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 الجمهورية اللبنانية
 مجلس النواب      

 
 قانون

 الخاص االستثماريرعى شركات  قانون
 :مادة وحيدة

نيسان الذي يرعى شركات التوظيف الخاص،  27تاريخ  2853صّدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  -
النيابية المشتركة ، كما عّدلته اللجان «قانون يرعى شركات االستثمار الخاص»والذي أصبحت تسميته 

 ومجلس النواب.
 

 .ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية -
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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب   
 

 قانون
 الخاص االستثماريرعى شركات  

 

 الباب األّول
طار تطبيق القانون وأحكام عامة  تعريف المصطلحات وا 

 
 : تعريف المصطلحات1المادة 

 سياق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية التعريف الُمعطى لكّل منها: في

شركة التوصية البسيطة المؤسسة في لبنان والتي يكون موضوعها محصورًا باألنشطة  "الشركة"
 .المحددة في المادة الثانية من هذا القانون

 المصطلح في قانون األسواق المالية.لها التعريف المعطى لهذا  "األدوات المالية"

 هيئة األسواق المالية المنشأة بموجب قانون األسواق المالية. "هيئة األسواق"

 إدارة الشركة وتمثيلها. نوط بهمن المو ن أو المعنويو الشخص أو األشخاص الطبيعي "المدير"

"شركة إدارة 
 االستثمار"

المرخص لها من هيئة األسواق بممارسة أعمال إدارة األصول، أو المؤسسة  الشركة
المرخص لها بممارسة أعمال إدارة األصول من دولة أو نطاق قانوني   

(jurisdiction)  يعتمد معايير وشروط تنظيمية موازية بحد أدنى لتلك المعتمدة من
لمحفظة أو المحفظات االستثمارية هيئة األسواق في لبنان، والتي تعهد اليها مهام إدارة ا

 للشركة.

هيئة األسواق بممارسة أعمال  قانونًا أو المرخص لها من قبلالمؤسسة المرخص لها  "الوديع"
 الحفظ في األدوات المالية، والتي تودع لديها أصول الشركة.

 



 

3 
 

في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف "العميل الممتهن" حسب ما يرد في  المستثمر "العميل الممتهن"
 األنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة األسواق.

المستثمر في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف "الطرف المقابل" حسب ما يرد في  "الطرف المقابل"
 األنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة األسواق.

 ميالدية. ستة أشهر "مرحلة"

"قانون األسواق 
 المالية"

 وتعديالته. 2011آب  17الصادر في  161قانون األسواق المالية رقم 

الصادر في  304قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  "قانون التجارة"
 وتعديالته. 24/12/1942

" قانون ضريبة 
 الدخل"

الصادر في  144االشتراعي رقم  قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم
 وتعديالته. 12/6/1959

 الكيانات القانونية سواء المتمتعة أو غير المتمتعة بالشخصية المعنوية. "الهيئات" 

"المحكمة 
 المختصة"

لشركة ل التي يقع المركز الرئيس الناظرة في القضايا التجارية المدنّية االبتدائيةالمحكمة 
 ضمن نطاقها.

 

 : نطاق تطبيق القانون2المادة 

تخضع ألحكام هذا القانون شركات التوصية البسيطة التي تؤسس في لبنان والتي يكون موضوعها محصورًا  أواًل: 
 بما يلي:

االستثمار في األدوات المالية الصادرة عن شركات وهيئات خاصة، غير المتداولة في أسواق المال  (أ)
 .المنظمة بتاريخ االستثمار فيها

 .أعاله ()أالوارد ذكرها في الفقرة الفرعية  الشركات والهيئات إدارة (ب)

إذا كانت تشارك أو أعاله  ()أالوارد ذكرها في الفقرة الفرعية  الشركات والهيئات أي من إقراض  )ج(
  .الغير تجاه وكفالتها( %10تساهم فيها بما ال يقل عن عشرة بالمئة )
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ومع فقط، أعمالها لحاجات األخيرة مخصصة تكون أن شرط منقولة غير أو منقولة أموال تمّلك)د(            
 لبنان وتعديالته. في العقارية العينية الحقوق اللبنانيين باكتساب غير المتعلق القانون أحكام مراعاة               

ك االقتراض من الشركاء يحق للشركة االقتراض بهدف تنفيذ موضوعها وتمويل أنشطتها، ويستثنى من ذل ثانيًا: 
 راض.بهدف االق

حصرًا في الفقرة )أواًل(  محدد هو كما موضوعها عن خارجة أعمال بأية مباشرة القيام الشركة على يحظرثالثًا:  
المخالفة، تسقط حكمًا استفادة الشركة من أحكام هذا القانون، وذلك اعتبارًا من بداية السنة  حال أعاله. وفي

 المخالفة. فيها التي تمت المالية

 الموجبات والعقود المستثناة من التطبيق : مواد قانون التجارة وقانون3المادة 

 236و 228و 75و 71و 70و 67إلى  65و 56و 55والمواد  52إلى  47ال تطبق على الشركة أحكام المواد 
من قانون التجارة. تطبق على الشركة باقي مواد قانون التجارة ذات الصلة بشركة التوصية البسيطة، بما ال يناقض 

 من قانون الموجبات والعقود. 898و 897ف معه. ال تطبق على الشركة أحكام المادتين أحكام هذا القانون ويتآل

 : قوانين وأنظمة أخرى غير مطبقة4المادة 

والمتعلق "بهيئات االستثمار الجماعي  9/12/2005الصادر بتاريخ  706ال تطبق على الشركة أحكام القانون رقم 
كما ال تطبق على الشركة األنظمة التطبيقية التي تصدر عن هيئة األسواق بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية"، 
 بخصوص "هيئات االستثمار الجماعي".

