
 
 

 شور أوف - لبنان خارج نشاطها احملصور الشركات نظام
 

 24/6/1983 يف صادر - 46 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
 ،22/6/1983 بتارٌخ الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 

 تارٌخ 253 رقم والقانون 7/2/1995 تارٌخ 409 للقانون وفقا معدلة -1 المادة

30/12/2000 
 الحصر، سبٌل على تتعاطى، التً اللبنانٌة المؽفلة الشركات االشتراعً المرسوم لهذا تخضع

: التالٌة النشاطات
 
 االراضً خارج تنفٌذها ٌجري وصفقات عملٌات بشأن واالتفاقات العقود وتوقٌع التفاوض- 1

. الحرة الجمركٌة المنطقة فً أو الخارج فً موجودة ومواد البضائع وتعود اللبنانٌة
 
 بؽاٌة المستوردة البضائع لتخزٌن الحرة الجمركٌة المنطقة فً المتوفرة التسهٌالت استعمال- 2

 قانون مراعاة مع لنشاطها، الالزمة العقارات وتملك لبنان فً المكاتب واستئجار تصدٌرها، اعادة
. لبنان فً عقارٌة عٌنٌة لحقوق االجانب تملك

 
 فً مقٌمة مؤسسات لطلب بناء لبنان خارج ستستعمل التً واالستشارات الدراسات وضع- 3

. الخارج
 

 تارٌخ 253 رقم للقانون وفقا ألؽٌت ثم 7/2/1995 تارٌخ 409 رقم للقانون وفقا الرابعة الفقرة نص أضٌؾ
30/12/2000. 



 .اللبنانٌة االراضً خارج تنفٌذها ٌجري ووساطة ومالٌة مصرفٌة ونشاطات بخدمات القٌام- 4
 
 

 الصناعة تعاطً االشتراعً المرسوم هذا فً علٌها المنصوص الشركات على ٌحظر -2 المادة

 اللبنانٌة االراضً ضمن تجاري عمل بأي القٌام أو الهولدنػ، أو الضمان أو المصرفٌة االعمال أو
 أي جنً علٌها ٌحظر كما. االشتراعً المرسوم هذا من األولى المادة فً إلٌها المشار االعمال ؼٌر
 خدمات تقدٌم جراء من أو لبنان فً موجودة منقولة ؼٌر أو منقولة أموال من إٌراد أو رٌع أو ربح

. المصرفٌة حساباتها إٌراد عدا ما لبنان، فً مقٌمة لمؤسسات
 
 

 7/9/1991 تارٌخ 89 للقانون وفقا معدلة -3 المادة

 هذا وأحكام ٌتعارض ال ما كل فً المؽفلة الشركات لها تخضع التً لالحكام الشركات هذه تخضع
. االشتراعً المرسوم

 
 المنصوص النشاطات ؼٌر من نشاط أي تعاطٌها جواز عدم على الشركة انظمة تنص أن ٌجب- 1

. االشتراعً المرسوم هذا من االولى المادة فً علٌها
 
 9976 رقم بالمرسوم المنشور القانون ألحكام الشركات لهذه المصرفٌة الحسابات جمٌع تخضع- 2

 حساباتها تكون أن وٌمكن. أحكامه على بناء الصادرة التنظٌمٌة والنصوص 1/4/1975 تارٌخ
. اللبنانٌة باللٌرات

 
. عملٌاتها فً المستعملة االجنبٌة بالعمالت حساباتها تمسك أن للشركة ٌمكن- 3
 
 رئٌس ٌحتاج وال األقل على لبنانٌٌن طبٌعٌٌن شخصٌن الشركة ادارة مجلس ٌضم بأن ٌكتفً- 4

. لبنان فً المقٌمٌن ؼٌر اللبنانٌٌن ؼٌر من كان إذا عمل اجازة الى االدارة مجلس
 
 فً إال المحاماة مهنة تنظٌم قانون من 62 المادة فً علٌه المنصوص للموجب الشركة تخضع ال- 5

. لبنانٌة لٌرة الملٌون رأسمالها تجاوز حال
 
 الجنسٌة وٌحمل لبنان فً مقٌما أساسٌا مراقبة مفوض األقل، على تعٌن، أن الشركة على- 6

. إضافً مراقبة مفوض تعٌٌن موجب من الشركة وتعفى. سنوات 3 لمدة تعٌٌنه وٌمكن اللبنانٌة،
 
 البدائٌة المحكمة لدى وٌنشأ. التجارة قانون ألحكام وفقا العام التجاري السجل فً الشركة تسجل- 7

