
اقتراح قانون معجل مكرر

  (  4461/2000   / من قانون الجمارك )مرسوم رقم   330  تعديل المادة/ 

 تاريخ4461⁄  من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 330 تُعّدل المادة ⁄  :مادة أولى
 وتعديتته، وتصبح على الشكل:15/12/2000

" تحدد بقرارات من المجلس اععلى للجمارك، بعد اسطلتا رأي مدير الجمارك العام:

-  أجور اععمال الطي تجري لحساب أصحاب العتقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في1
اعننمة الجمركية، وكللك أجور موولي الجمارك اللين يكللون بطننيم بيانات أصحاب العتقة

في اعماكن الطي   يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

- رسوم عن خدمات جمركية أخر  يؤديها موولو الجمارك لد  ا سطيراد والطصدير وفي2
عادة الطصدير ولد  معاينة أمطعة المسافرين.وإأوضاا الطرانزيت 

- توزا المبالغ المسطوفاة من الرسوم واعجور الملكورة أعتا، شهرياً، على كل موولي إدارة3
الجمارك دون اسطثنا،، على أ  يطجاوز ما يُصيب المووّف الواحد من هلا اعموال مقدار أساس

راتبه.

- تحّول اعموال اللائضة شهرياً إلى الخزينة العاّمة .4

- ببسطثنا، الطخليضات الطي تُصيب المووّلين عسباب مسلكية، تُشكـّل مخاللة هلا اعحكام5
 من قانون العقوبات" .364الجرم المنصوص عنه في الماّدة 

 : يُعمل بهلا القانون فور نشرا في الجريدة الرسمية.مادة ثانيةة

 
النائبة ابول ايعقوبيان

                                                                                               2/4/2019



أسبةةاب المةةوجبةةةةةةة

 من قانون الجمارك المعمول بها حالياً، تسطوفي إدارة الجمارك أجورا330ًإسطنناداً للماّدة 
ورسوماً عن اععمال الطالية: 

  أجور عن اععمال الطي تجري لحساب أصحاب العتقة خارج ساعات وأماكن العمل المعيّنةأ-
في اعننمة الجمركية، وكللك أجور مووّلي الجمارك الـّلين يُكلـّلون بطننيم بيانات أصحاب

العتقة في اعماكن الطي   يوجد فيها مخلـّصون جمركيون مرخـّصون.
 رسوم عن خدمات جمركية أخر  يؤّديها مووـّلو الجمارك لد  اسسطيراد والطصديـر وفيب-

أوضاا الطرانزيت وإعادة الطصديـر ولد  معاينة أمطعة المسافرين.
وقد أناطت الماّدة الملكورة بالمجلس اععلى للجمارك صتحية تحديد هلا اعجور والرسوم

وكللك أصول توزيعها.

 تحت عنوان329/2003 صدر قرار عن المجلس اععلى للجمارك رقم 10/6/2003بطاريخ 
"ننام اععمال اسضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية الُمجراة لحساب المكلـّلينـ" اللي حّدد

مقدار اعجور والرسوم وحا ت توّجبها وكللك معايير توزيعها على مخطلف مووّلي إدارة
الجمارك.

 أصدرت هيئة المجلس اععلى للجمارك، الطي كانت قد عيّنت حديثا2017ً حزيران 7بطاريخ 
قراراً جديداً حول " ننام اععمال اسضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية الُمجراة لحساب

، زادت بموجبه نلاا فرر الرسوم على حركة اسسطيراد42/2017الُمكلـّلينـ" تحت الرقم 
والطصديـر والمعامتت الجمركية ورفعت نسبة هلا الرسوم واعجور إلى اتاة أضعاف وما

فوا، بحيث وصلت قيمة المبالغ المحّصلة شهرياً إلى أكثر من خمسة مليارات ليرة لبنانية، وقد
أوهرت عملية توزيع هلا اعموال غياب معايير العدالة والشلافية مّما ولـّد تملمتً في صلوف

معنم المووّلين.

لللك كان إقطراح القانون هلا واللي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
 

وضع ضوابط موضوعية لطحديد ما يُصيب كل مووّف من اعموال الطي تُحّصل اسطناداً للماّدة-1
المللوب تعديلها وذلك ببعطماد الراتب اعساسي للمووّف كمعيار لعملية الطوزيع.

تحقيق العدالة بين مووّلي إدارة الجمارك في توزيع اعموال الطي تُحّصل إسطناداً للماّدة-2
الملكورة، ذلك أّن النـّهج الُمطـّبع حالياً يؤّدي إلى منح بعض المووّلين مبالغ شهرية تلوا
اعربعين مليون ليرة لبنانية من هلا اعموال )مووّلو اللئة اعولى( ومن عشرة متيين إلى



عشرين مليون ليرة لبنانية )مووّلو اللئة الثانية( في حين تقّل حّصة السائر اععنم من
المووّلين عن المليون ليرة شهرياً.

تعزيز الشلافية والمساهمة في نزا أسباب اللساد ووقف الهدر.-3

تزويد الخزينة العاّمة بأموال هي بأمّس الحاجة إليها.-4

- الحّد من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم الطي تلرضها إسطناداً للماّدة الملكورة والطي5
أصبحت تُشّكل رسوماً موازية للرسوم الجمركية على اسسطيراد والطصدير والطي يلهب معنمها

حالياً إلى قلـٍّة من مووّلي الجمارك الـّلين يراكمون الثروات في وّل غياب الحّد اعدنى من
الضوابطـ.

ولما كان من الضرورـي و الملّح سن الطشريعات التزمة بهدف وقف الهدر وضبط اللساد.

ولما كان من شأن وضع ضوابط  لية توزيع اعجور والرسوم على موولي ادارة الجمارك، أن
يساهم في الحد من الهدر واللساد.

لـــــــــــــللــــــــــــك

أتقدم باقطراح القانون المرفق وآمل مناقشطه وإقرارا.

 
النائبة ابول ايعقوبيان

                                                                                               2/4/2019
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