
 360قانون رقم 
 

 تشـجيع االسـتثمارات في لبنان
 
 
 

 أقر مجلس النواب،
 :وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه

 
 :المادة األولى

 
 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني المبينة إلى جانب آل منها

 

ة .1 ي    :المؤسس تثمارات ف جيع االس ة لتش ة العام ذا     المؤسس ب ه أة بموج نان المنش  لب
 .القانون

 . مجلس إدارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون:مجلس اإلدارة .2
ة  .3 يس المؤسس ذا       :رئ ب ه أة بموج ة المنش ام المؤسس ر ع س اإلدارة مدي يس مجل رئ

 .القانون
روع  .4 ذا         : المش عة له ات الخاض ن القطاع ًا م ناول أي ذي يت تثماري ال روع االس المش

 .القانون
نوي اللبناني أو العربي أو األجنبي الذي يستثمر             :رالمستثم  .5 الشخص الطبيعي أو المع

 .في لبنان وفقًا ألحكام هذا القانون
 

 :المادة الثانية
 

ذا القانون على االستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين في االستفادة من أحكامه والت                ييسري ه
نيع الزر    زراعة والتص ناعة وال ات الص ناول قطاع يا   تت ية والتكنولوج ياحة والمعلومات ي والس اع

وم      وزراء بموجب مرس س ال ا مجل ي يحدده ات الت ن القطاع يرها م الم، وغ واالتصاالت واإلع
 .يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 
 :المادة الثالثة

 
ى    ة تدع ة عام أ مؤسس نا   "تنش ي لب تثمارات ف جيع االس ة لتش ة العام ية  نالمؤسس تع بالشخص  تتم

تقالل اإلداري ال نوية واالس وزراء  مع س ال يس مجل بط برئ ي وترت لطة والمال ارس س ذي يم ال
 . وهي تخضع لألحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية.الوصاية عليها

 
 :المادة الرابعة

 
ع سنوات بمرسوم                         دة أرب نون لم تولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعي ي

 :ئيس مجلس الوزراء ويشترط في العضو أنيتخذ في مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح ر
 

 .يكون لبنانيًا منذ أآثر من عشر سنوات .1



 .يكون متمتعًا بحقوقه المدنية آافة .2
 . بهاًايكون حامًال إجازة جامعية معترف .3
 .يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت العمل المطلوب إلدارة المؤسسة .4

 
يس                  ن األعضاء رئ ن من بي ن ألعمال         يسمى في مرسوم التعيي وعضوان ويكون هؤالء متفرغي

 .المؤسسة
 

يس المؤسسة والعضوين المتفرغين أن يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة            ى رئ وال يمكنهم أن يجمعوا    . عل
ة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما آان                    ة أو وظيفة عام ية أو بلدي ة عضوية نياب ن وظائفهم وأي بي

ان              ي، سواء آ ا أو أي عمل مهن ذا النشاط أو هذا العمل مأجورًا أو غير مأ          نوعه ويحظر . جورًاه
وا آليًا أو جزئيًا مكاتب للدروس أو للهندسة أو للمشاريع وال أن                      نهم أن يملك دة تعيي يهم خالل م عل

 .يساهموا فيها
 

 .يمكن إنهاء خدمة الرئيس واألعضاء في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 

يس األعضاء بموجب مراسيم ت                 طبيقية تتخذ في تحدد صالحيات مجلس اإلدارة وتعويضات الرئ
 .مجلس الوزراء بناًء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 
 :المادة الخامسة

 
 :تتألف المؤسسة من المديريات التالية

 

 مديرية الشؤون المالية واإلدارية. 
 مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاءات. 
 مديرية المعلومات والترويج. 
 مديرية الشباك الواحد إلصدار التراخيص. 

