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من ھم شركات الشخص الواحد وفقا لقانون التجارة الجديد؟
األحد ٢٩ أيلول ٢٠١٩   22:31 سؤال قانوني

 

أسئلة كثیرة تلّقاھا موقع "اإلقتصاد" حول قانون الّتجارة البریة الّذي تّضمن تعدیال لمواد قانونیة عدة؛ وفي ھذا
:الّسیاق كان لنا لقاء مع المحامي الّدكتور  شربل عون عون  الّذي أفادنا بما یلي

ھل أصبح باإلمكان تأسیس شركة من شخص واحد فقط؟ -1

إّن أھّم ما تضّمنھ قانون الّتجارة البریة الجدید الذي اصبح نافذا منذ تاریخ 1/7/2019 ھو التعدیل الّذي طرأ
على شركة المحدودة المسؤولّیة ش.م.م، حیث أصبح باإلمكان تأسیسھا من قبل شریك واحد أو أكثر، علًما أّنھ

حسب القانون القدیم كان یشترط وجود ثالثة أشخاص على األقّل كشركاء في الشركة؛ یجب التذكیر أیضا
حیث أصبح من الممكن أیًضا ،Offshoreبالتعدیل الّذي طرأ بتاریخ 10/10/2018 على قانون شركة ال

.تأسیسھا من قبل شخص واحد

إّن  تأسیس شركات  الشخص الواحد أصبح ممكًنا في  لبنان ، وذلك بھدف تشجیع عدد كبیر من رجال األعمال،
اللّبنانیین واألجانب لتأسیس ھذا الّنوع من الشركات دون أن یضطّروا إلى البحث عن أشخاص صوریین لیكونوا

.شركاء معھم

ما الفرق بین شركة الشخص الواحد والمؤسسة التجارّیة؟ -2
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الفرق كبیر وال یزال كما علیھ وفًقا لقانون التجارة اللّبناني، بعد التعدیل وقبلھ. إّن المؤسسة التجارّیة ال تتمّتع
بالشخصّیة المعنوّیة، في حین ال تزال تتمّتع شركة الشخص الواحد بالشخصّیة المعنوّیة، و لم یلحظ القانون أّي

تغییر في ھذا السیاق، فضًال عن أّن شركة المحدودة المسؤولّیة بحاجة إلى رأس مال قانونّي قدره خمسة مالیین
.لیرة لبنانّیة كحّد أدنى، في حین أّن المؤسسة التجارّیة غیر ملزمة بذلك

ا؟ -3 ھل یمكن أن یكون الشریك الوحید في شركة المحدودة المسؤولّیة أجنبّیً

ال شيء یمنع قانوًنا بأن یكون الشریك الوحید في شركة المحدودة المسؤولّیة أجنبیا، و كذلك األمر بالّنسبة لشركة
مع اإلشارة بأّن تعدیل قانون التجارة البریة جاء ایضا أكثر مرونًة بالّنسبة للشركة المساھمة ،Offshore ال
ش.م.ل.، حیث فرض أّال یقّل عدد اللّبنانیین في أعضاء مجلس اإلدارة عن الثلث بعد أن كان یشترط أن تكون

.أكثرّیة أعضاء المجلس من الجنسّیة اللّبنانّیة وفقا للقانون القدیم


