
 ل مكررعجَّ اقتراح قانون مُ 
 12/4/2022تاریخ  283رقم تعدیل القانون یرمي الى 

 دوالر أمیركي 10.000(الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 
 ).2021-2020للطالب اللبنانیین الجامعیین الذین یدرسون في الخارج قبل العام 

 

   مادة وحیدة :

 ، العبارة التالیة: 12/4/2022تاریخ  283ُتضاف إلى عنوان القانون رقم  أوًال:
 .»دوالر أمریكيبالمالي ن في لبنان من سحب مبلغ یْ قیمِ وبتمكین الطالب المُ « 

 
 :  ، البنَدْین التالَیْین12/4/202تاریخ  283ولى من القانون رقم ُیضاف إلى المادة األ ثانیًا:
فــي  ْینلِ ســجَّ ن فــي لبنــان و المُ یْ ِمــقیْ العاملــة فــي لبنــان تمكــین الطــالب اللبنــانیین المُ علــى المصــارف  -4«    

تجــاوز قیمتــه خمســة تســحب مبلــغ مــالي نقــدي ال مــن  و المعاهــد الخاصــةأو المــدارس أالجامعــات 
 مــورهم فــي المصــارفأولیــاء أو حســابات أمــن حســاباتهم ، عن كل طالب حر مریكي أالف دوالر آ

 لمصــرف لبنــان ساســيلتعمــیم األا اً وفقــمریكــي أالف دوالر آة ، كمــا و مبلــغ خمســة جنبیــبالعملــة األ
مــــورهم فــــي أولیــــاء أو حســــابات أحســــاباتهم  مــــن و تعدیالتــــه 2020نیســــان  21خ تــــاری 151رقــــم 

بــراز إشــرط ، أم بالعملــة الوطنیــة اللبنانیــة جنبیــةالعملــة األســواء أكانــت هــذه الحســابات ب المصــارف
قیمــة  تُثِبــت التســجیل وتُبــیِّن و المعهــد الخــاصأو الجامعــة أإفــادة مــن المدرســة  أمره وليو أ الطالب

نًا جمیع المبالغ المتوجِّب دفعها في هذا المجال و المدرسيأالقسط الجامعي   . ُمتضمِّ
  

ن لمـــرة واحـــدة فـــي كـــل ســـنة مـــ مـــن هـــذه المـــادة )4بنـــد (رة فـــي القـــرَّ حب النقـــدي للمبـــالغ المُ یـــتم الســـ -5 
ن أج الطالــب علــى خــرُّ و لغایــة تَ الخاصــة أو المعاهــد و المــدارس أالســنوات الدراســیة فــي الجامعــات 

وفقــًا الواحــد  لالختصــاصرة قرَّ ستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المُ تجاوز مجموع سنوات اإلال ی
 .  ») من هذه المادة3لمفهوم البند (

 

 الجریدة الرسمیة . فور نشره في ل بهذا القانون مَ عْ یُ  ثالثًا:
 النائبة بوال یعقوبیان 



 األسباب الموجبة 

ف مبلــغ رْ لعاملــة فــي لبنــان بَصــإلــزام المصــارف االرامــي إلــى  193/2020لقــانون رقــم صــدر اكــان قــد لمــا 

 مریكي للطالب اللبنانیین الذین یدرسون في الخارج . عشرة آالف دوالر أ

لــى وجوب التزام المصارف بالتحویل إ ناً تضمِّ المنحى مُ بنفس  283/2022ر القانون رقم دَ صَ  كان قد لماو 

 .الطالب اللبنانیین خارج لبنان لمرة واحدة في كل سنة من سنوات االختصاص 

ض بعــض المبــالغ النقدیــة رِ فْ الخاصة في لبنان تَ و المعاهد الفنیة  الجامعات و بعض المدارسو لما كانت 