 : تسمية الشركة5المادة 

 بجانب بوضوح يذكر أن خاص". يجب استثمارالقانون تسمية "شركة  هذا في عليها المنصـــــوص الشركة على يطلق
: الشــــــــركة، العبارة التالية عن تصدر التي الوثائق وسائر والنشرات واإلعالنات األوراق جميع في الشركة تســــــمية
 Société d’Investissement enمرادف مما تقدم باللغــــــة الفرنســـية )أي .خ"، أو أ"ش.خاص" أو استثمار"شــــركة 

Capital Privé/SICAP) ( أو اإلنكليزيـــــةPrivate Investment Company/PIC.) 
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 الباب الثاني
 الخاص واالستثمار فيها االستثمارتأسيس شركة 

 

 : تأسيس الشركة6المادة 

وفي الحالة األخيرة  توقيع خاص،ا التأسيسي رسميا كما يجوز أن يكون ذالشركة  يجوز أن يكون صك أواًل: 
ذا ُحرر بلغة أجنبية وجبت ترجمته إلى يحرر الصك باللغة العربية    اللغة العربية.وا 

يجب في خالل الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع نسخة من الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة  ثانيًا: 
 المختصة.

خالل المهلة عينها نشر ملخص من الصك التأسيسي في السجل التجاري الذي يقع ضمن  يجب أيضاً  ثالثًا: 
 على البيانات التالية: الً ومشتم الشركة والشركاء المفوضين من مدير اً موّقعنطاقه مركز الشركة الرئيسي، 

 معلومات عن الشركاء المفوضين بما يشمل: (أ)

 .ة والعنوان وتاريخ ومكان الوالدةلألشخاص الطبيعيين، االسم والشهرة والجنسي -

 .سم الشخص المعنوي ومركزه وموضوعهلألشخاص المعنويين، ا -

 .تسمية الشركة ومركزها وموضوعها (ب)

 .انت محددة في صك الشركة التأسيسيإذا ك كل منهم م مدير أو مديري الشركة وصالحياتاس   )ج(

 .تاريخ التأسيس ومدة الشركة     (د)

 .ك المتعلقة بتعديل الصك التأسيسيشروط وأصول اتخاذ القرارات الجماعية، بما فيها تل)هـ(   

 أصول التفرغ عن حصص الشركاء المفوضين والموصين.    (و)

إيداع نسخة جديدة عنه لدى  خالل مهلة شهر من التعديل،، بجري تعديل في الصك التأسيسي، وجُ أُ إذا  رابعًا: 
إذا تناول التعديل  خالل المهلة عينهاقلم المحكمة المختصة، ووجب أيضا النشر في السجل التجاري 

 البيانات المعددة في الفقرة )ثالثًا( أعاله.

 



 

6 
 

أو عدم نشر ملخصه في السجل  المختصةيؤّدي التخلف عن إيداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة  خامسًا:
التجاري إلى بطالن الشركة، ويكون المدير والشركاء المفوضين مسؤولين بوجه التضامن تجاه الغير في 

التأسيسي حال وقوع ضرر لهم. إّن التخلف عن إيداع ونشر التعديالت التي أدخلت على صك الشركة 
 يجعل هذه التعديالت غير سارية في وجه الغير.

الصفة أو المصلحة أن يدلوا بالبطالن الناشئ عن عدم اإليداع أو النشر. أما الشركاء فليس لهم  ذويل يحق سادسًا:
أجريت معامالت اإليداع والنشر متأخرة فان الذين عاقدوا الشركة قبل  أن يتذرعوا به ضد الغير. إذا

التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطالن الذي استهدفت له الشركة. وفي جميع األحوال يسقط الحق 
 باإلدالء ببطالن الشركة بمرور سنة على إجراء التصحيح.

 

 : االستثمار في الشركة7المادة 

حصص الشركاء ي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مخّولين بموجب الصك التأسيسي االكتتاب بيجوز أل أواًل: 
 .ك هذه الحصصتملّ المفّوضين أو 

 بالهيئات واألشخاص التالي ذكرهم:  ك هذه الحصصتملّ و  ،ُيحصر االكتتاب بحصص الشركاء الموصين ثانيًا: 

 .العمالء الممتهنين (أ)
 .األطراف المقابلة (ب)
المفّوضين والمدير وشركة إدارة االستثمار أو أّي شركة تقّدم خدمات مرتبطة باإلدارة، سواء  الشركاء  (ج)

خص طبيعي أو معنوي يعمل أو غير مباشر، كما ومديريهم وأجرائهم أو أي ش اً كان االستثمار مباشر 
 .لحسابهم

مبلغ )مئة وخمسين المستثمرين الذين ال يقّل اكتتابهم األول أو قيمة الحصص التي يتملكونها عن  (د)
 مليون ليرة لبنانية( أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

أو الشخص المعّين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي  لمدير أو شركة إدارة االستثمار أو الوديعيتأّكد ا ثالثًا: 
 من كون المكتتب أو من يستحوذ على الحصص:

 .( أعالهّددين في الفقرة )ثانياً من المستثمرين المح (أ)
 قد صرح فعاًل بعلمه بأّن الشركة تخضع لهذا القانون. (ب)

 مخواًّل أصواًل باالكتتاب أو التملك.)ج(   
 : الطرح المعفى 8المادة 
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شروط التي اليعفى حكمًا طرح حصص الشركاء الموصين الذي يتّم وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون من  أواًل: 
المالية لالكتتاب العام بموجب قانون األسواق المالية أو األنظمة التطبيقية التي تُفَرض على طرح األدوات 

 تصدرها هيئة األسواق.
بالرغم من أي نص مخالف، ال يستلزم طرح حصص الشركاء الموصين الذي يتّم وفقًا للمادة السابعة من  ثانيًا: 

 هذا القانون تعيين وسيط، ويمكن إجراؤه مباشرة من الشركة.
 

