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 صادرة عن مصرف لبنان. ى منصة صيرفة اللع الصرف دوالر األميركي أو بما يعادلها وفقاً لسعر تعديل رسوم المطارات وتحصيلها بال إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  

 وع الرسم 
 او البدل 

 النص القانوي 
 موضوع التعديل 

 قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي 

 البيان  )ل.ل.(
 قيمة الرسم أو 

 األسباب الموجبة  البدل المقترح $ 

   36رقم  االشتراعي المرسوم  رسوم المطارات 

وتعديالته    15/6/1983 تاريخ 

الملحق بكل   9رقم  في الجدول 

- 1991  السنوات من موازنات 

والمعدل بقانون    1993-1999

 2019موازنة 

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم المطارات  : ألولىالمادة ا

الملحق    ٩الجدول رقم    فيوتعديالته  1٥/6/1٩٨3تاريخ    36رقم    اإلشتراعيالمرسوم  )  تا تعدل رسوم المطار

 لتصبح كالتالي: ( 201٩والمعدل بقانون موازنة  1٩٩٩-1٩٩3-1٩٩1موازنات السنوات بكل من 

  : أوال 

 بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات المالحة الجوية 

 ت ابدل هبوط الطائر -أ

 كانت جميع الرسوم  لما 

 رفيق  مطار في المحصلة 

 بيروت  - ي لالحريري الدو

 من قانون  2٥محددة بالمادة 

يخ ت الصادر بتارا سوم المطارر

وتعديالته بموجب   3/1٩47/1٩

الملحق بقانون   ٩الجدول رقم 

  201٩الموازنة العامة لعام 

 

 نسبة التضخم المالى  بلوغومع 

مستويات قياسية لم تشهد لها الدولة  

اللبنانية مثيأل، ترافقت مع تدني  

الوطنية مقابل العمالت  قيمة العملة 

 غير ت لمستوياجنبية األ

 مسبوقة بحيث أصبحت 

 الرسوم المتوجب تحصيلها 

لصالح الخزينة اللبنانية المحددة  

  ٩ رقمدول جال بموجب  أصوالا 

جدا، ال  بالليرة اللبنانية زهيدة جدا، 

مقارنة بالعمالت   بل رمزية 

 بحيث أصبحت تكاليف  االجنبية،

 الخدمات المؤداة لشركات 

 الطيران ال تتناسب مع قيمة 

 تنفيذها،لالكلفة الالزمة 
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ران  ي دليل الط  فيلمحدد  ا  MTOW  لإلقالع    األقصىعن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن   -

Aircraft Flight Manual   

 ت: ا والممرعن إنارة المدارج  -

نهار الهبوط  بدل  إلى  المدارج    اا إضافة  أنوار  فيها  أو هبوط تفتح  تضاف عالوة عن كل إقالع 

 ت اوالممر

 بدل الخدمات المالحية  - ب

الخدمات    الطائراتيستوفى عن   بدل  اللبنانية  المطارات  في  الهبوط  دون  اللبنانية  تعبراألجواء  التي 

 المالحية التالية: 

ا   7٥للطائرات حتى زنة  -  طنا

ا  7٥للطائرات التي يزيد وزنها عن   -  طنا

 الطائرات بدل إيواء   - ج

 عن اإليواء داخل الحظائر  -1

لطائر 1-1 بالدولة  الخاصة  الحظائر  داخل  اإليواء  الطاعن  شركات  أو  ا ري ت    ت الطائران 

 الخاصة 

ا لمدة  7٥ى ت عن كل طن أو جزء منه ح - د عن  ي ساعة أو كسورها التي تز 24طنا

 ساعات  ٨أول 

ا  7٥ي حتى فعن كل طن أو جزء منه إضا  -  طنا

 عن اإليواء خارج الحظائر -2

 غارها الخاص: ن بما فيها تلك التي لديها ه ت الطائراعن اإليواء خارج الحظائر لكافة 

ا لمدة    7٥عن كل طن أو جزء منه حتى زنة   2-1 د عن ي ساعة أو كسورها التي تز  24طنا

 . ساعات  ٨أول 

ا  7٥عن كل طن أو جزء منه إضاي حتى    -2-2  طنا

   الطارئة  الحاالتخدمة سيارة إطغاء خارج إطار  استخدام بدل  -3
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 الرسم  نوع 

