
 
 
 
 

  (.S.A.L.T) التكنولوجیا متخصصة في مجال شركات الرامي إلى إنشاء قانون اقتراح
 .النائب ندیم بشیر الجمیّلمن قبل 

 

 األسباب الموجبة
 

أظھرت الدراسات االقتصادیة الحدیثة أھمیة االقتصاد الرقمي المبني على المعلومات، المعرفة، 
االبتكار والخدمات في تطویر االقتصاد، وقد تنبھت معظم الدول لھذا الواقع فسعت إلى إنشاء البنى 

اكبة ھذه التحتیة الرقمیة التي تسھل عملیة التواصل وتبادل المعلومات، وقد سعى لبنان إلى مو
 النھضة من خالل مجموعة من القوانین ساھمت في خلق بیئة حاضنة لھذا النوع من الخدمات. 

 

استكماالً لھذا المسار، كان االقتراح الحاضر الرامي الى إنشاء نوع جدید من الشركات المساھمة 
ة والذین المتخصصة بالتكنولوجیا تتوجھ بشكل أساسي إلى فئة الشباب أصحاب األفكار المبتكر

ً تجاریاً. في ھذا اإلطار قدم ھذا االقتراح  یرغبون بتأسیس شركات بغیة تطویرھا لتصبح مشروعا
للراغبین مجموعة من الحوافز فأعفى المؤسس من شرط وجوب توفر ثالثة شركاء لتأسیس شركة 

تى فتح مساھمة، كما شرط المركز وفتح لھ المجال لالنضمام في خطوة أولى إلى مجمع أعمال أو ح
شركة في منزلھ الخاص للتخفیف من األعباء، وبالنظر إلى رقم أعمالھا المتدني أعفاھا القانون أیضاً 
من شرط تعیین محام بأتعاب سنویة ومفوض مراقبة إضافي وبالتالي أبقى على الشروط األساسیة 

 المنصوص عنھا في قانون التجارة بالنسبة للشركات المساھمة. 
 

قدم القانون مجموعة من اإلعفاءات الضریبیة لتسھیل عملیة تأسیس ھذا النوع من على صعید آخر، 
الشركات لدى السجل التجاري وعفاھا من عدد من الضرائب والرسوم منھا الضریبة على الدخل 
والضریبة على القیمة المضافة وضریبة رسم الطابع المالي بغیة المساعدة في تطویر الفكرة التي 

 قابلة للحیاة.   اقتصادیةوتشجعیھ على خوض غمار ریادة األعمال إلنشاء وحدة  یحملھا المؤسس
 

 كان ھذا االقتراح نأمل إقراره، لذا 
 4/4/2019بیروت، في 
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 المادة األولى:
 الخاضعة لھذا القانون") الشركة" أو "شركة التكنولوجیا(في ما یلي: " التكنولوجیا شركاتتكون 
 :نوعین

قانون التجارة التي تحكم ھذه  ألحكاممن نوع الشركات المغفلة (المساھمة) وتخضع  إما - 1
دناه. ویجب في ھذه الحالة أن یذكر أالموّسعة  األحكامرض مع االشركات في كل ما ال یتع

ائق التي تصدر والنشرات وسائر الوث واإلعالناتبوضوح بجانب اسم الشركة في كل األوراق 
 ؛).S.A.L.T( "م.ل.ت."ش.عبارة عن الشركة 

لبنانیة أو أجنبیة رأسمال شركات  في أسھماً االتتملك ال أن  شرطنغ من نوع شركات الھولدا إمو - 2
، دون أدناه 2النشاطات المنصوص علیھا في المادة كل أو بعض یكون موضوعھا محصوراً ب

 .سواھا
 45حكام المرسوم االشتراعي رقم ألألحكام قانون التجارة وتلك الشركات في ھذه الحالة تخضع  

ویجب أن یذكر بوضوح  دناه.الموّسعة أ األحكامرض مع في كل ما ال یتعا 24/6/1983تاریخ 
والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن  واإلعالناتبجانب اسم الشركة في كل األوراق 

 ).S.A.L.T. – Holding( "قابضةشركة  -ش.م.ل.ت. " عبارة الشركة
ال تخضع لھذا القانون شركات االستثمار المنشأة بشكل شركات أدناه،  15مع مراعاة المادة   

