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 الجمهورية اللبنانية  
 مجلس النواب   

 اقتراح قانون معّجل مكرر 
 16/8/2001تاريخ  360قانون رقم ال إضافة مادة جديدة إلىمي إلى ير 

 وتعديالته  (تشجيع االستثمارات في لبنان)
 

 مادة وحيدة: 

 : الا أوّ 
تشجيع االستثمارات  )  16/8/2001تاريخ    360رقم  قانون  ال الىتضاف مادة جديدة بعد المادة السابعة عشرة  

 على الشكل اآلتي:  11/11/2006تاريخ  771( المعّدل بموجب القانون رقم لبنانفي 
 : السابعة عشر مكرر»المادة 

قابلة   (سنة  25سنة ) خمس وعشرين لمدة  االستثنائية التاليةان تتمّتع بالتسهيالت االجنبية  شركات لل  يحقّ 
الى لبنان:  لها  االقليميعند نقل الفرع  للتجديد  

 . على أرباح الشركات ضريبة اعفاء كامل لل •
على األرباح الناتجة من بيع األصول الثابتة، بما في ذلك األصول المالية )أي   ضريبة اعفاء كامل لل •

 . األسهم(
مقتطعة على جميع اإليرادات الناتجة من رؤوس األموال المنقولة )األصول الثابتة(  ال ضريبة اعفاء كامل لل •

 :الحاصلة في لبنان. وتتعلق هذه الضريبة بما يلي 
 ، أنصبة األرباح الموّزعة والفوائد والمداخيل من األسهم •
 ، بدل تمثيل للمدراء إضافة إلى مبالغ تدفع لهم من األرباح •
 ، اط أو األرباح على شكل أسهم إضافية أو بأي شكل آخرتوزيع أموال االحتي •

 . مقطوعةالضريبة سنوية  اعفاء كامل لل •
 . على رواتب وأجور المستخدمين العاملين في لبنانضريبة اعفاء كامل لل •
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 . عة في لبنانرسوم الطوابع على عقود األعمال الخارجية الموقّ اعفاء كامل ل •
 . الراتب األساسي للمستخدمين األجانب من ضريبة اعفاء كامل لل •
لرحالت   اللبنانية المسافرين لدى مغادرتهم األراضي  الشركات المعنيةموظفي   رسم الخروج على ل كامل اعفاء •

 . عمل
 . لكها الشركاتت مالتي تعلى الهواتف االرضية القيمة المضافة على  ريبة اعفاء كامل للض •
 . اعفاء كامل للرسوم البلدية  •
 ا. لرسوم تسجيل العقارات التي تتم ممارسة النشاط منهاعفاء كامل  •
 . «على االمالك المبنية وفي حال عقد االيجار يعفى المالك من سداد الضريبة  ريبة اعفاء كامل للض •

 
 : ثانياا 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 
 

 

 النائب                          2020 اب 25بيروت في:       
 

 طوني فرنجيه           
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 االسباب الموجبة 

 

معاناة إلى  مياللبناني  نظرًا  تفاقم  التي    االقتصادية ضائقة  الن  ن  الى  متسارع  أّدت  بشكل  المعيشية  اوضاعهم 
 . مالية التي تعصف بالبالد والعبادوذلك نتيجة االزمة االقتصادية  وال

عنصًرا من عناصر االنفاق الكلي، وعلى الرغم من أن االستثمار يمّثل يمّثل  االنفاق االستثماري  حيث أن  و 
على مستوى الدخل, وفي الوقت ذاته يعمل على زيادة  كبير  نسبة قليلة من إجمالي الناتج المحلي لكن تأثيره  

وى النشاط االقتصادي ما يجعله من أهم  االستثمار يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمستكما أن  النتاجية للمجتمع.  القدرة ا
 . عناصر اإلنفاق الوطني

 فيد منه لبنان على الشكل التالي: تبما أن االستثمار االجنبي يس 

االستفادة من التقدم التكنولوجي المتطور وفن اإلدارة الحديث التي تمتاز بها الدول المتقدمة مع توظيف   •
 . الاألحو الخبرات اإلدارية النادرة في كثير من 

من  ج • التخفيف  أو  للقضاء  منها  محاولة  بالتحديد  النامية  بالدول  لالستثمار  األجنبية  األموال  لب رؤوس 
 .مشكلة البطالة وذلك بتشغيل عدد من العاملين في المشروعات التي يتم إنشاؤها

المستثمر  و ولة  الدول المضيفة الرفع من نسبة الصادرات أو زيادتها وتحسين ميزان المدفوعات للد  محاولة •
   . فيها خاصة عند قيام المشروعات المعنية بتصدير منتجاتها الى الخارج

لمستوردة السلع المنتجة  لتقليل من الواردات وذلك من خالل زيادة اإلنتاج المحلي لكي يستبدل بالسلع ا ا •
 . اً محلي

 .استخدام وسائل اإلنتاج المتقدمةيب العاملين المحليين على األعمال الفنية واإلدارية المتطورة وعلى  تدر  •
العالم    • مع  التجارية  حركتها  وتحسين  جديدة  تجارية  أسواق  دخول  فيها  المستثمرة  الدول  محاولة  أخيرا 

التجارة بها النقص منها مما   الخارجي أي تطوير حركة  لبنان من  التي يعاني  الصعبة  وادخال العمالت 
 يهدد قيمة الليرة اللبنانية. 
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االقتصادية وتأمين مناخ استثماري ت  وبما أن  الحركة  المستثمرين على توظيف أموالهم    تشريعي  فعيل  يشّجع 
  في لبنان،

 لذلك، 

تلبيةً   يأتي القانون  ظل    هذا  في  ماسة  أضحت  استثمارية  وجه    تراجعلحاجة  على  وعقاري  عام  إقتصادي 
 ،الخصوص 

األسباب،  هذه  إعداد  لكل  المعجل    جرى  القانون  من،  المرفقالمكرر  اقتراح  الكريم   آملين  النيابي    المجلس 
 وإقراره.  تهمناقش


