
 
 

هولدنغ - القابضة الشركات نظام  
 

24/6/1983 يف صادر - 45 رقم اشرتاعي مرسوم  
 
 
 

 الجمهورٌة رئٌس إن
 الدستور على بناء
 مراسٌم إصدار حق الحكومة منح )17/11/1982 تارٌخ 36/82 رقم القانون على بناء

 ،(اشتراعٌة
 ،(36/82 رقم القانون بأحكام العمل تمدٌد )21/5/1983 تارٌخ 10/83 رقم القانون على بناء
 الدولة، شورى مجلس استشارة وبعد
 المالٌة، وزٌر اقتراح على بناء
 ،13/4/1983 بتارٌخ الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 

 شركة )تسمٌة االشتراعً المرسوم هذا فً عنها المنصوص الشركة على ٌطلق -1 المادة

(. هولدنػ شركة )أو( قابضة
 الوثائق وسائر والنشرات واالعالنات االوراق جمٌع فً الشركة اسم بجانب بوضوح ٌذكر أن ٌجب
: التالٌة العبارة الشركة عن تصدر التً

(. هولدنػ شركة )أو( قابضة شركة)
 
 

: ٌلً بما الشركة هذه موضوع ٌنحصر أن ٌجب -2 المادة

 أو قائمة أجنبٌة أو لبنانٌة المسؤولٌة، محدودة أو مؽفلة شركات فً حصص أو أسهم تملك( 1
. تأسٌسها فً االشتراك

. مساهمة أو شراكة حصص فٌها تملك التً الشركات إدارة( 2
 ولشركة. الؽٌر تجاه وكفالتها مساهمة أو شراكة حصص فٌها تملك التً الشركات إقراض( 3

 122 المادة ألحكام وفقا دٌن سندات تصدر وأن المصارؾ من تقترض أن ذلك، أجل من الهولدنػ
 من وقت أي فً المصدرة السندات قٌمة مجموع ٌتجاوز ال أن على التجارة، قانون من ٌلٌها وما

 جرت مٌزانٌة آلخر وفقا االحتٌاطات إلٌه مضافا الهولدنػ شركة رأسمال قٌمة مرات خمس األوقات
. علٌها الموافقة



 عن تقل رأسمالها فً حصتها كانت إذا لبنان فً عاملة شركات إقراض الهولدنػ لشركة ٌجوز ال
. بالمئة العشرٌن

 الحقوق من وسواها المسجلة والماركات واالمتٌازات واالكتشافات االختراع براءات تملك( 4
. والخارج لبنان فً واقعة لمؤسسات وتأجٌرها المحفوظة

 مراعاة مع فقط اعمالها لحاجات مخصصة تكون أن شرط منقولة ؼٌر أو منقولة أموال تملك( 5
. لبنان فً العقارٌة العٌنٌة الحقوق اللبنانٌٌن ؼٌر باكتساب المتعلق القانون أحكام

 
 

 محدد هو كما موضوعها عن خارجة أعمال بأٌة مباشرة القٌام الشركة هذه على ٌحظر -3 المادة

. أعاله 2 المادة فً حصرا
 
 

 من أكثر فً بالمئة االربعٌن تفوق نسبة مباشرة بصورة تتملك أن الشركة لهذه ٌجوز ال -4 المادة

 شأن من كان إذا لبنان فً التجاري ؼٌر أو التجاري أو الصناعً النشاط نفس فً تعمالن شركتٌن
 رقم االشتراعً المرسوم من األولى المادة فً عنها المنصوص المحظورات مخالفة المساهمات هذه
. 1967 آب 15 تارٌخ 32
. لبنان خارج التوظٌفات على المادة هذه أحكام تطبق ال
 
 

 مؽفلة شركات بشكل الهولدنػ شركات تنشأ 7/9/1991 تارٌخ 89 للقانون وفقا معدلة -5 المادة

 المرسوم هذا وأحكام ٌتعارض ال ما كل فً المؽفلة الشركات لها تخضع التً لألحكام وتخضع
: التالٌة واالستثناءات االشتراعً

 
 المٌزانٌات وتنظٌم الحسابات مسك ٌمكن كما أجنبٌة بعملة محددا الشركة رأسمال ٌكون أن ٌمكن( 1

