
 قانون الشركات التجارية اليمني
 م7991لسنة ( 22)قانون رقم 

 بشأن الشركات التجارية
 :باسم الشعب 

 :رئيس الجمهورية 
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية 

 .م بشأن الشركات التجارية 1991لسنة ( 43)وعلى القانون رقم 
 .وبعد موافقة مجلس النواب 

 :أصدرنا القانون اآلتي 
 

 الباب األول
 تعاريف وأحكام عامة

  (قانون الشركات التجارية)يسمى هذا القانون  ( :7)مادة 
كل منها ماا لام يانل علاى  يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إلى جانب ( :2)مادة 

 :خالف ذلك 
 .الجمهورية اليمنية :   الجمهورية      
 .وين والتجارة وزارة التم:     الوزارة        
 .وزير التموين والتجارة :    الوزير          
 .السجل التجاري :  السجل           
 .النظام األساسي للشركة :  نظام الشركة     
 .عقد تأسيس الشركة :    العقد           
                  أمااااااين السااااااجل التجاااااااري المكلااااااف بتسااااااجيل التجااااااار والشااااااركات: أمااااااين السااااااجل      

 .التجارية في وزارة التموين والتجارة 
 .هو مدير عام اإلدارة العامة للشركات : المراقب         
القضاايا                    الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصها البت فاي: المحكمة         

 .المتعلقة بأحكام هذا القانون 
 .حدد نوعها حسب سياق النل أي شركة تجارية ، ويت: الشركة          
 .الهيئة العامة للمساهمين : الجمعية العامة  
أي شااااااركة يكاااااون مركزهاااااا الرئيسااااااي أو تكاااااون م سساااااة خااااااار                   : الشاااااركة األجنبياااااة  

 .الجمهورية 
 

علاى جمياع الشاركات  يعتبر هاذا القاانون جاز ان مان قاانون التجاارة وتساري أحكاما  ( :3)مادة 
 .في هذا القانون أو يقع فيها مركزها الرئيسي  الم سسة في الجمهورية والواردة التجارية

 :  4مادة 
الشااركات التجاريااة عقااد يلتاازم بمقتضااا  شخصااان أو أكماار يشااترك كاال ماانهم فااي  - 1          

أو عمل ، ويقتسم مع غير  ما ينشأ عان  مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال
 .  و خسارة ربح أ هذ  المشاريع من

يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقان ألحكام هاذا القاانون وللمراقاب أو أماين  - 2          
شركة م لفة خالفاان ألحكاما  ،وللمتضارر أن يطعان  السجل أن يرفض تسجيل أي

 .القضا  أو يمبت أنها م لفة طبقان للقانون أمام



لنظام وفقان لما ورد في أحدهما ويساتكمل باالرجوع يفسر أي نل ورد في العقد أو ا ( :5)مادة  
يتعااارض مااع  إلااى أحكااام هااذا القااانون وقااانون التجااارة والعاارف التجاااري بمااا ال

 .القانون  صراحة النل في هذا
 ( :6)مادة  

قبلهاا أو باسام   يجوز تسجيل شركة باسم شركة أخرى مساجلة فاي الجمهورياة ال  - 1          
 .لى االلتباس أو الغش يشبه  بدرجة ت دي إ

يسااتمنى مااان حكااام الفقاارة الساااابقة الشاااركات ذات األسااما  المتماملاااة أوالمتشاااابهة  - 2          
والمسااجلة قباال صاادور هااذا القااانون وللمحكمااة المختصااة وحدهاالفصاال فااي الناازاع 

 .الناشئ عن التمامل أو التشاب  في األسما  
  ( : 1)مادة 

الشااركات المسااجلة  ماان هااذا القااانون تعتباار جميااع( 6)حكااام المااادة مااع مراعاااة أ - 1          
قباال العماال بهااذاالقانون قائمااة بشااكل  بمقتضااى القااوانين النافااذة فااي الجمهوريااة

مشاروع علاى أن تعادل أوضااعها ماع أحكاماا  خاالل مدةأقصااها سانة مان تاااري  
 .وإال اعتبرت غير مسجلة  نفاذ 

المسئولية المحادودة تعاديل  ركات المساهمة والشركات ذاتيحق لمجالس إدارة الش - 2          
أحكام أنظمتها وعقودها المخالفة لهذاالقانون وكذلك إضافة األحكام التي يقتضايها 
هذا القانون دون الرجوع إلى جمعياتها العامة خال فترة التعديل المحددة في الفقرة 

العامة علمان بذلك فاي أول السابقة من هذ  المادة على أن يحيط المجلس الجمعيات 
 .اجتماع تعقد  

القااانون لألحكااام  تخضااع إجاارا ات تعااديل أوضاااع الشااركات وفقااان ألحكااام هااذا  - 4          
 .والنشرالواردة في   واإلجرا ات الخاصة بالتأسيس والتسجيل

فاان يكاون مخال يجاب أن يكاون غارض الشاركة التجارياة عماالن تجارياان مشاروعان وال ( :8)مادة  
 .للقوانين النافذة 

تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هاذا القاانون مان الناوعين التااليين مان  ( :9)مادة  
 :الشركات 
 :شركات األشخال وتضم الشركات التالية   -أ             

 .شركة التضامن   - 1              
 .شركة التوصية البسيطة   - 2              

 .شركة المحاصة   - 4              
 :شركات األموال وتضم الشركات التالية   -ب            

 .شركة المساهمة   - 1              
 .شركة التوصية باألسهم   - 2              
 .الشركة ذات المسئولية المحدودة   - 4              
شااركة ال تتخذأحااد هااذ   ن النافااذة فاالن كاالمااع عاادم اإلخااالل بمااا ورد فااي القااواني -              

تسجيلها على أن يكون األشخال الذين تعاقدوا باسمها مسئولين  األشكال تعتبر باطلة وال يجوز
تجاا  الغيار عان االلتزاماات الناشائةعن هاذا  شخصيان تجا  بعضهم ومسئولين شخصيان بالتضاامن

 .التعاقد 
ريااة باسااتمنا  شااركات المحاصااة بعقااد مكتااوب يجااب إمبااات جميااع الشااركات التجا ( :71)مااادة  

نال   يمبات بجمياع وساائل اإلمباات وجودالشاركة أو وجاـود أي ويجـوز للغير عند االقتضا  أن
كماا يجاوز للغيار االحتجاا  .. تجاا  الغيار  يختل بهاا  وال يجاوز للشاركا  االحتجاا  باالبطالن

الغير اعتبرت الشاركة كاأن  لى طلب بالبطالن في مواجهة الشركا  ، وإذا حكم بالبطالن بنا ن ع
 لاام تكاان بالنساابة إلياا  ويكااون األشخااـال الااذين تعاقاادوا معاا  باساام الشااركة ساائولين شخصاايان 

 .وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن هذا العقد 



تتمتااع جميااع الشااركات التجاريااة الم لفااة بموجااب هااذا القااانون باسااتمنا  شااركة  ( :77)مااادة  
 .االعتبارية المحاصة بالشخصية 

 ( :  72)مادة  
مركزهاا الرئيساي فاي  تسري أحكام هذا القانون علاى كال شاركة ت ساس أو تتخاذ - 1           

 .الجمهورية 
تسري على الشركات األجنبية التي تزاول نشاطها في الجمهورية عن طريق فتح  - 2           

 .نبية ووكاالتهاالقانون الخال بالشركات األج فرع أو وكالة فيها أحكام
 ( :73)مادة  

مع مراعااة ماا هاو منصاول عليا  فاي هاذا القاانون مان أساباب خاصاة النحاالل  - 1           
 :كذلك ألحد األسباب العامة اآلتية  بعض أنواع الشركات تنحل الشركة

 .إذا انقضت مدتها المحددة في العقد ولم تجدد  -أ               
 .تحديد مدة لها انتهى المشروع الذي أسست الشركة إلتمام  بدونإذا  -ب               
 .إذا زال موضوع المشروع الذي أسست الشركة من أجل   -                
 .بجميع التزاماتها إذا اتفق جميع الشركا  على حل الشركة شريطة الوفا  -د               
عادلاة بناا ن علاى طلاب  حال الشاركة ألسابابيجوز للمحكمة المختصة أن تقضي ب - 2           

