
  
  

تحديد السلع الوطنية المستفيدة  من االفضلية في المناقصات العامة والشروط التي يجب ان تتوفر 
  فيها
  

  ٢٣/٧/٢٠٠٣صادر في  - ١٠٥١٥مرسوم رقم 
  
  
  

  ان رئيس الجمھورية،
  بناء على الدستور،

مشروع منه المعدلتين بموجب  ١٣٢و  ١٣١بناء على قانون المحاسبة العمومية وال سيما المادتين 
  ،١٧/٥/١٩٧٢تاريخ  ٣٢٤٩القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

  (احداث وزارة الصناعة) ال سيما المادة الثانية منه، ٢/٦/١٩٩٧تاريخ  ٦٤٢بناء على القانون رقم 
  منه، ٣٦ال سيما المادة  ٢٨/١٢/١٩٧٣تاريخ  ٦٨٢١بناء على المرسوم رقم 
  (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد مالكھا)، ٨/١٠/١٩٩٨يخ تار ١٣١٧٣بناء على المرسوم رقم 

  بناء على اقتراح وزير الصناعة،
  ،٣/١٠/٢٠٠٢تاريخ  ٢٠٠٢ -٣٨١/٢٠٠١وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 

  ،٢٦/٦/٢٠٠٣وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  يرسم ما يأتي:

  
  

  )١المـادة (
السلع الوطنية التي تستفيد من االفضلية الممنوحة بموجب القوانين عن السلع تحدد فيما يلي   

االجنبية، في المناقصات العامة وفقا الحكام المادة االولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ 
  :١٣٢و ١٣١ال سيما المادتين  ١٧/٥/١٩٧٢تاريخ  ٣٢٤٩بالمرسوم رقم 

  
  نوع السلعة    البند التعريفي

سجق ومنتجات مماثلة من لحم او من احشاء واطراف، محضرات غذائية اساسھا     1601.00
  ھذه المنتجات 

  مرتديال حبش    
  مرتديال حبش ضمن علب معدنية محكمة الغلق    1602.31.10
  مرتديال حبش اخر    1602.31.90
  مرتديال دجاج ضمن علب معدنية محكمة الغلق    1602.32.10
  فيھا مرتديال دجاج اخرمحضرات دجاج بما     1602.32.90

  مرتديال بقر    1602.50
  اسمنت بورتالند    2523.21



2523.29      
  كبريتات من الومينيوم    2833.22

  اسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيماوية:      
  البولة، وان كانت بشكل محاليل مائية -    3102.10
  كبريتات االمونيوم --    3102.21
  غيرھا--    3102.29
    نيترات االمونيوم، ان كانت بشكل محاليل مائية  -    3102.30
مخاليط نيترات االمونيوم مع كربونات الكالسيوم او غيرھا من مواد غير عضوية  -    3102.40

  غير مخصبة
  

  نيترات الصوديوم -    3102.50
  امالح مزدوجة ومخاليط من نيترات الكالسيوم ونيترات األمونيوم -    3102.60
  سياناميد الكالسيوم -    3102.70
  خليط من البولة ونيترات النشارد في محاليل مائية او نشادرية -    3102.80
  غيرھا -    3102.90

  اسمدة معدنية او كيماوية محتوية على اثنين او ثالثة   3105.10-3105.20
  من العناصر المخصبة التالية: نيتروجين وفوسفور   3105.40-3105.30
  اسيوم، اسمدة اخرى، منتجات ھذا الفصل مھيأةوبوت    3105.59-3105.51
  كلغ. ١٠اقراصا او باشكال مماثلة او معبأة في اغلفة ال يزيد وزن الواحد منھا على   3105.90-3105.60

