة  16مػن ىػذا القػانوف تنقػل االعتمػادات مػن فقػرة إلػى فقػرة ضػمن البنػد
الواحػػد بق ػرار مػػن الػػوزير المخػػتص بعػػد تأشػػير المراقػػب المركػػزي لعقػػد النمقػػات ويجػػوز النقػػل
بالطريقػػة نمسػػها إلػػى فقػػرة جديػػدة إذا كانػػت ىػػذه المقػػرة ىػػي مػػن نػػوع النمقػػات التػػي يخػػتص بهػػا
البند.
ػابي الػػديوف المتوجبػػة األداء واحتيػػاطي الموازنػػة مػػن فقػػرة إلػػى
 -1تنقػػل االعتمػػادات المرصػػدة فػػي بػ ل
فقرة ضمن البند الواحد  ،بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النمقات .

 -0يجػػوز إجػػراء النقػػل مػػن فقػػرة إلػػى أخػػرى فػػي موازنػػة سػػنة معينػػة لغايػػة  09كػػانوف الثػػاني مػػن السػػنة
الالحقة .
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المصل الثاني
الواردات
المادة  : 11يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزأين :
األوؿ  :ويحتوي على الػواردات العاديػة المخصصػة لتغطيػة نمقػات الجػزأين األوؿ والثػاني مػن قسػم
النمقات .
الثػػاني  :ويحت ػػوي علػ ػى ال ػػواردات المخصصػػة لتغطي ػػة نمق ػػات الج ػػزء الثالػػث م ػػن قس ػػم النمق ػػات .
وتتألف الواردات األخيرة من :
 -9مأخوذات من ماؿ االحتياط .
 -1الواردات التي تخصص أو تحدث بقوانين خاصة .
المادة  : 03يوزع كل جزء من قسػم الػواردات إلػى أبػواب  ،ويقسػم كػل بػاب إلػى فصػوؿ يخػتص كػل منهػا بمئػة
من الواردات  ،ويقسم المصل إلى بنود يختص كل منها بجيراد معين .
ويمرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيو األمواؿ التي تدفعها الخزينة خطأ أو بغير حل وتستردىا فيما بعد .
ويعتمد في تقسيم الواردات جدوؿ نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية .
المػػادة  : 09يمػػرد فػػي كػػل جػػزء مػػن قسػػم الػػواردات بػػاب خػػاص بمصػػل وحيػػد للمػػأخوذات مػػن مػػاؿ االحتيػػاط
ويقسم ىذا المصل إلى بنود وفقاً للجدوؿ النموذجي المذكور في المادة السابقة .

الباب الثالث

تنميذ الموازنة العامة
المصل األوؿ
تنميذ الواردات
القسم األوؿ  :طرح الضرائب والرسوـ
المادة  : 01تطبل على طرح الضرائب والرسوـ األصوؿ التالية ما لم ينص القانوف على خالؼ ذلر .
المادة  ( : 00المعدلة بالقانوف رقم  / 617/تاريخ )1330/9/03
يت ػػولى ط ػػرح الضػ ػرائب المباش ػػرة الت ػػي تجب ػػى بموج ػػب ج ػػداوؿ تكلي ػػف  ،ال ػػدائرة المالي ػػة المركزي ػػة
المختصػػة أو الػػدائرة الماليػػة المختصػػة فػػي المحافظػػة  ،ويعطػػى مػػدير الػػواردات القػػوة التنميذيػػة لهػػذه
الجداوؿ .
ويتػػولى طػػرح الضػرائب والرسػػوـ األخػػرى رئػػيس الػػدائرة الماليػػة أو الوحػػدة المختصػػة فػػي كػػل محافظػػة
بموجب أوامر قبض تصدر عنو .

المػػادة  : 06يمكػػن تػػدارؾ كػػل كتمػػاف أو نقػػص فػػي التكليػػف بالضػرائب والرسػػوـ المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة حتػػى
آخػػر السػػنة الثالثػػة بعػػد السػػنة التػػي كػػاف بجػػب أف بجػػري فيهػػا التكليػػف  ،وذلػػر بموجػػب جػػداوؿ
تكلي ػػف أو أوام ػػر ق ػػبض إض ػػافية للتك ػػاليف المكتوم ػػة  ،وبموج ػػب ج ػػداوؿ تكلي ػػف أو أوام ػػر ق ػػبض
تكميلية للتكاليف الناقصة .
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(عدلت بالمرسوـ رقم /4930/تاريخ . ) 9170/93/8
وفض ػالً عػػن مػػدة التػػدارؾ المنػػوه عنهػػا فػػي المقػػرة األولػػى مػػن ىػػذه المػػادة  ،تتمتػػع الػػدوائر الماليػػة
المختصػػة بمػػدة أخػػرى اسػػتثنائية لتػػدارؾ حػػل الخزينػػة فػػي فػػرض الض ػريبة أو الرسػػم علػػى كػػل رب ػ أو

دخػػل أو إي ػراد أو صػػر يكشػػمو حكػػم قضػػائي أو ق ػرار تحكيمػػي أو تحريػػر تركػػة أو اتمػػاؽ رضػػائي ،
وكذلر لتصحي كل تكليف يتقرر إبطالو .
وتنتهػػي ىػػذه المػػدة االسػػتثنائية بتػػاريخ  09كػػانوف األوؿ مػػن السػػنة التػػي تلػػي سػػنة إق ػرار اإلبطػػاؿ أو
انكشاؼ الرب أو الدخل أو اإليراد أو الصر الخاضع للتكليف .
المػػادة  : 08يعلػػن ع ػػن وضػػع جػػداوؿ التكلي ػػف األساسػػية قي ػػد التحصػػيل بواسػػطة الجري ػػدة الرسػػمية واإلذاع ػػة
والصػػحف المحليػػة  .وتلصػػل عنػػد االقتضػػاء  ،إعالنػػات بهػػذا المعنػػى فػػي مكاتػػب المحتسػػبين وفػػي
أماكن االجتماعات والساحات العمومية  ،وتبػين فػي اإلعػالف المهػل المحػددة للػدفع واالسػتمادة مػن
الحسم القانوني  ،واالعتراض وتاريخ بدء كل منها .
المػػادة  : 04تبػػدأ مهلػػة االعتػراض علػػى الضػرائب الممروضػػة بموجػػب جػػداوؿ تكليػػف أساسػػية إعتبػػاراً مػػن اليػػوـ
التالي لتاريخ نشر اإلعالف المتعلل بها في الجريدة الرسمية .

وتبدأ مهلة االعتراض على الضرائب الممروضة بموجب جداوؿ تكليف إضػافية أو تكميليػة  ،وعلػى
الضػرائب والرسػػوـ الممروضػػة بموجػػب أوامػػر قػػبض  ،إعتبػػاراً مػػن اليػػوـ التػػالي لتػػاريخ إبػػالغ المكلػػف

ىذه المستندات .

يجػػري ىػػذا التبليػػت بكتػػاب مضػػموف مػػع إشػػعار باالسػػتالـ  .وفػػي حػػاؿ غيػػاب المكلػػف أو تمنعػػو عػػن
اإلسػػتالـ  ،يػػتم التبليػػت بواسػػطة اإلدارة المختصػػة وفق ػاً ألحكػػاـ التبليػػت المنصػػوص عليه ػا فػػي قػػانوف
أصوؿ المحاكمات المدنية .

وتحدد مهلة االعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداوؿ تكليف وبشػهر واحػد
للضرائب والرسوـ األخرى .
المادة : 07
 -9تحدد أصوؿ االعتراض على مختلػف الضػرائب والرسػوـ ومهػل البػت بهػا مػن قبػل اإلدارة
ولجػػاف االعتراضػػات بمرسػػوـ يصػػدر بنػػاء علػػى اقتػراح وزيػػري الماليػػة والعدليػػة خػػالؿ ثالثػػة
أشهر من تاريخ نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية .
 -1تقػػوـ األصػػوؿ والمهػػل المحػػددة فػػي المرسػػوـ المػػذكور مقػػاـ جميػػع النصػػوص الخاصػػة
المتعلقة باالعتراضات الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوـ .

5

المادة  : 05خالفاً ألي نػص آخػر  ،ال يجػوز لػدوائر الضػرائب فػي مديريػة الماليػة العػاـ أف تقػرر إلغػاء التكػاليف
بالضرائب والرسوـ  ،أو تخميضها  ،إال بموافقة رئيس مصلحة الواردات باستثناء ما يتعلل منهػا بخطػأ

مادي أو بمبلت ال يتجاوز  83بالمئة من قيمة التكليف شرط أف ال يتجاوز في مطلػل األحػواؿ 833
ؿ.ؿ .لكل تكليف .
المادة  : 01يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طػرح الضػرائب والرسػوـ التػي تتػولى أمرىػا مديريػة الماليػة العامػة
جهاز لمراقبة التحقل تحدد صالحيتو  ،وكيمية ممارسة أعمالو  ،بمرسوـ يصدر بنػاء علػى اقتػراح وزيػر
المالية .

القسم الثاني
تحصيل الضرائب والرسوـ

المادة  : 63ال يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم مػا لػم تجػز السػلطة التشػريعية ذلػر بموجػب قػانوف الموازنػة أو
أي قانوف آخر  ،ويالحل المخالف وفقاً ألحكاـ المادة  049من قانوف العقوبات .

المادة  : 69تحصل الضرائب والرسوـ باالستناد إلى جػداوؿ التكليػف أو أوامػر القػبض التػي طرحػت بموجبهػا ،
إال إذا كانت من النوع الذي يؤديو المكلف مباشرة بواسطة إلصاؽ الطوابع أو األوراؽ المماثلػة  .وال
يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم أف يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوـ وسواىا من الػواردات العموميػة
.
المادة  : 61المعدلة بالقانوف رقم  44/88تاريخ  9144/1/0على الوجو التالي :
إف الضرائب والرسوـ علػى اختالفهػا  ،تسػقط عػن المكلمػين بعامػل مػرور الػزمن فػي  09كػانوف األوؿ
مػػن السػػنة الرابعػػة بعػػد السػػنة التػػي جػػرى فيهػػا التكليػػف  .ينقطػػع مػػرور الػػزمن بمجػػرد الشػػروع فػػي
المالحقػات المرديػػة المنصػوص عليهػػا فػػي القػانوف ويعتبػػر اإلنػذار شػػروعا فػػي المالحقػة شػػرط أف يبلػػت
وفقاً ألحكاـ المرسوـ االشتراعي رقم  967تاريخ . 9181/4/91

يجدد اإلنذار عند االقتضاء قبل انقضاء أربع سنوات على تاريخ إبالغو لصاحب العالقة .

المادة  : 60تحمظ جداوؿ التكليػف سػحابة عشػر سػنوات  ،وتحمػظ أوامػر القػبض سػحابة خمػس سػنوات  ،إال
إذا قرر ديواف المحاسبة قبل انقضاء مدة الحمظ إبراء ذمة المسؤولين عن التحصيل .
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المادة  : 66يؤمن الرقابة علػى عمليػات تحصػيل الضػرائب والرسػوـ التػي تتػولى أمرىػا مديريػة الماليػة العػاـ جهػاز
لمراقبة الجباية تحدد صالحيتو وكيمية ممارسة أعمالو بمرسوـ يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .

القسم الثالث
تحصيل ديوف الدولة ووارداتها األخرى
المػػادة  : 68تراعػػى فػػي تصػػمية وتحصػػيل دي ػػوف الدولػػة ووارداتهػػا األخػػرى مػػن غيػػر الض ػرائب والرسػػوـ األحكػػاـ
المختصة بكل منها .
أمػػا الػػديوف والػػواردات التػػي لػػم تعػػين القػػوانين النافػػذة طػػرؽ تصػػميتها وتحصػػيلها  ،وإجػػراء المالحقػػة
بشػػأنها  ،فتصػػمى بموجػػب أوامػػر تحصػػيل يصػػدرىا رئػػيس اإلدارة المختصػػة وتحصػػل وفق ػاً لألصػػوؿ
المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوـ المماثلة لها .

يمكن االعتراض على أمر التحصيل أماـ المحكمة العدليػة الصػالحة فػي محػل إقامػة المعتػرض خػالؿ
شهرين مػن تػاريخ تبليػت المػدين شخصػياً أو محػل إقامتػو  .وال يوقػف االعتػراض تنميػذ أمػر التحصػيل

إال إذا قررت المحكمة ذلر كلياً أو جزئياً .

القسم الرابع
بيع أمواؿ الدولة
المادة  : 64تباع أمواؿ الدولة غير المنقولة وفقاً لألحكاـ المختصة بها .

المادة  : 67المعدلة بالقانوف رقم  13/96تاريخ  9113/5/13والقانوف رقم  850تاريخ . 1336/6/10
تباع أمواؿ الدولة المنقولة :
 -9بالتراضػػي إذا كانػػت قيمتهػػا المخمنػػة ال تزيػػد علػػى  0.333.333ؿ .ؿ ( .ثالثػػة ماليػػين ليػػرة
لبنانية ) .
 -1باستدراج العروض إذا كانت قيمتهػا المخمنػة ال تزيػد علػى  4.333.333ؿ.ؿ ( .سػتة ماليػين
ليرة لبنانية ) .

 -0بالمزايدة العمومية وبالظػرؼ المختوـ إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن . 4.333.333ؿ.ؿ (
ستة ماليين ليرة لبنانية ) .
تطبػػل علػػى البيػػع بالتراضػػي وباسػػتدراج الع ػػروض وبالمزايػػدة العموميػػة األحكػػاـ المختصػػة بص ػػمقات
اللوازـ واألشغاؿ ما لم ينص القانوف على خالؼ ذلر .
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المادة  ( : 65المعدلة بوجب القانوف رقم  850تاريخ . ) 1336/6/10
يبت بصمقات بيع األمواؿ المنقولة :
 -9في اإلدارة المركزية :
-

المدير المختص إذا كانت قيمة الصمقة ال تجاوز  983333ؿ.ؿ.

-

المدير العاـ المختص إذا كانت قيمة الصمقة تزيػد علػى  983333ؿ.ؿ .وال تجػاوز
 4.333.333ؿ.ؿ.

-

الوزير المختص إذا كانت قيمة الصمقة تجاوز  4.333.333ؿ.ؿ.

 -1في المحافظات واألقضية :
-

القائمقاـ إذا كانت قيمة الصمقة ال تجاوز  983333ؿ.ؿ.

 المحػ ػ ػ ػػافظ إذا كانػ ػ ػ ػػت قيمػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػمقة تزيػ ػ ػ ػػد علػ ػ ػ ػػى  983333ؿ.ؿ .وال تجػ ػ ػ ػػاوز 4.333.333ؿ.ؿ.
 الوزير المختص إذا كانت قيمة الصمقة تجاوز  4.333.333ؿ.ؿ.المػػادة  : 61تخمػػن األمػػواؿ المنقولػػة بواسػػطة لجنػػة تؤلػػف فػػي كػػل إدارة بق ػرار مػػن المرجػػع الصػػال للبػػت
بالصمقة .
المػػادة  : 83تعػػرض علػػى دي ػواف المحاسػػبة معػػامالت البيػػع الخاضػػعة لرقابتػػو مػػن قبػػل المرجػػع الصػػال للبػػت
بالصمقة .

القسم الخامس
أحكاـ عامة
المادة  : 89تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة .
الم ػػادة  : 81تقبػ ػػل بمرسػ ػػوـ يتخػ ػػذ فػ ػػي مجلػ ػػس الػ ػػوزراء األمػ ػػواؿ التػ ػػي يقػ ػػدمها للدولػ ػػة األشػ ػػخاص المعنويػ ػػوف
والحقيقيوف  .وتقيد في قسم الواردات من الموازنة .
وإذا كانت لهذه األمواؿ وجهة إنماؽ معينة فتحت لها بالطريقة نمسها اعتمادات بقيمتها في قسم النمقات .
المادة  : 80تمسر وزارة المالية لكل نػوع مػن أنػواع واردات الموازنػة  ،ولكػل سػنة علػى حػدة  ،حسػاباً مسػتقالً
تبين فيو :
-

بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة .

 -مجموع الواردات المحققة بموجب جداوؿ التكليف وأوامر القبض الصادرة في خالؿ السنة .