 .الشركا  أو أحدهم 
                         

 الباب الثاني
 شركات األشخاص

 
 الفصل األول

 شركات التضامن
 

شااركة التضااامن هااي الشااركة التااي يكااون جميااع الشااركا  فيهااا  مساائولين بصاافة   ( :74)مااادة 
 .ميع عقودها والتزاماتها وج شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة

 ( :75)مادة 
يتاألف اساام شااركة التضااامن ماان أسااما  جمياع الشااركا  وألقااابهم أو ماان ألقااابهم فقااط أو ماان  - 1

أو وشاركا هم أو ماا هاو فاي معناهاا ، (" وشاركا ")أسما  وألقاب عادد مانهم ماع إضاافة عباارة 
 .هيئتها الحالية و ويجب على الدوام أن يتوافق اسم الشركة مع واقعها ونشاطها

إال                 يجوز لشركة التضامن إدرا  أي شخل غير شاريك فاي اسام الشاركة ال – 2
 .بعد موافقة الوزارة وصاحب الشأن كتابة 

 .اسمان مبتكران إلى اسم الشركة مراعاة ما ورد في الفقرة األولى من هذ  المادة يجوز إدخالمع  
 ( :76)مادة  
                أو محااااااادودة" محااااااادودة"ضااااااامن اسااااااام شاااااااركة التضاااااااامن عباااااااارة اليجاااااااوز أن يت - 1

تسجيل شركة التضامن في ساجل  يجوز أو ما في معناها ،وال" محدودة بالتضامن"المسئولية أو 
 .التجاري إذا تضمن اسمها ممل هذ  العبارات  الشركات أو شهرها في السجل

مضامونها وفقاان ألحكاام الماادة  ا الجدياد ماعيجوز تغييار اسام الشاركة علاى أن يتوافاق اسامه - 2
حقوقها أوالتزاماتها قبل الغير ويجب أن يسجل التغيير في  سجل  السابقة وال ي مر هذا التغييرفي

 .الشركات والسجل التجاري 
 ( :71)مادة 

 .رسمية مومقة لدى جهة رسمية  يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبان إما على وميقة عادية أو - 1
مان الوميقاة نسا  بقادر عادد  إذا كان عقد الشركة مكتوبان علاى وميقاة عادياة وجاب أن تكتاب - 2

 .الشركا  يحتفظ كل منهم بنسخة 



عن أية تعديالت تطرأ على  يجب أن يكتب أي تعديل طـرأ على عقد الشركة ويبلغ المراقب - 4
 .العقد ويشهر في السجل التجاري 

 ( :78)مادة  
 علي  أن يقوم بالخادمات التاي شركا  بأن يقدم حصت  في الشركة عمالن وجبإذا تعهد أحد ال - 1

 .بما كسب  اعتباران من مزاولة العمل الذي قدم كحصة في الشركةتعهد بها وعلي  أن يقدم كشفان 
ما يتمتع ب  من سمعة   ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل  من نفوذ أو على - 2

 .مالية
فال ينقضي التزاما  للشاركة  ت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون ل  في ذمة الغيرإذا كان - 4
قبل الشركة ويكون الشريك مسئوالن عان تعاويض الضارر إذا لام  إذا استوفيت هذ  الديون من إال

 .توف هذ  الديون عند استحقاقها
مان خساارة كاان  إعفائا  إذا اتفق في عقد الشاركة علاى حرماان أحاد الشاركا  مان الاربح أو - 3

الشاريك الاذي لام يقادم غيار عملا  مان الخساارة إذا لام  العقد باطالن إنما يجوز االتفاق على إعفاا 
 .يقرر ل  أجر عن عمل  باإلضافة إلى حصت  من الربح 

 :يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية  ( :79)مادة  
 .تاري  إجرا  العقد ومكان   -أ            

 .أسما  الشركا  وعناوينهم وجنسياتهم  -ب            
 .اسم الشركة  -             
 .مركز الشركة الرئيسي  -د            
 .نوع الشركة  -هـ           
 .هدف الشركة ونطاق عملها  -و            
يك حصاة كال  شار مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك ، وإذا لم يعين العقاد -ز            

اتفااق أو عارف يقضاي بغيار  تعتبر حصل الشركا  متساوية القيمة ما لام يوجاد
 .ذلك 

 . أسما  الشركا  المفوضين بلدارة شئون الشركة والتوقيع عنها  -ح            
 .مدة الشركة إذا كانت هذ  المدة محدودة  -ط            
 الشركا  التزاماتهم األحكام والشروط األخرى المنظمة لحقوق  -ي            

ماا يطارأ عليا   يجب أن يشهر تأسيس شركة التضامن بتسجيل عقد تأسيساها وكال ( :21)مادة  
لدى إدارة الشركات والسجل التجاري في مركز  من تعديل وتحفظ نسخة من العقد واي تعديالت

عقد تأسيس يكون فيها المركز الرئيسي للشركة وذلك خالل شهر واحد من تاري   المحافظة التي
 الشركة أو إجرا  التعديالت 

 : تسجل شركات التضامن وفقان لإلجرا ات التالية  ( :27)مادة  
موقعان مان الشاركا  جميعاان  يقدم طلب التسجيل إلى المراقب وترفق النسخة األصلية من العقد -أ 

هاذا البياان لادى أو من يفوض  خطيان بذلك ، ويجوز توقيع  مع بيان يوقع  كل منهم أمام المراقب
 :تتضمن البيانات التالية وفق االستمارة التي تحددها الوزارة على نسختين المحكمة

 .تاري  تقديم الطلب   - 1               
 .اسم الشركة   - 2               
 .نوعها   - 4               
 .غايتها ونطاق عملها   - 3               
 .سمالها رأ  - 5               
 .أسما  الشركا  وحصة كل منهم في رأس المال   - 6               
 .مركزها الرئيسي وعنوانها   - 7               
 .المدير أو المدرا  المفوضين بالتوقيع عنها   - 8               
 .مدة الشركة إذا كانت لها محددة المدة   - 9               



بموجب عقدها المرفق  يل من المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركةيوقع طلب التسج -ب 
. 
 ( :22)مادة  

بيانااات طلااب  للمراقااب حااق رفااض تسااجيل الشااركة إذا تبااين لاا  أن فااي عقاادها أو - 1           
 .العام  التسجيل أو غايتها ما يخالف القانون أو النظام

لا  أن ياأمر  قرار الرفض إلاى الاوزير الاذي يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من - 2           
 .بتسجيل الشركة وفقان للقانون 

إذا رفض الوزير تظلم صاحب العالقة يحق ل  أن يطعن بقرار الوزير لدى الجهة  - 4           
 .القضائية المختصة 

إذا وافااق المراقااب أو الااوزير أو الجهااة القضااائية علااى تسااجيل الشااركة حسااب  - 3           

وم التسجيل المقررة فاي قتضى الحال يقوم المراقب باستكمال إجرا ات التسجيل بعداستيفا  رسم
 .واألنظمة النافذة الالئحة 

 ( :23)مادة  
بالتوقيع نسخة من  بعد استكمال إجرا ات التسجيل ، يقوم المراقب بتسليم المفوض - 1           

وتاريخا  والرسام المساتوفى بعاد إلصااق الطاابع  التساجيل استمارة طلب التسجيل مبينان فيهاا رقام
إدارة الشاركات والتوقياع  المقررة إلعطا  النس  أو الصور وختم النساخة بخااتم "الدمغة" المالي
 .عليها 

يحااتفظ المراقااب بعقااد الشااركة األصاالي ونسااخة طبااق األصاال ماان اسااتمارة طلااب  - 2           
 .ينة في الفقرة السابقة التسجيل ممبتة عليها إجرا ات التسجيل المب

ظااهرمن مكتاب  على الشركة أن تحتفظ باالستمارة التي تمبت تساجيلها فاي مكاان - 4           
 .مركزها الرئيسي 

مصاادقة ماان  للشااركة أن تحصاال علااى العاادد الااذي تحتاجاا  ماان هااذ  االسااتمارة - 3           
 .رة المقر "الدمغات"المراقب بعد دفع الرسوم وإلصاق الطوابع 

 ( :24)مادة  
اليجوز لشاـركة التضاامن أن تباشار أعمالهاا إال بعاد اساتكمال إجارا ات تساجيلها  - 1           

 .لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري 
بغراماة قادرها  إذا خالفت الشركة حكم الفقرة الساابقة يعاقاب كال شاريك متضاامن - 2           