  مبيدات للحشرات والفطريات واالعشاب الضارة  3808.10.90-3808.10.10
  نموالنباتوالقوارض وموقفات االنبات ومنظمات   3808.20.90-3808.20.10
  ومطھرات ومنتجات مماثلة، مھيأة باشكال او اغلفة  3808.30.90-3808.30.10
  للبيع بالتجزئة او بشكل محضرات او بشكل اصناف  3808.40.90-3808.40.10
  مثل االشرطة والفتائل والشموع المكبرتة واوراق قتل الذباب  3808.90.90-3808.90.10

  
  انابيب ومواسير وخراطيم صلبة:    

  من بوليمرات االيثيلين -  3917.21
  من بوليمرات البروبيلين -  3917.22
  من بوليمرات كلورور الفينيل -  3917.23
  من لدائن اخر -  3917.29
  لوازم انابيب ومواسير -  3917.40

افالم رقيقة من بوليميرات كلورور الفينيل الواح وصفائح ولفات واشرطة وقدد  -  3920.43.20
  لوية، من لدائن.وصفيحات اخرى غير خ

  غيرھا -  3921.90
  اكياس نفايات من لدائن  3923.21.90
  حلقات من مطاط معدة لوصالت انابيب الجر  4016.93.10

  ورق وكرتون، مموج، وان كان مثقبا  4808.10
  ورق صحي   4818.10
  محارم، مناشف  4818.20
  فوط مائدة  4818.30
  فوط وواقيات صحية، حفاضات لالطفال واصناف صحية مماثلة   4818.40
سجالت وسجالت محاسبة ودفاتر جيب ودفاتر طلبات ودفاتر ايصاالت مجموعات   4820.10

  تدوين المالحظات ومجموعات ورق رسائل ومفكرات واصناف مماثلة 
  دفاتر      4820.20

  غيرھا (ورق كومبيوتر، متتالي مطبوع وغير  4823.90.30
  مطبوع)   4823.90.90

  اجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرھا من االصناف المماثلة، من خزف    
  اجر (طوب) بناء -  6904.10
  غيرھا -  6904.90

قرميد سقوف واغطية مداخن وعناصر مداخن اخرى وزخارف معمارية واصناف     
  انشائية اخرى، من خزف 



    قرميد سقوف  -  6905.10
  غيرھا -  6905.90

وترابيع خزفية للتبليط او التغطية، غير ملمعة وال مطلية بالميناء، مكعبات  بالط    
فسيفساء من خزف وما يماثلھا غير ملمعة وال مطلية بالميناء، وان كانت على 

  حامل
  ٠٠٠بالط ومكعبات واصناف مماثلة -  6907.10
  غيرھا -  6907.90
ماثلھا للجلي او التلميع او صوف حديد او صلب، اسفنجات ووسيدات واقفزة وما ي  7323.10

  الستعماالت مماثلة 
  اوراق الومينيوم غير مثبتة على حامل ومجلخة فقط ضمن عبوات للبيع بالتجزئة  7607.11.10
  اوراق الومينيوم  مھيأة ضمن عبوات للبيع بالتجزئة  7607.11.10
7607.19.10    
7607.20.10  

  ياس، رافعات سوائلمضخات للسوائل وان كانت محتوية على اجھزة ق  8413
  مجموعات توليد كھرباء ومغيرات دوارة للتيار الكھربائي  8502
  لوحات تحكم كھربائية مجھزة  8537

  لوحات تحكم كھرباء غير مزودة باجھزتھا  8538.10
  
  

  )٢المـادة (
يشترط لالستفادة من االفضلية الواردة اعاله ان يستحصل العارض على افادة رسمية من   

  العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيھا الشروط الفنية.المديرية 
  
  

  )٣المـادة (
  ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.  

   ٢٠٠٣تموز  ٢٣بعبدا في   
  االمضاء: اميل لحود  

  صدر عن رئيس الجمھورية
  رئيس مجلس الوزراء

  االمضاء: رفيق الحريري
  وزير الصناعة  
  ياس سكافاالمضاء: ال  

  وزير المالية
  االمضاء: فؤاد السنيورة

  

 


