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  الوجيز في أنواع الشركات في القانون اللبناني
  

  :إعداد
  المحامي عبد العزيز جمعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)2/7(  
 

 الشركة المساهمة اللبنانيةأوال ـ 

 خصائصها

. يسمى الشركاء ألف د.أ.) 20مليون ل.ل. ( 30ال جيوز أن يقل عدد مؤسسيها عن ثالثة وال أن يقل رأمساهلا عن 
 .الشركة إال بقدر حصصهم فيها " وال يكونون مسؤولني قانوناً عن ديونفيها "مسامهني

 تشكيلها.

كانوا مل يعينوا مبقتضى نظام  اجلمعية العمومية التأسيسية، يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة ومفوضي املراقبة إذا خالل
ني يتم اختيارهم من بني املسامهني الذين اإلدارة مواطنني لبناني الشركة. على أنه يشرتط بأن تكون أكثرية أعضاء جملس

  األسهم حداً أدىن يعينه نظام الشركة، ويكون مبثابة "أسهم ضمان".  ميلكون من عدد
 تسجيلها

 . مركز رئيسي يف األراضي اللبنانيةيكون لكل شركة مسامهة مؤسسة يف لبنان  جيب ان
 إدارتها

عضواً على األكثر مسؤول عن عمليات الشركة. ينتخب  12أعضاء على األقل و  3اإلدارة املؤلف من  إن جملس
. أما إذا كان رئيس جملس اإلدارة مواطناً قرارات الس الس أحد أعضائه ملنصب الرئيس الذي توكل إليه مهمة تنفيذ

  .عمل أجنبياً فيشرتط به حيازة إجازة
ومها يراقبان سري أعمال الشركة مراقبة  ل التجارييعني مفوضان للمراقبة: واحد من اجلمعية العمومية والثاين من السج

  مستمرة. 

 النشاطات غياب القيود على •

أسهماً إمسية وحلامله فضالً عن سندات  جيوز للشركات اللبنانية أن تتعاطى أي نوع من األعمال وان تصدر
ميكن تسجيل الشركة  فتح اإلكتتاب باألسهم أمام اجلمهور كما عادية وسندات قابلة للتحويل إىل أسهم. ميكن

 الشركات اللبنانية حبكم الواقع أعضاء يف بورصة بريوت حىت وإن مل يكن امسها مدرجاً  يف البورصة. تعترب كل

 .فيها مباشرة

 األجنبية ال حدود للمشاركة •

التأمني وشركات اإلعالن واملصارف) ال حتدد  فيما عدا بعض اإلستثناءات (مثل الشركات العقارية وشركات
حيازته. ولكن رغم مبدأ املشاركة األجنبية غري احملدودة، يشرتط بأن تكون  ة رأس املال الذي جيوز لألجانبقيم

 .األسهم أعضاء جملس اإلدارة لبنانيني وبأن حيمل كل منهم عدداً حمدداً من أكثرية

  رسوم التأسيس: •
  أس املال.، كفالة مصرفية مائة ألف لرية، شهادة إيداع ر رسوم التأسيس 2.500.000 

  المستندات المطلوبة: •
، شهادة إيداع ورة سند التمليك وعقد االجيار ملركز الشركة، هوية احملام، كفالة مصرفيةصهوية الشركاء أو جوازات السفر، 

  رأس املال من البنك.
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 المسؤولية الشركة المحدودةثانياً ـ  

 خصائصها •

  .20 و 3عددهم بني  تتألف هذه الشركة من شركاء يرتاوح 
الشركاء ميتلكون نسبة مئوية حمددة من الشركة وتكون  ومبا أنه ال يتم إصدار احلصص على شكل أسهم، فإن 

 .الشركة حمددة متاماً  مسؤوليتهم الشخصية عن ديون

 حمدودة املسؤولية" وقيمة راس املال ينبغي أن يذكرا بوضوح إن إن اسم الشركة الذي جيب أن تتبعه دائماً عبارة "شركة
هذه  واإلعالنات واملنشورات والوثائق األخرى الصادرة عن الشركة. ال جيوز أن يقل رأس مال على كافة املطبوعات

 يف حال كان رأسو . ويتوجب تعيني حمام د.أ.) يدفع بكامله لدى التسجيل 3.300ماليني ل.ل. ( 5الشركة عن 