 
ة والمالية والدوائر واألجهزة اإلدارية التي تتألف منها                  ي  ة المؤسسة اإلداري ل أنظم د وتعدي تم تحدي

ا وشروط التوظيف أو التعاقد أو االستخدام ومالآها وفئات المستخدمين لديها         رية ومهامه آل مدي
تداب من                  ى شروط االن بهم وتعويضاتهم باإلضافة إل بهم وروات يها من مختلف   المؤسسة أو إل  ورت

بل     اإلدارات   ة وال ك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناًء على            المؤسسات العام ديات، وذل
يس مجلس الوزراء       تراح رئ ال تخضع المؤسسة لرقابة آل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش          . اق

 .المرآزي، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة
 

   م انون رق ن الق بعين م ثة والس ادة الثال ام الم ة ألحك ابات المؤسس  326تخضع حس
 ).2001قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (30/6/2001تاريخ 

 
 :المادة السادسة

 
 :تتولى المؤسسة المهام التالية

 

 .اقتراح النصوص الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون .1



ى إخضاع مشروع معين ألحكام هذا             .2 رار يصدر عن مجلس اإلدارة، عل ة، بق الموافق
 .القانون

بات .3 ي طل ا   تلق تالف أنواعه ى اخ ة عل يص اإلداري ات والتراخ ازات والموافق  اإلج
ية     ية والتقن ن النواحي القانون تها م انون ودراس ذا الق اريع الخاضعة له تعلقة بالمش الم

 .والهندسية والفنية وإعداد التقارير بشأنها
يما خص المشاريع الخاضعة ألحكام هذا القانون محل جميع                   .4 تحل المؤسسة حصرًا ف

ة      اإلدا يص اإلداري نح التراخ ي م بلديات ف ة وال ات العام ة والمؤسس رات العام
تثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة                واإلجازات الواجبة باس

 . وحماية البيئة(Zoning)القوانين المرعية المتعلقة بتنظيم المناطق 
 

ى للتنظيم          ى آل من المجلس األعل ًا ألي نص آخر، عل  المدني أو اللجان الفنية حيث خالف
ة  دة خمس ي تعرضها المؤسسة خالل م ي القضية الت رأي ف داء ال ك، إب انون ذل يوجب الق

 .عشر يومًا من تاريخ استالمها وإال اعتبر موافقًا عليها ضمنًا
 

ة مشروع             رأي حول الترخيص بإقام داء ال يها إلب يعرض األمر عل بلديات ف ا بالنسبة لل أم
ن في نطاق ال        بلدية، وفي حال الخالف بين المؤسسة وإحدى البلديات حول إقامة هذا        معي

 .المشروع في نطاقها يرفع األمر إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب
 

تعلقة       .5 تراحات الم اءات واالق ائق واإلحص اث والوث دروس واألبح داد ال ير وإع تحض
 .ف القطاعاتبالمناخ االستثماري في لبنان ومجاالت االستثمار في مختل

تجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين                .6 ن المعلومات االقتصادية وال تأمي
ك مجانًا أو لقاء                        م في مختلف القطاعات وذل ى توظيف أمواله نان والخارج عل من لب

 .بدالت واشتراآات محددة
ر تزويد الغي واستطالع فرص ومجاالت االستثمار في لبنان وإجراء الدراسات بشأنها            .7

 .بها مجانًا أو لقاء بدالت واشتراآات محددة
ع         .8 تاج وتوزي بع وإن ميم وط ية وتص الت الدعائ يم الحم ي وتنظ رنامج إعالم ع ب وض

ية تهدف إلى تشجيع وتوجيه المستثمرين             واد دعائ اللبنانيين العاملين في   منشورات وم
 .العرب واألجانب لتوظيف أموالهم في لبنانالخارج والمستثمرين 

رويج وتسويق المنتجات اللبنانية ال            .9  سيما الزراعية والمواد التي     المساعدة في دعم وت
توجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك                      نان ومن تستعمل في التصنيع الغذائي في لب

 .بناًء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناًء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
الم و     .10 ل اإلع ي حق ة ف رآات مغفل مال ش ي رأس اهمة ف ية  /المس ية أو معن أو المعلومات

يع وأو /بتوضيب و تاج و/تجم ية و/أو تصنيع و/أو إن تجات الزراع ل المن أو /أو تحوي
ترط المؤسسات  /الصناعية و ندما تش ية، ع تجات اللبنان ن المن يرها م ية وغ أو الحيوان

ة في مثل هذه المشاريع، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس           ية مشارآة الدول الدول
 .الوزراء بناًء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 
يم      .11 إدارة وتنظ ية ب ة معن رآات مغفل مال ش ي رأس اهمة ف ية أو المس ز مال اء حواف إعط