 مجمػػوع التحصػػيالت حتػػى  09كػػانوف األوؿ مػػن السػػنة موزعػػة بػػين السػػنة الجاريػػة وكػػل سػػنة مػػنالسنين السابقة .
-

المحسومات القانونية التي استماد منها المكلموف .

-

البقايا غير المحصلة في نهاية السنة .

وتمسر كل وزارة حساباً ممصالً بالواردات التي تتولى أمرىػا  ،ولكػل سػنة علػى حػدة  ،باالسػتناد إلػى
أوامر القبض أو التحصيل التي تصدرىا أو تصدر بناء لطلبها .
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المصل الثاني

تنميذ النمقات
المادة  : 86مراحل تنميذ النمقة أربع :
 -9العقد .
 -1التصمية .
 -0الصرؼ .
 -6الدفع .

القسم األوؿ
عقد النمقة
المادة  : 88عقد النمقة ىو القياـ بعمل من شأنو أف يرتب ديناً على الدولة .

المادة  : 84يعقد النمقة الوزير المختص  ،ما لم ينص القانوف على خالؼ ذلر .
المادة  : 87ال تعقد النمقػة إال إذا تػوفر لهػا اعتمػاد فػي الموازنػة  .وال يجػوز اسػتعماؿ االعتمػاد لغيػر الغايػة التػي
ارصد من اجلها .
المادة  : 85عدلت المادة ( )85بموجب القانوف رقم  44/88تاريخ  9144/1/0على الوجو التالي :
توقػػف عمليػػات عقػػد نمقػػات اللػػوازـ واألشػػغاؿ بتػػاريخ  03تش ػرين الثػػاني مػػن السػػنة غيػػر أنػػو يجػػوز
عقدىا في خالؿ شهر كانوف األوؿ إذا كاف تنميذىا ممكناً قبل انقضاء السنة أو في الحاالت الطارئػة
المستعجلة التي يعود تقديرىا للوزير المختص ووزير المالية .

المادة  : 81المعدلة بالقانوف رقم  61تاريخ . 9157/99/19
ال تعقد أي نمقة على حساب سنة مالية قبل بدئها .
غيػػر أنػػو يمكػػن إعتبػػاراً مػػن أوؿ تش ػرين األوؿ مػػن كػػل سػػنة  ،أف تعقػػد علػػى حسػػاب السػػنة المقبلػػة
النمقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارىا  ،وذلر ضػمن حػدود االعتمػادات المرصػدة

لها في موازنة السنة الجارية  ،كما يمكن خالؿ المترة التي تسبل نشر الموازنة أف تعقد ىػذه النمقػات
بعد بدء السنة الجديدة وذلر ضمن حدود االعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة .
كما يمكن إجراء معامالت التصمية والصرؼ والدفع خالؿ السنة المالية المختصة .
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المادة  : 43المعدلة بموجب القانوف رقم  55/61تاريخ . 9155/4/10
 -9توضػػع الموازنػػات االثنت ػا عش ػرية علػػى أسػػاس االعتمػػادات الدائمػػة المرصػػدة فػػي موازنػػة
السنة السابقة على أف يؤخذ بعين االعتبار ما أضيف إليها ومػا اسػقط منهػا مػن اعتمػادات
دائمة أما اعتمادات احتياطي الموازنة فال تعتبر المبالت المنقولة منها مسقطة .
 -1يحل للحكومة أف توزع بمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المخػتص
ووزيػػر الماليػػة مجمػػوع اعتمػػادات اإلنشػػاء والتجهيػػز فػػي كػػل موازنػػة اثنتػػي عش ػرية علػػى
مختلػػف اإلدارات العامػػة وفق ػاً لحاجاتهػػا  ،علػػى أف تتقيػػد فػػي ىػػذا التوزيػػع باالعتمػػادات
المخصصة لكل إدارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية .

 -0المضافة بموجب القانوف رقم  53/6تاريخ . 9153/6/7
يحل للحكومة قبل تصديل الموازنػة  ،بمراسػيم تتخػذ فػي مجلػس الػوزراء  ،نقػل اعتمػادات علػى
أساس القاعدة االثنتي عشرية من احتياطي الموازنة لتغذية مختلف البنود .
المادة  : 49كل معاملة تؤوؿ إلى عقد نمقة يجب أف تقترف  ،قبػل توقيعهػا  ،بتأشػير مراقػب عقػد النمقػات  .غيػر
أنػو يجػوز فػي الحػاالت المسػتعجلة الطارئػة  ،أف يشػرع المرجػع الصػال فػي عقػد النمقػة ضػمن نطػاؽ
االعتمػادات المرصػدة لهػػا مػن قبػل الحصػػوؿ علػى تأشػير مراقػػب عقػد النمقػات شػػرط أف يعػرض عليػػو
المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على األكثر من تاريخ العقد مع بياف األسباب التي بررت إقدامػو علػى
ىذا التدبير ويبقى عاقد النمقة مسؤوالً عنها حتى تسوية عقدىا بصورة قانونية .

يربط بكل معاملة تؤوؿ إلى عقد نمقة طلب حجز االعتماد المختص بها  ( .طلب عقد النمقة ) .

المػػادة  : 41يوقػػع طلػػب حجػػز االعتمػػاد الػػالزـ لعقػػد النمقػػة محاسػػب اإلدارة المختصػػة أو مػػن يموضػػو بػػذلر
بموافقة رئيسو التسلسلي .
المادة  : 40تنظم طلبات حجز االعتمادات :
 عن السنة كلها  ،إذا كانت تتعلل برواتب وما شابو من نمقػاتالموظمين .
 عػػن ثالثػػة أو سػػتة أشػػهر  ،إذا كانػػت تتعلػػل بالنمقػػات الدائمػػةاألخرى .

 وينظم طلب مستقل كلما اقتضى األمر .ويمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز االعتماد الالزـ للنمقػات الدائمػة التػي ال تسػم طبيعتهػا
بأف ينظم لها طلب مستقل في كل مرة .
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المادة : 46
 -9يتولى مراقبة عقد النمقات باسم وزير المالية .
-

رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النمقات بصمة مراقب مركزي لعقد النمقات .

 مراقبوف لدى الوزارات يمثلوف المراقب المركزي . -1يمكػػن للمراقػػب المركػػزي أف يعهػػد بتمثيلػػو فػػي بعػػض الػػوزارات إلػػى مػػوظمين تػػابعين لػػو يتولػػوف
التدقيل في المعامالت المعروضة عليو  .ولو أف يموض إليهم بعض صالحياتو .
 -0تح ػػدد أص ػػوؿ مراقب ػػة عق ػػد النمق ػػات بمرس ػػوـ يص ػػدر بن ػػاء عل ػػى اقتػ ػراح وزي ػػر المالي ػػة  ،وتح ػػدد
صالحيات المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية .
 -6يػػوزع المراقبػػوف بػػين الػػوزارات بقػرار مػػن وزيػػر الماليػػة بنػػاء علػػى اقتػراح المػػدير العػػاـ  .وال يجػػوز
للمراقب لدى إحدى الوزارات أف يباشر مهمتو قبل أف يكوف قد أمضى فترة تػدريب ال تقػل عػن
ثالثة أشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النمقات .
المادة  : 48الغاية من تدقيل المراقب التثبت من األمرين التاليين :
-

توفر اعتماد النمقة وصحة تنسيبها .

-

انطبػػاؽ المعاملػػة علػػى القػػوانين واألنظمػػة النافػػذة  ،إال إذا كانػػت خاضػػعة لرقابػػة مجلػػس الخدمػػة
المدنية فال تدقل عندئذ إال من الناحية المالية .

المػػادة  : 44يؤشػػر المراقػػب علػػى طلػػب حجػػز االعتمػػاد وعلػػى المعاملػػة ويعيػػد األوراؽ إلػػى مصػػدرىا فػػي خػػالؿ
خمسة أياـ على األكثر من تاريخ ورودىا إليو .
وإذا انقضت ىػذه المهلػة دوف أف يبػت بهػا  ،جػاز لػإلدارة المختصػة اسػتعادة المعاملػة وتنميػذىا علػى
مسؤوليتو .
أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من اإلدارة المختصة فيعطى مهلة خمسػة أيػاـ تبػدأ
من تاريخ ورود ىذه اإليضاحات إليو  .وذلر لمرة واحدة .
وإذا كانػػت المعاملػػة تخضػػع لرقابػػة ديػػواف المحاسػػبة المسػػبقة أرسػػلها المراقػػب إليػػو  ،قبػػل التأشػػير
مقرونة بمطالعتو .
المادة  : 47يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز االعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص :

 -9النمقات التي تعقد ببياف أو فاتورة وفقاً ألحكاـ المقرة األولػى مػن المػادة  989مػن ىػذا القػانوف
.

 -1أوامر سمر الموظمين .

-96 -0تدرج الموظمين .
 -6وبصػػورة عامػػة النمقػػات التػػي حجػػز لهػػا اعتمػػاد إجمػػالي وفقػاً ألحكػػاـ المقػػرة األخيػػرة مػػن المػػادة
 40من ىذا القانوف .

المادة  : 45تأشير المراقب على نوعين :
-

كلي ويشمل قيمة النمقة المطلوب عقدىا بكاملها .

-

جزئي ويقتصر على قسم من النمقة المطلوب عقدىا .

وفي حػاؿ إعطػاء تأشػير جزئػي  ،أو فػي حػاؿ رفػض التأشػير  ،يتوجػب علػى المراقػب أف يعلػل أسػباب
قراره .
وال يعتبػػر التأشػػير جزئي ػاً عنػػدما ينػػتف عنػػو تخمػػيض النمقػػة المطلػػوب عقػػدىا بسػػبب خطػػأ مػػادي أو
حسابي.

المادة : 41
 -9إذا أعطػػى المراقػػب المركػػزي تأشػػيراً جزئي ػاً  ،أو رفػػض التأشػػير توجػػب عليػػو أف يعػػرض المعاملػػة
على وزير الماليػة  .فػجذا وافػل وزيػر الماليػة علػى رأيػو حػل للػوزير المخػتص أف يعػرض األمػر علػى

مجلػػس الػػوزراء للبػػت بػػو  .وإذا لػػم يوافػػل وزيػػر الماليػػة علػػى ال ػرأي المػػذكور  ،فعلػػى المراقػػب
المركزي أف يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة أحكاـ قانوف ديواف المحاسبة .
 -1إذا أعطػػى المراقػػب لػػدى إحػػدى الػػوزارات تأشػػيراً جزئي ػاً أو رفػػض التأشػػير توجػػب عليػػو عػػرض
المعاملػػة علػػى المراقػػب المركػػزي  .فػػجذا وافػػل المراقػػب المركػػزي علػػى رأيػػو عػػرض المعاملػػة علػػى

وزير المالية وفقاً ألحكاـ المقرة السابقة  .وإذا لم يوافل فعلى المراقػب أف يتقيػد بقػرار المراقػب
المركزي .

المادة  : 73ال يجوز لمجلس الوزراء أف يوافل على عقد نمقة رفػض المراقػب التأشػير عليهػا بسػبب عػدـ وجػود
اعتماد كاؼ لها .
المػػادة  : 79يمكػػن اإلدارة المختصػػة أف تأخػػذ رأي المراقػػب لػػديها فػػي قضػػاياىا الماليػػة وخصوصػاً فػػي مشػػروع
الموازنة وطلبات االعتمادات اإلضافية التي تقدمها .

المػػادة  : 71يمكػػن للمرجػػع الصػػال للعقػػد أف يطلػػب زيػػادة أو تخمػػيض نمقػػة سػػبل عقػػدىا علػػى أف يػػربط بطلػػب
التعديل جميع المستندات الالزمة .

القسم الثاني
تصمية النمقة
المادة  : 70تصمية النمقة ىي إثبات ترتيب الدين علػى الدولػة وتحديػد مقػداره واسػتحقاقو وعػدـ سػقوطو بحكػم
مرور الزمن أو بأي سبب آخر .
-98المػػادة  : 76يتػػولى التصػػمية المحاسػػب المخػػتص أو مػػن يمػػوض إليػػو ذلػػر بموافقػػة رئيسػػو التسلسػػلي ويتػػولى
محاسب مديرية المالية العامة تصمية النمقات التي تصرؼ من باب الديوف المتوجبة األداء .
الم ػ ػػادة  : 78المعدل ػ ػػة ب ػ ػػالقوانين رق ػ ػػم  /61/ت ػ ػػاريخ  9157/99/19ورق ػ ػػم  /96/ت ػ ػػاريخ  9113/5/13و
 /971/تػ ػ ػ ػػاريخ  9111/91/1ورقػ ػ ػ ػػم  /153/تػ ػ ػ ػػاريخ  9110/91/98ورقػ ػ ػ ػػم  /154/تػ ػ ػ ػػاريخ
.9116/1/91
تبنى التصمية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين .
تحػػدد ىػػذه المسػػتندات  ،بالنسػػبة لك ػل نػػوع مػػن أنػػواع النمقػػات  ،بق ػرار مػػن وزيػػر الماليػػة يتخػػذ بعػػد
استطالع رأي ديواف المحاسبة وينشر في الجريدة الرسمية .
ويكتم ػي ببيػػاف مصػػدؽ مػػن رئػػيس الوحػػدة التػػي تولػػت تنميػػذ النمقػػة إذا كانػػت ىػػذه النمقػػة ال تج ػ ػاوز
 /83333/ؿ.ؿ .خمسين ألف ليرة لبنانية .
تعتبر الجداوؿ التي تصدر عن المركز اإللكتروني في مديرية المالية العامػة والعائػدة للرواتػب واألجػور
ومعاشػػات التقاعػػد وملحقاتهػػا والتعويضػػات الشػػهرية علػػى كافػػة أنواعهػػا بحكػػم المصػػماة  ،وال تحتػػاج
إلى توقيع المصمين  ،تحدد  ،عند االقتضاء  ،دقائل تطبيل ىذه المقرة بقرار من وزير المالية .
المادة : 74
 -9تجري التصمية عموا  ،وإذا تعذر ذلر فبناء على طلب الدائن .
 -1علػػى المصػػمي أف ينج ػػز التصػػمية فػػي مهلػػة خمسػػة أيػػاـ علػػى األكثػػر مػػن تػػاريخ تسػػلمو
األوراؽ الثبوتية المتعلقة بها .
 -0يح ػػل لل ػػدائن أف يطل ػػب م ػػن المص ػػمي ش ػػهادة تب ػػين ت ػػاريخ تق ػػديم طلب ػػو وتمص ػػيل األوراؽ
المبرزة .
المادة  : 77تتم التصمية على السند المتضمن تمصيل الدين .

القسم الثالث
صرؼ النمقة
المادة  : 75صرؼ النمقة ىو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها .
المادة : 71
 -9يتولى إصدار حواالت الصرؼ  ،باسم وزير الماليػة  ،رئػيس مصػلحة الصػرفيات فػي وزارة الماليػة
ولهػػذا الموظػػف أف يمػػوض بعػػض صػػالحياتو إلػػى مػػوظمين تػػابعين لمصػػلحتو شػػرط أف يكونػػوا مػػن
المئة الثالثػة علػى األقػل  .كمػا لػو أف يعهػد بتمثيلػو فػي بعػض الػوزارات إلػى مػوظمين مػن مصػلحتو
يتولوف التدقيل محليا في المعامالت وتحضير الحواالت .
-94 -1يمكن  ،عند االقتضاء  ،أف يعهػد بمهمػة إصػدار الحػواالت فػي اإلدارات العػاـ والمحافظػات مػا
عدا محافظة بيروت  ،إلى موظمين من المئة الثالثة على األقل تػابعين لمػالؾ وزارة الماليػة  ،علػى
أف يتم ذلر بمرسوـ .
 -0علػى اممػر بالصػرؼ أف ينجػػز معاملػة الصػرؼ فػي مهلػػة سػبعة أيػاـ مػن تػػاريخ ورودىػا إليػو وتمػػدد
ىذه المهلة إلى عشرة أياـ فيما خص معامالت صرؼ الرواتب .
أمػػا إذا احتػػاج األمػػر بالصػػرؼ إلػػى طلػػب إيضػػاحات خطيػػة مػػن اإلدارة المختصػػة فيعطػػى مهلػػة
خمسة أياـ تبدأ من تاريخ ورود ىذه اإليضاحات إليو وذلر لمرة واحدة .
المػػادة  : 53يمكػػن المثػػابرة علػػى صػػرؼ نمقػػات السػػنة الماليػػة حتػػى تػػاريخ  09كػػانوف الثػػاني مػػن السػػنة الالحقػػة
على أف تقيد بتاريخ  09كانوف األوؿ من السنة التي صرفت على حسابها .
المادة  : 59عدلت بموجب القانوف رقم  88تاريخ  9144/1/0على الوجو التالي :
إف المبػالت التػي ترتبػػت علػى الدولػػة لصػال الغيػر خػػالؿ سػنة ماليػػة معينػة ولػم تصػػرؼ قبػل أوؿ شػػباط
من السنة الالحقة  ،ألي سبب كاف تدعى نمقات السنين السابقة .
المادة  : 51ال يجوز إصدار الحوالة إال بعد التثبت من األمور التالية :
 -9اقتراف معاملة عقد النمقة بتوقيع المرجع الصال للعقد وتأشير مراقب عقد النمقات .
 -1انطباؽ تنسيب النمقة على معاملة العقد .
 -0صحة حسابات النمقة .
 -6انطباؽ معاملة التصمية على القوانين واألنظمة المالية فقط .