  .حسابات يني مدققألف د.أ.)، يتوجب تع 20مليون ل.ل. ( 30مال الشركة أكثر من 
عند وجود متثيل حصري ال بد من أكثرية ( املدير أن يكون أجنيب و % أجانب 100  املؤسسني كونميكن أن ي
  % لبنانية واملدير لبناين واملفوضني بالتوقيع لبنانيني وأكثرية الشركاء)51احلصص 

 تشكيلها •

تودع لدى املصرف، ويتعني على الشركاء وحترر قيمتها بكاملها و  تشكل هذه الشركة حني توزع حصص
املسؤولية  صراحة يف نظام الشركة ان مجيع هذه الشروط قد توافرت. ختضع الشركة احملدودة املؤسسني أن يعلنوا

 .إىل قواعد النشر ذاا اليت ختضع هلا الشركة املسامهة

 تسجيلها •

ه يف السجل التجاري للمنطقة الكاتب العدل أو أن يوقع عليه لدى إيداع جيب أن يصدق نظام الشركة لدى
 .فيها اليت حيفظ

 إدارتها •

مديرين يتم إختيارهم من بني الشركاء أو غريهم ويعينون بنظام الشركة أو  يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة
قضائي. يف حال  ملدة حمدودة أو غري حمدودة. جيوز إقالة املدراء بقرار من مجعية عمومية أو بقرار بصك الحق

 .ير ألسباب غري مشروعة حيق له بتعويض عطل وضررأقيل مد

   لرية لبنانية (تسعمائة ومخسون دوالر ) تقريباً  1.400.000 : رسوم التاسيس •

  المستندات المطلوبة: •
ورة سند صهوية الشركاء أو جوازات السفر، نظام الشركة موقع أمام الكاتب العدل أو أمام رئيس قلم احملكمة التجارية، 

  .قد االجيار ملركز الشركة، هوية احملامالتمليك وع
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 شركة التوصية البسيطةثالثاً ـ 

 : يزاتهام •
حمدودة الشراكة ال تستوجب أي شروط خاصة بالنسبة إىل رأمساهلا. جيزأ  شركة التوصية البسيطة هي شركة

يف  الشريك ضع هلاوخيضع الشركاء املوصون إىل املوجبات القانونية ذاا اليت خي حصصالشركة إىل  رأمسال هذه
 .احملدودة املسؤوليةشركة ال

 :تشكيلها •
تشكل من الشركاء املفوضني بالتوقيع والشركاء املوصني، وال حيق للشريك املوصي الذي ال يتحمل أي مسؤولية 
إال مبقدار رأس املال أن يدخل باالدارة، وإال حتول إىل شريك مفوض، وعندها يتحمل املسؤولية كسائر الشركاء 

  فوضني.امل
 الشريك املفوض هو الشريك الذي يتوىل اإلدارة ويكون مسؤوال بالكامل عن أعمال الشركة.

 الذين يكونون مسؤولني بصفتهم الشخصية.  املفوضني توكل إدارة هذه الشركة إىل الشركاء: إدارتها •

ليك وعقد االجيار ملركز ورة سند التمصنظام الشركة، هوية الشركاء أو جوازات السفر،  المستندات المطلوبة: •
 الشركة.

 تقريباً. (تسعمائة ومخسون دوالر )  رسوم التأسيس 1.400.000 :رسوم التاسيس •

  

 التضامنشركة رابعاً ـ 

 يزاتهام •

 حمدودة الشراكة ال تستوجب أي شروط خاصة بالنسبة إىل رأمساهلا. جيزأ رأمسال هذه شركة التضامن هيشركة 

إىل مسؤولية   تضامنية عن كافة أعمال الشركة وأعمال الشركاء الشركاء مجيع فيها وخيضع  حصصالشركة إىل 
 .اآلخرين

 تشكيلها •

كافة الشركاء الذين يكون هلم احلق يف تويل إدارة الشركة والتعامل بامسها، وغالبا ما يكون   تشكل من الشركاء
  .امسها مشتق من أسم الشركاء (شركة فالن وأوالده التجارية)

 الذين يكونون مسؤولني بصفتهم الشخصية.  الشركاء مجيع توكل إدارة هذه الشركة إىل: إدارتها •

ورة سند التمليك وعقد االجيار ملركز صنظام الشركة، هوية الشركاء أو جوازات السفر،  المستندات المطلوبة: •
 الشركة.