 .في التسجيل  لغرامة عن كل سنة تأخيرخمسة آالف لاير وتضاعف ا
 ( :25)مادة  

الشااركة وفااق  يجااب التقاادم بطلااب تسااجيل كاال تغيياار يطاارأ علااى أحااد بيانااات عقااد - 1           
نسااختين مصااحوبة بالنسااخة األصاالية للعقااد   االسااتمارة المعاادة ماان الااوزارة لهااذا الغاارض علااى

وذلاك  ن يفوضا  أو المحكماة المختصاة ،الشاركا  أماام المراقاب أو ما المعدل موقعاة مان جمياع
 .خالل شهر واحد من تاري  وقوع التغيير 

اساتيفا  الرساوم  تتبع في تسجيل التغيير اإلجارا ات المتبعاة لتساجيل الشاركة بعاد - 2           
 .من االستمارة التي تمبت تسجيل التعديل  المقررة لتسجيل التعديل وتسلم الشركة نسخة

 طبق أحكام الفقرة ت - 4           
 من المادة السابقة إذا خالفت الشركة أحكام الفقرة ( 2)               
 .من هذ  المادة ( 1)               

 ( :26)مادة  
لادى                 التخلف عن ايداع وميقة عقد التأسايس للشاركة أو عادم تساجيل  - 1           

الشاركة ويجعال جمياع الشاركا   تجاري ي دي إلاى بطاالنإدارة الشـركات وشهرها في السجل ال
 .بوج  التضامن  عند وقوع الضرر للغير مسئولين



                التخلااااف عاااان ذكاااار ناااال يهاااام الغياااار فااااي وميقااااة عقااااد التأساااايس المودعااااة - 2           
 يجعال هاذا الانل غيار نافاذ فاي لدى إدارة الشركات أو الخالصة المدرجة فاي الساجل التجااري

 .حق ذوي الشأن 
                التخلااااف عااااان شاااااهر التعاااااديالت التاااااي أدخلااااات علاااااى وميقاااااة عقاااااد التأسااااايس - 4           

 .التعديالت غير نافذة في حق الغير  بايداعها لدى إدارة الشركات والسجل التجاري يجعل هذ 

 ( :21)مادة  
ر الشركة ويحق                لجمياع اليسقط بالتقادم البطالن الناشئ عن عدم شه - 1           

 .ذوي الشأن أن يحتجوا ب  
المبينة                 اليمنع التخلف عن التقيد بلجرا ات اإليداع والتسجيل والشهر - 2           

 غيير الطارئ عليها لمصلحة الغير الت في المواد السابقة من إمبات وجود الشركة فعالن أو
                ساااااتفيد أحاااااد الشاااااركا  أو الشاااااركة مااااان التخلاااااف عااااان تساااااجيل وشاااااهرالي - 4           

 .الشركة واليجوز أن يحتجوا بالبطالن ضد الغير 
إذا أجريت معامالت الترخيل والشهر متأخرة فيحق للاذين                عاقادوا  - 3           

 .ركة  ل  الش قبل التصحيح االحتجا  بالبطالن الذي استهدفت الشركة
أي                 يعتبر كل شريك متضامنان مع سائر الشركا  فاي تحمال مسائولية - 5           

 .ضرر ينتج عن التخلف عن الترخيل والشهر 
  أو               اليجوز أن يكون شريكان متضامنان من كانت سن  دون المامنةعشارة ( :28)مادة

 .من يكون غير يمني الجنسية 
 ( :29)مادة  

                كااااال شاااااريك فاااااي شاااااركة التضاااااامن يعتبااااار كأنااااا  يماااااارس التجاااااارة بنفسااااا  - 1           
 .تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية 

                يعتبااااار الشاااااريك مسااااائوالن مسااااائولية شخصاااااية مطلقاااااة بالتضاااااامن ماااااع ساااااائر - 2           
 .مروت   طال هذ  المسئولية جميعالشركا  عن التزامات الشركة وت

 .ي دي إفالس الشركة إلى إفالس كل من الشركا  شخصيان  - 4           
 ( :31)مادة  

إذا لم يحدد عقد الشركة أو اية وميقة الحقة ل  مودعاة ومساجلة وفقاان  ألحكاام هاذا  - 1           
عان الشاركة وعان ساائر شاركائ  شريك متضامن وكيالن مسائوالن  القانون خالف ذلك ، يعتبر كل

 .هذا الشريك لتصريف عمالها  إدارة أعمالها وتلتزم الشركة والشركا  بكل عمل يقوم ب  في
 إذا خول عقد تأسيس الشركة أو اية وميقة الحقة ل  مودعة - 2           

 ومسجلة وفق أحكام هذا القانون اسم شريك أو أكمر إلدارة                
 الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركا  ، تلتزم الشركة               

 .فقط بما قام ب  المدير المخول دون سائر الشركا                 
 كل شخل مفوض بذلك سوا  كان شريكان أم لم يكن قام بعمل أو - 4           

 كةوقع على مستند باسم الشركة يتعلق بأعمالها يلزم الشر               
 وجميع الشركا  بالعمل الذي قام ب  أو بالمستند الذي وقع               
 .علي                 

 ( :37)مادة  
 يعتبر كل شريك مسئوالن بالتضامن والتكافل مع سائر الشركا  - 1           

 وباالنفراد أيضان عن جميع الديون وااللتزامات التي ترتبت                
 كما يصبح ورمت .. على الشركة أمنا  وجود  شريكان فيها                

 بعد وفات  في حدود تركت  مسئولين بالتضامن عن تلك الديون               
 .وااللتزامات إلى أن توفى هذ  الديون                

 اليتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليت  الفردية إالَّ بعد - 2           



 مالحقة الشركة بأموالها الموجودة أوالن وبعد مبوت عدم كفاية               
 .لتسديد الدين أو بعد فس  عقد الشركة                

 يحق للشريك الذي يدفع ديون الشركة أن يرجع بما دفع  على  - 4           
 .هم الشركة وعلى سائر الشركا  بنسبة ما دفع  عن كل من               

 ( :32)مادة  
 ال يجوز التنفيذ على أموال الشركة لتحصيل حق بموجب حكم  - 1           

 على أحد الشركا  فيها إالَّ إذا كان الحكم صادران على الشركة ،               
 ويجوز للمحكمة أن تصدر أمران بحجز حصة الشريك المدين أو               
 ينان لدفع دين  كما يجوز لها أن تعين قيمان الستالمبيعها تأم               
 أرباح  المستحقة أو التي تستحق لوفا الدين منها وإلجرا                 
 .الحساب معها                

 يحق للشركا  اآلخرين طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة أو - 2           
 .حكمة ببيع هذ  الحصة شرا ها إذا صدر أمر الم               

 إذا أفلس أحد الشركا  تعطى ديون دائني الشركة حق امتياز على:  (33)مادة  
 ديون  الخاصة ، وإذا أفلست الشركة تعطى ديون دائنيها حق             
 .امتياز على ديون الشركا  ، شريطة انتفا  االحتيال أو الخداع              

 ( :34)مادة  
 ال يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن إالَّ بموافقة سائر - 1           

 .الشركا                 
 ال يلزم الشريك الجديد بأي عمل من أعمال الشركة قبل انضمام  - 2           

 .إليها ما لم يوجد اتفاق صريح خالف ذلك                
 ( :35)مادة  

 التنازل إلى الغير عن حصت  في الشركة إالَّ  ال يجوز للشريك - 1           
 بموافقة جميع الشركا  أو بموافقة أغلبيتهم إذا أجاز عقد               
 الشركة ذلك صراحة ، وفي جميع األحوال يشترط القيام بلجرا ات               
 .التسجيل والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير                

 يبقى الشريك المنسحب أو المتنازل مسئوالن عن الديون  - 2           
 وااللتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحاب  أمام الغير ما               
 لم يوجد اتفاق بين  وبين الشركا  الباقين في الشركة ،               
 هذ  والشريك المنضم حديمان وبين الدائنين على إبرائ  من               
 .الديون وااللتزامات                

 ( :36)مادة  
 يعود الحق في إدارة أعمال الشركة إلى جميع الشركا  إالَّ إذا - 1           

 قضى عقدالشركة أو وميقة الحقة بأن تناط اإلدارة بشريك واحد                
 من( 43)المادة أو أكمر أو بشخل آخر على الوج  المبين في                
 .هذا القانون                

 يعزل مديرو الشركة بالطريقة التي ُعِينوا بها ، وإذا كان - 2           
 العزل تعسفيان يحق للمعزول المطالبة بالتعويض وفق أحكام               
 .القانون المدني المطبق                