المادة  : 50تنظم حوالة لكل صاحب حل عندما تصرؼ من بند واحد أو فقرة واحدة .
المػادة  : 56تػػنظم الحوالػة باسػػم الػدائن ولػو عػين وكػػيالً أو منػدوباً عنػػو للقػبض  ،وباسػػم الورثػة فػػي حػاؿ وفاتػػو .
وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة  ،إذا كانػت الدولػة صػاحبة الػدين وباسػم المحتسػب المخػتص إذا

كاف صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة .
وتػػنظم باسػػم المحػػافظ المخػػتص إذا كانػػت تتعلػػل بمبػػالت تعػػود لقػرى لػػيس لهػػا بلػػديات علػػى أف يػػودع
المبلت أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي .

-97المادة  : 58يمكن تنظيم الحوالة :
 -9باسم معتمد للقػبض تعينػو اإلدارة المختصػة  ،فيمػا يتعلػل برواتػب المػوظمين ونمقػاتهم ومعاشػات
التقاعد .
 -1باسم الموظف الذي دفع المبلت من مالو  ،فيما يتعلل بأجور النقل وبعض النمقات النثرية .
 -0باسم القيم على السلمة  ،فيما يتعلل بالنمقات التي يدفعها من أصلها .
ويمكن بناء على طلػب اإلدارة المسػتملكة أف تػنظم الحػواالت المتعلقػة بتعويضػات االسػتمالؾ باسػم
محتسب القضػاء الػذي تقػع فيػو العقػارات المسػتملكة  ،أو القضػاء المتػاخم لػو علػى أف تػنظم شػروط
دفع ىذه التعويضات بقرار من وزير المالية .
المػػادة  : 54تبلػػت إلػػى المرجػػع الصػػال إلصػػدار الحػػواالت ق ػرارات الحجػػز  ،وصػػكوؾ التنػػازؿ المتعلقػػة بػػديوف
مترتبة على الدولة  .وال يعتد بأي تبليت يوجو إلى سواه .
وعلػػى المرج ػػع المػػذكور أف يجي ػػب ضػػمن المهل ػػة القانوني ػػة الجهػػة الت ػػي أبلغتػػو الحج ػػز  ،وأف ي ػػدوف
الحجز أو التنازؿ على الحوالة قبل إصدارىا .
المادة  : 57المعدلة بالقانوف رقم  44/88تاريخ . 9144/1/0
يوقع الحوالة المرجع الصال إلصدارىا ويرسلها إلى المحتسب المختص لتأمين دفعها .
المػػادة  : 55إذا فقػػدت حوالػػة  ،أعطػػي صػػاحبها نسػػخة عنهػػا  ،بنػػاء علػػى طلػػب منػػو يبػػين فيػػو أسػػباب المقػػداف ،
وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بأف الحوالة لم تدفع وبأنو اخذ علماً بوجوب عػدـ دفعهػا

.

القسم الرابع
دفع النمقة

المادة  : 51المعدلة بالقانوف رقم  44/88تاريخ . 9144/1/0
تصػػب الحوالػػة صالح ػػة للػػدفع بعػػد تأشػػير المحتسػػب المركػػزي  ،أو مػػن يمػػوض إليػػو ذلػػر بموافقػػة
المدير العاـ المختص .
وعلى ىذا الموظف :
أ – أف يرفض التأشير وأف يعيد الحوالة إلى مصدرىا مع بياف أسباب الرفض في الحاالت التالية :
أوالً  :إذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصال إلصدارىا .
ثانياً  :إذا كانت األوراؽ المثبتة للنمقة غير مربوطة بالحوالة .

ثالث ػاً  :إذا كػػاف اسػػم صػػاحب الػػدين  ،أو موضػػوع النمقػػة  ،أو مقػػدارىا غيػػر منطبػػل علػػى
األوراؽ المثبتة .
ب  -إنجاز المعاملة ووضع أمر الدفع العائد للحوالة تحت تصػرؼ اإلدارة المختصػة فػي مهلػة ثالثػة
أياـ من تاريخ ورودىا إليو .
-95المادة  : 13المعدلة بالقانوف رقم  44/88تاريخ . 9144/1/0
تنظم شروط دفع الحواالت التي يجري أصدرىا في المحافظات بمرسوـ يتخذ بنػاء علػى اقتػراح وزيػر
المالية .
المادة  : 19تدفع الحواالت نقداً من الصندوؽ المعين فيها .

ويمكن أف يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب المصرفي .

المادة  : 11تدفع رواتب الموظمين عن شهػر كانوف الثاني بصورة استثنائية خالؿ العشرة أياـ األخيػرة مػن شػهر
كانوف األوؿ .

المصل الثالث
تأدية النمقات بدوف حوالة مسبقة
القسم األوؿ ػ أحكاـ عامة
المػػادة  : 10يمكػػن تأديػػة بعػػض النمقػػات بػػدوف حوالػػة دفػػع مسػػبقة علػػى أف تػػنظم الحوالػػة فيمػػا بعػػد علػػى سػػبيل
التسوية .
إف النمقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعاله ىي :
 -9الرواتب واألجور وملحقاتها  ،ومعاشات التقاعد  ،وتعويضات حملة األوسمة العسكرية .
 -1النمق ػػات النثري ػػة العادي ػػة  ،والنمق ػػات المس ػػتعجلة  ،وس ػػوى ذل ػػر م ػػن النمق ػػات الت ػػي ال تس ػػم
طبيعتها أو الظروؼ بدفعها مباشرة بالطريقة العادية .

المادة  : 16تنظم بمرسوـ شروط تأدية النمقات المبينة في المقرة األولى من المادة السابقة .
أمػػا النمقػػات المبينػػة فػػي المقػػرة الثانيػػة فتػػؤدى بواسػػطة سػػلمات دائمػػة أو طارئػػة تسػػمى سػػلمات موازنػػة
وتعطى وفقاً ألحكاـ المواد التالية ضمن االعتمادات المرصدة في الموازنة .

القسم الثاني
سلمات الموازنة
المادة  : 18السلمة الدائمة ىي التي تعطى إلى اإلدارات العامة لتامين نمقاتها المستمرة خالؿ السنة الجارية .
والسػلمة الطارئػة ىػي التػي تعطػى إلػى اإلدارات العامػة أو إلػى شػخص معػين لتأديػة نمقػة يمكػن مبػدئياً
أف ال تجدد .
-91-

أوالً  :السلمات الدائمة
المادة  : 14يدير السلمة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص يحدد في ىذا القرار :
 مقدار السلمة الذي يجب أف يعادؿ مبدئياً ثالثة أضعاؼ النمقات الشهرية المرتقبة .-

نوع النمقات التي يمكن دفعها من اصل السلمة .

 المهلػػة القصػػوى لتقػػديم األوراؽ المثبتػػة للنمقػػات وتسػػديد السػػلمة نهائي ػاً  ،علػػى أف ال يتجػػاوزذلر  09كانوف الثاني من السنة التالية على أبعد حد .

-

اسم القيم على السلمة  ،ومركزه  ،ونوع الكمالة التي قد يلزـ بتقديمها ومقدارىا .

المػػادة  : 17تعطػػى السػػلمة الدائمػػة بػػدوف تأشػػير مسػػبل مػػن مراقػػب عقػػد النمقػػات  ،غيػػر أنػػو ال يجػػوز للقػػيم أف
يؤدي منها غير النمقات التي سبل عقدىا وتصميتها وفقاً لألصوؿ .
المادة  : 15يدفع المحتسب المركزي السلمة الدائمة إلى القيم بناء على القرار القاضي بجعطائها .
المػػادة  : 11تسػػدد النمقػػات المػػؤداة مػػن اصػػل السػػلمة بحػػواالت تصػػدر باسػػم القػػيم  ،وتجػػدد السػػلمة بمقػػدار
المبالت المصروفة بموجب ىذه الحواالت  ،دوف حاجة إلى استصدار أي قرار جديد .
المادة : 933يتولى القيم على السلمة :

 قبض السلمة وحواالت التسديد .-

تأمين التأديات .

-

جمع األوراؽ المثبتة للنمقػة وتقديمها إلى المرجع الصال إلصدار الحواالت بصورة منتظمػة فػي
آخر كل شهر .

-

مسر حساب للسلمة تحدد أصولو بقرار من وزير المالية .

المػػادة : 939تجػػري معػػامالت التصػػمية والصػػرؼ العاديػػة اسػػتنادا إلػػى األوراؽ المثبتػػة التػػي يقػػدمها القػػيم  .وإذا
تبين لمصػلحة الصػرفيات أف بعػض األوراؽ المثبتػة غيػر نظاميػة  ،عمػدت إلػى إصػدار الحوالػة بمقػدار
األوراؽ الصػػالحة  ،وإلػػى إعػػادة األوراؽ األخػػرى إلػػى اإلدارة المختصػػة فػػي مهلػػة خمسػػة أيػػاـ علػػى
األكثر  .ويجوز في الحالة األخيرة زيادة قيمة السلمة بمقدار األوراؽ الموقوؼ صرفها .
-13المػػادة : 931إف السػػلمات الدائمػػة التػػي يتجػػاوز مقػػدارىا حػػداً يعػػود تقػػديره لػػوزير الماليػػة  ،يجػػب أف تػػودع باسػػم
القيم في صندوؽ من صناديل الدولة يعينو القرار القاضي بجعطاء السلمة .

المادة : 930تحدد بقرار من وزير المالية أصوؿ التأدية بواسطة السلمات الدائمة .

ثانياً  :السلمات الطارئة

المادة : 936تعطى السلمة الطارئة بقرار من مدير المالية العاـ بعد تأشير مراقػب عقػد النمقػات  .يحػدد فػي ىػذا
القرار :
 مقدار السلمة . وجهة اإلنماؽ .-

الشخص الذي تعطى السلمة باسمو .

 المهل ػػة القص ػػوى لتق ػػديم األوراؽ المثبت ػػة لتس ػػديد الس ػػلمة نهائيػ ػاً عل ػػى أف ال يتج ػػاوز ذل ػػر 09كانوف الثاني من السنة التالية على أبعد حد .

-

( أضيمت المقرة التالية بموجب القانوف رقم  937تاريخ . )9111/7/10
يجػػاز تػػدوير االعتمػػادات المحجػػوزة للسػػلمات الماليػػة الدائمػػة أو الطارئػػة المعطػػاة خػػالؿ سػػنة
معينػػة لتأديػػة موجبػػات يتعػػدى تنميػػذىا السػػنة ( فػػت اعتمػػادات مسػػتندية لتنميػػذ اتماقيػػات مػػع
حكومات أجنبية أو شركات أجنبية ومحلية أو دفع نمقات المعالجة خارج البالد ) إلػى موازنػات
السنوات المالية الالحقة .

المادة : 938تدفع السلمة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمو المرجع الصال إلصدار الحواالت استنادا إلى القػرار
القاضي بجعطاء السلمة .
المادة : 934تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي أعطي السلمة .

ثالثاً  :أحكاـ مشتركة بين السلمات الدائمة والسلمات الطارئة

المادة : 937ال تستعمل السلمة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها  .وتراعى في اسػتعمالها األحكػاـ القانونيػة
القاضية بتنظيم األمواؿ العمومية .
المػػادة : 935تسػػدد السػػلمة أمػػا نقػػداً بجعػػادة قيمتهػػا إلػػى الخزينػػة  ،أو بػػأوراؽ مثبتػػة للنمقػػة  ،أو بػػالطريقتين معػاً ،
وذلر ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بجعطائها .

المػػادة : 931إف القػػيم علػػى السػػلمة مسػػؤوؿ شخصػػياً علػػى أموالػػو الخاصػػة عػػن قيمتهػػا  .وعليػػو أف يبػػرر عنػػد كػػل
طلب وجودىا لديو إما نقداً  ،وإما بأوراؽ مثبتة لما أنمقو من أصلها .

المػػادة : 993علػػى رئػػيس مصػػلحة الخزينػػة أف يػػؤمن تػػدقيل حسػػابات السػػلمات مػػرة علػػى األقػػل كػػل سػػتة أشػػهر
ويحل لو أف يحسم مباشرة من راتب القيم على السلمة وتعويضاتو المبالت التػي ال يثبػت اسػتعمالها أو
التي يتجاوز في إنماقها مقدار النمقات المستحقة  ،أو التي ال يسددىا فػي المواعيػد المحػددة  ،كمػا
لو أف ينمذ تلقائياً بحقو أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد ىذه المبالت .
ابع-
المصل -الر19

أحكاـ مختلمة

المػػادة : 999إذا عقػػدت نمقػػة وفق ػاً ألحكػػاـ القػػانوف قبػػل الحصػػوؿ علػػى تأشػػير مراقػػب عقػػد النمقػػات  ،وكػػاف
يقابلها اعتماد  ،صرفت على سبيل التسوية على أف يالحل المسؤولوف أماـ ديواف المحاسبة .

المػػادة : 991الػػوزير مسػػؤوؿ شخصػػياً علػػى أموالػػو الخاصػػة عػػن كػػل نمقػػة يعقػػدىا متجػػاوزا االعتمػػادات الممتوحػػة
لوزارتػػو مػػع علمػػو بهػػذا التجػػاوز  ،وكػػذلر عػػن كػػل تػػدبير يػػؤدي إلػػى زيػػادة النمقػػات التػػي تصػػرؼ مػػن
االعتمادات المذكورة إذا كاف ىذا التدبير غير ناتف عن أحكاـ تشريعية سابقة .
وال تحػوؿ ىػذه المسػؤولية دوف مالحقػة المػوظمين الػػذين تػدخلوا بعقػد النمقػة وتصػميتها وصػرفها أمػػاـ
ديواف المحاسبة  ،ما لم يبرزوا أمراً خطيا من شأنو إعماؤىم من المسؤولية .

المػػادة : 990علػػى مراقػػب عقػػد النمقػػات  ،وعلػػى غيػػره مػػن المراجػػع عنػػد االقتضػػاء  ،كػػل فيمػػا خصػػو  ،أف يعلػػم
المدعي العاـ لدى ديواف المحاسبة بالمخالمات المبينة في المادتين السابقتين .
المادة: 996
 -9تلغى االعتمادات التي لم تعقد حتى  09كانوف األوؿ من السنة .
 -1تدور إلى موازنات السنين الالحقة :
آ  -المعدلة بالقانوف رقم  /613/تاريخ . 9114/1/98
 االعتمػػادات المرصػػدة فػػي البنػػد  7مػػن الجػػزء األوؿ المخصصػػة إسػػمياً واالعتمػػاداتالمرصػ ػ ػػدة فػ ػ ػػي البن ػ ػ ػػود 13و  19و  11و  10مػ ػ ػػن الجػ ػ ػػزء الث ػ ػ ػػاني وفػ ػ ػػي البن ػ ػ ػػود
63و69و61و 60مػػن الجػػزء الثػػاني ( ب )  ،سػػواء أكانػػت معقػػودة أـ ال  ،وذلػػر

حتػػى نماذىػػا أو إنجػػاز األعمػػاؿ التػػي ارصػػدت لهػػا وذلػػر مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة
السابعة عشرة من ىذا القانوف .
وتطبل أحكاـ ىذه المادة على االعتمػادات التػي تػدور مػن الموازنػة العامػة والموازنػات
الملحقة للعاـ  9118إلى موازنة العامة والموازنات الملحقة للعاـ . 9114
ب  -االعتمػػادات المرصػػدة فػػي الجػػزأين األوؿ والثػػاني التػػي عقػػدت ولػػم تصػػرؼ حتػػى 09
كانوف األوؿ من السنة  ،إذا كاف يتعلل بها حػل الغيػر وكػذلر إذا كانػت تعػود ألشػغاؿ
باألمانة بوشر بها فعالً قبل آخر السنة .