 هذه فٌه تسجل االشتراعً المرسوم هذا فً علٌها المنصوص بالشركات خاص سجل بٌروت فً
 وٌجب. نشرها المؽفلة الشركات على القانون ٌوجب التً والمعلومات البٌانات فٌه وتدرج الشركات

 أحد عن صادرة مصرفٌة كفالة تقدٌم المذكور، الخاص السجل فً تسجٌلها عند الشركة، على
 التزامات لتنفٌذ ضمانا وذلك تلقائٌا تجدد لبنانٌة، لٌرة ألؾ ماٌة قٌمتها لبنان فً المقبولة المصارؾ

. االشتراعً المرسوم هذا بأحكام وتقٌدها الدولة تجاه المعنٌة الشركة
 



 المالٌة السنة مٌزانٌة بنشر االكتفاء للشركة ٌمكن التجارة قانون من 101 المادة ألحكام خالفا- 8
 السابقة الفقرة فً إلٌه المشار الخاص السجل فً المراقبة ومفوضً االدارة مجلس أعضاء وأسماء

. أعاله
 
 وتقدٌم السنوٌة المالٌة البٌانات ووضع المحاسبٌة السجالت مسك لموجب الشركة تخضع- 9

 وفقا وذلك الدخل بضرٌبة المختصة المالٌة للدائرة علٌها المتوجبة الضرائب وتسدٌد التصارٌح
. االشتراعً المرسوم هذا وأحكام ٌتعارض ال ما كل فً المؽفلة بالشركات المتعلقة القانونٌة لألحكام
 تأخرها عند شهرٌا لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسون. ل.ل50000 مقدارها ؼرامة الشركة على وتفرض

. المتوجبة الضرائب الى باالضافة وذلك القانونً التصرٌح تقدٌم عن
 
 

 7/9/1991 تارٌخ 89 للقانون وفقا معدلة -4 المادة

 قدرها مقطوعة سنوٌة لضرٌبة ذلك من بدال وتخضع األرباح على الدخل ضرٌبة من الشركة تعفى
 على الضرٌبة هذه وتطبق. الدخل بضرٌبة المختصة المالٌة الدائرة الى مباشرة تسدد لٌرة ملٌون

. مدتها كانت مهما مالٌة سنة أول من ابتداء الشركة
 
 

 رسم من لبنان خارج بأعمالها والمتعلقة لبنان فً الشركة توقعها التً العقود تعفى -5 المادة

. المالً الطابع
 
 

 االموال رؤوس إٌرادات على الضرٌبة من الشركة توزعها التً االرباح انصبة تعفى -6 المادة

. المنقولة
 
 

 للضرٌبة لبنان فً الثابتة موجوداتها عن الشركة تفرغ عن الناتج التحسٌن ربح ٌخضع -7 المادة

. الدخل ضرٌبة قانون من 45 المادة فً علٌها المنصوص
 
 

 قانون من الثانً الباب لضرٌبة الشركة فً العاملٌن المستخدمٌن وأجور رواتب تخضع -8 المادة

 بمثابة الشركة فً العامل االجنبً للمستخدم األساسً الراتب من% 30 وٌعتبر. الدخل ضرٌبة
. واألجور الرواتب على للضرٌبة خاضع ؼٌر تمثٌل تعوٌض

 
 

 وخالل االعمال عن التصرٌح عند واحدة دفعة الشركة على المتوجبة الضرائب تؤدى -9 المادة

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



 تصبح االشتراعً، المرسوم هذا من 2 المادة ألحكام الشركة مخالفة حال فً -10 المادة

 العاملة االموال شركات على المطبقة الدخل لضرٌبة المخالفة فٌها تمت التً للسنة بالنسبة خاضعة
. الضرٌبة قٌمة من بالمئة 50 قدرها ؼرامة إلٌها مضافا لبنان فً

 
 

 االحكام جمٌع االشتراعً المرسوم هذا فً علٌها المنصوص الشركات على تطبق -11 المادة

. أحكامه مع ٌتعارض ال ما كل فً النافذة القوانٌن علٌها نصت التً
 
 

 فً تتخذ بمراسٌم االشتراعً، المرسوم هذا تطبٌق دقائق االقتضاء، عند تحدد، -12 المادة

. المالٌة وزٌر القتراح بناء الوزراء مجلس
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً لنشره التالً الٌوم من اعتبارا االشتراعً المرسوم بهذا ٌعمل -13 المادة

 
 1983 حزٌران 24 فً بعبدا       
 الجمٌل أمٌن: االمضاء       
 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزراء مجلس رئٌس

 الوزان شفٌق: االمضاء
 المالٌة وزٌر       
 حمٌه عادل: االمضاء       

 