 للشركة بدالن من مدير سابق نظامي وجب إذا ُعِين مدير جديد - 4           
 .تسجيل وشهرالتعديل                

 يجوز لمديري الشركة أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع - 3           
 الشركة تسيران منتظمان إالَّ إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى عقد               



 .الشركة                
 ( :31)مادة  

 ينبغي على كل شريك أو مدير للشركة أو شخل مفوض يتولى إدارة - 1           
 الشركةأن يقوم بالعمل لمنفعة هذا الشركة بكل أمانة وإخالل و               
 أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل  في               
 م عنها حسابات صحيحة ومعلومات تدبير مصالح  الخاصة وأن يقد               
 .إلى كل الشركا  وأن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة                

 اليجوز لمديري الشركة من شركا  وغيرهم أن يعقدوا مع الشركة - 2           
 مقاوالت أو مشروعات لحسابهم الخال إالَّ بنا  على موافقة خطية                

 من جميع الشركا  لمدة محددة أو غير محددة وإذا لم تحدد                
 .المدة فتعتبر المدة سنة ويجب تجديدها كل سنة عند االقتضا                 

 اليجوز لمديري الشركة أن يديروا مشروعان مشابهان لمشروع الشركة  - 4           
 .الشركا   إالَّ بمقتضى إجازة مكتوبة من               

 إذا خالف مدير الشركة أحكام الفقرتين السابقتين من هذ   - 3           
 المادة يكون مسئوالن عن تقديم حساب للشركة عن كل ماجنا  من                
 أرباح نتيجة المقاوالت أو األعمال المحظورة علي  وعن دفع تلك               
 .األرباح لها                

 على مدير الشركة أو الشريك أن يقدم للشركة حسابان عن كل منفعة - 5           
 حازها بدون موافقة سائر الشركا  من اية معاملة تتعلق بها أو               
 من جرا  استعمال  أموالها أو اسمها أو عالمتها التجارية وأن               
 .ن ذلك يدفع إليها تعويضان ع               

 ( :38)مادة  
 إذا وجد عدة مديرين للشركة بدون تحديد لمجال عمل كالن منهم - 1           

 مختلف عن أعمال اآلخرين ، كان لكل منهم حق المعارضة في                
 التعليمات التي ينوي اآلخرون عقدها وعندئذ يتخذ القرار               
 ات المديرين ويلتزم ب  الجميع تحت طائلةبأغلبية أصو               
 .المسئولية                

 إذا كانت معارضة المديرين اآلخرين مستندة إلى مخالفة عقد  - 2           
 الشركةأو نظامها، فيجب تنفيذ معارضتهم وعند االختالف يكون               
 .ة تقدير األمر للجهة القضائية المختص               

 يجوز للشركا  تغيير حقوقهم وواجباتهم قبل بعضهم سوا ن كانت - 4           
 معينة في العقد أو غير معينة شريطة أن يسجل ويشهر التغيير                
 .إذا تضمن تغييران في عقد الشركة أو بياناتها المسجلة                

 لين بلدارة الشركة أن يتدخلواال يجوز للشركا  غير المخو - 3           
 بلدارتها ويحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة               
 .ومستنداتها وكل اتفاق خالف ذلك يقع باطالن                

 تكون الشركة ملزمة أمام الغير بما يقوم ب  مديرو الشركة   ( :39)مادة  
 كة ضمن حدود سلطتهم ولو كان استعمالهممن تصرفات باسم الشر             
 السم الشركة أو التوقيع عنها في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم              
 .يكن الغير سيئ النية أو متواطئان مع المدير              

 يجوز أن ينل في عقد الشركة على إعطا  الشركا  نسبة معينة  ( :41)مادة  
 سنويان من حصتهم المدفوعة لمدة   % 5لمال التتجاوز من رأس ا             
 التزيد على مالث سنوات اعتباران من تاري  إكمال تأسيس                  



 .الشركة ويجب خصم  هذ  النسبة من األرباح عندما تتحقق              
 ( :47)مادة  

 ذلك حقوقهم   تحدد حصل الشركا  في أموال شركة التضامن وك  - 1           
 وواجباتهم تجاهها وفق نل عقد الشركة الموقع بينهم وفي                 
 :حالة غياب النل تسري عليهم القواعد التالية                 

 يتقاسم الشركا  رأسمال الشركة وأرباحها وخسائرها   -أ            
 وإذا اقتصر العقدبنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها ،                 
 على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار                
 .هذا النصيب  في الخسارة ايضان وبالعكس                 

 تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفع  من مصاريف وما     -ب             
 تيجة قيام  بأعمالها أو باي يتحمل  من التزامات شخصية ن                
 .أمر لمصلحتها أو حمايةأموالها أو حسن سير أعمالها                 

 اليجوز ألغلبية الشركا  إخرا  أي شريك منها أو حرمان  من       -              
 .أرباحها                 

 ة شئونها    تفصل أغلبية الشركا  في كل خالف ينشأ عن إدار - 2            
 واليجوز إجرا تغيير في نوع األعمال التي تقوم بها الشركة                  
 .إالَّ بموافقة جميع الشركا                  

 إذا وزعت أرباح صورية على الشركا  جاز لدائني الشركة      (  :42)مادة  
 الشريك حسن   مطالبة كل  شريك برد ما قبض  منها ولو كان               
 النية واليلزم الشريك برد األرباح الحقيقية التي قبضها                   
 .في سنة ما ، ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية              

 (  :43)مادة  
 إذا لم يكن في عقد الشركة أو نظامها نل مخالف ، تستمر - 1            

 .ة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها بين بقية الشركا  شرك                
 إذا ترك الشريك المتوفى زوجان أو فرعان أو أكمر ت ول إليهم      - 2            

 حقوق  فلن الشركة تستمر مع زو  الشريك أو فروع  وتكون لهم                     
 بين في الفصل الالحق من هذا     صفة وحقوق شركا التوصية كما هو م                
 .  القانون ما لم يكن في العقد شرط مخالف                 

 تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها ،          (  :44)مادة  
 ولكل شريك حق االطالع على أي دفتر منها ونس  أي قيد في                          
 .كلما أراد               

 ( :45)مادة  
 تنحل شركة التضامن إذا تحقق أحد أسباب انحالل الشركات - 1           

 .بصورة  عامة               
 :كما تنحل ألحد األسباب التالية  - 2           
 وفاة أحد الشركا  إذا نل عقد الشركة على انحالل الشركة    -أ            

 .هذا السبب ل               
 .إفالس أحد الشركا   -ب            
 .انسحاب أحد الشركا  بنا ن على مشيئت   -             
 .فقد أحد الشركا  األهلية العامة  -د            
 وقوع حادث يجعل استمرارها أو استمرار الشركا  فيها غير -هـ           

 .مشروع                 
 جوز لبقية الشركا  أن يقرروا بلجماع اآلرا  استمراري - 4           



 الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي توفى أو أفلس                
 أو انسحب أو فقد األهلية العامة شريطة أن يجروا معاملة                
 التسجيل والشهر  القانونية ما لم يكن االستمرار تنفيذان                
 .لنل صريح في عقدالشركة                

 في جميع األحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المنسحب  - 3           
 أو الذي قررت المحكمة إخراج  بموجب قائمة جرد خاصة ما لم                
 يقض عقدالشركة بطريقة أخرى للتخمين فتتبع هذ  الطريقة وفي               

 حالةاالختالف تقوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق                
 .خبيرأو أكمر                

 يجب تسجيل وشهر انحالل الشركة بنفس الطريقة التي سجلت      ( :46)مادة  
 وأشهرت بها وميقة عقد تأسيسها ما لم يكن انحاللها تنفيذان               
 .في هذا العقد لنل              

 ( :41)مادة  
 تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خالل المدة الالزمة  - 1           

 .للتصفية وألجل حاجة التصفية فقط                
 إذا كان عقد الشركة أو نظامها لم ينل على تعيين المصفى  - 2           

 م ولم يتفق الشركا  على أوالمصفين أو طريقة تعيينه               
 .اختيارهم  تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم                

 على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي - 4           
 المتضمن  تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر تصفية الشركة                
 .وم المقررة لذلك وفسخها بعد تصفيتها وأدا  الرس               

 ( :48)مادة  
 على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع مديري  - 1           