 الباب الثالث
 الخاص االستثمارإدارة شركة 

 إدارة الشركة :9المادة 
ويعينون ويستبدلون وفقًا للشروط الواردة في صك ، يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم أواًل: 

 الشركة التأسيسي. 
حمل ترخيصًا من هيئة األسواق أو من يمكن للمدير أن يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وال يشترط فيه أن ي : ثانياً 

 أي هيئة تابعة ألي دولة أو نطاق قانوني آخر. 
ُيسأل المدير عن مخالفة القوانين أو األنظمة المطبقة على الشركة، وعن مخالفة صك الشركة التأسيسي،  ثالثًا: 

ة دعوى المسؤولية يحق لكل شريك في الشركة إقام وعن األخطاء التي يرتكبها في سياق إدارته للشركة.
 على المدير بالنيابة عن الشركة.

 
 : إدارة محفظة الشركة االستثمارية10المادة 
لشركة أو محافظها االستثمارية  محفظتهادارة إلتأسيسي، تفويض يجوز للشركة، بالشروط الواردة في الصك ا أواًل: 

مرخص لها  أو أكثرمرخص لها من هيئة األسواق بممارسة أعمال إدارة األصول، أو لمؤسسة أو أكثر 
يعتمد معايير وشروط تنظيمية  (jurisdiction)بممارسة أعمال إدارة األصول من دولة أو نطاق قانوني 

موازية بحد أدنى لتلك المعتمدة من هيئة األسواق، وُتَحَدد الدول أو النطاقات القانونية التي ينطبق عليها 
شركة إدارة و الوصف المتقدم بقرار من هيئة األسواق. يتم التفويض بموجب عقد خطي بين الشركة 

 ، وذلك تحت طائلة البطالن.االستثمار
تتمتع شركة إدارة االستثمار بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المحفظة أو المحفظات االستثمارية  : ثانياً 

للشركة، بما في ذلك سلطة تمثيل الشركة لهذا الغرض، وذلك وفقًا للشروط الواردة في صك الشركة 
كام صك الشركة التأسيسي التأسيسي والعقد الموقع مع شركة إدارة االستثمار. في حال التعارض بين أح

 والعقد الموقع مع شركة إدارة االستثمار، يعتد بصك الشركة التأسيسي.
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 : تدخل الشريك الموصي في أعمال اإلدارة11المادة 
ال يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندًا إلى توكيل.  أواًل: 

يكون من هذا المنع الحالة التي يكون قد تم فيها تعيينه مديرًا للشركة أو شركة إدارة الستثماراتها، ف يستثنى
 من قانون التجارة في هذه الحالة. 230بهذه الصفة فحسب. ال تطبق المادة تدخله مسموحًا 

سدى للشركة أو الهيئات التابعة لها ال يعد تدخاًل في اإلدارة ممارسة حقوق الشريك، واآلراء والنصائح التي تُ  ثانيًا: 
أو ألي من مديري أو مسؤولي الشركة أو هيئاتها التابعة، وأعمال المراقبة واإلشراف، ومنح القروض أو 
الضمانات أو أّي مساعدة أخرى للشركة أو الهيئات التابعة لها، وكذلك الترخيص للمديرين في الحاالت 

 .راء األعمال التي تتجاوز حدود سلطتهمالمنصوص عليها في الصك التأسيسي بإج
 

 : قواعد االستثمار12المادة 
 بالقوانين واألنظمة اآلمرة. االلتزاميحّدد الصك التأسيسي قواعد االستثمار وااللتزام بالنسبة للشركة، وذلك مع  أواًل: 
يجوز ومع مراعاة األحكام المرعية اإلجراء في لبنان، المادة الثانية من هذا القانون،  بمضموندون المساس  ثانيًا: 

خاص أخرى لبنانية أو أي شركات أو هيئات  استثمارات في شركات استثمارأن تتضمن أصول الشركة 
 الخاص اللبنانية.   االستثمارأجنبية ذات موضوع مشابه لموضوع شركات 

 
 الباب الرابع
 الوديع

 

 تعيين الوديع :13المادة 
تعين الشركة، بالشروط الواردة في الصك التأسيسي وبموجب عقد خطي )تحت طائلة البطالن(، مؤسسة  أواًل: 

المالية، وديعًا لحفظ أصول الشركة  األدواتمرخص لها من هيئة األسواق بممارسة أعمال الحفظ في 
 ماراتها.االستثمارية. يشترط في الوديع أن يكون مستقاًل عن مدير الشركة وعن شركة إدارة استث

 
ُيشَتَرط في الوديع، لغرض التحقق من انطباق شرط االستقاللية عليه كما ورد في الفقرة )أواًل( أعاله، أال  ثانيًا: 

تعتبر مجموعة  لمجموعة اقتصادية واحدة مع مدير الشركة أو شركة إدارة استثماراتها.يكون منتميُا 
 اقتصادية واحدة:
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بيعي أكثرية حقوق التصويت فيها، أو التي تمارس إحداها مجموعة الشركات التي يملك شخص ط (أ)
)الشركة األم( سلطات اإلدارة والمراقبة على الشركات األخرى )الشركات التابعة( التي تكون بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة تحت اإلشراف الدائم للشركة األم. وُيسَتَمد حق اإلشراف من حيازة الشخص 

غالبية رأس مال الشركات التابعة، أو من التمتع بغالبية حقوق التصويت الطبيعي أو الشركة األم ل
فيها، أو من حق تسمية أكثر من نصف أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين وفقا لما تنص عليه 

 .26/12/1981تاريخ  4665المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 
شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما ال مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر ال تتوافر فيها  (ب)

 ( من رأس مال الشركة أو الشركات األخرى.%20يقل عن عشرين بالمئة )
 

 تسجيل األصول وفصلها :14المادة 
  .ُتسجل ملكية األدوات المالية العائدة للشركة على سبيل األمانة باسم الوديع أواًل: 
بالرغم خارج ميزانيته.  ذمته المالية وتدّون ضمن مستقلة كتلة يحتفظ بها الوديعتشّكل أصول الشركة التي  ثانيًا: 

