
   5: المادة  
  مرسوم رئيس الجمهورية اللبنانية

   13/6/1968تاريخ     10199رقم 
  

تحديد المناطق التي تستفيد منها المشاريع الصناعية الجديدة القائمة ضمنها مـن       : الموضـوع 
  .إعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد عن الست سنوات 

  
  إن رئيس الجمهورية اللبنانية، 

  بناني، بناًء على الدستور الل
 المتعلق بتحديد أصـول مـنح       1967 أيار   22 الصادر بتاريخ    38/67بناًء على القانون رقم     

  . اإلعفاءات الضريبية ألغراض اإلنماء الصناعي في لبنان ال سيما المادة السادسة منه
  .بناًء على إقتراح وزيري اإلقتصاد الوطني والتصميم العام، 

  . وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة
  . 1968 حزيران 7وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

  :يرســم ما يأتــي
 38/67تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من القـانون رقـم          : المادة األولى 

 من اإلعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سـنوات          22/5/1967الصادر بتاريخ 
  : إذا توفرت فيها الشروط التالية

الصحية والشروط المتعلقة بالسالمة العامة والشروط المفروضـة بموجـب          الشروط   -
أنظمة تصنيف المناطق وأنظمة التنظيم المدني المعمول بهـا فـي جميـع المنـاطق               

  . اللبنانية
مـن  (أن تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطئ              -

 : ب نقطة منه، كما يلي يبعد عن اقر) الشمال إلى الجنوب

  .  كيلو متر على األقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس2
  .  كيلو متر على األقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر إبراهيم4
  .  كيلو متر على األقل من حدود نهر إبراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا8
  . نة صيدا حتى رأس الناقورة كيلو متر على األقل من حدود مدي4

  :  أن تكون واقعة على مسافة أقلها-
  .  كيلومترات أو أكثر من قاعدة سنسول طرابلس 10  
  .  كيلو متر أو أكثر من منارة بيروت14  



  . كيلومترات أو أكثر من قصر البحر في صيدا8
روط المنصوص عليهـا    تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة التي تتوفر فيها الش       : المادة الثانية 

في المادة األولى من هذا المرسوم والتي باإلضافة إلى ذلك تقع خـارج نطـاق               
  . مناطق اإلصطياف من إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات

  .  ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة:المادة الثالثة
 