 .الشركة                
 يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة - 2           

 ا    الشركا  ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداته               
 ويقومون بجميع األعمال التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي                
 .موجوداتها بين الشركا                 

 .اليجوز للمصفين أن يواصلوا استممار مشروع الشركة  - 4           
 اليجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات الشركة     - 3           

 .بالجملةإالَّ بمقتضى ترخيل خال من الشركا                 
 على المصفين أن يقدموا للشركا  جميع المعلومات التي  - 5           

 يطلبونهاعن حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين و               
 الشركا  التعاون معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصفية                

 .عن طريق التقدم بمطالب تعسفية                
 ( :49)مادة  

 تسوى الحسابات بين الشركا  وتجرى قسمة أموال الشركة  - 1           
 .المنحلة بينهم بعد تصفيتها وفقان لشروط عقد الشركة                

 عمل في حالة غياب هذ  الشروط أو غموضها في عقد الشركة تست - 2           
 :موجودات الشركة وتوزع حسب الترتيب اآلتي                

 .تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة  -أ            
 تدفع الديون المترتبة على الشـركة إلى الدائنين من غير    -ب            

 .الشركا  مع دفع الحقوق الممتازة أوالن                



 تدفع الديون المستحقة لكل من الشركا  نتيجة تسليفهم -             
 .أمواال للشركة ليست من رأس المال                

 وإذا كان الباقي.. تدفع لكل شريك حصت  من رأس المال  -د            
 من موجودات الشركة اليكفي لذلك ، فيدفع لكل شريك من                
 .ا الباقي  بنسبة حصت  في رأسمال الشركة هذ               

 يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشركا  بنسبة -هـ           
 توزيع األرباح بينهم وفي حالة غياب النل على هذ  النسبة                
 .فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال                

 ن جرا  تقصير قام ب  أحد الشركا  أوإذا لحق الشركة ضرر م ( :51)مادة  
 أخل بواجب  أمنا  تولي  إدارة أعمالها يكون هذا الشريك                  
 مس والن عن تعويض الشركة وسائر الشركا  على أن يتم ذلك                    
 .بالتراضي بين الشركا  أو بموجب حكم قضائي              

 
 
 

 الفصل الماني                                
 شركات التوصية البسيطة                            

 شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخال تشمل فئتين من:   (57)مادة  
 :الشركا  هما               
 فئة الشركا  المتضامنين وتسري عليهم أحكام الشركا       -أ             

 تضامنين في شركات التضامن ويكونون مس ولين          الم                
 بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة كما                    
 .لهم دون غيرهم إدارة الشركة وفقان ألحكام عقدها                 

 فئة الشركا  الموصيين وهم الذين يقدمون المال للشركة     -ب             
 وتكون مسئوليتهم محدودة بما قدمو  للشركة من مال فقط                     
 .كل بنسبة حصت  من رأسمال الشركة                

 (  :52)مادة  
 ت سس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقع  جميع        - 1            

 .الشركا  المتضامنين والموصيين                 
 يجب أن يوضح العقد اسم الشركة ونوعها وأسما  الشركا     - 2            

 المتضامنين مع تعيين مسئوليتهم كمتضامنين وأسما                  
 الشركا الموصيين مع تعيين صفتهم كموصيين ونصيب ما                 
 .قدم  كل منهم  في رأسمال الشركة                 

 يجب أن يكون لشركة التوصية اسم اليشتمل إالَّ على أسما        - 4            
 الشركا  المتضامنين أو بعضهم دون أسما  الشركا                  
 الموصيين وإذا لم يكن هناك إال شريك متضامن واحد                
 فيكون أم الشركة  متضمنان اسم  مع إضافة عبارة                

 .حسب   مقتضى الحال ( وشريك )أو ( وشركا  )                
 إذا أذن كتابة الشريك الموصي بلدرا  اسم  في اسم  - 3            

 الشركةأصبح مسئوالن كشريك متضامن عن ديون الشركة وتعهد                
 .اتها أمام الغير حسن النية                 

 ( :53)مادة  
 ينحصر حق إدارة شركة التوصية بالشركا  المتضامنين سوا ن     - 1           



 كان جميعهم أو بعضهم أو أحـدهم يدير الشركة ، ويخضعون                     
 .لألحكام القانونية التي يخضع لها الشركا  في شركة التضامن               

 رة أعمال الشركة ولو    اليجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدا - 2           
 كان تدخل  بموجب توكيل ، وإذا خالف هذا الحكم أصبح مس والن                   
 بالتضامن مع الشركا  المتضامنين عن االلتزامات الناشـئة عن                   
 األعمال اإلدارية التي قام بها ، كما يجوز إلزام  بكل                      

 الدين أو بعض  الناشئ عن األعمال غير المرخل ل  بها وذلك                   
 .حسب جسامة العمل الذي قام ب  أو الخطأ الذي ارتكب                 

 ال تعتبر من أعمال التدخل في اإلدارة مراقبة الشريك الموصي  - 4           
   والنصائح التي يسديها    لتصرفات مديري الشركة ، وكذلك اآلرا               
 .إليهم والترخيل لهم في إجرا  تصرفات تجاوز حدود سلطتهم                

 ( :54)مادة  
 تطبق على تأسيس شركة التوصية وحلها حتى فيما يختل بالشركا      - 1           

 .الموصيين القواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن وحلها                
 تخضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعد المطبقة على شركات       - 2           

 .التضامن في كل ما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون                
  
  
 
 
 

 الفصل الثالث                                     
 شركات المحاصة                                     

 ( :55)مادة  
 شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها             - 1           

 .بين المتعاقدين لصفقة أو صفقات محدودة                
 التخضع شركة المحاصة لمعامالت الشهر المفروضة على            - 2           

 .الشركات التجارية األخرى                
 ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية وال يكون للغير           - 4           

 .رابطة قانونية إالَّ بالشريك الذي تم التعاقد مع                 
 ( :56)مادة  

 اتفاقات المحاصة التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية    - 1           
 تبادلة بين الشركا        تامة الحقوق وااللتزامات الم               
 وتقاسم األرباح والخسائر فيما بينهم مع االحتفاظ                      
 .بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة                

 يمكن إمبات وجود االتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق      - 2           
 والتجارية بما في ذلك البينة           اإلمبات القانونية               
 .والقرائن                

 إذا اتخذت شركة المحاصة اسمان لها وتعاقد أحد الشركا        ( :51)مادة  
 بهذا االسم ، تعامل بحسب األحوال إما شـركة تضامن أو                     
 .م الخاصة بها شركة توصية بسيطة وتسري عليها األحكا             

 ال يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهمان أو سندات قابلة        ( :58)مادة  
 .للتداول              



   
 الباب الثالث

 في شركات األموال
 
 

 الفصل األول
 في شركات المساهمة

 الجزء األول
 أحكام عامة

 
 قسمان إلى       شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأسمالها م ( :59)مادة  

 أسهم متساوية القيمة  وقابلة للتداول واليسأل المساهمون                   
 .فيها إال بقدر حصصهم في رأس المال              

 يجب أن يكون اسم الشركة المساهمة مشتقان من غرضها       ( :61)مادة  
 لى اسم شخل طبيعي    واليجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة ع             
 إالَّ إذا كان موضوع الشركة استممار برا ة اختراع مسجلة                    
 باسم هذا الشخل أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد                 
 ذلك م سسة تجارية واتخذت اسمها اسمان لها ، وفي جميع                     
 (    شركة مساهمة)ال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة األحو             
 .مكتوبة بالحروف الكاملة              

 .اليجوز أن يقل عدد الشركا  في شركة المساهمة عن خمسة  ( :67)مادة  
 يجب أم يكون رأسمال شركة المساهمة كافيان لتحقيق أغراضها   ( :62)مادة  

 مسة ماليين لاير وأن اليقل المدفوع من          وأالَّ يقل عن خ             
 عند االكتتاب أو تأسيس الشركة عند عدم طرح األسهم على                      
 .من قيمة األسهم %( 23)االكتتاب العام عن              

 اليجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة         ( :63)مادة  
 إحدى شركات المساهمة أو االشتراك في تأسيسها أو االشتغال                  

 بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر بأي عمل فيها ولو                 
 على سبيل االستشارة إالَّ إذا كان الموظف يعمل بصفت  مممالن                   
 .لجهة الحكومة              

 ( :64)مادة  
 تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة التي ت سس   - 1           

 أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها أو     -في  الجمهورية                
 .مركز نشاطها الرئيسي                

 تسري على الشركات المساهمة التي يوجد مركزها في دولة    - 2           
 جنبية وتباشر نشاطها الرئيسي في الخار  ولها في       أ               
 أحكام القانون الخال بهذ        -الجمهورية فرع أو مكتب                
 .الفروع                

 اليجوز للفروع أو المكاتب المشار إليها في الفقرة    - 4           
 إالَّ بعد      -لجمهورية السابقة أن تباشر نشاطها في ا               
 الترخيل لها وشهرها في السجل التجاري ويجب أن يكون لها                  
 ميزانية مستقلة وحساب مستقل لألرباح والخسائر وأن يكون                   
 .لها مراقب حسابات على األقل ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية               



 در بنموذ  العقد االبتدائي والنظام األساسي لشركات        يص ( :65)مادة  
 .المساهمة قرار من رئيس مجلس الوزرا               

 
 
 
 

 الجزء الثاني
 تأسيس الشركة

 
 
 ( :66)مادة  

 اليجوز تأسيس شركة المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب     - 1           
 لحصول على ترخيل بذلك بموجب قرار رئيس     العام إالَّ بعد ا               
 مجلس الوزرا  ، أما الشركة التي التطرح أسهمها لالكتتاب                   
 .العام فيجري الترخيل بتأسيسها بقرار من الوزير                

 يقدم طلب الترخيل بتأسيس شركة المساهمة عن طريق          - 2           
 الوزارة بالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة                           

 .التنفيذية لهذاالقانون                
 .يجب أالَّ يقل عدد الموقعين على طلب الترخيل عن خمسة  - 4           

 ( :61)مادة  
 الم سس هو كل من يشترك اشتراكان فعليان في تأسيس الشركة    - 1           

 .بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك                
 يعتبر م سسان على وج  الخصول كل من وقع العقد االبتدائي    - 2           

 أو طلب الترخيل بتأسيس الشركة أو قدم حصة نقدية أو                      
 . عينية عند تأسيسها                

 ( :68)مادة  
 يقيد طلب الترخيل في تأسيس شركة المساهمة في السجل       - 1           

 المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مصحوبان بمشروع                  
 .النظام األساسي للشركة                

 يجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديالت على مشروع النظام     - 2           
 كون متفقان مع أحكام القانون ومطابقان للنموذ  المنصول  لي               
 .علي  في هذا القانون                

 إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزرا  بالترخيل بتأسيس     - 4           
 الشركة خالل شهر أعتبر ذلك بممابة الموافقة أما إذا                     
 رار بالرفض وجب أن يكون مسببان وللم سسين حق     أصدر الق               
 .اللجو  إلى القضا                 

 تودع نس  كافية من مشروع النظام األساسي للشركة لدى         ( :69)مادة  
 المصارف المعتمدة التي تتلقى طلبات االكتتاب ويجوز لكل                  
 نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل     ذي شأن الحصول على              
 .ممن معقول              

 على الم سسين مباشرة إجرا ات االكتتاب خالل خمسة عشر        ( : 11)مادة  
 يومان من تاري  نشر قرار الترخيل بتأسيس الشركة بالجريدة                
 يأذن بمد هذا       الرسمية ويجوز للوزير عند الضرورة أن              



 .الميعاد لمدة التتجاوز مالمين يومان              
 ( :17)مادة  

 يجوز للم سسين أن يقصروا االكتتاب في جميع األسهم أو       -أ            
 جز  منها عليهم وحدهم وتطرح األسهم التي اليكتتب فيها                    
 .تاب العام الم سسون لالكت               

 إذا كان غرض الشركة استممار امتياز ممنوح من الدولة وجب    -ب            
 .على األقل من األسهم لالكتتاب العام % 53عرض                

 يبين في طلب الترخيل بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها وفي       -             
 تتاب وعدد األسهم التي قصرها       نظامها األساسي كيفية االك               
 .الم سسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب ب  كل منهم                

 من أسهمها فأكمر     %( 25)تعفى الشركات المساهمة التي تطرح ( : 12)مادة  
 لالكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوميق ورسوم                      
 الشهر ، وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذ                      
 الشركة لمدة سنتين من تاري  تسجيلها وشهرها ، كما تعفى                     
 .نهائيان من ضريبة رأس المال              

 يحضر على م سسي الشركة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام      ( : 13)مادة  
 ، االكتتاب بهذ  األسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة                         

 ويجوز لهم تغطية ما تبقى من األسهم بعد انقضا  أسبوعين                    
 على إغالق االكتتاب العام بعد المدة المحددة بقرار                           
 .الوزير              

 ( : 14)مادة  
 إذا طرح الم سسون جز ن من أسهم الشركة لالكتتاب العام        -أ            

 وجب أن يتم ذلك عن طريق المصارف المرخل لها بالعمل في                    
 .الجمهورية                

 تكون دعوة الجمهور لالكتتاب العام بنشرة تشتمل على         -ب            
 البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير على أن يكون                 
 :من بينها البيانات التالية                

 .أسما  الم سسين ومواطنهم وجنسياتهم   - 1          
 . اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي   - 2          
 .مدة الشركة   - 4          
 المال ونوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما    مقدار رأس  - 3          

 طرح منها لالكتتاب العام وما يحتفظ ب  الكتتاب الم سسين                   
 .والقيود التي ترد على تداولها                

 .طريقة توزيع األرباح   - 5          
 ق المترتبة        المعلومات الخاصة بالحصل العينية والحقو  - 6          

 .عليها                
 تاري  صدور قرار رئيس مجلس الوزرا  المرخل بتأسيس الشركة    - 7          

 .ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي تم في  النشر                
 .تاري  بد  االكتتاب ونهايت  ومكان  وشروط    - 8          
 يانات األخرى التي يكون من شأنها أن ت مر في    جميع الب  - 9          

 .المركز المالي للشركة               
 تعلن نشرة االكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحد على األقل    -            

 تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاري  بد                     



 .أيام على األقل  االكتتاب بسبعة               
 يوقع نشرة االكتتاب الم سسون الذين وقعوا طلب الترخيل    -د            

 بتأسيس الشركة ويكونون مسـئولين بالتضامن عن صحة البيانات                 
 الواردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة في                  
 .من هذ  المادة ( ب) الفقرة               

 ( : 15)مادة  
 يكون االكتتاب باألسهم بمقتضى وميقة تشمل على وج         -أ            

 الخصول بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط                  
 االكتتاب واسم المكتتب وعنوان  ومهنت  وجنسيت  وعدد                  
 األسهم التي يريد االكتتاب بها وتعهد بقبول أحكام نظام               
 الشركة كما تقرها الجمعية التأسيسية ويوقع المكتتب أو                    
 من ينوب عن  وميقة االكتتاب وإذا كان المكتتب غير مقيم                     
 بها ، ويسلم        وجب أن يعين موطنان مختاران .. بالجمهورية                
 البنك المكتتب ايصاالن يبين في  اسم  وموطن  المختار                          
 وتاري  االكتتاب وعدد األسهم المكتتب بها واألقساط                             
 المدفوعة وتسلم  نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي                          

 .للشركة                
 يجب أن يكون االكتتاب ناجزان غير معلق على شرط وكل شرط         -ب            

 .يضع  المكتتب في وميقة االكتتاب يعتبر كأن لم يكن                
 ال يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند      ( : 16)مادة  

 من قيمت  االسمية ويجب أن يدفع الباقي    %( 23)االكتتاب عن              
 من قيمة السهم خالل أربع سنوات من تاري  تأسيس الشركة في              
 المواعيد التي يعينها نظام الشركة أو مجلس إدارتها وي شر               
 .على السهم بالقدر المدفوع من قيمت              

 ( :11)مادة  
 يجب أن يظل االكتتاب مفتوحـان لمـدة التقل عن عشرة            - أ           

 .أيام والتتجاوز مالمة أشهر               
 يجب عرض قسم رأس المال الذي لم يكتتب ب  الم سسون          -ب            

 بأجمع  لالكتتاب العام، واليتم تأسيس الشركة إالَّ إذا                          
 .اكتتب برأس المال كامالن                