معارض وندوات في لبنان والخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسلع الزراعية           
تعاون مع اإلدارات               /أو الصناعية و   /و ك بال أ، وذل ية المنش ية وغيرها اللبنان أو التحويل

مية الم تجات   الرس ويق المن دف تس رآات الخاصة به ئات اإلقتصادية والش ية والهي عن
ية وتصديرها، والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشرآات المستثمرة              اللبنان
هيل          ية تس ية بغ واق الخارج ات األس بات وحاج ة متطل تاجها لمالءم ر إن ى تطوي عل



ية، وذلك بموجب قرار يصدر عن           تجات اللبنان  مجلس الوزراء، بناء على    تصدير المن
  .اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ة لتأسيس وإدارة حاضنات   .12 رآات مغفل مال ش ي رأس اهمة ف م (Incubators)المس  لدع
ية وا  الصحاب اأ يا والمعلومات ن التكنولوج ي ميادي تكارات ف ات الب تصاالت والقطاع

تراح ر    ى اق ناء عل وزراء ب س ال ي مجل تخذ ف وم ي ك بموجب مرس رى وذل يس األخ ئ
 .مجلس الوزراء

 
 :المادة السابعة

 
أة بالمرسوم رقم                      ان المؤسسة المنش انون مك ذا الق أة بموجب ه  تاريخ  5778تحل المؤسسة المنش

ة    11/10/1994 ى المؤسس يها ال بات ف وق والموج ل الحق ا وتصفية ونق تم حّله ي ي ه الت  وتعديالت
تخذ في مجلس الوزراء بناء على           يم ت ك بموجب مراس دة وذل .  اقتراح رئيس مجلس الوزراءالجدي

نقل    ى المؤسسة ا    إوت تمادات المرصدة في الموازنة العامة والعائدة للمؤسسة المنشأة بموجب            الل ع
م      اريخ    5778المرسوم رق نقل الموظفون وسائر العاملين والمتعاقدين في         . 11/10/1994 ت ا ي آم

م  وم رق ب المرس أة بموج ة المنش اريخ 5778المؤسس ىإ 11/10/1994 ت أة ل ة المنش  المؤسس
 .حتفاظ بحقهم في التدرجالبموجب هذا القانون دونما حاجة ألي نص آخر مع ا

 
 : المادة الثامنة

 
 :يتم تمويل المؤسسة من

 

 .عتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامةالا .1
 .وارداتها الذاتية آبدالت الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشرآات .2
 .الخزينة المقررة لهاسلف  .3
 .الهبات والوصايا والتبرعات .4
 .أية موارد أخرى يمكن أن تلحظها نصوص قانونية خاصة .5

 
 :المادة التاسعة

 
ى إخضاع المشروع ا                ة مجلس اإلدارة عل رار موافق تند ق تثماري أو المشاريع ا    اليس ستثمارية الس

انون          ذا الق ام ه ة إلحك ى معايير تحدد لهذه الغاية بم      إالقائم مجلس الوزراء  وجب مرسوم يتخذ في     ل
 .بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 
 :المادة العاشرة

 
ناطق                    ية ثالث م ناطق اللبنان توازن، تصنف الم اء الم بدأ اإلنم راعاة لم ستثمارية وذلك بموجب   ام
 :الجدول والخريطة المرفقين بهذا القانون، ويعتمد التقسيم التصنيف التالي

 

  نطقة ي ) أ(الم هيالت       وه ات والتس اءات والتخفيض ن اإلعف ط م تفيد فق ناطق تس  م
ة عشرة من هذا القانون              ادة الحادي يها في الم ويمكن لمجلس اإلدارة   . المنصوص عل

أن يطبق على بعض المشاريع المتعلقة بالسياحة وبالثروة البحرية والمنوي إنشاؤها      



ها  اءات والتخفيضات والتسهيالت نفس ناطق اإلعف ذه الم اريع ضمن ه ائدة للمش الع
 .أدناه) ب(المنوي إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة 

 
ن     رار يصدر ع اريع بموجب ق ذه المش ة به توضع الئح

 .مجلس اإلدارة ويصادق عليه مجلس الوزراء
 

  نطقة هيالت   ) ب(الم اءات والتخفيضات والتس ن اإلعف تفيد م ي تس ناطق الت ي الم وه
 .نية عشرة من هذا القانونالمنصوص عليها في المادة الثا