 البدل  او
 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع

 أو  الرسم قيمة

 الحالي   البدل

 البيان  )ل.ل.(

 أو  الرسم قيمة

  المقترح  البدل

 الموجبة   األسباب $

    ً  :  ثانيا

 بدالت إشغال مساحات ي المبانى واألرضي داخل حرم المطار 

 ركب كحد أقصى للكونتوار الواحد   ٥0(ي قاعة المسافرين لكل رحلة فبدل استعمال الكونتوارت  -أ

  

  000,150 ؤها  الأو وك طيرانالثة ساعات من قبل شركات ال ث عن استعمال الكونتوار الواحد لمدة أقصاها  - 

 الحالي  قاعة المسافرين ي مبنى محطة الركاب  داخل 

  وكالؤها  أو  طيرانمن قبل شركات ال  البدالت السنوية إلشغال المساحات داخل حرم المطار - ب

ران ومدارس ومؤسسات تدريب  ي الط ونواديالرسميون وشركات الخدمات األرضية الوطنية 

ا والحائزة على ترخيص ممارسة مهن  طيرانال ريد  ب ة التدريب وشركات الالمجاز لها رسميا

الشحن   ووكالء والجوي   والبحريالبضائع ووسطاء النقل البرى  ومخلصي وشركات الوقود 

 ( بموجب مزيدات علنية) والمستثمرين الجوي 

ران العام بما  ي مبنى الط  وفي الحالي البدالت السنوية إلشغال المساحات في مبنى محطة الركاب   .1

 الخدمة فيها تكاليف الكهرباء ومياه 
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 الصالونات  من مربع رت م كل عن 1-1

 العام  ران ي الط مبنى ي  الصالونات  من مربع متر كل عن 1-2

 ت االكونتوار من مربع متر كل عن 1-3

 المكاتب من مربع متر كل عن 1-4

 العام  راني الط مبنى في  المكاتب من مربع متر كل عن 1-5

 المستودعات  من مربع متر كل عن 1-6

  منتوجات   لعرض  دائمة  كمعارض  المخصصة   المساحات   من  مربع  متر  كل  عن 1-7

  المنفعة   ذات  والمؤسسات   والحرفية  والغنية  والتجارية  والمهنية  الصناعية  الجمعيات

 وإلخ...  العامة

  العام   طيرانال   مبنى  وخارج   اكالي   الركاب   محطة   مبنى  خارج   المساحات   إلشغال   السنوية   البدالت .2

 الخدمة ومياه  الكهرباء تكاليف فيها بما

 المكاتب من مربع متر كل عن 2-1

 الحظائر  أو  المستودعات  من مربع متر كل عن 2-2

 المكشوفة  األراضي  من مربع متر كل عن 2-3
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  )في والبدالت   الرسوم أن وحيث 

  الجوية بالخدمات  متعلقة أمور

(  مساحات  وإشغال   والتراخيص

 بلبنان المحيطة  الدولة فيالمحققة  

  في المحققة  الرسوم بأضعاف  تتجاوز

  به  المعمول الجدول  بموجب لبنان

 حاليا،

  ٩ رقم الجدول تعديل كان ولما

  والمصلحة  يتوافق ربطا  المرفق 

  وال  اللبنانية الخزينة ولصالح العامة

ا  يؤثر   رفيق  مطار حركة   على سلبا

 بيروت،  -  ي لالدو الحريري 

 سباب، أ  من تقدم ما على ناءب و

  إلى ترمي التي  المادة هذه  وضع تم

  بقانون  الملحق ٩ رقم   الجدول تعديل

 .201٩ العام  موازنة
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 نوع الرسم 
 او البدل 

 النص القانوي 
 موضوع التعديل 

 قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي 

 البيان  )ل.ل.(

 أو  الرسم قيمة
  المقترح  البدل

 األسباب الموجبة  $
   

 

 

 

 

 

150,000 

120,000 

150,000 

وكالؤهما الرسميون    عن كل متر مربع من األراضي المكشوفة المشغولة من قبل شركات الطيران أو -3

وشركات الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز  

ا والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركت الوقود ومخلصي  لها   رسميا

ي  ت طاء النقل البري والبحري والجوي ووكالء الشحن الجوي والمؤسسات األخرى والس البضائع وو

المنشآت   تلك  إقامة  العقد على  انقضاء مدة  نفقتها الخاصة عليها وبعد  إنشاءات ومبان على  أقامت 

