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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب   

 اقتراح قانون معّجل مكرر 
 الجمارك من قانون  57ة مي إلى تعديل المادير 

 

 مادة وحيدة: 

 التالي: ويستبدل بالنص  الجمارك من قانون  57المادة  يلغى نص  أواًل:
 الجديدة:  57المادة  »

 ، خالفًا ألي نص آخر
يحظر    .1 بضاعة  كل  ممنوعة  بضاعة  القوانين  تعتبر  ألحكام  تطبيقا  مطلقة,  بصورة  تصديرها  أو  استيرادها 

واألنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصالحية أو بفعل تطبيق االتفاقيات الدولية التي يكون  
لبنان طرفا فيها أو منضما اليها يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه 

 .  اهرانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بالبضائع بالت 
أو  ت .2 إجازة  أو  إلى رخصة  باالستناد  اال  تصديرها  أو  باستيرادها  يسمح  ال  بضاعة  كل  مقيدة  بضاعة  عتبر 

ذ  سلطة  عن  صادرة  وتكون  عنها  القيد  ترفع  الخ  تأشيرة...  أو  خاصة  موافقة  او  صالحيةشهادة   .ات 
أو   نقلها  أو  بالترانزيت  البضائع  هذه  أنواع  منع عبور  مثل  أخرى  أحكاما  التقييد  نصوص  تشمل  أن  يمكن 

للصناعة    .  تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق  اّولية  ُتصنَّف مواد  التي  المعادن  التصدير  تعليق  ويشمل 
أو   ما  إلعادةاللبنانية  والم  هنالكدام    التدوير  المصانع  من  لها.طلب  لبنان  في   عامل 

أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة من قبل الوزارات او  
الجمركي, في حال عدم   العامة او الخاصة ذات الصالحية, فيحق لرئيس المكتب  المؤسسات  او  االدارات 

ور, السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد  وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذك
الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين, في حال توجبها, على ان يجري ترصيص  انهاء معامالتها 
حاوياتها او غالفاتها حسب األصول مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند االقتضاء, وشرط ان يتعهد هؤالء 

لدى جمارك ب المراجع صاحبة  كتابة  البت بوضعيتها من قبل  لحين  المسلمة اليهم  بالبضائع  التصرف  عدم 
   .العالقة

ايجابية   تحليل  نتيجة  بصدور  لبنان  الى  بإدخالها  السماح  يرتبط  التي  البضائع  على  التدابير  نفس  تطبق 
 .التعليب مثال(لصالحها, وكذلك البضائع التي تفرض القوانين واالنظمة توفر شروط معينة فيها )كشروط  

يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العالقة بالتدابير المتخذة. في حال موافقة المراجع المعنية  
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الجمارك   تبلغ  نهائية,  بصورة  البضائع  ادخال  التأمينات    باألمرعلى  تسوية  فيها  بما  قيودها,  تسدد  كي 
 .المستوفاة عند االقتضاء

في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه المراجع الجمارك باألمر كي تعمد إلى اتخاذ االجراءات الالزمة  
تطبيق    إلعادة أصول  العام  الجمارك  مدير  يحدد  النظامية.  األصول  حسب  اتالفها  او  البضائع  تصدير 

 .( من هذه المادة2( من الرقم )5( إلى )2الفقرات من )
ضاعة يحصر انتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة  تعتبر بضاعة محتكرة كل ب .3

أن تشمل قوانين االحتكار   أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة. يمكن  الخاص  أو القطاع  العام  للقطاع 
الج موافقة  بدون  حيازتها  أو  نقلها  أو  بالترانزيت  البضائع  هذه  أنواع  عبور  مثل  مانعة  أخرى  هات  أحكاما 

 .صاحبة حق االحتكار
 

  :ثانياً 
 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 النائب                          2020  حزيران 3بيروت في:    
 

 طوني فرنجيه        
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 ومبررات العجلة  االسباب الموجبة
 

لبنانحيث أن   بقيمة    تحتاج  مصانع  أولّية  تتمكن من مواصلة    2865إلى استيراد مواد  مليون دوالر حتى 
إلى   السلع  لتوريد  المحلّية  الصناعة  إلى  لبنان  فيه  يحتاج  في وقت  العمل  بالتوقف عن  مهّددة  إنتاجها وإال ستكون 

المحلية للصناعة  و ،  السوق  األولية  المواد  استيراد  تمويل  تقاعس عن  أو  لبنان  سيرتفع  إذا رفض مصرف  اللبنانية 
تنقطع من السوق   أسعار هذه السلع أيضًا أو  السلع، وسترتفع  الدوالر في لبنان من أجل استيراد هذه  الطلب على 