يجري التدبير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب اإلدارة المختصة قبل أوؿ آذار مػن
السػػنة التاليػػة  .ويجػػوز للمرجػػع الصػػال لعقػػد النمقػػة  ،قبػػل صػػدور الق ػرارات القاضػػية بتػػدوير
االعتمػػادات المػػذكورة فػػي المقطػػع "أ" مػػن المقػػرة ( ، )1عقػػد النمقػػات التػػي تصػػرؼ مػػن ىػػذه
االعتم ػػادات  ،ش ػػرط أف ال تتج ػػاوز قيمػ ػػة ى ػػذه النمق ػػات رصػ ػػائد االعتم ػػادات الباقي ػػة بػ ػػدوف
استعماؿ تاريخ  09كانوف األوؿ .
-11المادة  : 998المعدلة بالمرسوـ االشتراعي رقم  87تاريخ . 9147/5/8
تسقط حكماً بمرور الزمن  ،وتتالشى نهائيػاً لصػال الدولػة  ،الػديوف التػي لػم تصػف أو لػم تصػرؼ أو
لم تدفع لغاية  09كانوف األوؿ من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الػدين  ،إال إذا كػاف
التأخير ناتجا عن اإلدارة أو التداعي أماـ القضاء .
المادة : 994
 -9تصرؼ نمقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من االعتمػادات المػدورة لهػذه
الغاية إلى موازنة السنة الجارية .
كما يمكن إذا سمحت حالة االعتمػادات بػذلر أف تصػرؼ ىػذه النمقػات مػن اعتمػادات موازنػة
السنة الجارية .
 -1المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ . 9144/1/10
مع مراعاة أحكاـ المقرة األولى من ىذه المادة  ،تصرؼ نمقات السنين السابقة العائدة لمػا قبػل
سػنة  ، 9140والتػػي لػم تسػػقط بمػػرور الػزمن مػػن المصػل المخػػتص بنمقػػات السػنين السػػابقة فػػي
موازنة السنة الجارية وفقاً ألحكاـ المقرة  0من المادة . 18
المػػادة  : 997إف المبػػالت التػػي تػػدفعها الخزينػػة خطػػأ أو بغيػػر حػػل وتسػػتردىا خػػالؿ السػػنة الماليػػة التػػي صػػرفت
خاللها يمكن أف تضاؼ إلى اعتماد البند المختص بقرار من وزير المالية  .وعلى الػوزير المخػتص أف
يقدـ إلى وزير المالية طلبا بهذا الشاف خالؿ مدة أقصاىا  09كانوف األوؿ من السنة ذاتها .

الم ػػادة  : 995ل ػػوزير المالي ػػة  ،إذا وج ػػد ض ػػرورة ل ػػذلر أف يقت ػػرح عل ػػى مجل ػػس ال ػػوزراء وق ػػف اس ػػتعماؿ بع ػػض
االعتمػػادات المرصػػدة فػػي الموازن ػػة  .ولمجلػػس الػػوزراء أف يقػػرر الموافقػػة علػػى االقت ػراح إذا كانػػت
الظروؼ الراىنة تبرر اتخاذ مثل ىذا التدبير .
المادة  : 991تمسر وزارة المالية حسابات مستقلة لمػا يعقػد ويصػرؼ ويػدفع مػن النمقػات  .وتمسػر اإلدارات
المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصميو وما يصرؼ من نمقاتها .

المصل الخامس
أحكاـ خاصة بنمقات اللوازـ واألشغاؿ والخدمات
المادة  : 913تنمذ نمقات اللوازـ  ،واألشغاؿ والخدمات  ،إمػا بواسػطة صػمقات تعقػدىا اإلدارة مػع الغيػر  ،وإمػا
بواسطة اإلدارة مباشرة أي بطريقة األمانة .
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القسم األوؿ

صمقات اللوازـ واألشغاؿ والخدمات
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المػػادة : 919تعقػػد صػػمقات اللػػوازـ واألشػػغاؿ والخػػدمات بالمناقصػػة العموميػػة  .غيػػر أنػػو يمكػػن فػػي الحػػاالت
المبينػػة فيمػػا يلػػي عقػػد الصػػمقات بطريقػػة المناقصػػة المحصػػورة  ،أو اسػػتدراج العػػروض أو التراضػػي أو
بموجب بياف أو فاتورة .
المادة : 911تجري المناقصات العمومية والمحصػورة علػى أسػاس برنػامف سػنوي عػاـ يعلػن عنػو فػي تػواريخ ال
يجوز أف تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة .
المادة : 910ال يجػوز تجزئػة الصػمقة إال إذا رأى المرجػع الصػال لعقػد النمقػة أف ماىيػة األشػغاؿ أو اللػوازـ أو
الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلر .

أوالً  :المناقصات العمومية

المػػادة : 916تجػػري المناقصػػة العموميػػة ( المعبػػر عنهػػا فيمػػا يلػػي بكلمػػة " المناقصػػة " ) إمػػا علػػى أسػػاس سػػعر
يقدمو العارض  ،وإما على أساس تنػزيل مئوي من أسعار الكشف التخمينػي المبػين فػي المػادة 914
من ىذا القانوف .
المػػادة : 918توضػػع للصػػمقات التػػي تعقػػد بالمناقصػػة دفػػاتر شػػروط عامػػة نموذجيػػة تصػػدؽ بمراسػػيم وتنشػػر فػػي
الجريدة الرسمية  .ويوضع لكل صمقة منهػا دفتػر شػروط خػػاص تنظمػو اإلدارة صػاحبة العالقػة ويوقعػو
المرجع الصال للبت في الصمقة .
المادة : 914تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية :

-

أنواع اللوازـ أو األشغاؿ أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها .

-

المؤىالت والشروط الخاصة التي يجب أف تتوفر في من يريد اإلشتراؾ في المناقصة .

 عناصػػر المماض ػػلة  :كلمػػا ك ػػاف فػػي ني ػػة اإلدارة أف ال تتقي ػػد بالسػػعر األدن ػػى علػػى أف تب ػػين ى ػػذهالعناصر بصورة واضحة وممصلة  ،وأف يوضع لكل منها معدؿ خاص عند االقتضاء .
 األساس الذي يعتمد إلجراء المناقصة وفقاً ألحكاـ المادة . 916 شروط التنميذ الخاصة . مهلة التسليم .( )9المرسوـ رقم  99467تاريخ : 9141/9/1

مػػادة وحيػػدة  :اسػػتثناء مػػن أح كػػاـ قػػانوف المحاسػػبة العموميػػة  ،توضػػع للصػػمقات الموريػػة  ،التػػي يجريهػػا مكتػػب الحبػػوب والشػػم نػػدر السػػكري
الستيراد الحبوب ومشتقاتها والمواد الخاضعة لو بواسطة المجلس المختص لديو  ،شروط خاصة تصدر بمرسوـ يتخذ في مجلس

الوزراء .
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-

مقدار الكمالة التي يجب تقديمها لالشتراؾ فػي المناقصػة ولضػماف حسػن قيػاـ الملتػزـ بتعهداتػو
ويضم إلى دفتر الشروط الخاصة  ،كلما كاف ذلر ممكناً .

 كشف تخميني بالكميات واألسعار .-

جداوؿ أسعار تتضمن وصما لكل نوع من أنواع اللوازـ أو األشغاؿ أو الخدمات المراد تلزيمهػا،
ويحدد لكل نوع سعراً ممقطاً .

( أضيمت بالقانوف رقم  97تاريخ . )9151/0/95
 يعتبػػر السػػعر الموضػػوع مػػن قبػػل اإلدارة الحػػد األعلػػى للصػػمقة التػػي تجػػري علػػى أسػػاس التن ػزيلالمئػػوي وتعلػػن اإلدارة عػػن الحػػد األقصػػى للتنػ ػزيل الػػذي يمكػػن أف يقبػػل بػػو ويعتبػػر ىػػذا التنػ ػزيل
الحد األدنى للصمقة .
المادة  : 917تكوف الكمالة :
 -9إما نقدية تدفع قيمتها إلى أحد صناديل الخزينة مباشرة  ،أو إلػى صػندوؽ اإلدارة المختصػة عنػد
وجوده  ،وذلر لقاء إيصاؿ يربط بالعرض  ،على أف تحوؿ قيمتها في الحالة الثانية إلى صػندوؽ
المالية المركزي فور إسناد االلتزاـ .
 -1وإما مصرفية صادرة عن مصرؼ مقبوؿ ومحررة باسم اإلدارة المختصة أو باسم خزينة الدولة .
المػػادة : 915يعلػػن عػػن كػػل مناقصػػة فػػي الجريػػدة الرسػػمية وفػػي ثػػالث صػػحف يوميػػة علػػى األقػػل  ،قبػػل التػػاريخ
المحدد للتلزيم بمدة  98يوماً على األقل .

ويمكن تخميض المػدة إلػى خمسػة أيػاـ علػى األقػل عنػد إعػادة المناقصػة  ،أو عنػد الضػرورة شػرط أف
يقترف التخميض مسبقا بموافقة المرجع الصال لعقد النمقة .

كما يعلن وفقاً لألصوؿ نمسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعالف المناقصة .
المادة : 911ألغيت بالقانوف رقم  75/94تاريخ . 9175/8/1
المادة: 903

تجري المناقصات لجاف تشكل خصيصا لهذه الغاية .
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المػ ػ ػػادة )9( : 909المعدلػ ػ ػػة بالمرسػ ػ ػػوـ رقػ ػ ػػم  /0161/تػ ػ ػػاريخ  ، 9171/8/97وبالقػ ػ ػػانوف رقػ ػ ػػم  97تػ ػ ػػاريخ
. 9151/0/95
يسند االلتزاـ مؤقتاً إلى من قدـ أدنى األسعار أو إلى مػن قػدـ افضػل العػروض إذا كػاف دفتػر الشػروط
يقضي باعتماد عناصر مماضلة غير السعر ،على أف تعطى العػروض المقدمػة لسػلع مصػنوعة فػي لبنػاف

أفضلية بنسبة  93بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أجنبية شرط أف تحدد السػلع الوطنيػة والشػروط
التػػي يجػػب أف تتػػوفر فيهػػا لالسػػتمادة مػػن ىػػذه األفضػػلية بمراسػػيم تتخػػذ فػػي مجلػػس الػػوزراء بنػػاء علػػى
اقتراح وزير االقتصاد الوطني .
أما في االلتزامات التي تجري على أساس تنػزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة إسػناد االلتػزاـ مؤقتػا إلػى
من قدـ أدنى األسعار ضمن السعرين التقديريين .
)9

المرسوـ رقم  4101تاريخ : 9144/91/1

المادة  : 9تحدد شروط تطبيل المقرة الثانية من المادة  909من قانوف المحاسبة العمومية وفقاً ألحكاـ المواد التالية :
المػػادة  : 1يوضػػع لكػػل صػػمقة مػػن صػػمقات اللػػوازـ والخػػدمات واألشػػغاؿ التػػي تطػػرح فػػي المناقصػػة علػػى أسػػاس سػػعر يقدمػػو العػػارض سػػعراف
تقديرياف يكوف أحدىما سعراً أعلى وامخر سعراً أدنى لها  .وتوضع لكل صمقة تطرح فػي المناقصػة علػى أسػاس تلػزيم مئػوي نسػبة
مئوية قصوى .تبلت ىذه األسعار إلى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقػدة لػديها للبػت بنتيجػة المناقصػة وتبقػى سػرية قبػل المناقصػة

وبعدىا .

المادة  : 0يحدد السعر التقديري األعلى للصمقة على أساس تحليل واقعي لألسعار الرائجة في األسواؽ المحلية والعالمية عند االقتضاء مػع
مراعاة للمصارفات واألرباح بالنسبة ألىمية المشروع ونوعو وموقعو وغيرىا من العناصر التي من شأنها أف تؤثر في قيمة الصمقة .

المادة  : 6كما عدلت بالمرسوـ رقم  99104تاريخ : ) 9145/93/09

يوضػع السػػعر اإلفػرادي األدنػػى بعػد األخػػذ بعػين االعتبػػار سػعر كلمػػة اللػوازـ والخػػدمات واألشػغاؿ المماثلػػة دوف أي ربػ للمتعهػػد

ويحػػدد السػػعر التقػػديري األدنػػى بنسػػبة  18بالمئػػة ( خمسػػة وعشػػروف بالمئػػة ) اقػػل مػػن سػػعر الكلمػػة وكػػل عػػرض يػػنقص عػػن السػػعر

التقديري األدنى يعتبر بخساً وغير معقوؿ .

يعتبر رئيس الوحدة اإلدارية المختصة مسؤوالً عن وضع أسعار تقديرية مغايرة للواقع .
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المادة )9( : 901المعدلة بالقانوف رقم  /97/تاريخ . 9151/0/95
إذا تساوت العروض بعد إعطاء السػلع اللبنانيػة أفضػلية  93بالمئػة المػذكورة فػي المػادة  909أعػاله
أعيدت المناقصة بطريقة الظرؼ المختوـ بين أصحابها دوف سواىم في الجلسة نمسها  ،فػجذا رفضػوا
تقديم عػروض جديػدة أو ظلػت عروضػهم متسػاوية عػين الملتػزـ المؤقػت بطريقػة القرعػة بػين أصػحاب
العروض المتساوية .
أما في االلتزامات التي تجري علػى أسػاس تن ػزيل مئػوي فػجذا تسػاوت العػروض يعػين الملتػزـ المؤقػت
بطريقة القرعة بين العروض المتساوية .
المادة : 900المعدلة بالقوانين رقم  75/94تػاريخ  9175/8/1ورقػم  57/64تػاريخ  9157/99/19ورقػم
 /1/96تاريخ  9113/5/13ورقم  154تاريخ . 9116/1/91
 -9يبت بالصمقة :
-

المػػدير المخػػتص أو رئػػيس المصػػلحة  ،فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود مػػدير  ،إذا كانػػت قيمتهػػا ال
تتجاوز  /93333333/عشرة ماليين ليرة لبنانية .

-

المػػدير العػػاـ  ،إذا كانػػت قيمتهػػا تزيػػد علػػى  /93333333 /ؿ.ؿ .عشػػرة ماليػػين ليػػرة
لبنانية وال تتجاوز  /08333333 /ؿ.ؿ .

-

الوزير في الحاالت األخرى .

( )9المرسوـ االشتراعي رقم  917تاريخ : 9177/4/03

المادة األولى  :استثناء من أحكاـ المادتين  ( 909فقرتها األولى ) و 901من مشروع القانوف الموضوع موضع التنميػذ بموجػب المرسػوـ
رقم  96641تػاريخ  9140/91/03المعػدلتين بموجػب مشػروع القػانوف الموضػوع موضػع التنميػذ بموجػب المرسػوـ رقػم

 1161تػػاريخ  ، 9171/8/97يسػػتند االلتػػزاـ مؤقتػػا إلػػى مػػن قػػدـ افضػػل العػػروض إذا كػػاف دفتػػر الشػػروط يقضػػي باعتمػػاد
عناصر مماضلة غير السعر على أف تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبناف أفضلية بنسبة  98بالمئػة علػى العػروض

المقدمة لسلع أجنبية .

إذا تساوت العروض بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية  98بالمئة عين الملتزـ المؤقت صاحب العرض الذي يقدـ السػلع

اللبنانية .