 باني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة والم

 مربع من المكاتب  عن كل متر -3-1

 مربع من المستودعات أو الحظائر  عن كل متر -3-2

ا ا من سيار سيارة عن االيواء لكل - 4  ت تاكسي المطار المرخص لها سنويا
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000,150  

 ثالثا: 
 ت المختلفة الخدمات األرضية والتسهيال  بدالت

 :Handlingبدل الخدمات األرضية     -1

نسبة مئوية   ت للطائراتقوم بتقديم الخدمات األرضية  التيى من المؤسسات / الشركات فيستو   -

 الى تستوفيها تلك المؤسسات / الشركات من كل طائرة يساوي  البدالت من قيمة 

  Boarding Bridges المتحركةبدل استعمال الجسور  -2

 ساعات أو كسورها   3عن كل  -
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000,150  

 بدل استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية لمطار بيروت الدولي    -3

 100 ركشت للمطار ومكتب الم الرئيسيبين الموزع  (WIRESC)الت تأسيس خط اتصال بد -

 

  000,100   70 رك ت للمطار ومكتب المش الرئيسيبين الموزع  (WIRESC) بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال  - 

  000,100   70 ك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف المطار ارت بدل اش - 

  000,100   70 مقسم المطار  في  صوتيريد  ب سنوي ل اشتراك رسم  - 

  340 (AIS)الطيران بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات  - 4     

  000,150 ذلك    فيالمطار أو أنتان وسواه بما    مبانيعنى سطح أحد    هوائيبدل سنوي مقطوع لقاء تركيب   - ٥  

 التمديدات
100  

  
000,400  

اء التابعة لإلدارة  ب تجهيزات فنية لغرفة االتصاالت والكهر لتركيبع ب ر مرت بدل سنوي عن كل م -6

 واحد  رت على أال تقل المساحة عن م
270 

 

ماكن التي يستخدم فيها عداد يتغذى من شبكة  ألساعة من الطاقة الكهربائية ل/ الكيلوواط    استهالكبدل     -7   

 1 إليه الضريبة على الغيمة المضافة ن المدني بما فيها كفة المولدات يضاف اري المديرية العامة للط
 

  FIDS 20على نظام وي عن توصيل مكاب الشركات ن بدل س -٨   
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 الرسم  نوع 
 البدل  او

 القانوي  النص 
 التعديل   موضوع

 أو  الرسم قيمة
 الحالي   البدل
 )ل.ل.(

 البيان 

 أو  الرسم قيمة
  المقترح  البدل

 الموجبة   األسباب $
ً برا     : عا

  مستثمر   وشهادات   والكفاءات   واإلجازت  الصالحية   شهادات   وإصدار   الطائرات   وتأمين  تسجيل   التبد

 والفحوصات:  الصحية  والشهادات   والترخيص

  

   
 : الطائرات تسجيل  بدل  -1

  

 Aircraft)  ناالطير  دليل  يف  المحدد  MTOW  االقالع   دن ع  األقصى  وزنها  دي يز  ال  التي  الطائرات   عن  -   

(Flight Manual ان: ن أط خمسة عن 

670  

   ان: ن أط خمسة عن وزنها دي يز التي ت االطائر عن -   

  000,200,1   ٨00 األولى  انن أط  الخمسة عن -   

  000,24    ي فإضا ه ن م جزء  أو  طن  كل  عن -   

  160 للطيران:  الصالحية شهادة تجديد أو  إصدار  بدل  -2   

  000,200,1  Aircraft)  راني الط  دليل  في  المحدد  اإلقالع  عند  األقصى  وزنها  يزيد  ال  التي  تاالطائر  على  وي ن س  بدل   - 

Flight Manual) أطنان:  خمسة  عن 

٨00  

   ان: ن أط خمسة  عن وزنها يزيد التي ت االطائر عن وين س بدل  -   

  ٨00 األولى  أطنان الخمسة  عن - 1.200.000  

  40 إضافي  منه أوجز  طن  كل عن - 600.000  

  670 العامودية أو  العادية  النقل  تا طائر لفئة للتصدير صالحية   شهادة  إصدار - 1.000.000  

  العادية   الطائرات و  الهوائية   الطائرات  جداا،   الخفيفة  ت الطائر  تصديرلل  صالحية   شهادة   إصدار   - 400.000  

