
  2083مرسوم رقم 
   وتعديالته24/6/1983 تاريخ 46تحديد دقائق تطبيق المرسوم االشتراعي رقم 

  ) أوف شور–نظام الشرآات المحصور نشاطها خارج لبنان (
  

  إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
  بناًء على الدستور،

صادرة بال    24/6/1983 تاريخ   46بناًء على المرسوم االشتراعي رقم       م      وتعديالته ال انون رق  89ق
اريخ  م 7/9/1991ت انون رق اريخ 19 وبالق ادة 5/9/2008 ت يما الم ه 6 ال س شرآات ( من ام ال نظ

  ،) أوف شور–المحصور نشاطها خارج لبنان 
  بناًء على اقتراح وزير المالية،

  )5/2/2009 تاريخ 2009-101/2008الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 
  13/5/2009راء بتاريخ وبعد موافقة مجلس الوز

  
  :يرسم ما يأتي

  
اريخ    46 يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المرسوم االشتراعي رقم          :المادة األولى   24/6/1983 ت

  . أوف شور–وتعديالته المتعلق بنظام الشرآات المحصور نشاطها خارج لبنان 
  

ة ادة الثاني ات   :الم شأن عملي ات ب ود واالتفاق ع العق اوض وتوقي ذها   إن التف ري تنفي فقات يج وص
رة     ة الح اطق الجمرآي ي المن ارج أو ف ي الخ ودة ف وال موج ود ألم ة وتع ارج األراضي اللبناني خ

م              اريخ    46المسموح به للشرآة بموجب المادة األولى من المرسوم االشتراعي رق  24/6/1983 ت
ين في ل               ان أو مقيم ين خارج لبن ويين مقيم ين أو معن يهم    يمكن أن يتم مع أشخاص حقيقي ا ف ان بم بن

ا شرآة األوف       شرآات األوف شور اللبنانية، على أن تطبق على العمليات والصفقات التي تجريه
اريخ    44اللبنانية مع مقيمين في لبنان أحكام المادة العاشرة من القانون رقم            شور    11/11/2008 ت

ضريبية ( راءات ال انون اإلج ذ    ) ق د توصيف ه ضريبية أن تعي إلدارة ال ق ل ث يح ات بحي ه العملي
  .والصفقات وفقًا لحقيقتها منعًا للتهرب من الضريبة

  
ة  ادة الثالث ارة  :الم شمل عب وال" ت د   " األم ي البن واردة ف وم     1ال ن المرس ى م ادة األول ن الم  م

  .االشتراعي نفسه، السلع والبضائع وعناصر األصول الثابتة المادية والمالية
  

ان          إدارة شرآا " يقصد بعبارة    :المادة الرابعة  شاطها خارج لبن واردة  " ت ومؤسسات محصور ن ال
 من المادة األولى المذآورة أعاله، إدارة شرآات ومؤسسات مقيمة خارج لبنان أيًا يكن               2في البند   

م                    46/83شكلها القانوني ونوع عملها مع مراعاة أحكام المادة الثانية من المرسوم االشتراعي رق
م     انون رق ب الق دل بموج اريخ 19المع ى     5/9/2008 ت ر عل ال المحظ ات واألعم ة العملي  لجه

  .الشرآة تعاطيها
د  ي البن ا ف ا الخدمات المنصوص عليه شرآة األوف شور 2أم سمح ل ي ي ه أعاله، الت شار إلي  الم

ة   بتصديرها خارج لبنان بناًء لطلب مؤسسة غير مقيمة فيه     رامج المعلوماتي ، فهي خدمات تطوير ب
ة واإل  دمات المهني ن الخ ا م ات  وغيره ستخدمي الجه دريب م دمات ت ذلك خ ة وآ ة والتنظيمي داري

اح،                      رادات واألرب ة من اإلي اء نسب مئوي الشارية خارج لبنان سواء آانت لقاء بدالت محددة أو لق
ا  شرية وطاقاته ا الب سها بواسطة موارده شرآة نف اج ال ذآورة من نت شرط أن تكون الخدمات الم

  . من مستخدميهاسواء آان من المساهمين فيها أوالذاتية 
  



ة الحرة،                :المادة الخامسة  ا في المنطق  تعتبر من األعمال المسموح لشرآات األوف شور بتعاطيه
دة لشخص                         ة الحرة سواء آانت عائ ة الجمرآي وال الموجودة في المنطق عمليات بيع وشراء األم