ً فیھا بھدف اعادة بیعھا  ھولدنغ التي تكتتب بأسھم في شركات تكنولوجیا أو تشتري أسھما
 venture capitalشركات الـ)، بما فیھا returns on investmentوتحقیق عائدات استثمار (

المنشأة بشكل شركات  7/3/1996تاریخ  6116رار مصرف لبنان األساسي رقم الخاضعة لق 
 .ھولدنغ

 
 الثانیة:المادة 

 بكل أو بعض یحصر موضوع الشركة التي تكون من نوع الشركات المغفلة (المساھمة) - 1
 التالیة:واالقتصاد الرقمي النشاطات المتعلقة بمجال التكنولوجیا الحدیثة 

 .البرمجیاتتصمیم  -
 ).web and app design( اإلنترنتصیانة مواقع وتطبیقات على تصمیم و/أو   -
 ابتكاره أو تصنیعھ. وتصنیع أدوات التكنولوجیا وتسویق ما تمّ  ابتكار -
 

 
 
ذكاء االصطناعي األمن السیبراني والحول موضوع رقمیة تقدیم استشارات وتحالیل  -

)artificial intelligence ( الطابع الشخصيذات والبیانات. 
 .اإلنترنتعبر حصریاً البیع والتسویق وتقدیم الخدمات على اختالف أنواعھا  -

یحصر موضوع الشركة التي تكون من نوع شركات الھولدنغ أعاله،  )2( 1مع مراعاة المادة  - 2
 .24/6/1983تاریخ  45من المرسوم االشتراعي رقم  2بالنشاطات المذكورة في المادة 

 
 الثالثة:المادة 

ً لما ھو محدد حصراً یحظّر على الشركة القیام بأي أعمال خارجة عن موضوعھ  2في المادة ا وفقا
 من ھذا القانون. 17المنصوص علیھا في المادة  اتالعقوبتطبیق تحت طائلة  أعاله
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 الرابعة:المادة 
الشركة خاص بشركات سجل لدى محكمة الدرجة األولى التي یقع في نطاقھا مركز یُنشأ  أ.   -1

 التكنولوجیا.
عطى الشركات المساھمة و/أو شركات الھولدنغ المؤسسة في لبنان قبل تاریخ نفاذ ھذا تُ  ب. 

أعاله مھلة ستة  2القانون والتي كانت تمارس فعالً النشاطات المنصوص عنھا في المادة 
، شرط أن لمذكورإلجراء التسجیل في السجل الخاص اتاریخ نفاذ ھذا القانون أشھر من 

 .أعاله 2المنصوص عنھا في المادة یُعّدل موضوعھا لیُحصر بالنشاطات 
في حال عدم تسویة أوضاع تلك الشركات خالل المھلة المذكورة، تبقى خاضعة لقانون  ج. 

(حسب الحالة) وال یطبق  24/6/1983تاریخ  45رقم التجارة و/أو للمرسوم االشتراعي 
 اجراء تسجیلھا وفقاً ألحكام ھذه المادة. علیھا ھذا القانون لحین

 )1(تُعفى الشركات المساھمة وشركات الھولدنغ التي تتحول الى شركات تكنولوجیا وفقاً للفقرة  -2
أعاله من إبراز براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الجراء التسجیل 

 في السجل الخاص.
 

 
 
 
 
 

 الخامسة:المادة 
وتعفى من موجب وجود أشخاص أو أكثر، مساھم واحد لبناني أو أجنبي من  شركة التكنولوجیا تتألف

 من قانون التجارة. 144، كاستثناء للمادة إدارتھاطبیعیین أو معنویین لبنانیین في مجالس 
 

 السادسة:المادة 
جنبیة. ویكون الحد األدنى للرأسمال و بعملة أداً بالعملة اللبنانیة أمحدیكون رأسمال شركة التكنولوجیا 

 .جنبیةما یوازي ھذا المبلغ بالعملة األ وألیرة لبنانیة  خمسة مالیینالمذكور 
 

 السابعة:المادة 
براءة ذمة صادرة  إبرازمن شركة التكنولوجیا تُعفى من ھذا القانون،  16مع االحتفاظ بأحكام المادة 

 .يسجل التجارال، خاصةً لدى اإلداریةعن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للقیام بالمعامالت 
 