 إذا لم يكتتب بمالمة أرباع رأس المال على األقل خالل          -             
 األشهر المالمة المنصول عليها في الفقرة األولى ، جاز                       
 ين       بلذن من الوزير مد فترة االكتتاب لمدة التتجاوز مالم               
 .يومان                

 إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم في نهاية الميعاد وجب      -د            
 .على الم سسين الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقال رأسمالها                

 يرد الم سسون           . في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة  -هـ           
 المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة وهم                     

 مس ولون بالتضامن عن رد هذ  المبالغ وعن المصروفات                      
 .التي أنفقت على تأسيس الشركة                

 في حال إنقال رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع     -و            
 عن اكتتابهم في ميعاد اليقل عن مدة االكتتاب األولى ،                        

 فلذا لم يرجعوا عن  خالل هذ  المدة أعتبر االكتتاب                          



 .نهائيان                
 ( :18)مادة  

      إذا تم االكتتاب بجميع األسهم في أي وقت بعد انقضا      -أ            
 .عشرة أيام من البد  ب  وجب إغالق باب االكتتاب                

 اليجوز في حالة التوزيع إقصا  المساهم عن الشركة مهما      -ب            
 .كان عدد األسهم التي اكتتب بها                 

  تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون أحد المصارف          ( :19)مادة  
 المعتمدة لحساب الشركة تحت التأسيس ، واليجوز للمصرف                     
 تسليمها إالَّ لمجلس اإلدارة بعد إتمام تأسيس الشركة أو                     
 تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة وفق                   
 .من هذا القانون ( 77)ادة من الم( هـ)أحكام الفقرة              

 ( :81)مادة  
 إذا اشتمل رأس المال على حصل عينية وجب أن يقومها        -أ            

 الم سسون باالتفاق مع مقدميها وعلى الم سسين أن يطلبوا                  
 من الوزير تعيين خبير أو أكمر للتحقق من صحة التقويم                   

 المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير ، وتعتبر من                         
 المقدمات العينية حقوق االمتياز واالختراع وجميع                         
 .الحقوق المعنوية                

 يقدم الخبرا  تقريرهم خالل مالمين يومان من تاري           -ب            
 تكليفهم بالعمل ويجوز للوزير بنا ن على طلب مسبب من                   
 الخبرا  أن يمنحهم مهلة أخرى التتجاوز مالمين يومان ،                    
 وإذا تبين من تقدير الخبرا  أن قيمة المقدمات العينية                 
 أن     التبلغ القيمة المقدرة من قبل الم سسين فللوزارة               
 ترفض التصديق على النظام ، على أن يبقى للم سسين الحق                 
 بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيالن لعدد األسهم العينية                 
 بما يتوافق مع تقدير الخبرا  أو تقديم مقدمات عينية                  
 ا وفق األصول السابقة وبمعرفة   إضافية على أن يجرى تقديره               
 .الخبرا  أنفسهم أو تقديمهم أمواالن نقدية تغطي الفرق                

 إذا لم يوافق الم سسون على تقديرات لجنة الخبرا  فللوزير   -             
 بنا ن على تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة ، أو تشكيل                     

 لجنة خبرا  مانية ، ويعتبر تقدير لجنة الخبرا  المانية                    
 نهائيان ، فلذا لم يقبل ب  الم سسون على الوزير رفض قبول                  
 .المقدمات العينية                

 يرسل الوزير صورة من تقرير الخبرا  إلى الم سسين ويقوم    -د            
 لم سسون بتوزيع  على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية        ا               
 التأسيسية بخمسة عشر يومان على األقل ، كما يودع التقرير                    
 مركز الشركة خالل الميعاد المذكور ويحق لكل ذي شأن                        
 .االطالع  علي                 

 على الجمعية التأسيسية التقويم الذي أجرا  الم سسونيعرض  -هـ           
 باالتفاق مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبرا  ، ومن حق                 
 الجمعية المصادقة على  التقويم الذي أجرا  الم سسون                      
 قررت     باالتفاق مع مقدم الحصة أو رفض  أو تخفيض  ، فلذا               
 الجمعية تخفيض التقويم المذكور جاز لمقدم الحصة أن               



 .يسحبها   من رأس المال أو أن يدفع الفرق                 
 إذا قررت الجمعية التأسيسية رفض الحصة العينية أو سحبها    -و            

 لنقل بشرط أالَّ يقل   مقدمها وجب تخفيض رأس المال بما يعادل ا               
 .رأس المال عن الحد األدنى المقرر في هذا القانون                

 تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصل العينية باألغلبية     -ز            
 العددية للمكتتبين باألسهم النقدية بشرط أن تكون هذ                         
 ية حائزة على األقل لملمي األسهم المذكورة بعد     األغلب               
 استبعاد ما اكتتب ب  مقدموا الحصل العينية ، واليكون                 
 .له ال  حق التصويت ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية                

 نقل   اليجوز تسليم األسهم التي تممل الحصل العينية إالَّ بعد   -ح           
 .ملكية هذ  الحصل كاملة إلى الشركة                

 تتضمن األسهم العينية ما تتضمن  األسهم النقدية من بيانات     -ط           
 .وحقوق وتعطى أرقامان متسلسلة خاصة ويذكر أنها عينية                

 قضا   سنة      ال يجوز التداول باألسهم العينية  إال بعد ان  -ي           
 علىلصدارها وإذا كانت هذ  األسهم العينية ناتجة عن اندما                   
 شركة أخرى أو أكمر معها وكانت أسهم هذ  الشركة المندمجة                  
 متداولة قبل االندما  ، فال يسري عليها حظر التداول                       
 .ل علي  في هذ  الفقرة المنصو               

 ( :87)مادة  
 يجب على الم سسين خالل خمسة عشر يومان من تاري  إقفال       -أ            

 االكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تأسيسية ،                         
 واليجوز أن تزيد الفترة بين تاري  الدعوة وتاري  عقد                      

 االجتماع على مالمة أسابيع وأن التقل عن عشرة أيام ،                       
 وفي جميع األحوال اليجوز عقد االجتماع قبل انقضا  عشرين                     
 يومان من التاري  الذي يستلم في  الم سسون تقرير لجنة                   
 .صل العينيةالخبرا  بشأن تقويم الح               

 إذا لم يقم الم سسون بلرسال الدعوة النعقاد الجمعية        -ب            
 .التأسيسية قامت الوزارة بهذ  الدعوة على نفقتهم                

 حق حضور الجمعية   -أيا كان عدد أسهم   -يكون لكل مكتتب  -             
 .التأسيسية               

 يتولى رئاسة الجمعية م قتان أكبر الم سسين سنان وتنتخب     -د            
 .الجمعية أمين سر وجامع أصوات                

 يوقع الرئيس وأمين السر وجامع األصوات محضر الجلسة ،       -هـ           
 .وترسل صورة من هذا المحضر إلى الوزارة                

 التأسيسية على وج  الخصول في المسائل   تنظر الجمعية  ( :82)مادة  
 :اآلتية             
 تقرير الم سسين عن عمليات تأسيس الشركات والنفقات التي    -أ            

 .استلزمتها                
 بحث مشروع نظام الشركة ، ووضع نصوص  النهائية وفقان        -ب            

 انونية واليجوز للجمعية إدخال تعديالت على        لألحكام الق               
 المشـروع إال بموافقة األغلبية العددية للمكتتبين بشرط                     
 .أن تكون حائزة لملمي رأس المال                

 تقويم الحصل العينية وفقان لألحكام المنصول عليها في        -             



 .من هذا القانون ( 83)المادة                
 .انتخاب أعضا  مجلس اإلدارة األول  -د            
 .تعيين أول مراقب حسابات للشركة  -هـ           

 ( :83)مادة  
 يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من         -أ            

 .لى األقل المكتتبين يممل نصف رأس المال ع               
 إذا لم يتوافر في االجتماع األول النصاب المنصول علي        -ب            

 في الفقرة السابقة وجب توجي  دعوة الجتماع مان يعقد                      
 خالل خمسة عشر يومان من تاري  االجتماع األول ، على أالَّ                      
 ترة بين تاري  توجي  هذ  الدعوة وتاري            تقل الف               
 االجتماع عن سبعة أيام ويكون االجتماع الماني صحيحان إذا                     
 من رأس المال على   %( 43)حضر  عدد من المكتتبين يممل                
 .األقل                

 التأسيسية باألغلبية المطلقة    تصدر القرارات في الجمعية  -             
 لألسهم الممملة في االجتماع ما لم ينل النظام األساسي                    
 .على نسبة أكبر                