 ل... نقال لغير المخصصة  والعامودية

270  

  300.000 
 200 .أشخاص   تحمل   التي  الحرة   والبالونات  (Gliders)  عية االشر  ت اللطائر  تصديرلل  صالحية   شهادة  إصدار  -

 

 : (LEASE) الطائرات إيجار عقود تسجيل  بدل  -3   
  

بالمئة  واحد    بالمئة  واحد $ ٨00 عن  تزيد ال أن على Wet Lease  الطائرات  إيجار عقد عن يستوفى 3-1    

  670 يساوي مقطوع  رسم   الخارج أو  لبنان في   المسجل  Dry Lease الطائرات  إيجار  عقد  عن  يستوفى 3-2 1.000.000  

   التاريخ: بنفس  الكفاءات عم ت ااإلجاز إصدار  بدل  -4   

  170 جوي   خط طيار  إجازة  إصدار - 250.000  

  100 خاص   طيار  أو مالح ميكانيكي أو  تجاري  طيار  إجازة  إصدار - 150.000  

 70 طيار  تلميذ جازة إ أو  الطائرات  لصيانة ميكانيكي إجازة  إصدار - 100.000  
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 الرسم  نوع 

 البدل  او
 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع

 قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي 

 )ل.ل.(
 البيان 

 أو  الرسم قيمة

 الموجبة   األسباب $  المقترح  البدل
   70 إصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله - 100.000  

   50 إصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع  - 000.7٥  

   100 ستة أشهر لمدة الطائرة  على Extra Crew إضافي و طاقم ضإصدار إذن ع - 1٥0.000  

  2٥.000 
  20 لسفرة واحدة على الطائرة Extra Crew ي فإصدار إذن عضو طاقم إضا -

 

   70 (Validation-Fly) إصدار شهادة اعتماد جوي  - 100.000  

   50 أو إجازة ميكانيكي طيران  طيرانبدل مصادقة على إجازة   -   

    الت إضافة الكفاءات: بد -٥   

ن عائدة إلجازة عضو  يراز أو كفاءة معلم طا إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طر   - 1٥0.000  
 هيئة قيادة الطائرة 

100   

مح   - 100.000   طرز  أو  طائرة  كفاءة طرز  لصيانة  رإضافة  ميكانيكي  إلجازة  عائدة  أخرى  كفاءة  أية  أو  ك 
  70 الطائرات 

 

   35 الجو  فيز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة  اإضافة كفاءة طر - ٥0.000  

    عليها:  المدونةبدالت تجديد اإلجازات والكفاءات  -6   

   80 إجازات الطيارين بمختلف أنواعهاتجديد  - 120.000  

   80 الطائرات لصيانة  يمالح أو ميكانيك يتجديد إجازة ميكانيك - 120.000  

   35 تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله  - ٥0.000  

الكفاءات عفيستو    تجديد  بدل  للفلى  أنواعها  اختالف  الملحوظة صالحيتها  ا رت ى  الزمنية  األنظمة  فت  ي 
 أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات  قد تكون ستة أشهر   النافذة والتي

   

   20 بدل إصدار سجل رحالت الطيارين وأفرد أطقم الطائرة  -7 000.2٥  

    بدل خدمات جوية تجارية وخاصة:  -٨   

    الخاصة بـ:  (Air Operator Certificate) إصدار شهادة مستثمر جوي -   

   400 (Aerial Work) عمل جوي  - 300.000  

   1,400 (Air Taxi)التاكسى الجوي   - 1.000.0000  

  3.000.000 - Commuter 4,000   

  
٥.000.000 

وتحتوي    توربينيةت ذات محركات  ا بواسطة طائر  (Airline Operations)  عمليات الخطوط الجوية -
 مقعد أو اكثر  خمسين على

7,000  
 

   5,000 عمليات الخطوط الجوية األخرى  - 4.000.000  

  
  1,000 (Foreign Air Operator Certificate) شركة أجنبيةل إصدار شهادة مستثمر جوي لبنانية  - 7٥0.000
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 الرسم  نوع 
 البدل  او