 الثامنة:المادة 
شرط أن یشغلوا مناصب  لقانون الضمان االجتماعي األشخاص الطبیعیین المساھمین إخضاعیمكن 

و/أو عقد ادارة  بموجب عقد عمللقاء أجر وذلك منذ سنتین على األقل اداریة في الشركة 
)management contract.( 
 

 التاسعة:المادة 
 تعفى الشركة من: - 1

تأسیس على  ینالمتوجبرسم الطابع المالي ورسم تعاضد القضاة ورسم نقابة المحامین  أ.
 وتسجیلھا في السجل التجاري. الشركات المساھمة
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على زیادة  ینالمتوجبرسم الطابع المالي ورسم تعاضد القضاة ورسم نقابة المحامین  ب.
 رأسمال الشركة.

 التي توقعھا الشركة.والفواتیر العقود نسخ  كلرسم الطابع المالي على  ج.
 على أن تبقى الشركة خاضعة لموجب التصریح.ضریبة الدخل على األرباح  د.

 أعاله:  )1( الفقرةبف العمل یتوقّ  - 2
 
 
 

الخاص المنصوص عنھ خمس سنوات على تسجیل الشركة في السجل  بتاریخ انقضاء مدة أ.
 ؛أعاله 4في المادة 

 ملیاريمبلغ الشركة  رقم أعمالأو في بدء السنة المالیة التي تلي السنة التي یتجاوز خاللھا  ب.
  ل.ل.؛

 .یأتي أوالً یھما أ
 

 العاشرة:المادة 
الشركة (بما في ذلك رباح على المساھمین توزیع أنصبة أبأي شكٍل من األشكال  یجوزال   -1

ً للمادة  المساھمین الذین یملكون من ھذا القانون و 11بالنسبة الى أسھم الخزینة التي تملكھا وفقا
ً أسھم ً للمادة  ا والمساھمین الذین  من ھذا القانون 11مجانیة موزعة علیھم لغایات تحفیزیة وفقا
 ). من ھذا القانون 12ون أسھماً تبعاً لممارسة حقوق خیار وفقاً للمادة یملك

 :أعاله )1( الفقرةبیتوقّف العمل  -2
بتاریخ انقضاء مدة خمس سنوات على تسجیل الشركة في السجل الخاص المنصوص عنھ  أ.

 أعاله؛ 4في المادة 
ملیاري مبلغ أو في بدء السنة المالیة التي تلي السنة التي یتجاوز خاللھا رقم أعمال الشركة  ب.

 ؛ ل.ل.
 أیھما یأتي أوالً.

 
 الحادیة عشرة:المادة 

 treasury(عادیة أسھم خزینة  صدارإلمساھمي الشركة  للجمعیة العمومیة غیر العادیة یجوز - 1
shares(، موالھا االحتیاطیة الحرة، عن طریق استعمال أبقیمتھا االسمیة  الشركة تكتتب بھا

رئیس مجلس لى إ(حسب الحالة)  مجلس االدارةبقرار من المساھم الوحید أو ویتم توزیعھا 
و/أو أجراء الشركة و/أو مدرائھا االدارة و/أو أعضائھ الذین یشغلون مناصب اداریة و/أو 

 لغایات تحفیزیة.مستشاریھا 
 
 
 

 
 
ً للشركة بقرار من  - 2  (حسب الحالة) الجمعیة العمومیة العادیةالمساھم الوحید و/أو ویجوز أیضا

عن طریق استعمال  بالقیمة االسمیةمن المساھمین الذین یرغبون ببیعھا  بعض األسھم شراء
 أسھم خزینة عادیة وذلك للغایة المذكورة أعاله. إلىوتحویلھا  موالھا االحتیاطیة الحرة،أ
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من قانون التجارة  105في المادة  عنھابكل الحقوق المنصوص أسھم الخزینة العادیة تتمتع  - 3
وحق األفضلیة  المشاركة في النقاش والتصویت في الجمعیات العمومیةالحضور وباستثناء حق 

 .في االكتتاب عند زیادة رأس المال
رئیس  إلىو/أو توزیعھا  المساھمینشرائھا من صدار أسھم الخزینة العادیة و/أو إتعفى عملیة  - 4

