
 

 ألعمال التجارية في البرازيلا

 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة

 

 "Ltda" هي أكثر أنواع الكيانات القانونية التي أنشأتها الشركات. تتمثل الخصائص الرئيسية لـ ".Ltda" الشركات ذات المسؤولية المحدودة

ومع ذلك ، فإن جميع مالكي الحصص يكونون مسؤولين في تحديد مسؤولية كل من أصحاب الحصص ، والتي تقتصر على مقدار حصته. 

 .بالتضامن والتكافل عن كامل حصص رأس المال الحصري حتى يتم دفعها بالكامل

 مالكي الحصص: -أوال 

ين أن يكون هناك على األقل اثنان من مالكي الحصص الذين ال يلزم أن يكونوا مواطنين برازيلي هذا النوع من الشركات يطلب القانون من

 ويمكن أن يكونوا إما أفراد أو كيانات قانونية, مع بعض االستثناءات القليلة.

 ".RNE"  يجب أن يكون لدى األفراد األجانب الراغبين في االحتفاظ بنظام الحصص في الشركة وثيقة إقامة صالحة •

يم في البرازيل ومصرح له يجب أن يكون حاملو الحصص غير المقيمين في البرازيل ممثلين بشكل رسمي من قبل شخص مق •

 .باستالم أوامر و مذكرات االستدعاء أو اإلخطارات نيابة عن الحصة األجنبية أو المساهم

 :رأس مال الشركة -ثانيا 

 كقاعدة عامة ، ال يفرض التشريع البرازيلي الحد األدنى أو الحد األقصى لرأس المال على الشركات ، إال في حالة المؤسسات المالية وبعض

 .الكيانات القانونية األخرى ذات األغراض التجارية المحددة

 :النظام األساسي - ثالثا

، الذي يحدد الحكم  "contrato social من خالل التوقيع على وثيقة تسمى النظام األساسي "  الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم تشكيل

الحصص. يجب أن تحتوي على أحكام واضحة بشأن حقوق التصويت ، وصالحيات األساسي ، وكما هو الحال ، العالقة بين الحاصلين على 

 .اإلدارة ونقل حصص رأس المال

 :دارةاإل -رابعا 

يمكن إدارة هذا النوع من الشركات من جانب واحد أو أكثر من المالكين ، أو بواسطة شخص ثالث معين من قبل الحاصلين على حقوق الملكية 

 .عن طريق قرار منفصلإما في عقد التأسيس أو 

 .يمكن تعيين األجانب لشغل مناصب إدارية ، بشرط أن يكون لديهم تأشيرة دائمة صالحة •

 :نشر البيانات المالية -خامسا 

، وهي نوع آخر من الشركات  (sociedade anônima)شكليات قانونية أقل من الشركات األخرى  بشكل عام ، تملك الشركات المحدودة

 .ها بشكل عام من قبل شركات كبيرة جدا ترغب في تداول أسهمها في البورصةالتي تم تأسيس

المعلومات  الشركات المحدودة يجب عدم نشر أي بيانات مالية في الجرائد الرسمية أو الصحف الخاصة الكبرى. أيضا ، ونادرا ما تكشف

 .المالية األساسية ، مثل النفقات التشغيلية أو أرباح نهاية العام

 :متطلبات التسجيل وتوقيت التأسيس - اسادس

 يقدم إلى مجلس التجارة النظام األساسي للشركة والتعديالت الالحقة لألحكام، بما في ذلك تحويل حصص رأس المال.

 .يوًما 60-45بشكل عام في حوالي  حيث تصبح ضمن السجالت العامة.و ال توجد متطلبات أخرى لإلفصاح عنها, كما يمكن تأسيسها 



 
 

 

 لشركات المحدورة:ل ضريبيال الإلثبات –ا ابعس

لاير برازيلي ، يمكن أن يكون مؤهالً كشركة صغيرة ويستفيد من التخفيضات  360،000في حال كان حجم أعمال الشركة السنوية أقل من 

الحجم ويمكن أن تخضع كذلك مليون لاير برازيلي تتأهل كشركات صغيرة  4،8الضريبية. الشركات التي يقل معدل دورانها السنوي عن 

 .لمزايا ضريبية

 

 نصيحة مهنية:

التنظيمي. كما يمكن  االلتزامعملية إنشاء سلسة لشركتك ولضمان للحصول على بالمشورة المهنية في مرحلة مبكرة  االستعانةمن المستحسن 

ة أن تساعدك المشورة القانونية المتخصصة في إعداد العقود المناسبة مع شركائك ومورديك وعمالئك مما قد يمنع المخاطر المالية والقانوني

 المستقبلية.

 

 أو االستفسارات. ا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيحال تتردد في االتصال بنا إذ
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