 القانوي  النص 
 التعديل   موضوع

 قيمة الرسم أو 
 البدل الحالي 

 )ل.ل.(
 البيان 

 أو  الرسم قيمة
 الموجبة   األسباب $  المقترح  البدل

    ـ: عديل شهادة مستثمر جوي تتعلق ب ت  إصدار   

   400 (Aerial Work)عمل جوي  -تعديل شهادة المستثمر الجوي   - 300.000  

   600 (Aerial Work)عمل جوي  -  إدخال طرز طائرة جديد - 450.000  

   400 (Air Taxi)التاكسي الجوي  - الجوي  شهادة المستثمرتعديل  - 300.000  

   600 (Air Taxi)التاكسي الجوي  -  إدخال طرز طائرة جديد - 450.000  

   700  (Commuter Operations) الجوي  تعديل شهادة المستثمر - 500.000  

   800 (Commuter Operations) دإدخال طرز طائرة جدي  - 600.000  

   1,000 (Airline Operations)عمليات الخطوط الجوية  - الجوي أو تحديدات االستثمار تعديل شهادة المستثمر - 750.000  

ية تحتوي على خمسين كرسي  ن ت توربي اطائر  - عمليات الخطوط الجوية    -  ز طائرة جديدا إدخال طر - 3.000.000  
 ر ث ركاب أو أك

4,000   

  
  3,000 الطائرات ي باق -عمليات الخطوط الجوية   - ز طائرة جديدا إدخال طر - 2.000.000

 

   200  (Foreign air Operator Certificate)أجنبيةتعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة  إصدار - 150.000  

   800 إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة  - 600.000  

   1,500 كلغ ٥,700ت ذات وزن ال يزيد عن اطائر  -مستثمر خاص  إصدار شهادة  - 1.000.000  

   3,000 كلغ ٥,700ت ذات وزن يزيد عن اطائر  -إصدار شهادة مستثمر خاص   - 2.000.000  

   400 تعديل لشهادة مستثمر خاص  إصدار - 300.000  

   400 اللبناني  المدني طيرانإعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل ال - 300.000  

   100 من قبل صاحبها الطوعيإعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها  - 75.000  

   200 مناسبة مع متفرجين فيإصدار ترخيص لعمل جوي خاص   - 150.000  

   2,000  (Flight Training Organization Operator Certificate)  الطيران  في إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب   - 1.500.000  

   200 أوقف العمل بها طيرانب فى ال ي إعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدر - 150.000  

  
تدريب مع   - 150.000 لشهادة مستثمر مؤسسة  تعديل  االستثمار  المدني   الطيرانإصدار  تحديد   Operations)  أو 

Specification) 
200  

 

صيانة   - 1.500.000   ى  تدريب  مؤسسة  مستثمر  شهادة   Maintenance Training Organization)  الطائراتإصدار 
Certificate) 

2,000   

  2,000 (GHC-Ground Handing Certificate)خدمات أرضية مستثمر  شهادة   إصدار - 1.500.000  
 

   2,000 طيرانمجال ال  فيالتدريب  في شهادة مستثمر إصدار - 1.500.000  

   700 من أي نوع كان تجديد شهادة مستثمر - 500.000  
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 الرسم  نوع 

 البدل  او
 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع

 قيمة الرسم أو 

 البدل الحالي 

 البيان  )ل.ل.(
 أو  الرسم قيمة

 الموجبة   األسباب $  المقترح  البدل

  36قم رالمرسوم االشتراعي  

ته  ال وتعدي 15/ 6/ 1983  تاريخ

الملحق بكل من   9رقم  الجدول  في

- 1991  السنوات موازنات 

والمعدل بقانون    1993-1999

 2019موازنة 

    : خامسا  

    ناطق المحرمة في المطار: المالدخول إلى  إجازات بدالت إصدار  -1  

    البدالت التالية:   ارطي الم فالمناطق المحرمة   ىالدخول إل إجازات يستوفى عن إصدار  

   7 إجازة دخول إلى حرم المطار ليوم واحد   - 10.000 

   14 أسبوع  ىار من يومين إلطحرم الم  ىإجازة دخول إل  - 20.000 

   14 شهر  ى حرم المطار من أسبوع إل ى إجازة دخول إل - 20.000  

   100 ارطإجازة دخول سنوية إلى حرم الم  - 150.000  

   100 ت العاملة داخل حرم المطار ا إصدار أو تجديد رخصة تجول سنوية للسيار - 150.000  

   200 ار لمدة سنة طجرة العاملة في الم ت األا إجازات عمل لسيار  - 300.000  

   14 إصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم المطار   - 20.000  

المحرمة      المناطق  إلى  السنوية  الدخول  إجازات  إصدار  بدالت  عن  االعفاءات  جميع  المطار    في تلغى 