قســاطها المدرســیة و الجامعیــة تحــت عــدة مــن ضــمن أ )  fresh dollar(مریكــي الحــر الــدوالر األ بعملــة 

ة الخاصــة قســاط الجامعــات و المــدارس و المعاهــد الفنیَّــكمــا أن أ"  contribution مة ســاهَ مُ "همهــا یات أســمَّ مُ 

  زمة المالیة الحادة التي تمر بها البالد . بسبب األ 2019ملحوظًا منذ العام  ت ارتفاعاً دَ هِ شَ 

 .  اللبنانیین في الحقوق و الواجبات مبدأ المساواة بین قد كرَّس الدستور اللبناني كانو لما 

و  نســان ها الدستور اللبناني و شــرعة حقــوق اإللَ فِ و لما كان الحق في التعلیم من الحقوق األساسیة التي كَ 

 . التي انضّم إلیها لبنان الدولیة المواثیق و المعاهدات سائر

الطــالب اللبنــانیین  لَكــْي َیْشــَمل 283/2022ضــرورة تعــدیل القــانون رقــم  ، فــي ضــوء ذلــك،و لمــا كنــا نــرى

تعلیم حّقهــم بــالأقــل واجــب تشــریعي تجــاه اللبنــانیین المقیمــین هــو ضــمان  إن راضــي اللبنانیــة ون علــى األیْ مَ قیْ المُ 

 .فكیف إذا كان ذلك من أموالهم المحتجزة لدى المصارفوتقدیم التسهیالت المالیة الالزمة في هذا المجال 

 .ولما ُكّنا ألْجل كل ذلك قد أْعَدْدنا اقتراح القانون الُمرَفق

لذلك   
ر الُمرفق ربطًا على أمل مناقشته وٕاقراره.  فإننا نتقدَّم باقتراح القانون الُمعجَّل الُمكرَّ

 
 نالنائبة بوال یعقوبیا

 

 



 دولة رئیس مجلس النواب المحترم
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمًال بالمادة 

ر)  ( تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

فــي لبنــان قــد  وٕان الوضع اإلقتصادي والمالي الُمــزري 2023 - 2022 لما كنا على أبواب العام الدراسي
بعــض َتِبعــات هــذه مجلــس النــواب علــى معالجــة  قــد َعِمــلانعكــس ســلبًا علــى الحــق بــالتعلیم المكفــول دســتوریًا، و 

ال ســّیما فــي  283/2022و  193/2020األزمة اّتجاه الطالب اللبنانِیْین فــي الخــارج بُمقتضــى القــانوَنْین رقــم 
 علــى الســلطة التشــریعّیة ُیلقــي وٕان كــل ذلــك، ت المصــرفیةالســحوبات والتحــویالوتقییــد  الودائــع ظــّل واقــع حجــز

عمــًال بمبــدأ المســاواة أمــام القــانون وبالتــالي واجــب اإللتفــات إلــى الطــالب اللبنــانیِّْین الُمقیِمــْین فــي لبنــان أیضــًا 
ام الدراســي َقْبــل بــدء العــ معالجــة العوائــق المالیــة أمــام حّقهــم بــالتعلیم وٕان بالحــّد األدنــى وذلــك بالســرعة الُممكنــة

ر. العتید ر إعطاءه صفة اإلستعجال الُمكرَّ  ، وٕان اإلقتراح الراهن َیْنَدِرج في هذا اإلطار ما ُیبرِّ
  لذلك 

ر الُمرَفــق علــى مجلــس النــواب  ــل الُمكــرَّ جئنا بمذكرتنا هــذه طــالِبْین مــن حضــرتكم طــْرح اقتــراح القــانون الُمعجَّ
من النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب، راِجــْین مــن  112و 110و 109في أّول جلسة َیعِقُدها، وذلك سندًا للمواد 

 المجلس الكریم إقراره. 
     

 النائبة بوال یعقوبیان                                                                   
 
  

 


