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 الجمهورية اللبنانية

  Uمجلس النواب 
 27/10/2016تاريخ  75قانون رقم 

 )3/11/2016تاريخ  52(ج. ر. رقم 
 

 قانون
 إلغاء األسهم لحامله واألسهم ألمر

 
Uمادة وحيدة:U  

خالفًا ألي نص آخر، يحظر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية باألسهم) إصدار أسهم  أوًال:
 وأسهم ألمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.لحامله 

تمل أسهمها على أسهم لحامله أو ألمر، استبدال األسهم لحامله واألسهم كما يتوجب على الشركات، التي تش
من  سنةألمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقًا ألحكام البند ثالثًا، خالل مهلة 

تاريخ نفاذ هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها األساسي وفقًا لألحكام الواردة أعاله في مهلة أقصاها 
 تاريخ انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين.

 
 ثانيًا:

هذه األسهم، على الشركات المساهمة، التي سبق أن أصدرت أسهمًا لحامله أو أسهمًا ألمر، أن تعلم حاملي  ) 1(
عبر النشر في الجريدة الرسمية وثالث صحف محلية وعلى الموقع االلكتروني للشركة في حال وجوده، 
بالموجبات المنصوص عليها في البند أوًال. كما يتوجب على هذه الشركات االستحصال من صاحب تلك 

 ألحكام البند أوًال.األسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل األسهم المستبدلة باسمه وفقًا 
تفرض على الشركات التي ال تلتزم بالموجب المتعلق بإعالم أصحاب األسهم لحامله أو األسهم ألمر،  ) 2(

 % من قيمة رأسمالها.50المذكور في الفقرة األولى، غرامة تعادل 
 

 ًا:ثالث
من تاريخ  سنةأصحاب األسهم لحامله أو األسهم ألمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خالل مهلة  يحظر على ) 1(

نفاذ هذا القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك األسهم وال يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة 
  الشركات، إلى حين استبدال تلك األسهم بأسهم إسمية. 
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، المشار إليها في الفقرة األولى من هذا البند من هذه من تاريخ نفاذ هذا القانون سنةبعد انقضاء مهلة  ) 2(
  المادة، تطبق األحكام التالية:

 
% من قيمة رأسمالها في حال قامت بتسديد أنصبة األرباح ألي 20ُتفرض على الشركة غرامة تعادل  -

 لكل مساهم على حدة،من حاملي تلك األسهم، وذلك عن كل مخالفة مرتكبة وعملية تسديد 
تعتبر القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية المنعقدة غير قانونية في حال سمحت الشركة لحاملي  -

تلك األسهم بحضورها أو عينتهم أعضاء في مجالس إدارتها أو سمحت لهم بالمشاركة في إجراءات 
 تصفيتها.

يتم استبدالها بأسهم إسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ  تنقل ملكية األسهم لحامله أو األسهم ألمر التي لم ) 3(
 نفاذ هذا القانون، إلى اسم الدولة اللبنانية.

 
األسهم ألمر  ح األسهم لحامله أوامن قانون ضريبة الدخل على أنصبة أرب 91و 90تطبق أحكام المادتين  ًا:رابع

 عليها في المادتين المذكورتين.ها لقبضها ضمن المهلة القانونية المنصوص التي ال يتقدم حاملو 
 

مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من موجب تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الحاجة ب ًا:خامس
 وزراء العدل، والمال واالقتصاد والتجارة.

 
 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. سًا:ساد

 
 