 
  نطقة ن          ) ج(الم تفيد م ي تس تها والت ي تنمي ة ف ب الحكوم ي ترغ ناطق الت ي الم وه

اءات والتخفيضات والتسهيالت المنصوص عليها في الما           دة الثالثة عشرة من    اإلعف
 .هذا القانون

 
                ة، وبعد مرور خمس سنوات على صدور هذا القانون، إجراء تعديالت يمكن للحكوم

ى ت   ناء على                     عل وزراء ب تخذ في مجلس ال ك بموجب مرسوم ي ناطق وذل صنيف الم
 .اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 
 :المادة الحادية عشرة

 
تفيد المشاريع ا     ستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنشأة      التس

 :من اإلعفاءات والتخفيضات والتسهيالت التالية) أ(في المنطقة 
 

ازات العم .1 ى إج ول عل ة الالزمالحص ئات آاف ن الف ة ل م
حصرًا للمشروع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن         
ى إخضاع المشروع  ة مجلس اإلدارة عل د موافق ها بع رئيس
ية       ة الوطن ى العمال انون، شرط أن يحافظ عل ذا الق ام ه ألحك

ن   تخدام لبنانيي بر اس ي    اع ل أجنب ابل آ ل مق ى األق ن عل ثني
 .جتماعيالضمان اوتسجيلهم في الصندوق الوطني لل

اء الشرآة المساهمة المنشأ       .2 المشروع إدارة  أو  / لتملك و  ةإعف
همها       رح أس ي تط انون والت ذا الق ام ه ن أحك تفيد م المس

ن     الل نتين م دة س ل لم ى الدخ ن الضريبة عل ام م تاب الع آت
اريخ إدراج  ل  أت يروت شرط أن ال تق ي بورصة ب همها ف س

ن     يًا ع تداول فعل ة لل هم القابل بة األس ن ق % 40نس يمة م
مالها اء   . رأس ترة إعف ة ف ى أي ذه ال اء ه ترة اإلعف وتضاف ف

انون أو  ذا الق ام ه ًا ألحك رآة وفق نها الش تفيد م رى تس أخ
 .القوانين واألنظمة األخرى المرعية اإلجراء

 
 :المادة الثانية عشرة

 
تفيد المشاريع ا     ستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي     التس

ناطق  ي الم اؤها ف ئة إنش من الف نفة ض افة ) ب(المص ى إباإلض ل
يها في المادة الحادية عشرة              اءات والتسهيالت المنصوص عل اإلعف

 :من هذا القانون من التخفيضات التالية



 

بة      نوات بنس س س دة خم يض لم ل   % 50تخف رائب الدخ ى ض عل
ع أنصبة أرباح العائدة للمستثمر والناتجة عن المشروع             ى توزي وعل

يض  ذا التخف ري ه روع ويس تثمار المش رة باس اريخ المباش ن ت م
انون ذا الق ام ه مول بأحك ال . المش ي ح ن اوف تثمر م تفادة المس س

رة      يه في الفق اء المنصوص عل ة عشرة    ) 2(اإلعف ادة الحادي من الم
 .من هذا القانون، يباشر العمل بالتخفيض بعد انتهاء فترة اإلعفاء

 
 :المادة الثالثة عشرة

 
تفيد المشاريع ا     مارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي     ستثالتس

ئة  من الف نفة ض ناطق المص ي الم اؤها ف ى )ج(إنش افة ال ، باإلض
يها في المادة الحادية عشرة              اءات والتسهيالت المنصوص عل اإلعف

 :من هذا القانون من اإلعفاءات التالية
 

ى الدخل وعلى                   دة عشر سنوات من الضرائب عل امل ولم اء آ إعف
 .ة األرباح العائدة للمستثمرتوزيع أنصب

 

اريع  تثمار المش رة باس اريخ المباش ن ت اء م ذا اإلعف ري ه يس
 .حكام هذا القانونأستثمارية المشمولة بالا
 

 :المادة الرابعة عشرة
 

ن    يا م ية والتكنولوج اع المعلومات ناول قط ي تت اريع الت تفيد المش تس
اءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي إنش        اؤها ضمن  اإلعف

