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Off-Shore ما ھو التعديل الجديد الذي طرأ على شركة األوف شور
اللبنانیة؟

االثنین ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٨   09:35 سؤال قانوني

 

ورد لإلقتصاد سؤال حول التعدیل الجدید الذي طرأ على شركة "األوف شور" اللّبنانیة، لھذا السبب كان لنا لقاء
مع المحامي د.  شربل عون عون  الذي افادنا بشكل عام عن قانون شركة االوف شور مع ابرز التعدیالت الطارئة

علیھ؛

:اّن شركة األوف شور اللّبنانیة تتمّتع مبدئیا بنفس خصائص الشركة المساھمة مع بعض الفروقات وفقاً لما یلي

رأسمال الشركة المساھمة ھو ثالثین ملیون كحّد أدنى ویجب أن یودع بالعملة اللّبنانیة، في حین أّن شركة األوف
.شور ملزمة بنفس الحد االدنى للرأسمال مع امكانیة ایداعھ بالعملة األجنبّیة

إّن مفّوض المراقبة االساسي للشركة المساھمة یتّم تعیینھ من قبل المساھمین لفترة سنة كحّد أقصى وھي ملزمة
أیضاً بمفّوض مراقبة إضافي الذي یعیّین من قبل السجل التجاري، في حین أّن مفّوض المراقبة لدى شركة األوف

.شور یمكن تعیینھ لفترة ثالث سنوات وھي معفاة من مفّوض المراقبة اإلضافي

إّن غالبّیة أعضاء مجلس اإلدارة لدى الشركة المساھمة یجب أن یكونوا من الجنسّیة اللّبنانیة، في حین أّن شركة
.األوف شور معفاة من ھذا الشرط ویمكن أن یكون كافة أعضاء مجلس ادارتھا من الجنسّیة األجنبیة

ما ھو التعدیل الھام الذي طرأ على شركة األوف شور وفقاً للقانون الجدید؟
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بتاریخ 10/10/2018 صدر تعدیالً جدیداً على قانون شركة األوف شور حیث أصبح من الممكن تألیفھا من
شخٍص واحٍد، أّي من شریٍك واحٍد، وھذا األمر فرید من نوعھ في نظام الشركات ال لبنان ي، ألّن كافة الشركات

في لبنان ھي بحاجة لشخصین أو أكثر كشركاء من أجل تأسیسھا. فإّن قانون األوف شور الجدید جاء متمّیزا
وذلك بھدف تشجیع عدد كبیر من رجال األعمال اللّبنانیین واألجانب من تأسیس ھذا النوع من الشركات، دون أن

یّضطروا إلى البحث عن أشخاص صوریّین لیكونوا شركاء َمَعُھ، علما بأّن الشریك الواحد یمكن أن یكون أیضا
.شخصاً طبیعیاً أو معنویا
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