أما إذا تساوت أيضاً العروض التي تقػدـ فيهػا سػلع لبنانيػة  ،أعيػدت المناقصػة بطريقػة الظػرؼ المختػوـ بػين أصػحابها دوف

سػػواىم فػػي الجلسػػة نمسػػها  ،فػػجذا رفضػػوا تقػػديم عػػروض جديػػدة أو ظلػػت عروضػػهم متسػػاوية عػين الملتػػزـ المؤقػػت بطريقػػة
القرعة بين أصحاب العروض المتساوية .

المادة  : 1ينتهي العمل بأحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي بعد انقضاء ثالث سنوات على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
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المادة : 906ال يجوز مبدئياً عقد صمقات األشغاؿ إال بعػد إتمػاـ جميػع اإلجػراءات القانونيػة التػي تمكػن اإلدارة
من وضع يدىا على مواقع العمل  ،غير أنو يمكن مباشرة معامالت التلزيم قبل إتماـ ىػذه اإلجػراءات
 ،شرط أف ال تصدؽ الصمقة وتبلت إلى الملتزـ إال بعد وضع اليد على المواقع المذكورة (. )9

المادة : 908إذا ترتب على الملتزـ في سياؽ التنميذ مبلت ما  ،تطبيقا ألحكاـ دفتر الشروط حل لػإلدارة اقتطػاع
ىػذا المبلػت مػن الكمالػة ودعػوة الملتػزـ إلػى إكمالهػا ضػمن مػدة معينػة  .فػجذا لػم يمعػل اعتبػر نػػاكالً .
وعمػػدت اإلدارة إمػػا إلػػى إعػػادة المناقصػػة  ،وإمػػا إلػػى تنميػػذ الصػػمقة باألمانػػة  .فػػجذا أسػػمرت المناقصػػة
الجديدة أو التنميذ باألمانة عن وفر في االكالؼ عاد الوفر إلى الخزينة  .وإذا أسػمرت عػن زيػادة فػي
االكالؼ رجعت اإلدارة على الملتزـ الناكل بالزيادة .
وفي جميع األحواؿ تصادر الكمالة مؤقتا إلى حين تصمية الصمقة وفقاً ألحكاـ ىذه المادة .
المادة : 904يمسخ العقد حكماً بين اإلدارة والملتزـ الذي يعلن إفالسو وتتبع فورا اإلجراءات التالية :
 -9تصادر الكمالة مؤقتاً لحساب الخزينة .

 -1تحصػػي اإلدارة األشػػغاؿ أو اللػػوازـ والخػػدمات المنمػػذة أو المػػواد المػػدخرة قبػػل تػػاريخ إعػػالف
اإلفالس وتنظم بها كشماً قيمتو مؤقتاً أمانة باسم الخزينة .

 -0توضع األشغاؿ أو اللوازـ أو الخػدمات أو مػا تبقػى منهػا باألمانػة أو يعػاد تلزيمهػا  ،فػجذا أسػمرت
المناقصػػة الجديػػدة أو التنميػػذ باألمانػػة عػػن وفػػر فػػي االكػػالؼ عػػاد الػػوفر إلػػى الخزينػػة  ،ودفعػػت
الكمالة وقيمة الكشف المبين في المقرة السػابقة إلػى وكيػل التمليسػة وإذا أسػمرت عػن زيػادة فػي
االكالؼ اقتطعت الزيادة من الكمالة وقيمة الكشف المذكور ودفع البػاقي إلػى وكيػل التمليسػة .
وإذا لم يكف ذلر لتغطية الزيادة بكاملها اكتمي باالستيالء على الكمالة وقيمة الكشف .
( )9المادة  10من القانوف رقم  71/8تاريخ . 9171/1/9

خالفاً ألحكاـ المادة  906من قانوف المحاسبة العمومية والمادة  7من المرسوـ االشػتراعي رقػم  918تػاريخ  9181/4/91يجػاز

لػػوزارة األ شػػغاؿ العامػػة والنقػػل اسػػتعماؿ االعتمػػادات السػػائدة للطػػرؽ المحليػػة والداخليػػة والسػػاحات العامػػة سػػواء كانػػت أمػػالؾ دولػػة أو
أمالؾ بلدية ولساحات ومالعب المؤسسات الدينية والتربوية وللطرؽ التي تؤدي إلى أكثر من مسكن شرط أف يتنازؿ أصحاب األمالؾ

المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض االستمالؾ .

تطبل أيضاً أحكاـ ىذه المادة على اعتمادات موازنات سنة  9179وما قبلها .
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المػػادة : 907المعدلػػة بػػالقوانين رقػػم  /88/تػػاريخ  9144/1/0ورقػػم  /61/تػػاريخ  9157/99/19وبالقػػانوف
رقم /96/تاريخ .9113/5/13
ال تدفع قيمة الصمقة إال بعد تنميذىا  ،إال أنو يجوز لوزير المالية بناء علػى طلػب الػوزير المخػتص أف
يعطػػي الملتػػزمين سػػلمات لقػػاء كمػػاالت مصػػرفية  ،وإذا تعػػذر الحصػػوؿ علػػى ىػػذه الكمػػاالت  ،علػػل
إعطاء السلمة بدوف كمالة على تصديل مجلس الوزراء .
ال يجوز أف تتعدى السلمة  /%18/من قيمة الصمقة على أال تتجاوز في أي حػاؿ مبل ػ ػت
 0303330333 /ؿ.ؿ .إال أنو يجوز في الحاالت االسػتثنائية الشػذوذ عػن األحكػاـ السػابقة بقػرار
من مجلس الوزراء .
المادة : 905يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلر  ،أف تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبػالت علػى الحسػاب ال
تتجاوز تسعة أعشار المبلت المستحل  ،ويبقى العشر موقوفا في الخزينة إلى أف يػتم اإلسػتالـ النهػائي
.
تػػرد ىػػذه التوقيمػػات عنػػد اإلسػػتالـ النهػػائي إذا كػػاف دفتػػر الشػػروط ال يحػػدد مػػدة لضػػماف اللػػوازـ أو
األشػػغاؿ  ،وذلػػر بعػػد أف يسػػدد الملتػػزـ الػػذمم التػػي تكػػوف قػػد ترتبػػت عليػػو تطبيقػػا ألحكػػاـ دفتػػر
الشروط .
ويمكن اإلدارة أف تكف عن اقتطاع التوقيمات العشرية عندما ترى أنها بلغت الحد الالزـ للضماف .
المادة : 901تستلم اللػوازـ واألشػغاؿ والخػدمات فػي كػل وزارة لجنػة تعػين بقػرار مػن المػدير العػاـ علػى أف تضػم
ثالثة موظمين ينتمي أحدىم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ويكوف امخراف من خارجها .
المادة : 963إذا خالف الملتزـ في تنميذ الصمقة دفتر الشروط أو بعض أحكامو قامت اإلدارة المختصػة بجنػذاره
رسمياً بموجب التقيد بكامل موجباتو  ،وذلر ضمن مهلة معينة يعػود لهػا أمػر تقػديرىا  .وإذا انقضػت
المهلػػة المحػػددة دوف أف يقػػوـ الملتػػزـ بتنميػػذ مػػا طلػػب إليػػو  ،حػػل لػػإلدارة م ػع مراعػػاة أحكػػاـ دفتػػر

الشروط العاـ أف تعتبره ناكالً وأف تطبل بحقو أحكاـ المادة  908من ىذا القانوف .
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وفي حاؿ إعادة المناقصة  ،ال يحل للملتزـ الناكل أف يشترؾ فيها مجدداً .

أما إذا رأت لجنة اإلستالـ أف الصػمقة قػد نمػذت بصػورة عامػة وفقػاً ألحكػاـ دفتػر الشػروط مػع وجػود

بعض النواقص والعيوب الطميمة التي ال تحػوؿ دوف إجػراء اإلسػتالـ فيمكنهػا أف تقػوـ باالسػتالـ وفقػاً
لشروط تحدد بمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء .

المػػادة : 969تػػرد الكمالػػة إلػػى الملتػػزـ بنػػاء علػػى مػػذكرة مػػن اإلدارة المختصػػة بعػػد شػػهر علػػى األكثػػر مػػن تػػاريخ
اإلستالـ النهائي غير أنو يمكن اإلدارة قبل انقضاء مهلة التنميذ  ،أو بعد اإلستالـ المؤقػت إذا كانػت
حالة األشغاؿ تسم بذلر  ،أف ترد إلى الملتزـ بناء على طلبو كامل ىذه الكمالة أو قسما منها .
المػػادة : 961إف الملتػػزـ التػػي توضػػع أشػػغالو باألمانػػة أو يعػػاد تلزيمهػػا لحسػػابو تطبيقػػا ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف أو
ألحكاـ دفتر الشروط العاـ يقضي عن المناقصات :
-

مدة ثالثة أشهر عند تطبيل ىذه اإلجراءات عليو للمرة األولى .

 مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليو مرة ثانية خالؿ اثني عشر شهراً . -نهائياً عند تطبيقها عليو مرة ثالثة خالؿ خمس سنوات .

 تبػػدأ المهػػل المػػذكورة أعػػاله مػػن تػػاريخ الق ػرار األوؿ القاضػػي بوضػػع األشػػغاؿ باألمانػػة أو إعػػادةتلزيمها لحساب الملتزـ .

ثانياً  :المناقصة المحصورة
المػػادة : 960يمكػػن اإلدارة  ،إذا كانػػت طبيعػػة اللػػوازـ أو األشػػغاؿ أو الخػػدمات ال تسػػم بمػػت بػػاب المناقصػػة
أمػػاـ الجميػػع أف تنحصػػر المناقصػػة بػػين فئػػة محػػدودة مػػن المناقصػػين تتػػوفر فػػيهم المػػؤىالت الماليػػة
والمنية والمهنية المطلوبة .
تحػػدد ىػػذه المػػؤىالت بصػػورة ممصػػلة فػػي دفتػػر الشػػروط الخػػاص  ،كمػػا تحػػدد فيػػو سػػائر الضػػمانات
الت ػػي يج ػػب أف تت ػػوفر ف ػػي المناقص ػػين والمواص ػػمات الت ػػي يج ػػب أف تتمي ػػز به ػػا األش ػػغاؿ أو الم ػػواد
المطلوبة .
المادة : 966تطبل على المناقصة المحصورة سائر األحكاـ المتعلقة بالمناقصات العمومية .

ثالثاً  :استدراج العروض

المادة : 968المعدلػة بالقػانوف رقػم  75/94تػاريخ  9175/8/1ورقػم  57/61تػاريخ  9157/99/19ورقػم
 13/96تاريخ . 9113/5/13
يمكن عقد الصمقات بطريقة استدراج العروض :
آ  -إذا كانت قيمتها ال تتجاوز  / 93303330333 /ؿ .ؿ .
ب  -إذا كانت قيمتها تجاوز  / 93303330333/ؿ .ؿ  .وكانت تتعلل :

-03 -9باألشغاؿ التػي تقػوـ بهػا اإلدارة علػى سػبيل التجربػة أو الػدرس  ،شػرط أف يقػرر ذلػر الػوزير
المختص .
 -1باألشياء والمواد والغالؿ التي يجب شراؤىا في مكاف إنتاجها نظراً لطبائعها الخاصة .
 -0بالشحن والنقليات والضماف .

 -6باللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي لم يقدـ بشأنها أي سعر في المناقصة أو قػدمت بشػأنها
أسعار غير مقبولة .
 -8باللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي ال تسم بعض الحاالت المستعجلة الناشئة عن ظػروؼ
طارئة بطرحها في المناقصة  ،على أف يقرر ذلر الوزير المختص .
 -4باللوازـ واألشغاؿ والخدمات المنيػة التػي ال تسػم طبيعتهػا بطرحهػا فػي المناقصػة العموميػة
 ،على أف يقرر ذلر الوزير المختص .
المػػادة : 964المعدلػػة بػػالقوانين رقػػم  61تػػاريخ  9157/99/19ورقػػم  13/96تػػاريخ  9113/5/13ورقػػم
 154تاريخ . 9116/1/91
تطبل على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة األحكاـ التالية :
 -9يمكػػن أف يسػػتعاض عػػن اإلعػػالف بتبليػػت المعلومػػات الالزمػػة بطريقػػة س ػريعة ومضػػمونة إلػػى تجػػار
الصنف أو أرباب المهنة الذين ترى اإلدارة فيهم مقدرة على تنميذ الصمقة .
 -1تج ػػري اس ػػتدراج الع ػػروض للصػ ػػمقة الت ػػي تج ػػاوز قيمته ػػا  / 93303330333 /ؿ .ؿ .لجنػ ػػة
خاص ػػة تع ػػين  ،ف ػػي ك ػػل إدارة عام ػػة  ،بقػ ػرار م ػػن ال ػػوزير  ،وتج ػػرى الص ػػمقات األخ ػػرى لجن ػػة
المناقصات .

رابعاً  :االتماؽ بالتراضي
المادة : 967يمكن عقد االتماقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصمقة إذا كانت تتعلل :
 -9بػػاللوازـ واألشػػغاؿ والخػػدمات التػػي ال يمكػػن وضػػعها فػػي المناقصػػة  ،إمػػا لضػػرورة بقائهػػا سػرية ،
وإما ألف مقتضيات السالمة العامة تحوؿ دوف ذلر شرط أف يقرر ذلر الوزير المختص .
 -1باللوازـ واألشغاؿ والخدمات اإلضافية التي يجب أف يعهد بها إلى الملتزـ األساسي لئال يتػأخر
تنميذىا  ،أو ال يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتػزـ جديػد أثنػاء تنميػذ الصػمقة  ،ويجػوز ذلػر
:

-09-

-

إذا كانت اللػوازـ واألشػغاؿ والخػدمات غيػر متوقعػة عنػد إجػراء التلػزيم األوؿ  ،ومعتبػرة مػن
لواحقو  ،وتشكل جزءاً متمما لو .

 إذا كانػػت اللػػوازـ واألشػػغاؿ والخػػدمات يجػػب أف تنمػػذ بواسػػطة آالت وتجهي ػزات خاصػػةيسػػتعملها الملتػػزـ فػػي مكػػاف العمػػل  ،علػػى أف تكػػوف غيػػر متوقعػػة عنػػد إجػػراء التلػزيم  ،وأف
-0

تشكل جزءاً متمما لو .

باألشياء التي ينحصر حل صنعها في حامل شهادات اختراعها .

 -6باألشياء التي ال يملكها إال شخص واحد .
 -8باللوازـ واألشغاؿ والخدمات المنيػة التػي ال يمكػن أف يعهػد بتنميػذىا إال لمنػانين أو اختصاصػيين
أو حرفيين أو صناعيين دؿ االختبار على اقتدارىم .
 -4بػػاللوازـ واألش ػػغاؿ والخػػدمات الت ػػي يص ػػنعها ذوو العاىػػات المحت ػػاجوف المػػرخص له ػػم بالعم ػػل
والشؤوف االجتماعية  ،على أف ال تجاوز أسعارىا األسعار الرائجة في السوؽ .
 -7بنمقات الضيافة والتشريمات  ،وما شاكلها من نمقات التمثيل .
 -5باللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي أجريت من اجلها :
 مناقصتاف متتاليتين . أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين . أو مناقصة تالىا استدراج عروض .وذلر دوف أف تسمر ىذه العمليات عن نتيجة إيجابية .
ويجب في ىذه الحالة أف ال يسمر االتماؽ الرضائي عن سػعر يتجػاوز انسػب األسػعار المعروضػة
أثناء عمليات التلزيم  ،إال في حاالت استثنائية تبررىا اإلدارة في تقرير معلل .
 -1باللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي يمكن أف يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات .
 -93باللوازـ والخدمات التي تؤمنها اإلدارة بواسطة المنظمات الدولية .
 -99بػػاللوازـ واألشػػغاؿ والخػػدمات التػػي يمكػػن أف يعهػػد لهػػا موافقػػة مجلػػس الػػوزراء إلػػى حكومػػات
أجنبيػة أو مؤسسػػات تراقبهػا ىػػذه الحكومػات  ،وللحكومػػة فػي مثػػل ىػذه الحالػػة أف تعمػي الجهػػة
التي تتعاقد معها مػن الشػروط المتعلقػة بمحػل اإلقامػة والكمالػة والغرامػات وتوجػب التسػليم قبػل
القبض .