 لهم يحق ، والهدائني قبل من الحجزأصول الشركة التي يحتفظ بها الوديع  تقبل ال. من أي نص مخالف
 أموال كتلة عن خارجة أصول الشركة تبقىمباشرًة.  بها يتعلق ال موجب أي بسبب حق عليها أي ممارسة

 الوديع عن توقف ومفاعيل أحكام شأنها في إفالسه، وال تطبق الدفع أو توقفه عن إعالن حال الوديع في
 التعاقدي. األجل إسقاط إفالسه باستثناء أو الدفع

يجب على الوديع فصل أصول الشركة االستثمارية التي يحتفظ بها عن أصوله الخاصة وأصول عمالئه  ثالثًا: 
  أصول أخرى. عن أي يميزها بشكل محاسبياً  أصول الشركة االستثماريةقيد ويشمل ذلك  اآلخرين،

 

 : واجبات الوديع 15المادة 
 وانطالقا من المصلحة الحصرية للشركة.الوديع القيام بمهامه بأمانة وعدل ومهنية واستقاللية يتوجب على  أواًل: 
 يتوجب على الوديع ما يلي: ثانيًا: 

شركة إدارة االستثمار بخصوص أصول الشركة المودعة لديه ما لم تكن  تنفيذ تعليمات المدير أو (أ)
 .شركة التأسيسيمخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر مطبق أو صك ال

المدير أو شركة  االمتناع عن التصرف بأصول الشركة المودعة لديه ما لم يكن ذلك بتعليمات من (ب)
 .إدارة االستثمار
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المقابلة للعمليات الجارية على أصول الشركة االستثمارية قد سلمت اليها أصواًل من أن القيمة  حققالت   (ج)
 وفقًا لألحكام ذات الصلة في الصك التأسيسي؛

 من أن أموال وعائدات الشركة تستعمل وفقًا لما هو محدد في الصك التأسيسي. التحقق (د)

 

 : مسؤولية الوديع 16المادة 
أصول الشركة حتى في حال تسلم أي شخص ثالث جزءًا أو كل األصول المؤتمن يبقى الوديع مسؤواًل عن  أواًل: 

 عليها.
ُيسَأل الوديع تجاه الشركة عن أي ضرر يلحق بها ويكون ناجمًا عن تنفيذه لموجباته بشكل خاطئ أو عن  ثانيًا: 

قاة على عاتقه عدم تنفيذه لها. إن حق إقامة الدعوى على الوديع من جراء عدم التزامه بالموجبات المل
ذا تقاعس المدير عن إقامة الدعوى حق ألي شريك في الشركة أن يداعي  يختص بالشركة ممثلة بمديرها، وا 

 الوديع بالنيابة عنها.
 

 : انتهاء مهام الوديع 17المادة 
 تنتهي مهام الوديع تجاه الشركة في الحاالت التالية: أواًل: 

 الشركة وفقًا ألحكامه وأحكام صك الشركة التأسيسي؛ في حال إنهاء عقد حفظ األصول الموقع مع (أ)
في حال أعلن إفالس الوديع أو في حال استفادته من الصلح االحتياطي أو في حال خضوعه  (ب)

 للتصفية الحبية أو القضائية؛
 في حال ُألغي الترخيص الممنوح للوديع بممارسة أعمال الحفظ في األدوات المالية.   (ج)

عند انتهاء مهام الوديع يقتضي تعيين وديع جديد وفقًا لآللية المحددة في صك الشركة التأسيسي ضمن  ثانيًا: 
ال اعتبرت الشركة منحلة حكمًا. ويستمر الوديع الذي انتهت مهامه في غير الحاالت  مهلة ستة أشهر، وا 

 من الفقرة )أواًل( أعاله بممارسة مهامه حتى تعيين بديل عنه. ()جو  ()بالواردة في الفقرتين الفرعيتين 

 

بالرغم من الفقرة )ثانيًا( أعاله، ال يؤدي التأخير في تعيين وديع جديد إلى انقضاء الشركة، إذا كان الوديع  ثالثًا:
َن لحفظ األصول االستثمارية العائدة إلحدى محفظات الشركة المستقلة المنشأة وفقًا المنتهية مهامه قد ُعي  

للمادة الثامنة والعشرين من هذا القانون أو بعضها، دون أن يكون وديعًا لجميع أصول الشركة االستثمارية. 
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تهية مهامه دون في هذه الحالة، يقتضي تصفية المحفظات المستقلة ذات األصول المودعة لدى الوديع المن
 غيرها ودون أن تطال التصفية الشركة بكاملها.

 
 الباب الخامس

 الخاص االستثمارنظام الحصص وحقوق المستثمرين في شركة 
 

 : الحصص االسمية 18المادة 
 .جميع حصص الشركاء الموصين سمّيةإ تكون أواًل: 
وملكية هذه ، بالشركاء الموصين يثبت حق الشريك الموصي بحصصه بتسجيل اسمه في سجل خاص ثانيًا: 

ويجوز بالشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي إصدار شهادات  الحصص تنشأ عن هذا التسجيل.
 بحصص الشركاء الموصين.

