
 
 
ر عجَّل مُ مُ  اقتراح قانون  كرَّ

 إقرار بعض اإلعفاءات الضریبیَّة یرمي الى 
 دعمًا للمدارس والمؤسسات التعلیمیة

 
 

  : وحیدةمادة 
 

، الُمرخTص لها أصوًال قبل صدور هذا القانون، هاالمدارس والمعاهد ومؤسسات التعلیم على اختالف تستفید أوًال:
 لمباشـــرة وغیـــر المباشـــرة والرســـوم والعـــالوات التـــي تســـتفید منهـــا قانونـــاً عفـــاء مـــن جمیـــع الضـــرائب امـــن اإل

 المؤسسات العامة.
 

وتعدیالته ( الرسوم والعالوات البلدیــة)،  12/8/1988تاریخ  60القانون رقم من  13ُیضاف إلى المادة  ًا:ثانی
 :) التالي7البند ( 

 .»الُمرخَّصة أصوالً  د ومؤسسات التعلیم،المعاهاألبنیة التي تشغلها ُمختَلف المدارس و  -7«      
 

صــة أصــوًال، ُتعفى الهبات والتبرُّعــات والوصــایا الُمقدَّمــة إلــى المــدارس والمعاهــد ومؤسســات التعلــیم، الُمرخَّ  :ثالثاً 
علــى  بةالمتوجِّ  الدخل ضریبة لتحدید اساساً  ةذَ خَ تَّ المُ  المبالغ من قیمتها لنزَّ وتُ من جمیع الضرائب والرسوم، 
 اإلنتقال. رسوم لتحدید ساساً أ خذةتَّ المُ  المبالغ من تنزل كما ،الواهب أو الُمتبرِّع أو الموصي

 
 .بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیةُیعَمل  ًا:رابع
 

 بوال یعقوبیان ةالنائب 
 2020/06/07بیروت في                   

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

وم((ا  "كورون((ا"وب((اء الظروف اإلقتصادیَّة العصیبة الت((ي تم((ّر بھ((ا ال((بالد وتل((ك الناش((ئة ع((ن ت نلما كا 
، قد أثََّرت بصورة ش((دیدة 2020منذ شھر شباط  -بشكلھ التقلیدي  -تھ من توقُّف قسري للعام الدراسيمَ استلزَ 

عل((ى س((ّكة اإلقف((ال  ااصة ووضعَتھتعلیمیة الخالمدارس والمؤسسات الال سیَّما على السلبیة على قطاع التربیة 
 وعدم إمكانیة اإلستمرار.

 
ر ورفع((ة ھ((ذا ال((وطن  ولما كان قطاع التربیة والتعلیم من أھم القطاعات المضیئة التي تسعى ألْجل تطوُّ

ي فاَض((ت ب((ھ ذى بالد األبجدیة ومنارة العل((م ال((لھا تبعات كارثیة عل وازدھاره، وإن انھیار ھذا القطاع ستكون
 الم أجَمع.على الع
 

وإن ش((مولھ باإلعف((اءات  دع((م ھ((ذا القط((اع، ب((إجراءات س((ریعة وعاجل((ة،ولم((ا ك((ان م((ن واج((ب الدول((ة 
 أقّل القلیل لمجابھة األزمة التي یرزح في ظلّھا.الضریبیَّة التي تستفید منھا المؤسسات العامة ھو 

 
بن((د  13إعفاء المباني العائدة للمؤسسات العامة من الرسم عل((ى القیم((ة التأجیری((ة س((نداً للم((ادة  انولما ك

، مم((ا 2010وتعدیالت((ھ، ق((د انقض((ى من((ذ الع((ام  60/1988) م((ن ق((انون الرس((وم والع((الوات البلدی((ة رق((م 6(
بغیة إعفاء المدارس والمعاھ((د  إدخال تعدیل دائم على ذلك القانون ، واستكماالً لإلعفاء الُمقتَرح أعاله،یستلِزم

 ومؤسسات التعلیم من ھذا الرسم، في سبیل دعمھا.
 

ع واإلیص((اء لص((الح الم((دارس  ولم((ا ك((ان یقتض((ي، وف((ي الس((یاق عین((ھ، تش((جیع عملیّ((ات الوھ((ب و التب((رَّ
ن وتنزیل قیمتھا م، والمعاھد ومؤسسات التعلیم، وذلك من خالل إعفاء ھذه العملیات من الضرائب والرسوم 

ع أو الموص((ي، وم((ن المب((الغ  ب((ة عل((ى الواھ((ب أو الُمتب((ّرِ ََّخ((ذَة اساس((اً لتحدی((د ض((ریبة ال((دخل المتوّجِ المب((الغ الُمت
   الُمتَّخذة أساساً لتحدید رسوم اإلنتقال.

    
ر الُمرفَق. ل الُمكرَّ  ولما كنا ألْجل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون الُمعجَّ

 
 ـكلـــــــــــــذلـــــــــــ

 
ر الن ل الُمكرَّ  ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.تقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّ

          
 بوال یعقوبیان ةالنائب 

 2020/06/07بیروت في                   
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 النظام الداخلي لمجلس النواب من 110مذكرة عمالُ بأحكام المادة 
 

ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

ً تشریعیة سریعیة إلنقاذ قطاع التربیة والتعل44یم  خطواتمن الواجب اتخاذ  لما كان             النھی44اره ف44ي  تالفی44ا
ئة ع44ن وب44اء " الناش44ّم بھ نتیجة األوض44اع اإلقتص44ادیة الس44ائدة ف44ي ال44بالد والظ44روف الواقع المزري الذي ألَ  ظل

ر تحقیقاً لھذه الغایة. كورونا"، مما أوَجب ل المكرَّ  تقدیم اإلقتراح الراھن بصیغة المعجَّ
 لذلك

 
ل یْ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبِ  ر الُمرفَق على مجلس النواب في أوِّ ل الُمكرَّ ن من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّ

 من النظام الداخلي.  112و  110و  109ره وفق المواد ن من المجلس الكریم إقراراجیْ  جلسة یعقدھا،
                                                                  

 بوال یعقوبیان ةالنائب 
 2020/06/07بیروت في                   

 
                         

                                                                                               