البضائع الجمركيين الذين تم إعفاؤهم من تسديد هذه    ي الوطنية والمستثمرين ومخلص  لشركات الطيران

 البدالت بموجب قوانين سابقة 

   

   
 بدالت إصدار إفادات  -2

   

   7 إفادة ارتفاق   - 10.000  

   70 ت الضوئية لألبنية ا إفادة كشف ميداني على االشار  - 100.000  

    للحصول على معلومات أو إحصاءات عن الطيران إفادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني   -   

   14 الطائرات شهري بعدد وصول ومغادرة  إجمالي بيان  - 1   

   70 الطائرات بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادرة  -2   

   14 لجهة معينة  الطائرات بيان شهري بعدد وصول ومغادرة  -3   

   70 لجهة معينة الطائرات بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادرة  -4   

   14 ( ول ومغادرةصي شهري بعدد الركاب والطاقم )و لبيان إجما - ٥   

   70 ( ول ومغادرةص ي سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب والطاقم )ولبيان إجما - 6   

   14 والمغادرين من وإلى جهة معينة بيان شهري بعدد الركاب القادمين  -7   

   70 ى جهة معينة ل بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب القادمين والمغادرين من وإ -٨   
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 الرسم  نوع 

 البدل  او

 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع

 قيمة الرسم أو 

 البدل الحالي 

 البيان  )ل.ل.(

 أو  الرسم قيمة

 الموجبة   األسباب $  المقترح  البدل

دبلوماسي، درجة أولى، درجة رجال األعمال، درجة  )بيان شهري بعدد الركاب مع طبيعة الراكب  -٩   

 ( وصول ومغادرة) والطاقم ( سياحية

دبلوماسي، درجة أولى، درجة رجال  )  ب ابيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب مع طبيعة الرك -10

 ( ومغادرة وصول )مع الطاقم  ( درجة سياحية  مال،عاال

 الت لشركة معينة رحبيان شهري بأوقات وصول ومغادرة ال -11

 بيان سنوي مفصل بالشهر بأوقات وصول ومغادرة الرحالت لشركة معينة -12

 ريد إلى وجهة معينةب بيان شهري بكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه ال -13

 ريد إلى وجهة معينةب لكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه ال بيان سنوي مفصل بالشهر  -14

 ريدب شهري بكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه ال إجماليبيان  -1٥

 ريدب لكمية الشحن المستورد والمصدر بما فيه ال سنوي مفصل بالشهر  إجماليبيان  -16

 معلومات أخرى  -17

 طيران اإلعفاءات عل معلومات أو إحصاءات عن ال 

والجامعات   والبلديات  الرسمية  والدوائر  والطالب  األساتذة  من  الباحثون  لبنان)يستفيد  فى  من  (  العاملة 

 . من قيمة الرسوم المتوجبة  %٥0 تخفيض يعادل

35 

140 

35 

140 

14 

70 

14 

70 

14 

 

أجور البرقيات من  

 الفئة )ب( 

  قانون صادر بتاريخ

قبول سوق  )  28/9/1951

البرقيات من الفئة )ب(   وتسعير 

عل شبكة المواصالت السلكية  

 ( المدنيوالالسلكية للطيران 

بدل المجموعة  
  5الواحدة من  
 كلمات ل.ل 

300.000 

10.000 

1.500.00 

 

 

 

150.000 

 : سادسا 

 AFTENفي شبكة وتخصيص عنوان   ( ب) أجور البرقيات من الفئة 

 

 الخارج  فييحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان  -1

 يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان -2

 AFTNرسم تخصيص سنوي لعنوان فى     -3

بدل المقطع عن  

 كل عنوان 

 

20 

7 

1,000 

 

 

 

100 

 

ً بسا   : عا

 وتعديالته طيراندليل معلومات ال  ت إصدارالبد

 مع تعديالته إلكترونيبدل دليل معلومات الطيران  -

بالمجان عل اإلدار  ت والمؤسسات الرسمية األجنبية  ايوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته 

 أساس المعاملة بالمثل ىعل
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 الرسم  نوع 

 البدل  او

 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع
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 البدل الحالي 
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 أو  الرسم قيمة

 الموجبة   األسباب $  المقترح  البدل
 

بقانون   1950 قانون موازنة 

   12/1961/ 19 بتاريخ  صادر

  1999والمعدل بقانون موازنة  

 :   ( طاراتلمإعفاء من رسوم ا )