 
 : تمييز الحصص19المادة 

ول يجوز للشركة، وفقًا للشروط الواردة في صكها التأسيسي، أن تصدر حصصًا تعطي حقوقًا مختلفة على كامل أص
الشركة أو ناتجها أو على أجزاء منها. وبشكل عام، يجوز تمييز الحصص وفقًا للشروط الواردة في صك الشركة 

 التأسيسي، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر إصدار حصص:
 .مختلفة بالنسبة لتوزيع العائدات تعطي حقوقاً  (أ)
اسمية وأثمان مختلفة، أو بدون قيمة اسمية كلها أو بعضها، وفي حال إصدار الحصص بدون  بقيم (ب)

 . لصافي قيمة األصول من وقت آلخرقيمة اسمية يعتبر رأس المال موازياً 
 .بعمالت مختلفة)ج(  

 .ت إدارة أو عموالت اكتتاب مختلفةخاضعة ألتعاب ونفقا (د)
 مختلفة. استثمارمخصصة لقطاعات )هـ( 

 
 
 
 
 

 : إصدار الحصص وتحريرها20المادة 
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على شروط وأصول إصدار وتحرير الحصص في الشركة، وال يترتب إجراء  ّص صك الشركة التأسيسيين أواًل: 
 أي معاملة إيداع أو نشر عند إصدار حصص جديدة. 

 
لواردة في الصك إذا تخّلف شريك عن تحرير المبالغ المستحّقة عن حصصه في الشركة وفقًا للشروط ا ثانيًا: 

التأسيسي، جاز للمدير بعد مرور شهر واحد من تاريخ إنذار الشريك المعني، تعليق أي توزيع فيما خص 
  .أو بيع هذه الحصص للغير بالشروط التي يراها مناسبة واستيفاء المبالغ المستحقة منهاهذه الحصص 

 
فيه، على تعليق الحقوق غير المالّية )السيما تلك  يجوز أن ينص صك الشركة التأسيسي، بالشروط الواردة ثالثًا: 

المتعلقة بحق حضور الجمعيات وحق التصويت وحق االطالع على المعلومات( للشريك المتخّلف عن الدفع 
 لغاية تسديد المبالغ المستحقة عن حصصه بالكامل.

 
ملزمين بالتضامن عن المبالغ غير  نو المتعاقبحال إليهم في حال التفرغ عن الحصص، يكون المكتتب والمُ  رابعًا: 

 المسددة عنها إال اذا تضمن صك الشركة التأسيسي نصًا مخالفًا.
 

 خامسًا: يتوجب على الشركة لزامًا فتح حساب مصرفي لها لدى أحد المصارف العاملة في لبنان.

 

 : مركزية أوامر االكتتاب بالحصص21المادة 
، وفقًا أو أي شخص معّين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسيُتوَكل للمدير أو شركة إدارة االستثمار أو الوديع 

للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي، المسؤولّية تجاه الغير عن مركزّية أوامر االكتتاب في حصص الشركة.  
 .ئهاألدابالموارد المالئمة والكافية ع وعلى الجهة التي ُتوَكل اليها هذه المسؤولية أن تتمت

 

 : تداول الحصص22المادة 
 يتم .الشركاء الموصين في الشركة أدوات مالّية قابلة للتداولبالرغم من أي نص مخالف، تعتبر حصص  أواًل: 

التفرغ عن حصص الشركاء الموصين بتصريح يفيد االنتقال يدون في سجل الشركاء الموصين في الشركة، 
من قبله. ويحق للشركة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب  مفوضالشخص الويوّقع عليه المتفرغ أو 

 التصريح إثبات هويته وأهليته. 
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إّن حصص الشركاء المفّوضين في الشركة هي غير قابلة للتداول. يتم إثبات التفرغ عن حصص الشركاء  ثانيًا: 
المفّوضين خطيًا، وُيحتّج بهذا التفرغ تجاه الشركة بإيداع نسخة أصلّية أو طبق األصل عن صّك التفرغ في 

نها في الفقرة األولى من المادة مركز الشركة مقابل إفادة من المدير باإليداع أو وفقًا لألصول المنصوص ع
من قانون الموجبات والعقود. ويعتبر التفرغ ساريًا تجاه الغير اعتبارًا من تاريخ إتمام المعامالت  283

 السابق ذكرها.
 

 دقيّ تأو يجوز أن يتضمن صك الشركة التأسيسي بنودًا تشترط الموافقة المسبقة على التفرغ عن الحصص  ثالثًا: 
ويمارس المدير و تتضمن حقوق أفضلية، أو بنودًا متعلقة باسترداد الحصص أو بالتفرغ الجبري، هذا التفرغ أ

السلطة التي يتمتع بها بخصوص الموافقة المسبقة على التفرغ عن الحصص أو استردادها أو التفّرغ الجبري 
(، مع حفظ حق لثمنخاصة تلك المتعلقة با)بالشروط ووفقًا لألصول التي يحددها الصك التأسيسي عنها 

يعتبر باطاًل أي  المتضرر في إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عند مخالفة الصك التأسيسي أو القانون.
تفرغ عن الحصص يتم بمخالفة بنود الصك التأسيسي. تعتمد هذه البنود وتعدل بالشروط التي ينص عليها 

 الصك التأسيسي. 
 

 : التوزيعات23المادة 
الشركاء وشروط  مقدماتشروط توزيع أصول الشركة، بما في ذلك إعادة تسديد  الشركة التأسيسيد صك يحدّ 

 كليًا أو جزئيًا من قبل الشركة. وال يترتب إجراء أي معاملة إيداع أو نشر بخصوص ما تقدم. ماتقدمالاسترداد هذه 
 

 : تعديل الصك التأسيسي والقرارات الجماعية24المادة 
جراءات تعديلهيحّدد ص أواًل:   .ك الشركة التأسيسي شروط وا 

 
حّدد صك الشركة التأسيسي القرارات التي يتعّين على الشركاء اّتخاذها بشكٍل جماعٍي وشروط اتخاذ هذه ي ثانيًا: 

  .القرارات
 تَُتَخذ جميع القرارات التي تتضمن تعدياًل في موضوع الشركة أو اندماجها أو انفصالها أو تحويلها أو حلها
وتصفيتها، أو تلك التي تتضمن تعدياًل في حقوق الشركاء الموصين، على نحٍو جماعٍي من قبل الشركاء 

 .الموصين، بالشروط المنصوص عليها في الصك التأسيسي وبموافقة الشركاء المفّوضين
المختصة  يمكن إبطال أي قرار صادر بالمخالفة للمقطع الثاني من هذه الفقرة )ثانيًا( بقرار من المحكمة

 يصدر بناء لطلب أي ذي مصلحة.
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ما لم ينّص صك الشركة التأسيسي على خالف ذلك، يتمّتع كّل شريك بالنسبة للقرارات المشار اليها في  ثالثًا: 

 .الفقرة )ثانيًا( أعاله، بعدد من األصوات مساٍو لعدد الحصص التي يملكها
 

 الباب السادس

 الخاص االستثمارالمحاسبة في شركة 
 

 : السنة المالية25المادة 
على أنه وفيما خص السنة المالية يحّدد صك الشركة التأسيسي مّدة سنتها المالّية والتي ال تتجاوز اثني عشر شهرًا. 