. المال لرأس المحددة بالعملة
 
 ٌحتاج وال األقل، على لبنانٌٌن طبٌعٌٌن شخصٌن الهولدنػ شركة إدارة مجلس ٌضم بأن ٌكتفى( 2

. لبنان فً المقٌمٌن ؼٌر اللبنانٌٌن ؼٌر من كان إذا عمل إجازة الى االدارة مجلس رئٌس
 
 وتحفظ القانونٌة السجالت تمسك حٌث لبنان فً الرئٌسً الشركة مركز ٌكون أن ٌجب( 3

 نص إذا لبنان خارج العمومٌة والجمعٌات االدارة مجلس اجتماعات عقد ٌمكن أنه إال. مستنداتها
. ذلك على الشركة نظام

 انتهاء من أشهر خمسة أقصاها مهلة لبنان فً السنوٌة العادٌة العمومٌة الجمعٌة تنعقد أن وٌجب
. الشركة نظام فً محددة هً كما المالٌة السنة

 
 الجنسٌة وٌحمل لبنان فً مقٌما أساسٌا مراقبة مفوض األقل، على تعٌن، أن الشركة على( 4

 مراقبة مفوض تعٌٌن موجب من الشركة وتعفى. سنوات ثالث لمدة تعٌٌنه ٌكون أن وٌمكن اللبنانٌة،
. اضافً

 



 البدائٌة المحكمة لدى وٌنشأ. التجارة قانون ألحكام وفقا العام التجاري السجل فً الشركة تسجل( 5
 والمعلومات البٌانات فٌه وتدرج الشركات هذه فٌه تسجل الهولدنػ بشركات خاص سجل بٌروت فً

 السجل فً تسجٌلها عند الشركة، على وٌجب. نشرها المؽفلة الشركات على القانون ٌوجب التً
 أو له، بملكٌتها مستندا أو العمل فٌه ستمارس الذي بالمأجور إٌجار عقد ترفق أن المذكور، الخاص

 اتخذت الذي المعنوي أو الطبٌعً الشخص من خطٌة موافقة مع لبنان فً مختار إقامة مكان تتخذ أن
. لدٌه إقامة محل
 المالٌة السنة مٌزانٌة بنشر االكتفاء للشركة ٌمكن التجارة، قانون من 101 المادة ألحكام خالفا( 6

. الهولدنػ بشركات الخاص التجاري السجل فً المراقبة ومفوضً اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء
 
 وتقدٌم السنوٌة المالٌة البٌانات ووضع المحاسبٌة السجالت مسك لموجب الهولدنػ شركة تخضع( 7

 وفقا وذلك الدخل بضرٌبة المختصة المالٌة للدائرة علٌها المتوجبة الضرائب وتسدٌد التصارٌح
 المرسوم هذا وأحكام ٌتعارض ال ما كل فً المساهمة بالشركات المتعلقة القانونٌة لألحكام

 شهرٌا لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون ل.ل 50000 مقدارها ؼرامة الشركة على وتفرض. االشتراعً
. المتوجبة الضرائب الى باالضافة وذلك القانونً التصرٌح تقدٌم عن تأخرها عند

 
 

 7/2/1995 تارٌخ 409 والقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 للقانون وفقا معدلة -6 المادة

 تستثنى كما أرباحها عن( األول الباب )الدخل ضرٌبة من( هولدنػ )القابضة الشركات تستثنى
. المنقولة األموال رؤوس إٌرادات على الدخل ضرٌبة من تجرٌها التً التوزٌعات

: ٌلً لما خاضعة الشركة وتبقى
 
 إٌرادات على الدخل لضرٌبة لبنان فً عاملة شركات إقراض مقابل تجنٌها التً الفوائد تخضع- أ

. سنوات ثالث من أقل لمدة معقودة قروض عن ناتجة الفوائد هذه كانت إذا المنقولة االموال رؤوس
 

 لبنانٌة شركات فً وحصصها مساهماتها عن الشركة تفرغ عن الناتج التحسٌن ربح ٌخضع- ب
 المساهمات هذه كانت إذا الدخل ضرٌبة قانون من 45 المادة فً عنها المنصوص للضرٌبة

. سنتٌن عن تقل لمدة الشركة قبل من تملكها تم قد والحصص
 

 نفقات لقاء لبنان فً لها التابعة الشركات من الهولدنػ شركة تتقاضاها التً المبالػ تخضع- ج
 تعٌن حدود عن النفقات هذه تزٌد ال أن على% 5 بمعدل للضرٌبة وخالفه والخدمات االدارة