 -91باللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي يقرر مجلس الػوزراء تأمينهػا بالتراضػي بنػاء علػى اقتػراح الػوزير
المختص .
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المادة : 965المعدلة بالقوانين رقم  75/94تػاريخ  9175/8/1ورقػم  57/61تػاريخ  9157/99/19ورقػم
 13/96تاريخ  9113/5/13ورقم  154تاريخ . 9116/1/91
يعقد االتماؽ الرضائي :
-

المدير أو رئيس المصلحة في حاؿ عدـ وجود مدير إذا كانت قيمة الصمق ػة ال تتج ػاوز
 / 9303330333 /ليرة لبنانية .

-

المدير العاـ إذا كانت قيمة الصمقة تزيد عن  / 9303330333 /ؿ .ؿ .وال تتجػاوز
 / 0803330333 /ؿ .ؿ..

-

الوزير في الحاالت األخرى .

-

ويجري التعاقد بجحدى الطرؽ التالية :
 -9بموجب عقد بيع المرجع المختص وصاحب العالقة .
 -1بموجب تعهد يذيل بو صاحب العالقة دفتر الشروط الخاص .
 -0بموجب عرض من صاحب العالقة يوافل عليو المرجع المختص .
 -6بموجب تبادؿ مخابرات بين صاحب العالقة والمرجع المختص  ،وفقاً للعرؼ التجاري .

المػػادة : 961تخضػػع االتماقػػات بالتراضػػي ألحكػػاـ دفتػػر الشػػروط الخػػاص ويوضػػع لهػػا دفتػػر شػػروط خػػاص عنػػد
االقتضاء .
وعالوة على أحكاـ المادتين السابقتين تطبل على االتماقات بالتراضي أحكػاـ المػواد  917و 969
من ىذا القانوف .

خامساً  :صمقات الخدمة التقنية
المادة : 983يمكن التعاقد بالتراضي على صمقات الخدمات التقنية ( دروس ووضع دفػاتر شػروط ومراقبػة تنميػذ
أشغاؿ ومشاريع الخ  ) ..مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات اإلدارة .
وتطبل على ىذه الصمقات األحكاـ التالية :

 -9ال يجوز التعاقد إال مع من تتوفر فيهم المؤىالت التقنية الالزمة  ،علػى أف تبػين ىػذه المػؤىالت
بالتمصيل في دراسة تضعها اإلدارة قبل عقد الصمقة .
 -1يمكػػن عقػػد االتمػػاؽ عنػػد االقتضػػاء بعػػد مبػػاراة تجػػري بػػين مػػن تتػػوفر فػػيهم المػػؤىالت
المذكورة.
 -0تخضع ىذه الصمقات لألحكاـ األخرى المتعلقة باالتماقات بالتراضي .
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سادساً  :الصمقات بموجب بياف أو فاتورة
المػادة : 989المعدلػة بػػالقوانين رقػم  75/94تػاريخ  9175/8/1ورقػػم  57/61تػاريخ  9157/99/19ورقػػم
 13/96تاريخ  9113/5/13ورقم ( )167تاريخ . 9110/7/1
يمكن عقد الصمقات بموجب بياف أو فاتورة :
 -9إذا كانت قيمتها ال تتجاوز  / 003330333 /ليرة لبنانية .
 -1إذا كانػػت أسػػعار المػػواد الم ػراد ش ػراؤىا محػػددة فػػي تعريمػػة صػػادرة عػػن اإلدارة أو ىيئػػة دوليػػة
معترؼ بها ويتعذر الحصوؿ على سعر أدنى لها .
 -0إذا كانت الصمقة تتعلل باستئجار آليات أشغاؿ عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقػرار مػن الػوزير
المختص .
 -6يعقػػد الصػػمقة رئػػيس الوحػػدة المخػػتص  ،وتػػؤمن اإلسػػتالـ اللجنػػة المنصػػوص عنهػػا فػػي المػػادة
. 901
يحدد رؤساء الوحػدات المختصػة المخولػوف بعقػد الصػمقات بقػرار مػن الػوزير المخػتص فػي اإلدارات
العامة وبقرار من رئيس السلطة التنميذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقػانوف المحاسػبة
العمومية .

القسم الثاني
األشغاؿ باألمانة
المادة : 981األشغاؿ باألمانة ىي األشغاؿ التي تتولى اإلدارة تنميذىا بنمسها .
المػادة : 980المعدلػة بػػالقوانين رقػم  75/94تػاريخ  9175/8/1ورقػػم  57/61تػاريخ  9157/99/19ورقػػم
 13/96تاريخ  9113/5/13ورقم  154تاريخ . 9116/1/91
يجيز األشغاؿ باألمانة :
-

رئيس الوحدة المختصة  ،إذا كانت قيمة الصمقة ال تتجاوز  / 003330333 /ؿ .ؿ.

-

المدير أو رئيس المصلحة في حاؿ عدـ وجود مدير إذا كانت قيمة الصمقة تزيػ ػد ع ػن

 / 003330333 /ؿ .ؿ .وال تتجاوز  / 9303330333 /ؿ .ؿ.
-

المػػدير العػػاـ إذا كانػػت قيمػػة الصػػمقة تزيػػد عػػن  / 9303330333 /ليػػرة لبنانيػػة وال تتجػ ػاوز /
 / 0803330333ؿ .ؿ.

 الػ ػ ػ ػػوزير إذا كانػ ػ ػ ػػت قيمػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػمقة تزيػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػن  / 0803330333/ؿ .ؿ .وال تتج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاوز / / 98303330333ؿ .ؿ.
 مجلس الوزراء في الحاالت األخرى .وتطبل األصوؿ العادية في شراء المواد الالزمة لتنميذ ىذه األشغاؿ .
-06المػػادة : 986يجػػب أف يعػػين فػػي كػػل إدارة تتػػولى تنميػػذ أشػػغاؿ باألمانػػة جهػػاز خػػاص مهمتػػو مراقبػػة تنميػػذ ىػػذه
األشغاؿ باألمانة  ،يرتبط ىذا الجهاز برئيس اإلدارة مباشرة وال يتولى أي عمل من أعماؿ التنميذ .
المادة : 988على رئيس الوحدة التي تولت تنميذ األشغاؿ باألمانة أف يقدـ إلى إدارتو بنهاية األشغاؿ بياناً ممصػالً
بالكميات المنمذة واألكالؼ المدفوعة على اختالؼ أنواعها .
يتولى جهاز المراقبة التدقيل في ىذا البياف ويحيلو مذيال بمطالعتو إلى إدارة التمتيش المركزي .

القسم الثالث
أحكاـ مشتركة
المػػادة : 984يمػػارس القائمقػػاـ ضػػمن قضػػائو الصػػالحيات التػػي تخولهػػا أحكػػاـ ىػػذا المصػػل إلػػى المػػدير ويمػػارس
المحافظ ضمن محافظتو الصالحيات التي تخولها أحكاـ ىذا المصل إلى المدير العاـ  .وذلػر فيمػا
يتعلل بصمقات اللوازـ واألشغاؿ والخدمات التي يجري عقدىا في القضاء أو الحافظة .
المادة : 987يحدد بمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء  ،بنػاء علػى اقتػراح وزيػر الماليػة  ،دقػائل تطبيػل أحكػاـ ىػذا
القػػانوف المتعلػػل بصػػمقات اللػػوازـ واألشػػغاؿ والخػػدمات وال سػػيما شػػروط تصػػنيف الملتػػزمين وقبػػولهم
لالشتراؾ في المناقصات .

الباب الرابع

الخزينة

المصل األوؿ
أحكاـ أساسية

المػػادة : 985تتػػولى خزينػػة الدولػػة جميػػع عمليػػات الق ػػبض والػػدفع التػػي يسػػتوجبها تنميػػذ موازنػػة الدول ػػة وإدارة
الحسابات الممتوحة خارج الموازنة .
المادة : 981المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ . 9144/1/0
يؤمن عمليات القبض والدفع لحسػاب الخزينػة موظمػوف يطلػل علػى كػل مػنهم اسػم المحتسػب  ،غيػر
أنػػو يجػػوز للمحتس ػػب أف يمػػوض بعػػض ص ػػالحيتو إلػػى أح ػػد المحاسػػبين التػػابعين ل ػػو بموافقػػة رئ ػػيس
مصلحة الخزينة .

-08المادة : 943المحتسبوف فئتاف  :مركزي ومحلي :
 -9المحتس ػػب المرك ػػزي ى ػػو ال ػػذي يس ػػأؿ ع ػػن واردات الموازن ػػة ونمقاته ػػا  ،وعػ ػن العملي ػػات
الخارجة عن نطاؽ الموازنة .
 -1المحتسػػب المحلػػي ىػػو الػػذي يسػػأؿ عػػن العمليػػات الخارجػػة عػػن نطػػاؽ الموازنػػة  ،ويػػؤمن
محليا قبض واردات الموازنة ودفع نمقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط بو .
 -0يج ػػوز فػ ػي بعػ ػػض اإلدارات العام ػػة تكليػ ػػف محتس ػػبها المرك ػػزي توحيػ ػػد جمي ػػع عمليػ ػػات
المحتسبين المحليين التابعين لو  ،سواء أكانت ىػذه العمليػات عائػدة للموازنػة أو خارجػة
عن نطاقها .
 -6إذا كاف لدى اإلدارات العامة  ،محتسب واحد  ،اعتبر ىذا المحتسب بمثابػة المحتسػب
المركزي من أجل تطبيل ىذا القانوف .
المادة : 949المحتسبوف المركزيوف ىم :
 محتسب المالية المركزي . محتسب الجمارؾ المركزي . محتسب البريد والبرؽ المركزي .-

المحتسب المركزي في كل إدارة ذات موازنة ملحقة .

-

كل موظف يعطى ىذه الصمة بمرسوـ .

المادة : 941المحتسبوف المحليوف ىم :
 محتسبو المالية . محتسبو الجمارؾ . محتسبو البريد والبرؽ . -محتسبو اإلدارات ذات الموازنة الملحقة .

-

كل موظف يعطى ىذه الصمة بمرسوـ .

المادة : 940تدوف العمليات التي يقوـ بها المحتسب في حسػابات يمسػكها وفقػاً لتصػميم عػاـ للحسػابات يقػر
بمرسوـ يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة : 946تمسر حسابات األمػواؿ العموميػة مػن قبػل المحتسػبين المركػزيين ومصػلحة المحاسػبة العامػة علػى
أسػػاس الطريقػػة ذات القيػػد المػػزدوج  ،ومػػن قبػػل المحتسػػبين المحليػػين علػػى أسػػاس الطريقػػة ذات
القيد البسيط .
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المادة : 948تمسر القيود إجبارياً بالحبر  ،وال يجوز مسكها على اإلطالؽ بالرصاص كما ال يجػوز الحػر  ،أو
الحشػػو  ،أو المحػػو ،أو التط ػريس فػػي األوراؽ  ،والجػػداوؿ  ،والمسػػتندات والقيػػود والسػػجالت بػػل

يجػػوز تصػػحي مػػا يمكػػن أف يقػػع فيهػػا مػػن خطػػأ  ،شػػرط أف يجػػري التصػػحي بشػػكل ظػػاىر باألرقػػاـ
واألحػػرؼ الممقطػػة وبحبػػر مػػن لػػوف يختلػػف عػػن اللػػوف المسػػتعمل فػػي األصػػل  ،وأف يػػذيل التصػػحي
بالتاريخ وبجمضاء واضعو .

المصل الثاني
المحتسبوف
القسم األوؿ  :صالحيات المحتسبين وموجباتهم
المادة : 944يتولى المحتسبوف :

 تسػليم جػداوؿ التكليػف وأوامػر القػبض وأوامػر التحصػيل التػي تػودعهم إياىػا المراجػع المختصػػةوتامين تحصيلها .
 تأمين المقبوضات  ،أياً كاف نوعها .-

تأمين المدفوعات إما بناء على حواالت أو أوامر دفع صػادرة عػن المرجػع الصػال أو فػي بعػض
الحاالت بناء على أوامر دفع صادرة عنهم مباشرة .

-

حمظ أوراؽ الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة .

-

مسر حسابات المحتسبة التي يديرونها .

المػػادة : 947يتػػولى محتسػػب الماليػػة المركػػزي  ،باإلضػػافة إلػػى مػػا تق ػدـ  ،توحيػػد مػػا يتعلػػل بالموازنػػة العامػػة مػػن
عمليػػات الػػواردات والنمقػػات التػػي يقػػوـ بهػػا بػػاقي المحتسػػبين المرك ػزيين ويتػػولى أيض ػاً إدارة حسػػاب
خزينة الدولة لدى المصرؼ المركزي .

المػادة : 945ال يجػػوز الجمػػع بػين وظيمػػة المحتسػػب وأي وظيمػة لهػػا عالقػػة بطػرح الػػواردات  ،أو أي وظيمػػة لهػػا
عالقة بعقد النمقات أو تصميتها أو صرفها .
المادة : 941على المحتسب  ،قبل أف يباشر وظيمتو أف يقػدـ كمالػة قانونيػة تحػدد قيمتهػا بقػرار مػن وزيػر الماليػة
 ،وأف يحلف اليمين أماـ ديواف المحاسبة (. )9

المػػادة : 973تقػػدـ الكمػػاالت إمػػا نقػػداً  ،أو بتعهػػدات مصػػرفية صػػادرة عػػن مصػػارؼ مقبولػػة  ،أو بتػػامين عقػػارات
مسجلة في الدوائر العقارية .

تحمػظ اإليصػػاالت والمسػتندات المتعلقػػة بالكمػاالت المقدمػػة لػدى مصػػلحة المحاسػبة العامػػة فػي وزارة الماليػػة مػػع
نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب .
المادة : 979ال يجوز للمحتسب أف يؤمن بنمسو قبض أو دفع األمواؿ التي يشرؼ على إدارتهػا بػل يتػولى ذلػر
بواسطة أمين صندوؽ أو جباة تابعين لو  ،إال في الحاالت التي تحدد بمرسوـ خاص .
( )9حددت قيمة ىذه الكمالة بمبلت عشرة آالؼ ليرة لبنانية  ،بموجب القرار رقم /0813أ تاريخ . 9146/1/99

-07المػػادة : 971علػػى المحتسػػب أف يراقػػب أعم ػاؿ أمنػػاء الصػػناديل والجبػػاة التػػابعين لػػو  ،وعليػػو أف يطػػالبهم بكػػل
مخالمة أو تأخير في أعمالهم .

القسم الثاني  :مسؤولية المحتسب
المادة : 970إف المحتسػب مسػؤوؿ بأموالػو الشخصػية عػن كػل عمليػة قػبض أو دفػع تجػري فػي المحتسػبية التػي
يديرىا خالفاً ألحكاـ القانوف فضالً عما قد يتعرض لو من عقوبات تأديبية أو جزائية .

المادة : 976ال يسأؿ المحتسب إال عن إدارتو الشخصية .

المػادة : 978تشػػمل مهمػة المحتسػػب جميػػع العمليػات التػػي يقػوـ بهػػا فػػي محتسػبيتو مػػن أوؿ كػانوف الثػػاني لغايػػة
 09كانوف األوؿ مػن كػل سػنة  ،أو أثنػاء المػدة التػي اسػتلم فيهػا وظيمتػو  ،إذا كانػت ىػذه المػدة دوف
السنة.
المادة : 974على المحتسبين المركزيين وكذلر علػى المحتسػبين المحليػين المنصػوص علػيهم فػي المقػرة  1مػن
المادة  943أف يقدموا  ،باسمهم وعلى مسؤوليتهم  ،حساب مهمتهم إلى ديواف المحاسبة .
وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في المقرة  0من المادة  943أف يقػدموا باسػمهم وعلػى مسػؤوليتهم
إلػػى المحتسػػب المركػػزي التػػابعين لػػو  ،حسػػابات مهمػػتهم ضػػمن شػػروط ومهػػل تحػػدد بمرسػػوـ الحػػل
يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .
المػػادة : 977عنػػد انتهػػاء مهمػػة المحتسػػب تجػػري عمليػػة تسػػلم وتسػػليم بينػػو وبػػين خلمػػو بموجػػب محضػػر يوقعػػو
كالىما  ،وبحضور ممتش مالي فيما يتعلل بالمحتسبين المركػزيين  ،وموظػف تنتدبػو اإلدارة المختصػة
فيما يتعلل بالمحتسبين المحليين  .وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين إلى التمتيش المالي .