  تقريباً. (تسعمائة ومخسون دوالر )  رسوم التأسيس 1.400.000رسوم التاسيس:  •
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 األوف شور:شركة خامساً ـ 

 يزاتهام •

 .نشاطها خارج احلدود اللبنانية يكون مركزها الرئيسي يف لبنان، لكنها متارس ـ

 .، يف مجيع األوراق واالعالنات والنشرات»أوف شور«جيب ان يذكر جبانب امسها عبارة  -

 .ينحصر موضوع الشركة ببعض األعمال اليت نص عليها القانون -

وختضع ألحكام هذه الشركات يف كل ما ال يتعارض مع  تعترب هذه الشركة من الشركات املسامهة أو املغفلة، -
 .أحكامها اخلاصة

 .حساباا بالعمالت األجنبية املستعملة يف عملياا ميكن هلذه الشركة أن متسك -

عمل اذا كان  س جملس االدارة اىل اجازة، وال حيتاج رئيكن أن يكون أعضاء جملس اإلدارة من غري اللبنانينيميُ  -
 .من غري اللبنانيني غري املقيمني يف لبنان

 تشكيلها •

كانوا مل يعينوا مبقتضى  اجلمعية العمومية التأسيسية، يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة ومفوضي املراقبة إذا خالل
يتم اختيارهم من  ، على أنلبنانينياإلدارة مواطنني  أعضاء جملس أي منيشرتط بأن تكون  والنظام الشركة. 

 األسهم حداً أدىن يعينه نظام الشركة، ويكون مبثابة "أسهم ضمان". بني املسامهني الذين ميلكون من عدد

 الشركة، على سبيل الحصر، النشاطات التالية: موضوع •

للبنانية، وتعود التفاوض وتوقيع العقود واالتفاقات بشأن عمليات وصفقات جيري تنفيذها خارج األراضي ا .1
 ألموال موجودة يف اخلارج أو يف املناطق اجلمركية احلرة.

إدارة شركات ومؤسسات حمصور نشاطها خارج لبنان انطالقا من لبنان وتصدير اخلدمات املهنية واإلدارية  .2
والتنظيمية وخدمات وبرامج املعلوماتية بكل أنواعها إىل مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك 

 املؤسسات.

عمليات التجارة اخلارجية املثلثة أو املتعددة األطراف اجلارية خارج لبنان، وألجل ذلك ميكن لشركات األوف  .3
شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتري ألعمال وعمليات خارج لبنان، أو 

ل ذلك استعمال التسهيالت املتوافرة يف املناطق اجلمركية احلرة يف من املناطق اجلمركية احلرة يف لبنان واليها ويشم
 لبنان لتخزين البضائع املستوردة بغاية إعادة تصديرها.

 القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري. .4

متلك أسهم وحصص وسندات ومشاركات يف مؤسسات وشركات أجنبية غري مقيمة، وإقراض املؤسسات غري  .5
 من رأمساهلا÷ 20ركة األوف شور أكثر من املقيمة اليت متلك ش

 متلك و/أو االنتفاع من حقوق عائدة لوكاالت مواد وبضائع ومتثيل لشركات أجنبية يف أسواق خارجية. .6

 فتح فروع ومكاتب متثيل يف اخلارج. .7

 ية من هذا القانون.بناء واستثمار وإدارة ومتلك املشاريع االقتصادية كافة باستثناء احملظورات الواردة يف املادة الثان .8
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فتح االعتمادات واالقرتاض لتمويل العمليات والنشاطات املشار إليها أعاله من مصارف ومؤسسات مالية  .9
 مقيمة يف لبنان أو يف اخلارج.

استئجار املكاتب يف لبنان ومتلك العقارات الالزمة لنشاطها، مع مراعاة قانون متلك األجانب حلقوق  .10
 ».عينية عقارية يف لبنان

 $) سنوياً.667خيضع هذا النوع من الشركات للضريبة املقطوعة مبقدار مليون لرية لبنانية ( النظام الضريبي: •

عضواً على األكثر مسؤول عن عمليات  12أعضاء على األقل و  3اإلدارة املؤلف من  إن جملس: إدارتها •
 . قرارات الس تنفيذ الشركة. ينتخب الس أحد أعضائه ملنصب الرئيس الذي توكل إليه مهمة

ورة سند التمليك وعقد االجيار ملركز الشركة، هوية صهوية الشركاء أو جوازات السفر، المستندات المطلوبة:  •
 احملام، كفالة مصرفية، شهادة إيداع رأس املال من البنك.