نطقة    والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك         ) ج(الم
اريع  ة بالمش ى أن تصدر الئح ائها، عل ان إنش نظر عن مك بغض ال
ذه المادة والتي يمكن أن تستفيد                ورة في ه تعلقة بالقطاعات المذآ الم
تخذ في مجلس الوزراء،                    انون بموجب مرسوم ي ذا الق ام ه من أحك

 .قتراح رئيس مجلس الوزراءبناء على ا
 

 :المادة الخامسة عشرة
 

ز     لة الحواف د س  هو عقد تقوم بموجبه الدولة (Package Deal)إن عق
يذ      ي تنف ب ف تثمر، الراغ نح المس ة، بم ثلة بالمؤسس ية، مم اللبنان
رها     ي يق ات الت اءات والتخفيض ز واإلعف ن، الحواف روع معي مش

قف ا م من الس روع ض ذا المش س اإلدارة له ادة  جل ي الم دد ف لمح
ابعة عشرة من هذا القانون، على أن يلتزم المستثمر بموجب هذا         الس
د بتنفيذ مشروعه وفقًا للشروط والمهل الواردة فيه وتحت طائلة             العق

 .ترتيب المفاعيل المنصوص عليها في العقد
 



تثمر بشكل مفصل                 وق وموجبات آل من المؤسسة والمس تحدد حق
ك            ا في ذل د، بم ن العق تزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن       في مت  ال

 .مهلة معينة
 

يس       تراح رئ ى اق ناء عل وزراء ب س ال ادقة مجل د لمص يخضع العق
 .مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر

 
 

 :المادة السادسة عشرة
 

اريع ل    ي المش رها ف ب تواف دد األسس الواج ام  التح ن نظ تفادة م س
لة الحوافز ب      ود س موجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء       عق

 .على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
 

 :المادة السابعة عشرة
 

يمكن أن يمنح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز، آحد            
 :أقصى الحوافز التالية

 
ى الدخل وعل              .1 امل من الضريبة عل اء آ  توزيع أنصبة   ىإعف

ك ل         ناتجة عن المشروع وذل اح ال ترة تصل   األرب لى عشر إف
 .ستثمار المشروعاسنوات بدءًا من تاريخ مباشرة 

نح إجازات عمل من آل الفئات شرط ان يحافظ المشروع             .2 م
ية عبر                ة الوطن ى العمال ز عل لة الحواف ود س تفيد من عق المس

ثنين على األقل مقابل آل أجنبي وتسجيلهم       اتوظيف لبنانيين    
 .جتماعيالفي الصندوق الوطني للضمان ا

50لى  إخفيض رسوم إجازات العمل واإلقامة بنسبة تصل          ت .3
ك تبعًا لعدد اإلجازات          %  تها وذل ا آانت فئ آحد أقصى مهم

ة دى مصرف     . المطلوب داع ل هادة اإلي يمة ش ا تخفض ق آم
 .لى النصفإاإلسكان 

يود سيمكن لمجل .4 ًا لق ًا ألي نص آخر، ووفق  اإلدارة، وخالف
ز أ      لة الحواف ود س ن عق ي مت وابط واردة ف ي وض ن يعف

ا التي يكون هدفها تملك و             ى أنواعه ة عل أو /الشرآات المغفل
ستثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز      اإدارة مشروع    

من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في           
 .مجالس إدارتها

نوي    .5 ية الم بة لألبن ناء بالنس وم رخص الب ى رس يض عل تخف
ستثماري المستفيد من   الروع ا تشييدها والالزمة لتحقيق المش   

ل   بة تص ز بنس لة الحواف ود س ام عق ى إأحك د % 50ل آح
 .أقصى

امل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري           .6 اء آ إعف
ومن رسوم اإلفراز والضم والفرز والتأمين العقاري ورسم          



بة  اري بالنس جل العق ي الس ارات ف ود اإليج جيل عق تس
يها الم         يد عل ارات التي ستش ود سلة       للعق شاريع موضوع عق