 فترة أطول شرط أال تزيد عن ثمانية عشر شهرًا.  على األولى للشركة فإنه يجوز لها أن تمتد
 

 : التقارير المحاسبية26المادة 
يضع مدير الشركة جردة بأصول الشركة خالل أربعة أسابيع من نهاية كل مرحلة من كل سنة مالية، وذلك  أواًل: 

تطلع الشركة شركاءها على الجردة بناء لطلب أي منهم خالل ثمانية أسابيع على األقّل  .بالتعاون مع الوديع
 .وين األصول قبل نشر الجردةمن نهاية كل مرحلة من كل سنة مالية. يراقب مفوض المراقبة تك

تنظم الشركة بنهاية كل سنة مالية تقريرًا مفصاًل عن أعمالها في تلك السنة، وميزانية وحسابًا لألرباح  ثانيًا: 
والخسائر عن السنة المنصرمة يتم تدقيقهما من مفوض المراقبة. تُنشر ميزانية الشركة وحساب األرباح 

ي السجل التجاري، ويكون للوديع أو أي من الشركاء صالحية الطلب من ف إليهما أعالهالمشار والخسائر 
 المدير وضع التقرير المفّصل وميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر في حال تخّلفه عن القيام بذلك. 

ال تشترط موافقة الشركاء على حسابات الشركة، إنما يتّم وضع الوثائق المشار إليها في الفقرة )ثانيًا( أعاله  ثالثًا: 
بما فيها تقرير مفوض المراقبة بمتناولهم، بناء لطلبهم، خالل اثني عشر أسبوعًا على األقّل من نهاية كل 

 سنة مالية. 

 
 
 

 : مفوض المراقبة27المادة 
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لمدير مفوض مراقبة مستقل عن مدير الشركة وشركة إدارة استثماراتها، وذلك لمّدة ست سنوات قابلة ن ايعيّ  أواًل: 
يطبق على مفوض المراقبة شرط االستقاللية  .للتجديد. وال يشترط تعيين مفوض مراقبة إضافي أو رديف

 ن هذا القانون.م 13عينه المطبق على الوديع، وفق ما ورد تفصيله في الفقرة )ثانيًا( من المادة 
يتولى مفوض المراقبة مهام التدقيق في حسابات الشركة، وذلك باإلضافة إلى المهام األخرى المطلوبة منه  ثانيًا: 

 .بموجب هذا القانون. يطلع مفوض المراقبة المدير على المخالفات التي يضبطها في سياق أداء مهامه
من مفوض المراقبة، وال يجوز لمفوض المراقبة تقديم أي  ال يجوز للشركة طلب أي خدمات استشارية ثالثًا: 

خدمات استشارية للشركة، باستثناء تلك المرتبطة بمهام تدقيق حسابات الشركة، وذلك طوال مدة تعيين 
 بعد انتهاء مهامه. تينكامل تينسنمفوض المراقبة ولغاية انقضاء 

يجوز ألي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالمئة على األقل من إجمالي عدد الحصص المصدرة )أ(  رابعًا: 
 مفوض المراقبة لسبب مشروع.  عزلأن يطلبوا من المحكمة المختصة في الشركة 

)ب( في حال ارتكب مفوض المراقبة خطأ في أداء مهامه، أو في حال تعّرض لمنع قانوني أو مادي 
( %5) اره بأداء مهامه، جاز للمدير أو ألي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالمئة يحول دون استمر  

مفوض  على األقل من إجمالي عدد الحصص المصدرة في الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة عزل 
 المراقبة. 
قبة البديل ويستمر مفوض المرا ،العزللطلب  إذا استجابتتعين المحكمة مفوض مراقبة بديل للشركة و 

 بممارسة مهامه حتى تعيين مفوض مراقبة أصيل وفق الشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي. 

 

 الباب السابع
 الخاص االستثمارالمحفظات المستقلة في شركة 

 
 : المحفظات المستقلة28المادة 
يجوز أن تتضمن الشركة محفظة أو عدة محفظات مستقلة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، في  أواًل: 

 حال تضمن الصك التأسيسي نصًا يسمح بذلك. 
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من قانون الموجبات والعقود، ال تضمن  268بالرغم من أي نص مخالف، بما في ذلك المادة  ثانيًا: 
يد ت والموجبات الخاصة بهذه المحفظة، وال تستفأصول محفظة مستقلة معينة إاّل الديون وااللتزاما

 .صك الشركة التأسيسي على خالف ذلكما لم ينّص  إاّل من المطلوبات الخاصة بها
يتوجب على مدير الشركة أو شركة إدارة االستثمار إعالم الغير ممن يتعاقد مع شركة تتضمن  ثالثًا:

تجاه الشركة مضمونة بأصول الشركة العامة محفظة مستقلة أو أكثر، بأن حقوق الطرف المتعاقد 
غير المنضوية ضمن أي محفظة مستقلة و/أو بأصول محفظة أو محفظات مستقلة معينة معنية 

كل من المدير وشركة مسؤواًل  بالتعامل مع الطرف المتعاقد، دون سواها من أصول الشركة. يعتبر
 لهذه الفقرة )ثالثًا(.  إدارة االستثمار إذا ما وجدت بصفة شخصية عن أي مخالفة

تكون لكل محفظة مستقلة محاسبة منفصلة، ويمكن مسك هذه المحاسبة بأي عملة نقدية وفقًا  رابعًا: 
 للشروط المنصوص عليها في صك الشركة التأسيسي.  