أجراء الشركة و/أو مدرائھا مجلس االدارة و/أو أعضائھ الذین یشغلون مناصب اداریة و/أو 
یرادات رؤوس األموال إالضریبة على كل الضرائب والرسوم بما في ذلك من و/أو مستشاریھا 

 المنقولة.
التي تملكھا وفقاً ألحكام ھذه المادة العادیة نة تعفى الحصة التي تعود للشركة بالنسبة ألسھم الخزی - 5

 األرباح. من الضریبة على توزیع أنصبة
 من رأسمال الشركة. %20 أسھم الخزینة العادیة في أي حال نسبةتعدى تال یجوز أن  - 6
 

 الثانیة عشرة:المادة 
/أو لمجلس االدارة منح رئیسھ و زیحق للجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي الشركة أن تجی - 1

و/أو مستشاریھا و/أو مدرائھا الذین یشغلون مناصب اداریة و/أو ألجراء الشركة  أعضائھ
العادیة على أن  تولیھم حق االكتتاب بعدد من أسھم الشركة) stock options(حقوق خیار 

تجارة باستثناء حق من قانون ال 105في المادة  عنھاتتمتع تلك األسھم بكل الحقوق المنصوص 
 .المشاركة في النقاش والتصویت في الجمعیات العمومیةالحضور و

منح فیھا حقوق الخیار الشروط التي تُ (حسب الحالة)  اإلدارةلس مجالمساھم الوحید أو یحدد  - 2
 .باألسھماالكتتاب  وأسعاروتواریخ استحقاقھا والمھل المعطاة لممارستھا 

ً لن حقوق الخیار الممنوحة إ - 3  ن یمارس حقھقابلة للتداول، وللمستفید منھا أ ھذه المادة غیروفقا
خالل المھلة المحددة لممارستھ،  ذلك. في حال وفاة صاحب حق الخیارضمن المھلة المحددة ل

 ن ة أللموصى لھم في ھذه الحال أوالموصى لھم ویعود للورثة  أوورثتھ  إلىینتقل ھذا الحق 
 

 
 
 

ً شھر من تاریخ الوفاة أأمھلة ستة  یمارسوه ضمن  تبقیة لممارسة حق الخیار تكن المھلة الم یا
 المذكور.

بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة ة ن ممارسة حقوق الخیار توجب زیادة رأسمال الشركإ - 4
 الخیار، غیر أنھ، یحقسھم المكتتب بھا نتیجة لممارسة حقوق بمبلغ یوازي القیمة االسمیة لأل

ً (حسب الحالة)  اإلدارةلمجلس  للمساھم الوحید أو  وأ أن یقرر استبدال زیادة رأس المال، كلیا
 ً في محفظة  األسھمذا توافرت ھذه إسھم الشركة بالسعر المحدد لالكتتاب أ، بتفرغ عن جزئیا

من ھذا القانون، وفي ھذه الحالة تعفى الشركة من ضریبة ربح  11المادة  ألحكام نتیجةالشركة 
 التحسین ومن الضریبة على إیرادات رؤوس األموال المنقولة.

 
 :الثالثة عشرةالمادة 

ذا نص نظام الشركة على ذلك إالجمعیات العمومیة خارج لبنان و اإلدارةیمكن عقد اجتماعات مجلس 
 156المادتین على أنھ یجب أن تنعقد الجمعیة العمومیة العادیة السنویة في لبنان، مع االحتفاظ بأحكام 

 من قانون التجارة. 181و
 

 الرابعة عشرة:المادة 
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من بموجب قرارات خطیة یتم توقیعھا الجمعیات العمومیة  و/أو اإلدارةمجلس  مقررات یجوز اتخاذ
 االجتماع والتداول. إلىدون الحاجة المساھمین من جمیع و/أو  اإلدارةأعضاء مجلس جمیع قبل 

 
 الخامسة عشرة:المادة 

الخاضعة لقرار مصرف لبنان   venture capitalیجوز لشركات الھولدنغ، بما فیھا شركات الـ
االستثمار في ترید المنشأة بشكل شركات ھولدنغ، والتي  7/3/1996تاریخ  6116األساسي رقم 

) ً  bridgeشركات التكنولوجیا الخاضعة لھذا القانون، أن تمنح الشركات المذكورة تمویالً مؤقتا

financing أسھم ( إلى) و/أو قروض قابلة للتحویلconvertible loans ذا كانت حصتھا إ) حتى
 45من المرسوم االشتراعي رقم  2المادة  ألحكامكاستثناء رأسمالھا تقل عن العشرین بالمئة،  في

، على أن تستثمر تلك الشركات فعالً في شركات التكنولوجیا خالل مھلة أقصاھا 24/6/1983تاریخ 
 سنة من تاریخ توقیع عقد التمویل المؤقت و/أو عقد القرض القابل للتحویل الى أسھم.