يذها في خالل مهلة خمس سنوات              تعهد بتنف ز شرط ال الحواف
ة    اري تحت طائل ي السجل العق ار ف جيل العق اريخ تس ن ت م
رامة    ع غ روعه بدف يذ مش ن تنف تخلف ع تثمر الم زام المس إل

 .توازي ثالثة أضعاف الرسوم التي آانت متوجبة أصًال
 

 :المادة الثامنة عشرة
 

ز بطريقة                          لة الحواف ود س ناتجة عن نظام عق تثمر وال ن المؤسسة والمس ة بي نزاعات الواقع تحل ال
وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم في لبنان أو في أي مرآز تحكيم دولي                 . ودية

ى أن يتم تحديد ذلك مسبقًا عند التقدم بطلب إخضاع الم       شروع ألحكام هذا القانون وشرط آخر، عل
 . موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة

 
تخذ في مجلس الوزراء بناء                يم بموجب مرسوم ي ا التحك ة التي يخضع له تحدد الشروط واألنظم

 .  اقتراح رئيس مجلس الوزراءلىع
 

 :المادة التاسعة عشرة
 

تثناء المشاريع الخاض      عة لنظام عقود سلة الحوافز، يقع على عاتق المستثمر الذي حصل على            باس
ى إخضاع مشروعه االستثماري ألحكام هذا القانون أن يتقدم من                    ة مجلس إدارة الشرآة عل موافق
العمل       رة ب ة للمباش رخص الالزم ى ال ب الحصول عل انون، بطل ذا الق ام ه ًا ألحك ة، وفق المؤسس

نو ة ثالث س ي خالل مهل ور تحت بمشروعه ف رار مجلس اإلدارة المذآ اريخ صدور ق ات من ت
 . طائلة سقوط حقه باالستفادة من أحكام هذا القانون

 
أت ذلك مناسباً             أن توافق على منح المستثمر مهلة إضافية أقصاها         ،يحق للمؤسسة، وفي حال ارت

رار يصدر عن مجلس اإلدا                         ك بموجب ق يذ مشروعه وذل رة واحدة فقط لتنف رة ثالث سنوات ولم
 . ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء

 
 :المادة العشرون

 
ام المادة التاسعة من هذا القانون على             ًا ألحك وزراء وفق بل مجلس ال ير المحددة من ق تطبق المعاي

 : المشاريع االستثمارية القائمة في لبنان بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك في الحاالت التالية
 

ك بنسبة هذه التوظيفات إلى      توسيع المشروع عن طريق إ         .1 دة وذل جراء توظيفات جدي
 .التوظيفات األساسية في المشروع

ًا للتقسيم الناتج               .2 تثمارية أخرى وفق نطقة اس ى م تثمارية إل نطقة اس ل المشروع من م نق
 .عن تنفيذ المادة العاشرة من هذا القانون

 
س اإلدا    ن مجل رارات تصدر ع يها بق ار إل ير المش يق المعاي تّم تطب يس  ي بل رئ ن ق رة وتصدق م

 . مجلس الوزراء
 



 :المادة الحادية والعشرون
 

ن ألحكام هذا القانون ال             ى إخضاع مشروع معي ة عل دم الموافق ل بع رار مجلس اإلدارة المعل إّن ق
 . يحول دون حق المستثمر بتقديم طلب الترخيص وفقًا لألصول العادية أمام المراجع المختصة

 
 :نالمادة الثانية والعشرو

 
 . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 
  2001 آب 16بعبدا في         
 اميل لحود : اإلمضاء        

 
 صدر عن رئيس الجمهورية 

 رئيس مجلس الوزراء 
 رفيق الحريري : اإلمضاء

 رئيس مجلس الوزراء         
 رفيق الحريري : اإلمضاء        

 
والمتعلق بتقسيم المناطق  االستثمارات في لبنانالجدول الملحق بقانون تشجيع 

 اللبنانية وتصنيفها
 
 

ئة  ل ضمن الف نان    – أ –تدخ ي لب تثمار ف جيع االس انون تش ي مشروع ق وارد ف ًا للتصنيف ال وفق
واز للشاطئ                ناطق الساحلية التي تحدد بخط م يبعد عن أقرب نقطة    ) من الشمال إلى الجنوب   (الم