ويجب أف يضم إلى ىػذا المحضػر  ،بصػورة إجباريػة  ،ميػزاف للحسػابات موقػوؼ بتػاريخ إجػراء عمليػة
التسليم والتسلم .
المػػادة : 975فػػي حػػاؿ وفػػاة المحتسػػب  ،أو عػػدـ تمكنػػو مػػن القيػػاـ بػػدور التسػػليم والتسػػلم  ،يػػنظم المحتسػػب
الخلف  ،حساب مهمة المحتسب السلف تحت إشراؼ ممتش مالي .
المادة : 971تػرد الكمالػة بعػد حصػوؿ المحتسػب علػى بػراءة ذمػة مػن ديػواف المحاسػبة وتػرد حكمػاً بعػد انقضػاء
ثالث سنوات على ترؾ المحتسب مهمتو  ،إذا تأخر الديواف في إصدار قػرار إلػى مػا بعػد ىػذه المػدة

.
المادة: 953
 -9إف المحتسػػبين المحليػػين والجبػػاة مسػػؤولوف ماليػػا بالتضػػامن فيمػػا بيػػنهم عػػن الضػرائب المباشػػرة
وسائر األمواؿ التي يعهد إليهم بتحصيلها .
 -1إف رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤوؿ ماليا عن الضرائب مباشرة وسائر األمػواؿ التػي يعهػد إليػو
بتحصيلها  ،وىو ملزـ بتقديم الكمالة المتوجبة على المحتسبين .
 -0يحدد بمرسوـ الحل يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظمين المذكورين ف ػي
المقرتين األولى والثانية من ىذه المادة  ،واإلجراءات الواجب اتباعها لتخميف مسؤوليتهم أو إبراء ذمتهم .
-05المػادة : 959يعػػد محتسػبا مسػػؤوالً عػػن أعمالػو  ،كالمحتسػػب الرسػػمي  ،وخاضػعا لموجبػػات ىػػذا األخيػر كػػل مػػن
تدخل في إدارة األمواؿ العمومية من غير أف تكوف لو صمة المحتسب .

المصل الثالث
صالحيات أمناء الصناديل والجباة ومسؤولياتهم
المادة : 951يحصر حل التداوؿ باألمواؿ وحيازتها في كل محتسبية بأمناء الصناديل والجباة  ،إال فػي الحػاالت
التي تحدد في المرسوـ المنصوص عليو في المادة  979من ىذا القانوف .
المادة : 950إف أمناء الصناديل مسؤولوف عن حمظ األمواؿ في المحتسبية التي يمارسوف فيها وظائمهم .
المػػادة : 956إف الجبػػاة مسػػؤولوف عػػن حمػػظ األمػػواؿ التػػي يجبونهػػا  ،وعلػػيهم أف يسػػددوىا دوريػػا إلػػى صػػندوؽ
المحتسبية التي ينتسبوف إليها وفقاً لشروط تحدد بقرار من وزيػر الماليػة  .كمػا انهػم مسػؤولوف ماليػا ،
بالتضامن مػع المحتسػب التػابعين لػو عػن تحصػيل الضػرائب المباشػرة وفقػاً ألحكػاـ المػادة  953مػن
ىذا القانوف  .ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أية نمقة مهما كاف نوعها .

المادة : 958يخضع أمناء الصناديل والجباة لنظاـ الكمالة أسوة بالمحتسبين .
المادة : 954على أمين الصندوؽ أف يتحقل على مسؤوليتو قبل الدفع من ىوية صاحب الماؿ وصحة توقيعو .
المػػادة : 957إذا كػػاف المبلػػت مسػػتحقا لشػػخص متػ ل
ػوؼ  ،فعلػػى أمػػين الصػػندوؽ أف يطلػػب مػػن أصػػحاب الحػػل
المسػػتندات الرسػػمية التػػي تثبػػت صػػمتهم  .ويكتمػػي بشػػهادة مػػن مختػػار المحلػػة إذا كػػاف المبلػػت دوف
 833ليرة لبنانية .
المػػادة : 955إذا كػػاف ص ػاحب المػػاؿ لأمي ػاً أو عػػاجزا عػػن التوقيػػع  ،قامػػت بصػػمة اإلبهػػاـ مقػػاـ التوقيػػع علػػى أف
يصدؽ البصمة أمين الصندوؽ وشاىداف إذا كانت قيمة الحوالة ال تجاوز ألف ليرة لبنانية .

والمين الصندوؽ في الحاالت األخرى أف يطلب تصديل البصمة من قبل كتابة العدؿ .
-01-

المادة : 951يعطى لقاء كل مبلت يقبضو أمنػاء الصػناديل والجبػاة إيصػاؿ تحػدد شػكلو وطريقػة تنظيمػو لكػل إدارة
أو وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية .
المادة : 913إف أي تحريف في إيصاؿ صادر عن أمين صندوؽ أو جابي أو في إحدى نسػخو مهمػا كػاف سػببو ،
يعتبػر صػادراً عػن سػوء نيػػة  ،وتمػرض علػى مرتكبهػا العقوبػػات المنصػوص عليهػا فػي المػػادتين  649و

 641من قانوف العقوبات  ،إال إذا كاف ىذا التحريف لم يلحل أي ضرر باألمواؿ العمومية .

المػػادة : 919يجػػب إعطػػاء إيصػػاؿ نظػػامي بكػػل مبلػػت يقػػبض مػػن األمػػواؿ العموميػػة وكػػل مػػن يقػػوـ بقػػبض أمػػواؿ
عمومية وال يعطي بها إيصاالً نظاميا يعد مختلسا .
المػػادة : 911يحػػدد رئػػيس مصػػلحة المحاسػػبة العامػػة فػػي وزارة الماليػػة  ،بنػػاء علػػى اقت ػراح المحتسػػب المركػػزي
المختص  ،الحد األعلى لألرصدة التي يجوز ألمنػاء الصػناديل االحتمػاظ بهػا علػى أف يػدفعوا مػا يزيػد
على ىذه األرصدة إلى المصارؼ أو مراكز البريد التي تعين لهم .

الم ػػادة : 910عل ػػى اإلدارات الت ػػي تحص ػػل بع ػػض ال ػػواردات نق ػػداً  ،أف تكل ػػف أح ػػد موظميه ػػا بمرافق ػػة مص ػػلحة
المحاسبة العامة قبض ىذه األمػواؿ ومسػر حسػاباتها  .ولهػذه المصػلحة أيضػاً أف توافػل علػى طريقػة
قبض األمواؿ المذكورة وتسديدىا  ،وعلى نماذج السجالت الواجب مسكها .

يسػػدد الموظػػف المػػذكور األمػػواؿ التػػي قبضػػها مػػرة كػػل شػػهر  ،علػػى األقػػل إمػػا إلػػى محتسػػب الماليػػة
المركزي  ،وإما إلى محتسب المالية المحلي وذلر بناء على جػدوؿ يبػين فيػو القيمػة المقبوضػة ونػوع
اإليراد المحصل .
ويمكن أف يساعد ىػذا الموظػف فػي عمليػات القػبض  ،عنػد االقتضػاء معػاوف أمػين صػندوؽ واحػد أو
أكثر .
ويخضع ىذا الموظف ومن يعاونػو فػي قػبض األمػواؿ لموجبػات أمنػاء الصػناديل وبنػوع خػاص ألحكػاـ
المواد  958و  951إلى . 911
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المصل الرابع
حسابات األمواؿ
القسم األوؿ
أحكاـ عامة

المادة : 916تدقل مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين اإلداريين وتقوـ بتوحيدىا .
المادة : 918المعدلة بالقانوف رقم  44/88تاريخ  9144/1/0على الوجو التالي :
تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة :
 قط ػ ػػع حس ػ ػػاب الموازن ػ ػػة ال ػ ػػذي يج ػ ػػب تقديم ػ ػػو إل ػ ػػى دي ػ ػػوافالمحاسبة قبل  98آب من السنة التي تلي سنة الموازنة .
 حس ػ ػػاب المهم ػ ػػة الع ػ ػػاـ ال ػ ػػذي يج ػ ػػب تقديم ػ ػػو إل ػ ػػى دي ػ ػػوافالمحاسبة قبل أيلوؿ من السنة التي تلي سنة الحساب .
 يبػػدأ تنظػػيم حسػػاب المهمػػة العػػاـ ابتػػداء مػػن حسػػاب السػػنةالتي يبدأ فيها تطبيل التصميم العػاـ للحسػابات الملحػوظ فػي
المادة  940من ىذا القانوف .
المادة : 914إذا أسمر قطع حسػاب الموازنػة عػن زيػادة فػي الػواردات حولػت ىػذه الزيػادة بموجػب قػانوف القطػع
إلى حساب ماؿ االحتياط وإذا أسمر عػن زيػادة فػي النمقػات أجػاز القػانوف المػذكور تغطيػة العجػز مػن
ماؿ االحتياط  .وإذا كاف ماؿ االحتياط ال يكمي  ،قيد العجز في حساب السلمات  ،على أف يسػدد
إجباريػاً مػػن أوؿ موازنػػة تاليػػة يظهػػر فيهػػا وفػػر  ،وإف لػػم يكػػف ىػػذا الػػوفر فمػػن وفػػر السػػنوات الالحقػػة

على التوالي .

المادة : 917على الحكومػة أف تحيػل مشػروع قػانوف قطػع حسػاب الموازنػة إلػى مجلػس النػواب قبػل أوؿ تشػرين
الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة .
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القسم الثاني
أحكاـ خاصة ببعض الحسابات
أوالً  :ماؿ االحتياط
الم ػػادة : 915يتك ػػوف م ػػاؿ االحتي ػػاط م ػػن زي ػػادة واردات الموازن ػػة عل ػػى نمقاته ػػا  ،ويت ػػولى مس ػػر ى ػػذا الحس ػػاب
محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة .
المادة : 911يستعمل ماؿ االحتياط :
-

لتغطية نمقات السػنين السػابقة خػالؿ المتػرة االنتقاليػة المنصػوص عليهػا فػي المػادة  18مػن ىػذا
القانوف .

-

لتغطية االعتمادات المدورة .

 لتغطية عجز الموازنة وفقاً ألحكاـ المادة  914من ىذا القانوف .-

لتغطية االعتمادات اإلضافية ( تكميلية واستثنائية ) .

-

لتمويل المشاريع اإلنشائية .

المػادة : 133ال يجػػوز اخػػذ أي مبلػت مػػن مػػاؿ االحتيػػاط إال بقػانوف  .ويجػػب أف يػػدوف فػػورا كػل مبلػػت يقػػرر أخػػذه
من ماؿ االحتياط في قيود محتسب المالية المركزي .
تحدد كيمية تدوين ىذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية .

ثانياً  :الودائع والكماالت
المػػادة : 139تسػػلم الودائػػع والكمػػاالت إلػػى الخزينػػة  ،بنػػاء علػػى تكليػػف صػػادر عػػن مرجػػع صػػال وتػػدوف فػػي
اإليصػػاالت المتعلقػػة بهػػا أسػػباب اإليػػداع  ،وال تػػرد إلػػى أصػػحابها إال بنػػاء علػػى تكليػػف مػػن المرجػػع
الصال  ،وبعد استرداد اإليصاالت .
المادة : 131إذا فقدت إيصاالت الودائع أو الكماالت استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأف يتحملوا كل عطػل
وضرر قد ينتف عن سوء استعماؿ اإليصاؿ الممقود طيلة خمس سنوات .

ثالثاً  :سلمات الخزينة
المادة : 130سلمات الخزينة إمدادات تعطى من موجوداتها :
 -9لتموين مستودعات اإلدارات العاـ بلوازـ مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة .
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 - 1لشراء مواد قابلة الخزف ومعدة لإلستعماؿ في سنة مالية جارية أو الحقة .
 - 0لتغذية صناديل المؤسسات العامة والبلديات وكذلر الصناديل المستقلة المنشأة بقانوف .
المادة  : 136يعلل من سلمات الخزينة المعدة لتغذية أحد الصناديل المذكورة في المقرة  /0/من المادة السابقة .
 - 9على تثبت وزير المالية من إمكاف الجهة المستقلة إعادة السلمة نقداً في المهلة المحددة لتسديدىا .

 - 1علػػى تعهػػد الجهػػة المسػػتلمة بػػأف ترصػػد فػػي موازنتهػػا إجباري ػاً االعتمػػادات الالزمػػة لتسػػديد السػػلمة فػػي
المهلة المحددة .

 - 0على موافقة السلطة التشريعية إذا كانت مهلة تسديدىا تجاوز االثني عشر شهراً .
المادة  ( : 138المعدلة بموجب القانوف رقم  51/8والقانوف رقم  /69/تاريخ . ) 9119/1/91
ػاء علػػى اقتػراح وزيػػر
تعطػػى سػػلمات الخزينػػة للغايػػات المحػػددة فػػي المػػادة  /130/مػػن ىػػذا القػػانوف بمرسػػوـ بنػ ً
المالية وطلب اإلدارات المختصة .

يتوجب على الحكومة أف تطلع المجلس النيابي على السلمات المقررة بظرؼ شهر .
المادة  ( : 134المعدلة بموجب القانوف رقم  /69/تاريخ . ) 9119/1/91
يذكر في المرسوـ المتلخذ في مجلس الوزراء :

القػػيم علػػى السػػلمة فػػي الحػػاالت المنصػػوص عليهػػا فػػي المق ػرتين  /9/و /1/مػػن المػػادة  /130/السػػابقتين ،

والجهة المستلمة في الحالة المنصوص عليها في المقرة  /0/من المادة نمسها  ،والغايػة مػن السػلمة  ،ومقػدارىا ،
وطريقة دفعها وشروط تسديدىا  ،وغيرىا من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها .
المادة  ( : 137المعدلة بموجب القانوف رقم  /69/تاريخ . ) 9119/1/91
تػػدفع سلمػػات الخزينػػة بنػػاء علػػى أوامػػر صػػادرة عػػن المحتسػػب المركػػزي ويشػػار فيهػػا إلػػى المرسػػوـ المتلخػػذ فػػي

مجلس الوزراء الذي أجازىا .

المادة  : 135ال تستعمل السلمة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها .
المادة  : 131تسػدد سػلمات الخزينػة المنصػوص عليهػا فػي المقػرتين  /9/و /1/مػن المػادة  /130/مػن ىػذا القػانوف بموجػب
حواالت دفع صادرة على الموازنة وتسدد سػلمات الخزينػة المنصػوص عليهػا فػي المقػرة  /0/مػن المػادة نمسػها
بجعادة قيمتها نقداً إلى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلر .
المادة  : 193على المحتسب أف يالحل تسديد سلمات الخزينة وفقاً للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة .
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المادة  ( : 199المعدلة بموجب القانوف رقم  /69/تاريخ . ) 9119/1/91
للمحتسب أف يحسم مباشرة من راتب القيم على السلمة وتعويضاتو المبالت التي ال يثبت استعمالها  ،أو التػي
ال يسػػددىا فػػي المواعيػػد المحػػددة  ،كمػػا لػػو أف ينمػػذ تلقائيػاً بحقػػو أي تػػدبير قػػانوني آخػػر يػػؤمن اسػػترداد ىػػذه
المبالت .

ػاء علػى اقتػراح وزيػر الماليػة أف يمػدد مهلػة التسػديد فػي الحػػاالت
ويمكػن بمرسػوـ يتخػذ فػي مجلػس الػوزراء بن ً

والظروؼ االستثنائية .

المادة  : 191إذا تأخرت إحدى اإلدارات المستلمة عن تسديد سلمة الخزينة المعطاة لهػا حػل لمحتسػب الماليػة المركػزي أف
يقتطعها رأساً مما يكوف لهذه اإلدارة من أمواؿ لدى الخزينة .
المػػادة  : 190يضػػم إلػػى مشػػروع قػػانوف قطػػع الحسػػاب بيػػاف بسػػلمات الخزينػػة المعطػػاة وفقػاً ألحكػػاـ المػػادة  /130/مػػن ىػػذا
القانوف وبما سدد منها خالؿ سنة الموازنة .

