
  مرسوم رئيس الجمهورية
  28/9/967تاريخ     8284رقم 

  
  .تسهيل إندماج المصارف وتصفيتها الذاتية : الموضوع

  
  إن رئيس الجمهورية اللبنانية، 

  بناًء على الدستور اللبناني، 
   منه، 46 ال سيما المادة 967 أيار 9 بتاريخ 28/67بناًء على القانون رمق 

   بناًء على إقتراح وزير المالية،
  وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة، 

  ،  967 أيلول 30وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  :يرســم ما يأتــي

  :يفهم في سياق هذا المرسوم: المادة األولى
  . كل مؤسسة سجلت على الئحة المصارف" مصرف"بكلمة   - أ
نتقال مجموع عناصر   كل عملية تجميع أو شراء ينتج عنها إ       " إندماج" بكلمة    - ب

موجودات ومطلوبات مصرف إلى مصرف آخر وبالتالي تخفـيض عـدد           
 المصارف العاملة في لبنان 

  .المؤسسة المنحلة من جراء عملية اإلندماج" المصرف القديم" بعبارة -ج
المصرف الذي إنتقلت إليه موجودات ومطلوبـات       " المصرف الجديد " بعبارة   -د

  . المؤسسة المنحلة
  : تطبق على اإلندماج األحكام التالية عند اإلقتضاء: الثانيةالمادة 

  .  من قانون التجارة86يعين خبراء التدقيق وفقاً ألحكام المادة  -1
 . ال يؤخذ بعين اإلعتبار سوى التخمين الذي يضعه الخبراء المذكورون -2

يخضع الخبراء لسرية المصارف ويتوجب عليهم أداء اليمـين القانونيـة            -3
 .ة المصارف أمام رئيس المحكمة المختصةالخاصة بسري

إن األسهم الجديدة التي قد تحدث من جراء اإلندماج يمكن أن تكون بشكل              -4
 مـن قـانون     89أسهم لحامله مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـادة           

 . التجارة

  : إعفاءات من ضريبة الدخل: المادة الثالثة



نة المالية السابقة للـسنة التـي       يعفى المصرف القديم من ضريبة الدخل للس        - أ
  . يكون قد تم فيها اإلندماج

 يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنتين التاليتين لإلندماج إذا كان             - ب
الرأسمال المدفوع في كل من المصارف التي تكون منها المصرف الجديـد            

 . يقل عن ثالثة ماليين ليرة

 يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنة التالية لـسنة اإلنـدماج إذا              -ج
كان الرأسمال المدفوع ألحد المصارف التي تكون منها المصرف الجديـد           

  . ثالثة ماليين ليرة لبنانية على األقل
 يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة إضافية إذا توفر الـشرطان             -د

  : التاليان
ر اإلندماج فعلياً خالل مهلة أقصاها أربعة أشهر تبدأ من تـاريخ    أن يقر  -1

  . العلم بهذا المرسوم
 أن يتم اإلندماج فعلياً وكلياً خالل مهلة أقصاها سنة تبـدأ مـن تـاريخ                -2

  . العمل بهذا المرسوم
يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة إضافية إذا شمل اإلنـدماج            

  . أكثر من مصرفين
  : إعفاءات من الرسوم:  الرابعةالمادة

تعفى من جميع رسوم الطوابع واإلنتقال وكتابة العدل أو التسجيل اإلجـراءات              
التي ستضطر إلتخاذها المصارف لتحقيق عملية اإلندماج بما فيه إحداث األسهم           

  .الجديدة
ذاتيـة  تستفيد من أحكام هذا المرسوم المصارف التي ترغب في التـصفية ال           : المادة الخامسة 

  . شرط الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا
 تطبق أحكام قانون التجارة وأحكام األنظمة الداخلية وأحكام القانون العام فـي  :المادة السادسة 

  . كل ما ال يتعارض أو ال يخالف أحكام هذا المرسوم
ا وفي جميع الحاالت المنصوص عليها في المادتين الثالثة والخامسة من هـذ             

المرسوم ال يجوز أن يتعدى اإلعفاء من ضريبة الدخل لكل مصف وعن كل             
  . سنة إعفاء مبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين تبدأ إعتباراً من تاريخ نـشره فـي الجريـدة               : المادة السابعة 
  .   الرسمية 



 ويعمل به فور نشره في الجريـدة         ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة       :المادة الثامنة 
  .الرسمية 

 