 .$) تقريباً 1667( رسوم التأسيس 2.500.000رسوم التاسيس:  •
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  الهولندغشركة سادساً ـ 
 يزاتهام •

إال أنه ميكن عقد اجتماعات جملس االدارة واجلمعيات العمومية خارج لبنان ، يكون مركزها الرئيسي يف لبنان ـ
 .إذا نص نظام الشركة على ذلك.

 .، يف مجيع األوراق واالعالنات والنشرات»هولدنغ«جيب ان يذكر جبانب امسها عبارة  -

 .نص عليها القانونينحصر موضوع الشركة ببعض األعمال اليت  -

وختضع ألحكام هذه الشركات يف كل ما ال يتعارض مع  تعترب هذه الشركة من الشركات املسامهة أو املغفلة، -
 .أحكامها اخلاصة

 .حساباا بالعمالت األجنبية املستعملة يف عملياا ميكن هلذه الشركة أن متسك -

عمل اذا كان  ، وال حيتاج رئيس جملس االدارة اىل اجازةانينيكن أن يكون أعضاء جملس اإلدارة من غري اللبنميُ  -
 .من غري اللبنانيني غري املقيمني يف لبنان

 تشكيلها •

كانوا مل يعينوا مبقتضى  اجلمعية العمومية التأسيسية، يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة ومفوضي املراقبة إذا خالل
يتم اختيارهم من  ، على أناإلدارة مواطنني لبنانيني لسأعضاء جم أي منيشرتط بأن تكون  والنظام الشركة. 

 األسهم حداً أدىن يعينه نظام الشركة، ويكون مبثابة "أسهم ضمان". بني املسامهني الذين ميلكون من عدد

 الشركة، على سبيل الحصر، النشاطات التالية: موضوع •

  ة أو أجنبية قائمة أو االشرتاك يف تأسيسها.لك أسهم أو حصص يف شركات مغفلة أو حمدودة املسؤولية، لبنانيمت .1
  إدارة الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو مسامهة. .2
إقراض الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو مسامهة وكفالتها جتاه الغري. ولشركة اهلولدنغ من أجل ذلك،  .3

يليها من قانون التجارة، على وما  122أن تقرتض من املصارف وأن تصدر سندات دين وفقا ألحكام املادة 
أن ال يتجاوز جمموع قيمة السندات املصدرة يف أي وقت من األوقات مخس مرات قيمة رأمسال شركة اهلولدنغ 

  مضافا إليه االحتياطات وفقا آلخر ميزانية جرت املوافقة عليها.
  اهلا تقل عن العشرين باملئة.ال جيوز لشركة اهلولدنغ إقراض شركات عاملة يف لبنان إذا كانت حصتها يف رأمس

متلك براءات االخرتاع واالكتشافات واالمتيازات واملاركات املسجلة وسواها من احلقوق احملفوظة وتأجريها  .4
  ملؤسسات واقعة يف لبنان واخلارج.

متلك أموال منقولة أو غري منقولة شرط أن تكون خمصصة حلاجات اعماهلا فقط مع مراعاة أحكام القانون  .5
 لق باكتساب غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان.املتع

% من جمموع قيمة رأمساهلا مضافا إليه 6ختضع شركة اهلولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها : النظام الضريبي •
غ % للمبال4مليون لرية لبنانية. وخيفض معدل الضريبة اىل  50مال االحتياط عندما ال يتجاوز هذا اموع 

مليون لرية لبنانية، على أن  80% للمبالغ اليت تتجاوز 2مليون لرية لبنانية، واىل  80مليون و 50الواقعة بني 
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ال يتعدى جمموع الضريبة السنوية املذكورة مخسة ماليني لرية لبنانية. تطبق هذه الضريبة على شركة اهلولدنغ ابتداء 
 .من أول سنة مالية مهما كانت مدا

عضواً على األكثر مسؤول عن عمليات  12أعضاء على األقل و  3اإلدارة املؤلف من  إن جملس: إدارتها •
 .قرارات الس الشركة. ينتخب الس أحد أعضائه ملنصب الرئيس الذي توكل إليه مهمة تنفيذ

شركة، هوية ورة سند التمليك وعقد االجيار ملركز الصهوية الشركاء أو جوازات السفر، المستندات المطلوبة:  •
 احملام، كفالة مصرفية، شهادة إيداع رأس املال من البنك.

  $) تقريباً.1667( رسوم التأسيس 2.500.000رسوم التاسيس:  •