 : منه آما يلي
 

 . تر من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس آيلوم2 �
 . لما قبل حدود مدينة نهر إبراهيم آيلومتر من حدود مدينة طرابلس4 �
 .  آيلومتر من حدود نهر إبراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا8 �
 .  آيلومتر من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة4 �

 
 : وأن تكون واقعة على مسافة

 

 .عدة سنسول طرابلس آيلومتر من قا10
 .  آيلومتر من منارة بيروت24

 .  آيلومتر من قلعة البحر في صيدا8
 

ئة        ا  – ب   –تدخل ضمن الف انون تشجيع االستثمار في لبنان      " وفق وارد في مشروع ق للتصنيف ال
ن    ة ضمن الفئتي ير الداخل ناطق غ ي   – ج - و– أ –الم ي محافظت ة ف ناعية الواقع ناطق الص  والم

 : شمال هي آاآلتيالجنوب وال
 

 . صيدا، غازية، صور: في الجنوب -
 . الرمال، البداوي، المينا، البحصاص، أنفة، شكا، الهري: في الشمال -

 



ئة        انون تشجيع االستثمار في لبنان،                  – ج   –تدخل ضمن الف وارد في مشروع ق ًا للتصنيف ال وفق
ئة    ناطق المصنفة بالف ددة للم افات المح ارج المس ة خ ي  – أ –والواقع ددة ف ناطق المح اله، الم  أع

 : األقضية والبلدات التالية
 

ار    � ية الضنية    -أقضية عك بك  - الهرمل  - بشري  - المن يون  - بعل  – صور – حاصبيا  - مرجع
 .  البقاع الغربي- بنت جبيل- راشيا–جزين 

 
 : والبلدات الواقعة في جرود قضاء جبيل وهي التالية �

ة اج-الخارب رتج - ج ز ت د- آرآ يفوق- لحف ميا س- م مش-قي رش ارة - مش ر القط نايا- دي  - ع
ربعال با-آف ريا- قرط ز - قرق رعيتا قهم بة - س ن الغوي ا- عي ا- افق رآيس - الس ار س نه وم  - ج
اقورة واتا-الع وق- ش ب- اللقل راط- عرب اللهي انوح- ف يره- ي نه- بقشقش- المغ زرعة - هدي  م
  - المزاريب وعرستا- الغابات والرويس- المجدل- عبود بلحص-السياد

 
 : والبلدات الواقعة في جرود قضاء البترون وهي التالية �

ا  ون  - أصيا  -دوم ا  - حدت دة    - داعل  - رم محمرش   - راش ر حل  - بستان العصي   - بيت شالال    - آف
تا    ن التح ا    -تنوري ن الفوق  بيت  - حردين - بشعلة - بشتودار وعورة  - شاتين - وطى حوب    - تنوري

 .  نحال- در بال– آفور العربي -آساب
 
 : قعة في منطقة اقليم الخروب وهي التاليةوالبلدات الوا �

زبود  -شحيم  ة  - جون  - م ابا  - المطل يفا  - بس ن الحور    - بك تقرة  - مزرعة الضهر    - عي  دير  - المح
 .  البرجين- المغيرية- حصروت- داريا- الزعرورية- مجدلونا- الجليلية- عانوت-المخلص

 
 :  وهي التاليةوالبلدات الواقعة في قضاء النبطية والمحاذية للمناطق المحررة �

باع بوش-رجوع ج-ج ر - ح رقية زوط ية -الش ر الغرب اليم- زوط ر - عربص ية الجس  - قعقع
ررمان  -آفرتبنيت  يفدون  - آف تا    - م ا    - النبطية التح ون  - النبطية الفوق ول  - ارن  - عين بوسوار- ت

 . يحمر
 
 : والبلدات الواقعة في قضاء صور والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية �

 .  صديقين- جبال البطم- زبقين- الحنية- القليلة- مجدل زون-المنصوري
 
 : والبلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية �

ر را-ياط ا- آف بل - حداث تا الج اريص- عي ن- ح لطانية- تبني يجمة- الس يخ - الجم فد البط  - ص
 . فرون- الغندورية- حربة سلم- شقرا-برعشيت

 
 : دات الواقعة في قضاء مرجعيون والمحاذية للمناطق المحررة وهي التاليةوالبل �

 .  تولين- قبريخا- الصوانة-مجدل سلم
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