 

 الباب الثامن

 الخاص االستثمارحل وتصفية شركة 
 : حل الشركة29المادة 

تنقضي بوفاة أي من شركائها الموصين أو بفقدان أي منهم األهلية القانونية أو في تبقى الشركة قائمة وال  أواًل:
حال أعلن إفالس أي منهم أو استفادته من الصلح االحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو 

 القضائية.

تنقضي الشركة بوقوع أي من دون المساس بأحكام الفقرة )ثانيًا( من المادة السابعة عشرة من هذا القانون،  ثانيًا: 
أسباب الحل الشاملة لجميع الشركات. باإلضافة إلى ذلك، تنقضي الشركة بوفاة شريكها المفوض أو فقدانه 

أو في حال أعلن إفالسه أو استفادته من الصلح االحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية  القانونيةاألهلية 
الشركة في حال كان لها أكثر من شريك مفوض، وفي هذه الحبية أو القضائية، على أنه يجوز استمرار 

الحال تسترد الشركة حصص الشريك المعني وتسدد قيمتها له أو لخلفه على أن يتم تحديد قيمة الحصص 
 المستردة من قبل مفوض المراقبة في الشركة، ما لم ينص الصك التأسيسي على طريقة أخرى للتخمين.
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 : تصفية الشركة30المادة 
جراءات توزيع فائض التصفية. يتوّلى المدير أو أّي شخٍص  يحدد صك الشركة التأسيسي شروط تصفية الشركة وا 
معّيٍن لهذا الغرض وفقًا ألحكام الصك التأسيسي مهام المصّفي، واال عينت المحكمة المختصة المصّفي بناًء على 

فته كمصفي عن طريق النشر في السجل يعلن المصفي دخول الشركة حيز التصفية وص .طلب أّي ذي مصلحة
 التجاري المختص الواقع ضمن نطاقه مركز الشركة الرئيسي.

 

 الباب التاسع
 الخاص االستثمارالنظام الضريبي لشركة 

 
 : اإلعفاءات الضريبية31المادة 
الخاص بالشخصية المعنوية، تعتبر جميع أرباح الشركة متحققة لألغراض  االستثماربالرغم من تمتع شركة  أواًل: 

 الضريبية مباشرة في ذمة الشركاء.
 

مع مراعاة الفقرة )ثالثًا( أدناه، يعفى الشركاء المفوضون والموصون في الشركة من ضريبة الدخل على  ثانيًا:
ما يرتبط بنشاطها أو بالتفرغ عن الحصص  جميع العائدات واألرباح التي تحققها الشركة و/أو شركاؤها في

فيها، بما يشمل الضريبة المنصوص عنها في الباب األول والباب الثالث من قانون ضريبة الدخل ومن 
 من قانون ضريبة الدخل.  77ضمنها ضريبة المادة 

 
أعاله الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة )الباب  (ثانياً الفقرة )ال يشمل اإلعفاء المنصوص عنه في  ثالثًا:

 الثالث من قانون ضريبة الدخل( المفروضة: 
 .لبنانية التي تستثمر فيها الشركةعلى توزيعات شركات األموال ال (أ)
 2003)قانون الموازنة لعام  30/1/2003الصادر في  497من القانون رقم  51بموجب المادة  (ب)

 .در الدخل في لبنان، إذا كان مص(وتعديالتها
 القروض هذه على فوائد القروض التي تمنحها الشركة للشركات اللبنانية التي تستثمر فيها، إذا كانت   (ج)

 سنوات. ثالث من اقل لمدة معقودة
 

تخضع أية بدالت تتقاضاها الشركة لقاء إدارة الشركات التي تستثمر فيها أو االشتراك في إدارتها، لضريبة  رابعًا:
 ( تقتطع عند المنبع.%5خمسة بالمئة ) بمعدل
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ال تخضع أنشطة الشركة المنصوص عنها في الفقرة أواًل من المادة الثانية من هذا القانون )باستثناء الفقرة  خامسًا:

الفرعية ب منها( للضريبة على القيمة المضافة، كما يستثنى من تطبيق الضريبة المذكورة إصدار الحصص 
ها أو استحواذ الشركة على أدوات مالية أو تداولها، وال ُيسمح للشركة باسترداد الضريبة في الشركة أو تداول

 على القيمة المضافة التي قد تتوجب عليها عن استحصالها على خدمات من الغير.
 

تعفى الشركة ويعفى شركاؤها من موجب تسديد رسم الطابع المالي على صكها التأسيسي وملخصه  :سادساً 
وتعديالتهما، وكذلك تعفى الشركة والشركاء فيها من رسم الطابع المالي على االكتتاب بأي حصص في  
الشركة أو التعهد بتسديد ثمنها أو إصدارها أو استردادها أو تداولها. تعفى أيضًا من رسم الطابع المالي  
 القروض الممنوحة للشركة من الشركاء فيها. 