الموظفيننهائيبشكل   وصرف  اإلفالس  حاالت  من  والمزيد  الالزم    .،  الدعم  الى  بحاجة  الصناعي  القطاع  وألن 
 عمل.وخلق فرص ال  الجديدة في هذا القطاع المبادرات تحفيز  لتشجيع المعامل و 

 
وبما ان الشكاوى في المصانع ازدادت مؤخرًا بسبب حاجتها الستيراد بعض المعادن كمواد أولية رابطًة ذلك  

 ، بالتصدير المفرط للمعادن رغم حاجة السوق المحّلي له 
 

أزمة مصرفية ــ نقدية ــ مالية )دين سيادي( مضافًا  ظل إنقاذ الصناعة بات مهّمة تحتل األولوية في    وبما أن
 ، إليها أزمة اقتصادية

 
 . لذا أصبح توطين التصنيع المعدني أمر أساسي لحماية قطاع الصناعة اللبناني

 
 جلسة تشريعية.  أولاره في  آملين إقر لهذه األسباب جرى إعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 

 جدول مقارنة 

 

 النص الحالي  النص المقترح 
 الجديدة:  57»المادة  

 
يحظر   .1 تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة 

مطلقة,   بصورة  تصديرها  أو  استيرادها 
والقرارات   واألنظمة  القوانين  ألحكام  تطبيقا 
الصالحية   السلطات صاحبة  الصادرة عن 

بفعل   التي  أو  الدولية  االتفاقيات  تطبيق 
اليها   منضما  أو  فيها  طرفا  لبنان  يكون 
تقييدات   الحظر  نصوص  تشمل  أن  يمكن 
البضائع   هذه  أنواع  عبور  منع  مثل  أخرى 
المخازن   إيداعها  أو  بالترانزيت 
الحرة   المناطق  أو  الجمركية  والمستودعات 

 .  ا هأو حيازتها والتجول ب
يسمح   عتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة الت .2

إلى   باالستناد  اال  تصديرها  أو  باستيرادها 
موافقة   او  شهادة  أو  إجازة  أو  رخصة 
عنها   القيد  ترفع  الخ  تأشيرة...  أو  خاصة 
صالحية ذات  سلطة  عن  صادرة   .وتكون 

أحكاما   التقييد  نصوص  تشمل  أن  يمكن 
البضائع   هذه  أنواع  عبور  منع  مثل  أخرى 
بدون   تجولها  أو  نقلها  أو  بالترانزيت 

مسبقترخ إذن  أو  تعليق   .  يص  ويشمل 
اّولية  التي ُتصنَّف مواد  التصدير المعادن 

 الحالية:  57»المادة  
 

بضاعة   .1 كل  ممنوعة  بضاعة  تعتبر 
بصورة   تصديرها  أو  استيرادها  يحظر 

تطبيقا   واألنظمة  مطلقة,  القوانين  ألحكام 
والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة  
االتفاقيات   تطبيق  بفعل  أو  الصالحية 
أو   فيها  طرفا  لبنان  يكون  التي  الدولية 
نصوص  تشمل  أن  يمكن  اليها  منضما 
عبور   منع  مثل  أخرى  تقييدات  الحظر 
إيداعها   أو  بالترانزيت  البضائع  أنواع هذه 

الج والمستودعات  أو  المخازن  مركية 
 .  اهالمناطق الحرة أو حيازتها والتجول ب

ال  ت .2 بضاعة  كل  مقيدة  بضاعة  عتبر 
اال   تصديرها  أو  باستيرادها  يسمح 
باالستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة  
الخ ترفع   تأشيرة...  أو  او موافقة خاصة 
القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات  

 .صالحية
أحكا التقييد  نصوص  تشمل  أن  ما  يمكن 

أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع  
بدون   تجولها  أو  نقلها  أو  بالترانزيت 

مسبق إذن  أو   .   ترخيص 



 

5 
 

التدوير مادام   إلعادةللصناعة اللبنانية أو  
في   هنالك والمعامل  المصانع  من  طلب 

 لبنان لها. 
 

ادخالها   يعلق  التي  المستوردة  البضائع  أما 
أو   صحية  شهادة  إبراز  على  لبنان  الى 

او  الوزارات  قبل  من  او    تأشيرة  االدارات 
ذات   الخاصة  او  العامة  المؤسسات 
الصالحية, فيحق لرئيس المكتب الجمركي,  
لهذه   دائمين  ممثلين  وجود  عدم  حال  في 
السماح   المذكور,  المكتب  في  المراجع 
بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد  
الرسوم   وتأدية  الجمركية  معامالتها  انهاء 