المصل الخامس
محاسبػة الم ػواد
المػػادة  : 196تشػػمل محاسػػبة المػػواد جميػػع القيػػود والمسػػتندات الضػػرورية لتبيػػاف موجػػودات المػػواد التػػي تملكهػػا اإلدارات
العامة ولتسجيل حركتها .
الم ػػادة  : 198عل ػػى جمي ػػع اإلدارات العام ػػة أف تمس ػػر محاس ػػبة الم ػػواد  .وعل ػػى المؤسس ػػات الخاض ػػعة إلشػ ػراؼ الدول ػػة أف
تمسر محاسبة المواد تمكن من ممارسة ىذا اإلشراؼ .
المادة  : 194كل شخص كلف بحمظ أو استعماؿ المواد المنصوص عليها في المادة  /196/مػن ىػذا القػانوف مسػؤوؿ عنهػا
مالياً  .ويمكن أف تترتب المسؤولية نمسها على األشخاص المكلمين بمسر حسابات المواد وبمراقبتها .
المػػادة  : 197يقتصػػر تطبيػػل أحكػػاـ ىػػذا المصػػل علػػى المػػواد الموجػػودة داخػػل األراضػػي اللبنانيػػة وفػػي البعثػػات اللبنانيػػة فػػي
الخػػارج  .وال تطبػػل علػػى عتػػاد الجيػػوش القائمػػة بخدمػػة فعليػػة وال علػػى العتػػاد المسػػتعمل فػػي المراكػػب البحريػػة
والجوية .
بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة  : 195تنظم دقائل تطبيل أحكاـ ىذا المصل بمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ً
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الباب الخامس
أحكاـ خاصة
المصل األوؿ
أحكاـ خاصة بالجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العاـ والممارز الجمركية .
المادة : 191تدوف اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقػة بػأفراد الجػيش ورجػاؿ قػوى األمػن الػداخلي واألمػن
العاـ في بند واحد بدوف توزيع .
المادة : 113تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقاً لنظاـ يحدد بمرسوـ بناء على اقتراح الوزير المختص .
المػػادة : 119يمكػػن عقػػد اتماقػػات بالتراضػػي بمػػا يحتاجػػو الجػػيش وقػػوى األمػػن الػػداخلي واألمػػن العػػاـ والممػػارز
الجمركية من لوازـ وأشغاؿ وخدمات فػي حػالتي الحػرب والطػوارئ والحػاالت االسػتثنائية التػي تقضػي
باتخاذ تدابير فورية وذلر بناء على قرار مسبل من قائد الجيش .
المػػادة : 111يمكػػن وزارة الػػدفاع الػػوطني  ،عنػػدما تعقػػد صػػمقات مػػع حكومػػة أجنبيػػة أو مؤسسػػات تراقبهػػا أو
توصي بها ىذه الحكومات لشراء األسلحة والػذخائر واألعتػدة واألجهػزة أف تعمػي الجهػة التػي تتعاقػد
معها من الشروط المتعلقة بمحل اإلقامة والكمالة والغرامات ويتوجب التسليم قبل القبض .
المادة : 110يمكن وزارة الدفاع الوطني أف تطلب  ،وفقاً لألصوؿ المحػددة فػي المػادة  997مػن ىػذا القػانوف ،
إعادة استعماؿ االعتمادات المقابلة :

 -9لقيمة المواد التي تقدمها إدارة الجيش لقاء ثمن إلى الضباط واألفػراد بصػمتهم الشخصػية
.
 -1لقيمػػة المػػواد التػػي تلػػزـ بهػػا إدارة الجػػيش الضػػباط واألف ػراد المسػػؤولين عػػن فقػػدانها أو
عطلها .
 -0لقيمة األسػلحة والػذخائر واألعتػدة واألجهػزة التػي تبيعهػا قيػادة الجػيش مػن إحػدى اإلدارات أو
المؤسسات العامة .
 -6لقيمػػة الم ػػواد المسػػتعملة وب ػػدؿ الخػػدمات الم ػػؤداة لحسػػاب اإلدارات والمؤسس ػػات العام ػػة أو
لصال أحد األشخاص الحقيقيين أو المعنويين .
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المادة : 116يجػوز لػوزارة الػدفاع الػوطني أف تقتطػع مػن اسػتحقاقات الرواتػب التػي تصػرؼ مػن اعتمػادات السػنة
الجارية المبالت المدفوعة خطأ أو بدوف حل في سنين سابقة .
المادة : 118إف قيمة الرواتػب وملحقاتهػا  ،وسػلمات النقػل واالنتقػاؿ التػي تقبضػها القطػع فػي سػنة مػا زيػادة عػن
حقوقها وتعيدىا إلى الخزينة قبل أوؿ أيار من السنة التالية  ،تدخل بتاريخ إعادتهػا فػي واردات السػنة
الجارية وفقاً ألحكاـ المادة  5من ىذا القانوف .

ويمكن أف يمػت بقػرار مػن وزيػر الماليػة فػي بنػد الرواتػب مػن موازنػة الجػيش اعتمػادات اضػافية تػوازي
قيمة المبالت المعادة  ،على أف تغطى بزيادة مماثلة في الواردات .

المادة : 114المعدلة بالقانوف رقم  /88/تاريخ . 9144/1/0
اعتبػػارا مػػن أوؿ آب مػػن كػػل سػػنة  ،يجػػوز لػػوزير الػػدفاع الػػوطني أف يعقػػد علػػى حسػػاب السػػنة التاليػػة ،
نمقات تجهيز مقدارىا ثلثا االعتمادات المرصدة لهذه الغايػة عػن السػنة الجاريػة فػي موازنػات الجػيش
وقوى األمن الداخلي واألمن العاـ والمخصصة للممارز الجمركية في موازنة وزارة المالية .
وال يجوز أف تعقد بهذه الواسطة نمقات لم يسبل للسلطة التشريعية أف وافقت على مبدئها .
يمكػػن تطبيػػل أحكػػاـ المػػادتين  907و  905مػػن ىػػذا القػػانوف علػػى الصػػمقات المػػذكورة فػػي ىػػذه
المادة حتى قبل دخوؿ السنة الجديدة .
المادة : 117ألغيت المادة ( )117بموجب القانوف رقم  71/8تاريخ . 9171/1/9
المادة : 115يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده .
المادة : 111ال يخضع محتسبو الجيش لنظاـ الكمالة الذي يخضع لو سائر المحتسبين .
المادة : 103ال يجوز لديواف المحاسػبة  ،وال للممتشػين المػاليين  ،أف يطلبػوا االطػالع أو أف يطلعػوا علػى وثػائل
ومعلوم ػػات تتعل ػػل بالس ػػر العس ػػكري  ،إال إذا واف ػػل قائ ػػد الج ػػيش عل ػػى ذل ػػر .وتج ػػري رقاب ػػة دي ػػواف
المحاسبة على حسابات المػواد المختصػة بػالجيش محليػا واسػتناداً إلػى القيػود التػي تمسػكها القيػادة

واألوراؽ الثبوتية التي تبرزىا .

-64المػػادة : 109المعدلػػة بموجػػب المرسػػوـ اإلشػػتراعي رقػػم  01تػػاريخ  9150/4/94والمرسػػوـ اإلشػػتراعي رقػػم
 11تاريخ . 9158/0/10
تطبػػل علػػى قػػوى األمػػن الػػداخلي أحكػػاـ المػػواد مػػن  113إلػػى  103ضػػمناً مػػن ىػػذا القػػانوف بحيػػث
يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العاـ لقوى األمن الػداخلي الصػالحيات الممنوحػة لػوزير الػدفاع

الوطني وقائد الجيش فيما خصو .
أم ػػا بالنس ػػبة لألم ػػن الع ػػاـ والمم ػػارز الجمركي ػػة فتطب ػػل م ػػع مراع ػػاة التنظ ػػيم الخ ػػاص بك ػػل م ػػن ى ػػذين
الجهازين ،أحكاـ المواد  113و  111و  115و  111و  103من ىذا القانوف .

المصل الثاني
أحكاـ خاصة باالتماؽ في الخارج
المادة : 101توضع تحػت تصػرؼ البعثػات الخارجيػة سػلمات موازنػة دائمػة تسػتعملها كػل بعثػة لػدفع نمقاتهػا عػن
الستة اشهر على األكثر .
المادة : 100تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار مػن رئػيس البعثػة كلمػا كػاف ذلػر ممكنػا
 ،وإال فيجري وفقاً ألصوؿ تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين .

المادة : 106يمكن أف تثبت نمقات الوفود إلى الخارج ببيانات ممصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليتو .
المادة : 108يمكن أف تثبت نمقات التمثيل في الخارج ببيانات ممصػلة ينظمهػا رئػيس البعثػة الخارجيػة ويصػدقها
األمين العاـ لوزارة الخارجية والمغتربين .
وتثبػػت بالطريقػػة نمسػػها النمقػػات اإلداريػػة التػػي تؤديهػػا البعثػػات الخارجيػػة إذا كانػػت النمقػػة ال تجػػاوز
 833ليرة كل مرة .
المػػادة : 104تحػػدد أصػػوؿ مسػػر السػػجالت  ،وتنظػػيم القيػػود وقػػبض األمػػواؿ ودفعهػػا وسػػوى ذلػػر مػػن األمػػور
التػػي تتعلػػل بمحاسػػبة البعثػػات الخارجيػػة  ،بتعليمػػات مشػػتركة تصػػدر عػػن وزيػػري الماليػػة والخارجيػػة
والمغتربين .

المصل الثالث
أحكاـ خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد

المادة : 107تؤدى في أوؿ كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيمػة أو الملحقػة
بالراتب .
يطبل ىذا التدبير على جميع الموظمين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم  ،كما تطبػل علػى
المتقاعدين وورثتهم .
-67المػادة : 105يبقػػى المبلػػت المػدفوع تنميػػذاً ألحكػػاـ المقػػرة السػابقة حقػاً مكتسػػباً لمػػن قبضػو وال يسػػترد شػػيء منػػو
لصال الخزينة في جميع الحاالت .

المصل الرابع

أحكاـ خاصة بوزارة البريد والبرؽ والهاتف
المػػادة : 101تخضػػع محاسػػبة البريػػد والبػػرؽ والهػػاتف لألنظمػػة الخاصػػة بهػػا وألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف فػػي كػػل مػػا ال
يتعارض مع األنظمة المشار إليها .

المصل الخامس

أحكاـ خاصة بالبلديات
المػادة : 163تحػدد شػػروط تطبيػل ىػػذا القػانوف علػى البلػػديات بمراسػيم تصػػدر بنػاء علػى اقتػراح وزيػري الداخليػػة
والمالية .

المصل السادس
المؤسسات العامة

()9

المادة : 169تحدد شروط تطبيػل ىػذا القػانوف علػى المصػال المسػتقلة وسػواىا مػن المؤسسػات العامػة بمراسػيم
تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية .

الباب السادس
أحكاـ مختلمة

عدلت المواد من  161إلى  165بموجب القانوف رقم  /44/88تاريخ  9144/1/0على الوجو التالي :
المادة : 161يجب إيداع جميع األمواؿ العمومية المحددة في المادة  1من ىػذا القػانوف فػي الحسػاب الممتػوح
لدى مصرؼ لبناف باسم الخزينة العامة .
ػاء
يحػدد تػاريخ تطبيػػل ىػذه المػػادة بالنسػبة للبلػػديات والمؤسسػات العامػة التابعػػة لهػا بمرسػػوـ يتخػذ بنػ ً
على اقتراح وزيري الداخلية والمالية .
( )9المرسوـ رقم  98016تاريخ : 9146/0/09

المػادة األولػى  :يخضػع مجلػس تنميػذ المشػاريع اإلنشػائية  ،ألحكػاـ مشػروع القػانوف الموضػوع موضػع التنميػذ بموجػب المرسػوـ رقػم 96141

تػػاريخ  09كػػانوف األوؿ سػػنة  9140وذلػػر فػػي كػػل مػػا ال يتعػػارض وأحكػػاـ مشػػروع القػػانوف الموضػػوع موضػػع التنميػػذ بموجػػب
المرسوـ رقم  4501تاريخ  98حزيراف . 9149
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المػػادة : 160يحظػػر علػػى اإلدارات العامػػة والبلػػديات والمؤسسػػات العامػػة واألشػػخاص المعنػػويين المػػذكورين فػػي
المػػادة الثانيػػة مػػن ىػػذا القػػانوف فػػت حسػػابات فػػي المصػػارؼ الخاصػػة أو فػػت حسػػاب خػػاص بهػػا فػػي
مصرؼ لبناف.
المػػادة : 166يمػػت فػػي قي ػػود مصػػلحة الخزينػػة فػػي وزارة المالي ػػة حسػػاب خػػاص باسػػم ك ػػل جهػػة مػػن الجه ػػات
المذكورة في المادة السابقة .
المػػادة : 168تحػػدد بق ػرار مػػن وزيػػر الماليػػة أو بق ػرار مشػػترؾ مػػن وزيػػر الماليػػة ووزيػػر الداخليػػة بالنس ػبة للبلػػديات
والمؤسسات العامة البلدية  ،األحكػاـ المتعلقػة بالمبػالت القصػوى التػي يحػل لكػل منهػا االحتمػاظ بهػا
في صناديقها الخاصة وأصوؿ تحرير الحسابات المنصوص عليها في المادة  166أعاله .


تث ػػابر اإلدارات العام ػػة والبل ػػديات والمؤسس ػػات العام ػػة الم ػػذكورة ف ػػي ى ػػذا الب ػػاب عل ػػى ق ػػبض
اإليرادات العائدة لها  ،أما عمليات الدفع فتجري بواسػطة صػناديقها إذا كانػت قيمتهػا ال تجػاوز
حػػد أقصػػى يعػػين بقػرار مػػن وزيػػر الماليػػة  ،أو بقػرار مشػػترؾ مػػن وزيػػري الماليػػة والداخليػػة بالنسػػبة
للبلػػديات والمؤسسػػات العامػػة البلديػػة  ،وتػػدفع بواسػػطة صػػندوؽ الخزينػػة إذا كانػػت تتجػػاوز ىػػذا
الحد .



وتثػػابر اإلدارات والمؤسسػػات العامػػة التػػي ال توجػػد لػػديها صػػناديل خاصػػة علػػى القيػػاـ بجميػػع
عمليات القبض والدفع بواسطة صندوؽ الخزينة .

المػػادة : 164ال يجػػوز لمصػػلحة الخزينػػة أو توقػػف أيػػة عمليػػة دفػػع تػػأمر بهػػا إحػػدى الجهػػات التػػي لهػػا حسػػاب
خاص في قيودىا طالما أف لها رصيدا دائنا كافيا في ىذا الحساب .
المػػادة : 167تحػػدد دقػػائل تطبيػػل المػػواد  161إلػػى  164مػػن ىػػذا القػػانوف وبنػػوع خػػاص مػػا يتعلػػل منهػػا بمسػػر
الحسػػابات وتنظػػيم القيػػود وشػػكل السػػجالت والمطبوعػػات وطريقػػة دفػػع الخزينػػة لنمقػػات اإلدارات
والمؤسسات التي لها حساب في قيودىا وكذلر المهل التي يجب إنجػاز المعػامالت الماليػة خاللهػا
 ،بقرار من وزير المالية أو بقػرار مشػترؾ مػن وزيػري الماليػة والداخليػة بالنسػبة للبلػديات والمؤسسػات
العامة البلدية .
المػػادة : 165يلغ ػػى المرسػػوـ اإلش ػػتراعي رق ػػم  997تػػاريخ  91حزيػ ػراف  9181وتعديالتػػو  ،والمرس ػػومين رق ػػم
 90448و  90456تاريخ  10آب  ، 9140والقانوف الصػادر فػي  6كػانوف الثػاني  9168وكػل
نص آخر يتنافى وأحكاـ ىذا القانوف أو ال يتمل مع مضمونو .
المادة : 161ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمل بو اعتبارا من  09كانوف األوؿ . 9140
المادة الثانية  :ينشر ويبلت ىذا المرسوـ حيث تدعو الحاجة .
الذوؽ في  03كانوف األوؿ سنة 9140
اإلمضاء  :فػؤاد شهاب