 
 : نفاذ القانون32المادة 

  .عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةي
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 االسباب الموجبة
 

رضـــية القانونيـــة الالزمـــة لتشـــجيع االســـتثمار ألظـــل التنميـــة االقتصـــادية العالميـــة، وحرصـــًا علـــى تـــوفير ا فـــي
سـس التشـريعية أليرسي اطار قانوني إقيق التطور االقتصادي واالجتماعي، ال بّد من وجود باعتباره أفضل وسيلة لتح

ميــة والرخــاء هــداف التنأ، بشــكل ينســجم مــع والحركــة االســتثمارية خاصــةً  مــة للنشــاط االقتصــادي عامــةً والقانونيــة المنظّ 
فيمــا يخــص  ن تتمّيــز القــوانين بعــدم التعقيــد والتنــاقض خاصــةً أى الميــادين والقطاعــات االقتصــادية، كمــا ال بــّد فــي شــت

طــار القــانوني بــالتطور إلن يتســم اأضــًا ال بــد يأيــة لتلــك القــوانين علــى أرض الواقــع، و لعملجــراءات أو التطبيقــات اإلا
ن الـدول التـي ال تتفاعـل مـع فيـه بـأ، وممـا ال شـك ة التامة والشفافية ووضوح الرؤيا، بهدف جـذب االسـتثماراتوالمرون

 .قتصاديًا عن المجتمع الدولي، وادية الدولية ستظل معزولة سياسياً هذا النمط في العالقات االقتصا

 17/8/2011تــاريخ  161 إنشــاء هيئــة االســواق الماليــة فــي لبنــان بموجــب القــانون رقــم ، تــمّ رفــي هــذا االطــا
، ي هذه االسـواق مـن أي تالعـب أو غـشظف فواق المالية وحماية االدخار المو لى تشجيع وتطوير االسإالتي تهدف 

تلتــزم . بثقــة المســتثمرين لماليــة فــي لبنــان وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة تحظــىا باألســواقوتســعى الهيئــة الــى االرتقــاء 
 .عليها في أفضل الممارسات الدوليةالهيئة بتطبيق أرقى معايير النزاهة والشفافية المتعارف 

شـركات المسـاهمة حيـث يسـاهم المسـتثمرون فـي رأس المـال الان معظم االستثمارات في لبنـان تـتم مـن خـالل 
ع، يجـب قـافـي الو  لـددارة. لخبرة الالزمة احيانـاً في االدارة وصنع القرار في الوقت عينه دون ان تكون لهم ا ويشاركون

نما تحّددها عوامل المقدرة ن يعين المديرأ  .والكفاءة االدارية وفقًا العتبارات وظيفية ال عالقة لها بملكية رأس المال وا 

وادارة ورقابــة شــركات االســتثمار فــي  إلنشــاء، بــرزت الحاجــة الــى وضــع القواعــد المنظمــة ممــا ســبق انطالقــاً 
مارات الداخلية والخارجية لجمع االموال من المستثمرين واستثمارها في نطاق واسـع ثلبنان التي تهدف الى جذب االست

ي يعتبـر ذسبة لالسـتثمار الخـارجي الـصة بالنهمية هذه القواعد خاأ، وتكمن لو من االصمن االوراق المالية او غيرها 
ة وفــي العالقــات التجاريــة ممــواًل لالقتصــاد الــوطني وعــاماًل اساســيًا النــدماج االقتصــاد فــي الــدورة االقتصــادية العالميــ

 .الدولية
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الخــاص تنشــأ بشــكل شــركة توصــية بســيطة وتخضــع  االســتثمارن شــركة أالقــانون هــو  مشــروعمــن أهــم فوائــد 
ًا مـــع ، تماشـــيالمقتـــرح ا ال يتعــارض واحكـــام القـــانونا شـــركات التوصــية البســـيطة فـــي كـــل مـــالتـــي تخضـــع لهـــ لألحكــام

: فئة الشركاء المفوضـين أو المتضـامين الـذين شمل فئتين من الشركاء، إذ أن تلك الشركة تالممارسات الدولية السائدة
، وفئـة جه التضامن عـن إيفـاء ديـون الشـركةصية وبو الشخ ـمــيحق لهم ان يقوموا بأعمال الشركة وهم مسؤولون بصفته

 .صةالشركاء الموصين الذين يقدمون رأس المال وال يلزم كل منهم اال بنسبة ما تقدم به من ح

، االسـتثمار فيهـا أو ادارتهـاو ، الخـاص االسـتثمارناحية تأسيس شركة  بالمرونة التامة منالجديد يتسم القانون 
فيها وفقًا لألحكام والشروط العامة لتأسيس الشركات التجارية في لبنان مع بعـض التعـديالت فيتم تأسيسها واالستثمار 

يــدير الشــركة  .(الخــاص واالســتثمار فيهــا االســتثمارة تأســيس شــركا تحــت البــاب الثــاني مــن القــانون )المنصــوص عنهــ
معنويـًا وال يشـترط فيـه ان يكـون  ، يمكـن للمـدير ان يكـون شخصـًا طبيعيـًا اوو اكثر من الشركاء او مـن غيـرهمأمدير 

إضـافة إلـى ذلـك، يحـدد . دولـة او نطـاق قـانوني آخـر أليبعة حاصاًل على ترخيص من هيئة االسواق او من هيئة تا
 و االلتزام بالنسبة للشركاء.مة قواعد االستثمار الصك التأسيسي بحرية تا

شــركة توصــية بســيطة تخضــع للنظــام  ، فكونهــاالخــاص االســتثمارامــا فــي مــا خــص النظــام الضــريبي لشــركة 
الضـريبية مباشـرة فـي ذمـة الشـركاء  لألغـراضرباح الشركة متحققة أات التوصية البسيطة وتعتبر الضريبي نفسه لشرك

 .صية، كل بنسبة ملكيته فيهاالشخ

 :لقانون هو تحقيق النتائج التاليةن الهدف االساسي من هذا اإعلى ما تقدم فبناء 

  .في االستثمار السرعة والمرونة -
 جذب المستثمرين. -
 .االستثمارية ذوي الخبرة فظاتلمحمديري ا تحفيز  -
 .القانوني ظامنالالخاص في  االستثمارشركات  توسيع نطاق -

 

 لذلك، 

 .جلس النيابي الكريم راجية اقرارهوهي إذ تحيله الى الم ،أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق

 