 ت الدولة ا طائر -

طائرات أعضاء السلكين   -

شرط   ي لوالقنص الدبلوماسي 

 المعاملة بالمثل 

بتجربة  تقوم تي الطائرات ال -

 . دون أن تكون ناقلة ركابا 

ت مدارس الطيران  ا طائر -

ً   المجاز   لها رسميا

أما الطائرات التي تقوم بعرض   -

  فاالت سبة أعياد واحتناجوي بم

ها نصف الرسم  ن فيستوفى م

 المعين 

تعفى طائرات نوادي الطيران   -

خص لها  راللبنانية الم 

 والمعتبرة ذات منفعة 

 ثامنا:  

 االعفاءات: -1

 أعاله:  المطاراتالت المحددة في رسوم دالب عفى من ت 

 طائرات الدولة اللبنانية    -

 ت رسميةارؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيار طائرات     -

 ت رسمية اتقوم بزيار التيالديبلوماسية وكافة البعثات  الطائرات    -

 ي والهالل األحمر الدوي لالدو الصليب األحمر طائرات     -

 حدة والمنظمات المنبثقة عنهات ة األمم الممنظم طائرات     -

 التي تقوم بأعمال االنقاذ الطائرات    -

تنقل حصر  الطائرات    - أو   اا التي  اللبنانية  الدولة  لصالح  والهبات  االنسانية  الصليب    ح لصال  المساعدات 

قوات   الدولية  اوالمنظم  UNاألحمراللبناني ولصالح  الم)ت  األمم  والقوات  ت منظمة    (المنبثقة عنهاحدة 

 . ت االجالءاوطائر

 العسكرية  الطائرات    -

 من بدالت الهبوط واألنوار وااليواء والعبود:  تعفى -2

المجاز    طيران ت نوادي الطيران اللبنانية والمعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الاطائر  -

ا   . والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب  لها رسميا

  

    ً  تاسعا

 تستفيد بصورة مؤقتة: 

الوطنية ذات الرحالت المنظمة أو العارضة اضافة الى شركات الخدمات األرضية    طيرانشركات ال  -

ي لبنان لخدمة  فت العاملة  اعادل ثالثين بالمائة من جميع رسوم وبدالت المطاري الوطنية من تخفيض  

ا   ى ي السنة األولفالمدني    طيرانال ء  ابتدا  من تاريخ نفاذ هذا القانون ومن ثم تخفض هذه النسبة تدريجيا

ا ليصبح قيمة التخفيض صفر بالمائة عند انهاء السنة الثالثة  ي بالمائة سنو  ةبمقدار عشر من السنة الثانية  

 . من تاريخ نفاذ هذا القانون

  أكثر من الوطنية طالما أنها تمتلك  طيران عفاء الوارد أعاله على الشركات التابعة لشركات اليطبق اإل -

 . هذه الشركات  سمال أرمن  %7٥
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 الرسم  نوع 

 البدل  او

 القانوي  النص 

 التعديل   موضوع

 قيمة الرسم أو 

 البدل الحالي 

 البيان  )ل.ل.(

 أو  الرسم قيمة

  المقترح  البدل

 الموجبة   األسباب $
ماطائر -    ذات  والمعتبرة  اللبنانية  الطيران  نوادي  الطيران  ن ت  تدريب  ومؤسسات  ومدارس  عامة  فعة 

ا المجاز لها   من بدل    %٥0والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب من تخفيض يعادل    رسميا

 . األنوار

الامن االدار  فى*يستو العاملة  رت  الدولي    ي حرم مطار فسمية  الحريري  بيروت نصف بدالت    - رفيق 

ي  فسمية المعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت  رت الا ، وتعفى االدارأعالهإشغال المساحات المحددة  

ا للمخطط التوجيهي العام لمطار   بيروت  - ي لرفيق الحريري الدو األماكن المحددة لها وفقا

  

تاريخ   438القانون رقم  
29/7/2002 

 عاشراً  

المدني    طيراني المديرية العامة لل فتسوقها مصلحة األرصاد الجوية    التيي ما خص المعلومات المناخية  ف

ي المادة الثانية منه إمكانية  فالذي لحظ    2٩/7/2002  تاريخ  43٨فهي تبقى خاضعة ألحكام القانون رقم  

 . ء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل امجلس الوزر في تعديل قيم البدالت بموجب مرسوم يتخذ 

 