. المالٌة وزٌر اقتراح على بناء ٌصدر بمرسوم
 
 لبنان فً واقعة لمؤسسات تأجٌرها نتٌجة الهولدنػ شركات علٌها تحصل التً العائدات تخضع- د

 هذه تلحق وال% 10 بمعدل للضرٌبة تملكها، التً المحفوظة الحقوق وسائر االختراع براءات
. أخرى عالوات أٌة الضرٌبة

 
 رأسمالها قٌمة مجموع من% 6 مقدارها مقطوعة سنوٌة لضرٌبة الهولدنػ شركة تخضع- هـ

 معدل وٌخفض. لبنانٌة لٌرة ملٌون 50 المجموع هذا ٌتجاوز ال عندما االحتٌاط مال إلٌه مضافا
 التً للمبالػ% 2 والى لبنانٌة، لٌرة ملٌون 80و ملٌون 50 بٌن الواقعة للمبالػ% 4 الى الضرٌبة



 مالٌٌن خمسة المذكورة السنوٌة الضرٌبة مجموع ٌتعدى ال أن على لبنانٌة، لٌرة ملٌون 80 تتجاوز
. مدتها كانت مهما مالٌة سنة أول من ابتداء الهولدنػ شركة على الضرٌبة هذه تطبق. لبنانٌة لٌرة

 
 المهلة وخالل االعمال عن التصرٌح عند واحدة دفعة الشركة على المتوجبة الضرائب تؤدى- و

. الدفع عن تأخٌر ٌوم كل عن باأللؾ نصؾ قدرها ؼرامة الضرٌبة الى وتضاؾ. له المحددة
 
 

 تصبح االشتراعً، المرسوم هذا من 3 المادة أحكام الهولدنػ شركة مخالفة حال فً -7 المادة

 على المطبقة الدخل لضرٌبة إما المخالفة، فٌها تمت التً للسنة بالنسبة خاضعة، الشركة هذه
 وإما الضرٌبة، أصل من% 20 قدرها ؼرامة إلٌها ٌضاؾ لبنان، فً العاملة األموال شركات
 الى ٌصار أن على االحتٌاط، مال إلٌه مضافا الشركة رأسمال أصل من باأللؾ 3 قدرها لؽرامة
. األعلى المبلػ استٌفاء

 
 

 علٌها تطبق االشتراعً، المرسوم هذا من 4 المادة أحكام الهولدنػ شركة خالفت إذا -8 المادة

 بمكافحة المتعلق 1967 آب 5 تارٌخ 32 رقم االشتراعً المرسوم فً عنها المنصوص العقوبات
. والؽالء االحتكار

 
 

 كانت والتً االشتراعً المرسوم هذا صدور قبل لبنان فً المؤسسة الشركات تعطى -9 المادة

 هذا فً عنها المنصوص الشروط الستٌفاء أشهر ستة مهلة الهولدنػ، شركات نشاطات فعال تمارس
 فً عنه المنصوص الهولدنػ بشركات الخاص السجل فً التسجٌل وإجراء االشتراعً المرسوم

 أوضاعها تسوٌة عدم حال وفً. االشتراعً المرسوم هذا من الخامسة المادة من الخامسة الفقرة
. االجراء المرعٌة الضرٌبة ألحكام خاضعة تبقى المذكورة المهلة خالل

 
 

 ما كل فً النفاذة القوانٌن علٌها نصت التً االحكام جمٌع الهولدنػ شركة على تطبق -10 المادة

. االشتراعً المرسوم هذا أحكام مع ٌتعارض ال
 
 

 مجلس فً تتخذ بمراسٌم االشتراعً المرسوم هذا تطبٌق دقائق االقتضاء عند تحدد -11 المادة

. المالٌة وزٌر القتراح بناء الوزراء
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً لنشره التالً الٌوم من اعتبارا االشتراعً المرسوم بهذا ٌعمل -12 المادة

 
 1983 حزٌران 24 فً بعبدا       
 الجمٌل أمٌن: االمضاء       



 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزراء مجلس رئٌس

 الوزان شفٌق: االمضاء
 المالٌة وزٌر       
 حمٌه عادل: االمضاء       

 