ى                        وال إل ذه األم ان شرط أن يجري تصدير ه يم في لبن ر مق  الخارج  حقيقي أو معنوي مقيم أو غي
  .وأن ال توضع في االستهالك المحلي

  
 يجوز لشرآة األوف شور اللبنانية تملك أسهم وحصص وسندات ومشارآات في           :المادة السادسة 

  .مؤسسات وشرآات أجنبية غير مقيمة
ر المق  ة غي شرآات األجنبي راض المؤسسات وال ة إق شرآات األوف شور اللبناني ا يجوز ل ة آم يم

ك المؤسسات               % 20والتي تملك الشرآة المذآورة أآثر من         ا شرط أن ال يكون لتل من رأس ماله
  .والشرآات مساهمات في شرآات لبنانية

  
سابعة  ادة ال ة       :الم ور اللبناني شرآة األوف ش سمح ل ي ي ري الت ل البح شاطات النق ال ون  إن أعم

ش    4بتعاطيها وفقًا للبند     ال ون ك التي       من المادة األولى، هي أعم دولي أي تل ل البحري ال اطات النق
شاطات             ال والن ك األعم تتم بين مرفأ أجنبي ومرفأ لبناني أو بالعكس بحيث ال يجوز لها ممارسة تل

  .بين مرفأين لبنانيين
  

ة ادة الثامن صوص    :الم ًة المن صادية آاف شاريع االقت ك الم تثمار وإدارة وتمل اء واس ال بن  إن أعم
  .ادة األولى يجب أن تتم خارج األراضي اللبنانية من الم8عليها في البند 

  
دى المصارف              :المادة التاسعة   تخضع فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة آافًة المفتوحة ل

شرآات           ك ال اب تل ك الناتجة عن اآتت العاملة في لبنان والعائدة لشرآات األوف شور اللبنانية أو تل
لتداول بها، لضريبة الباب الثالث فقط، المنصوص عليها في المادة          في سندات الخزينة اللبنانية أو ا     

  .497/2003 من القانون رقم 51
  

ادة العاشرة ة :الم دخل ضمن عناصر الترآ ة ال ت ي شرآة أوف شور لبناني وفى ف هم المت  إن أس
ة                         ك األسهم للوحدة المالي ة التصريح عن تل ى الورث ه يتوجب عل الخاضعة لرسم االنتقال، غير أن

  .المختصة برسم االنتقال من أجل إتمام عملية الترخيص بنقل تلك األسهم إلى الورثة
  

شرة ة ع ادة الحادي م   :الم تراعي رق وم االش ن المرس ة م ادة الثاني ام الم ة أحك ال مخالف ي ح  46 ف
ة     24/6/1983تاريخ   ، تصبح خاضعة بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبق

درها             على شرآا  ة ق ا غرام ى        % 50ت األموال العاملة في لبنان مضافًا إليه ضريبة عل ة ال من قيم
  .ل. ل750.000أن ال تقل عن 

  
شرة  ة ع ادة الثاني ا      :الم رض عليه بية تف سجالت المحاس سك ال ب م شرآة لموج ة ال د مخالف  عن

ادة    ي الم ا ف صوص عليه ة المن م  114الغرام انون رق ن الق اريخ 44 م ان (11/11/2008 ت ون ق
  ).اإلجراءات الضريبية

  
ة في                 :المادة الثالثة عشرة   ا الثابت شرآة عن موجوداته رغ ال اتج عن تف ح التحسين الن  يخضع رب

ادة     ي الم ا ف صوص عليه ضريبة المن ان لل ك    45لبن ن تل ستثنى م دخل، وت ريبة ال انون ض ن ق  م
نداته          شارآاتها  الضريبة أرباح التحسين الناتجة عن تفرغ الشرآة عن أسهمها وحصصها وس ا وم

  .في مؤسسات وشرآات أجنبية غير مقيمة
  



ة                   :المادة الرابعة عشرة   ة اللبناني ة بالعمل سنوية والدوري ديم تصاريحها ال شرآة تق ى ال  يتوجب عل
ة                           ه باللغ ا يمكن تقديم ة، آم ة العربي ه باللغ تم تقديم ة في ر مفوض المراقب ا تقري وباللغة العربية، أم

ة                الفرنسية أو اإلنكليزية ويحق    ى نفق ه عل ة ل  لإلدارة الضريبية أن تطلب من الشرآة ترجمة نظامي
  .ومسؤولية الشرآة

  
  . يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية:المادة الخامسة عشرة

  
  2009 أيار 29بعبدا في             
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