 
 
 

 السادسة عشرة:المادة 
ً لألحكام  -1 في قانون  عنھاالمنصوص التي ترعى حل وتصفیة الشركات وتصفى الشركة وفقا

  في كل ما ال یتعارض مع األحكام أدناه. وفي قانون الموجبات والعقود التجارة
عفى المصفون من وضع المیزانیة السنویة ونشرھا في حال تجاوزت مدة التصفیة عاماً واحداً، یُ  -2

 تجارة.من قانون ال 223وذلك كاستثناء ألحكام المادة 
فور ایداع محاضر الجمعیة العمومیة المتعلقة بالحل والتصفیة وتعیین المصفي والمصادقة على  -3

بلّغ نسخة عنھا الى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المصفین في السجل التجاري، تُ  تقریر
عي عطى الصندوق الوطني للضمان االجتماوالى وزارة المالیة بواسطة السجل التجاري ویُ 

بوجود أي السجل التجاري  البالغمن تاریخ التبلیغ ووزارة المالیة مھلة شھرین على األكثر 
  .متوجبة على الشركة مبالغ

في حال لم یتبلّغ السجل التجاري خالل المھلة المذكورة أي اشعار من قبل الصندوق  أ.
الشركة لصالح أي وزارة المالیة بتوجب أي مبالغ على /أو الوطني للضمان االجتماعي و

ً لألصول من  منھما، یتخذ القاضي المشرف قراراً بانجاز معامالت الحل والتصفیة وفقا
من أي من الصندوق الوطني للضمان  اإلستحصال على براءة ذمةالى دون الحاجة 

 .االجتماعي و/أو وزارة المالیة
السجل التجاري  المالیةأما في حال أبلغ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و/أو وزارة  ب.

اتخاذ االجراءات بوجود أي مبالغ مستحقة بذمة الشركة ألي منھما، فیترتب على الشركة 
براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على الالزمة لالستحصال 

یتخذ عندئٍذ القاضي (حسب الحالة) وابرازھا في السجل التجاري ل وزارة المالیة/أو و
 .رف قراراً بانجاز معامالت الحل والتصفیة وفقاً لألصولالمش

 
 السابعة عشرة:المادة 

 : أعاله 10و/أو  3، 2المواد الشركة  خالفتفي حال 
وتستحق في ھذه الحالة بذمة  9المنصوص عنھا في المادة الضریبیة  اإلعفاءاتكل الشركة تفقد  - 1

 ، وذلك بمفعول رجعي.المادة المذكورةالشركة كل الرسوم والضرائب المنصوص عنھا في 
 لیھ مال االحتیاط.إباأللف من رأسمال الشركة مضافاً  4تخضع الشركة لغرامة قدرھا  - 2
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 ستة لغایةویتعرض المساھم الوحید أو أعضاء مجلس االدارة (حسب الحالة) لعقوبة حبس  - 3
أو احدى ھاتین  .ل.ل 000,000,40ل.ل. و 000,000,20أشھر وغرامة تتراوح بین 

 العقوبتین.
 

 الثامنة عشرة:المادة 
أو عقد ادارة عن طریق توقیع عقد عمل ال سیما من ھذا القانون  8یتعرض كل مساھم یخالف المادة 

تتراوح أشھر وغرامة  ستة لغایةصوري بغیة االستفادة من قانون الضمان االجتماعي لعقوبة حبس 
 ل.ل. أو احدى ھاتین العقوبتین. 000,000,40ل.ل. و 000,000,20بین 

 
 اسعة عشرة:لتاالمادة 

 نشره في الجریدة الرسمیة.یوماً من تاریخ  90نافذاً بعد القانون یصبح ھذا 
 

*** 
 النائب ندیم الجمیّل