حال   في  التأمين,  بصورة  توجبها,  عليها 
او   حاوياتها  ترصيص  يجري  ان  على 
الى   ترفيقها  مع  األصول  حسب  غالفاتها 
مخازن أصحابها عند االقتضاء, وشرط ان  
بعدم   جمارك  لدى  كتابة  هؤالء  يتعهد 
لحين   اليهم  المسلمة  بالبضائع  التصرف 
صاحبة   المراجع  قبل  من  بوضعيتها  البت 

   .العالقة
التي  البضائع  على  التدابير  نفس    تطبق 
بصدور   لبنان  الى  بإدخالها  السماح  يرتبط 
وكذلك   لصالحها,  ايجابية  تحليل  نتيجة 
واالنظمة   القوانين  تفرض  التي  البضائع 
التعليب   )كشروط  فيها  معينة  شروط  توفر 

 .مثال(
المراجع   فورا  الجمركي  المكتب  رئيس  يبلغ 

يعلق   التي  المستوردة  البضائع  أما 
شهادة   إبراز  على  لبنان  الى  ادخالها 
او   الوزارات  قبل  من  تأشيرة  أو  صحية 
او   العامة  المؤسسات  او  االدارات 
لرئيس  فيحق  الصالحية,  ذات    الخاصة 
وجود   عدم  حال  في  الجمركي,  المكتب 
المكتب   لهذه المراجع في  ممثلين دائمين 
البضائع   هذه  بتسليم  السماح  المذكور, 
معامالتها   انهاء  بعد  اصحابها  الى  فورا 
بصورة   عليها  الرسوم  وتأدية  الجمركية 
التأمين, في حال توجبها, على ان يجري  
حسب   غالفاتها  او  حاوياتها  ترصيص 

تر  مع  مخازن  األصول  الى  فيقها 
ان   وشرط  االقتضاء,  عند  أصحابها 
بعدم   جمارك  لدى  كتابة  هؤالء  يتعهد 
لحين   اليهم  المسلمة  بالبضائع  التصرف 
البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة  

   .العالقة
التي   البضائع  على  التدابير  نفس  تطبق 
يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور  

لصال ايجابية  تحليل  وكذلك  نتيجة  حها, 
واالنظمة   القوانين  تفرض  التي  البضائع 
توفر شروط معينة فيها )كشروط التعليب  

 .مثال(
يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع  
في   المتخذة.  بالتدابير  العالقة  صاحبة 
حال موافقة المراجع المعنية على ادخال  
الجمارك   تبلغ  نهائية,  بصورة  البضائع 
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صاحبة العالقة بالتدابير المتخذة. في حال  
عل المعنية  المراجع  ادخال  موافقة  ى 

الجمارك   تبلغ  نهائية,  بصورة  البضائع 
تسوية    باألمر فيها  بما  قيودها,  تسدد  كي 

االقتضاء عند  المستوفاة   .التأمينات 
تبلغ هذه   البضائع,  ادخال  حال رفض  في 
إلى   تعمد  كي  باألمر  الجمارك  المراجع 

الالزمة   االجراءات  تصدير    إلعادةاتخاذ 
األصول  حسب  اتالفها  او  البضائع 

امية. يحدد مدير الجمارك العام أصول  النظ
( من الرقم  5( إلى )2تطبيق الفقرات من )

 .( من هذه المادة2)
تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر   .3

أو   استيرادها  أو  تسويقها  أو  انتاجها 
للقطاع   تابعة  واحدة  بمؤسسة  تصديرها 
لكليهما   تابعة  أو  الخاص  القطاع  أو  العام 

مؤسسة   تشمل  عبر  أن  يمكن  مشتركة. 
مثل   مانعة  أخرى  أحكاما  االحتكار  قوانين 
أو   بالترانزيت  البضائع  هذه  أنواع  عبور 
الجهات   موافقة  بدون  حيازتها  أو  نقلها 

 .صاحبة حق االحتكار
 

ا, بما فيها تسوية  باالمر كي تسدد قيوده
االقتضاء عند  المستوفاة   .التأمينات 

في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه  
إلى   تعمد  كي  باألمر  الجمارك  المراجع 

الالزمة   االجراءات  تصدير    إلعادة اتخاذ 
األصول  حسب  اتالفها  او  البضائع 
العام   الجمارك  مدير  يحدد  النظامية. 

  ( 5( إلى )2أصول تطبيق الفقرات من )
 .( من هذه المادة2من الرقم )

بضاعة   .3 كل  محتكرة  بضاعة  تعتبر 
استيرادها   أو تسويقها أو  انتاجها  يحصر 
أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع  
العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما  
تشمل   أن  يمكن  مشتركة.  مؤسسة  عبر 
قوانين االحتكار أحكاما أخرى مانعة مثل  

ال هذه  أنواع  أو  عبور  بالترانزيت  بضائع 
الجهات   موافقة  بدون  حيازتها  أو  نقلها 

 .صاحبة حق االحتكار
 

 

 