 ( : 84)مادة  
 يقدم الم سسون خالل عشرة أيام من تاري  انتها  اجتماع      -أ            

 بان إلى الوزير بلعالن تأسيس الشركة    الجمعية التأسيسية طل               
 ويقد هذا الطلب بالشروط األوضاع التي تحددها الالئحة                      
 :التنفيذية لهذا القانون ويجب أن يرفق بالطلب                

 إقرار بحصول االكتتاب برأس المال كامالن وما دفع      - 1           
 مكتتبون من قيمة األسهم وبيان بأسمائهم وعدد األسهم  ال               
 .التي اكتتب بها كل منهم                

 .محضر جلسة الجمعية التأسيسية  - 2           
 .نظام الشركة األساسي كما أقرت  الجمعية  - 4           
 م    قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير الم سسين وتقوي - 3           

 الحصل العينية وتعيين أعضا  مجلس اإلدارة األول ومراقب                   
 .الحسابات                

 .الومائق الم يدة لصحة إجرا ات التأسيس  - 5           
 يصدر قرار الوزير بلعالن تأسيس الشركة خالل عشرة أيام      -ب            

 ديم الطلب سالف الذكر إلى الوزارة ويعتبر     من تاري  تق               
 في حكم قرار بلعالن التأسيس انقضا  هذا الميعاد دون                     
 .البت في الطلب                

 تعتبر الشركة م سسة قانونان من تاري  صدور قرار الوزير     -             
 من تاري  انقضا  الميعاد المشار    بلعالن تأسيس الشركة أو               
 .إلي  دون بت في الطلب                

 ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير       ( :85)مادة  
 .الصادر بلعالن تأسيسها مرفقان ب  نظامها األساسي              

 سيس الشركة الطعن      اليجوز بعد صدور قرار الوزير بلعالن تأ ( :86)مادة  
 ببطالن الشركة بسبب مخالفة األحكام المتعلقة بلجرا ات                      
 .من هذا القانون ( 91)التأسيس إالَّ وفقان للمادة              

 ( :81)مادة  



 يقوم مجلس اإلدارة األول بشهر نظام الشركة في السجل         -أ            
 .التجاري وفقان ألحكام القانون الخال بالسجل التجاري                
 إذا لم يشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري في      -ب            

 الميعاد المنصول علي  في القانون المشار إلي  كانت                      
 ل التجاري    الشركة باطلة ، وإذا اقتصر عدم الشهر في السج               
 على بيان أو أكمر من البيانات الواجب شهرها فال يتناول                   
 .البطالن إال هذ  البيانات                

 للغير وحدة حق التمسك ببطالن الشركة بسبب عدم شهرها        -             
 .ب  ويزول البطالن إذا تم الشهر قبل طلب الحكم                

 تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطالنها وفي تسوية حقوق    -د            
 الشركا  قبل بعضهم البعض الشروط الواردة في نظامها                       
 الداخلي وعند خلو  تطبق األحكام الخاصة الواردة في هذا                     
 .القانون                

 إذا لم يتم تأسيس الشركة للمكتتبين الحق في استرداد         ( :88)مادة  
 المبالغ التي دفعوها ويكون الم سسون مسئولين بالتضامن                   
 عن الوفا  بها فضالن عن التعويض عند االقتضا  وكذلك                         
 أنفقت في تأسيس         يتحمل الم سـسون جميع المصاريف التي             
 الشركة ويكونوا مسئولين بالتضامن أمام الغير عن األفعال                  
 .و التصرفات التي صدرت منهم خالل فترة  التأسيس              

 إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها بحكم القانون جميع       ( : 89)مادة  
 راها الم سسون أمنا  تأسيسها و تتحمل      التصرفات التي أج             
 .الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها              

 ( : 91)مادة  
 يتحمل أعضا  أول مجلس إدارة بالتضامن المسئولية عن        -أ            

 األضرار الناشئة عن عدم القيام بلجرا ات الشهر المنصول                    
 عليها في هذا الفصل و على مفتش الحسابات مراقبة القيام                   

 .بهذ  اإلجرا ات                
 يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاري        -ب            

 إنشا ها ومقدار رأسمالها في جميع العقود التي تعقدها                      
 الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات واإلعالنات وسائر                          
 .المطبوعات التي تصدر عنها                

 ( :97)مادة  
 ال يجوز بعد صدور قرار الوزير بلعالن تأسيس الشركة          -أ            

        الطعن ببطالن الشركة بسبب مخالفة األحكام المتعلقة                  
 .بلجرا ات التأسيس                

 إذا أسست شركة مساهمة على وج  غير قانوني جاز لكل ذي      -ب            
 عالقة خالل خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام                   
    المعاملة الناقصة أو التصحيح وفقان ألحكام القانون وخالل                
 .مالمة أشهر من تاري  اإلنذار                

 إذا لم تقم الشركة خالل هذا الميعاد بلجرا  التصحيح          -             
 الالزم جاز لذي العالقة أن يطلب من المحكمة المختصة                        
 .الحكم ببطالن الشركة وتصفيتها                

 إذا حكم ببطالن الشركة تجرى تصفيتها كأنها شركة فعلية       -د            



 ويلزم الم سسون وأعضا  مجلس اإلدارة األول متضامنين                       
 وكذلك المحاسبون القانونيون الذين يمبت إهمالهم بأدا                      
 .لشركة ما يكون لذوي العالقة من حقوق قبل ا                

 اليجوز للم سسين وسائر الشركا  أن يحتجوا تجا  الغير       -هـ           
 .ببطالن الشركة               

 على مجلس اإلدارة أن ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية       ( :92)مادة  
 خالل شهرين من تاري  موافقة الجمعية العامة على                          

 ميزانية السنة المالية المختتمة وحساباتها         -الحسابات              
 الختامية وقائمة بأسما  أعضا  مجلس اإلدارة ومفتشي                     
 .الحسابات              

 الجزء الثالث
 الصكوك التي تصدرها الشركة

 
 ( : 93)مادة  

 ة المساهمة هي األسهم وأسناد الصكوك التي تصدرها شرك -أ            
 .القرض المشروع                

 اليجوز للشركة إنشا  حصل تأسيس والمنح مزايا خاصة -ب            
 .للم سسين أو لغيرهم                

 .اليجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها امتيازان من أي نوع كان  -             
 :األسهم  - 1           

 ( :94)ادة م 
 يجب أالَّ تقل القيمة االسمية للسهم عن مائة لاير وأن التزيد -أ            

 .على ألف لاير                
 اليجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمت   -ب            

 االسمية وال بأكمر من هذ  القيمة مضافان إليها مصاريف                
 .اإلصدار                

 فلذا تملك  أشخال . يكون السهم غير قابل للتجزئة  -             
 متعددون وجب أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال               
 الحقوق المتصلة بالسهم ويكون ه ال  األشخال مسئولين                
 .ئة عن ملكية السهم بالتضامن عن االلتزامات الناش               

 ( : 95)مادة  
 تدفع قيمة األسهم النقدية دفعة واحدة أو على أقساط واليجوز            
 من قيمة % 23أن يقل القسط الواجب تسديد  عند االكتتاب عن             
 السهم ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خالل أربع سنوات من            
 .رار إعالن التأسيس تاري  ق            

 ( :96)مادة  
 تستبدل الشركة بعد تأسيسها بليصاالت االكتتاب شهادات -أ            

 م قتة باألسهم يوقعها رئيس مجلس اإلدارة وتشتمل بوج                
 الخصول على اسم المساهم وعدداألسهم التي اكتتب بها               
   بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذ  القيمة وكيفية الوفا               
 وتاري  الدفع والرقم المسلسل للشهادات الم قتة وأرقام                
 .األسهم التي تمملها ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي                

 تقوم هذ  الشهادات مقام األسهم وتظل اسمية إلى أن تستبدل -ب            



 .بها صكوك األسهم                
 يجب أن تستبدل بالشهادات الم قتة صكوك األسهم خالل ستة -             

 ويجب أن يوقع صكوك األسهم . أشهر من تاري  إشهار الشركة                
 عضوان على األقل من مجلس اإلدارة وترفق قسائم األرباح بصكوك                
 ويجوز أن تكون القسائم اسمية أو لحامـلها وتكون.  األسهم               
 قابلة للتداول وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم                
 .يكن                

 ( : 91)مادة  
 تكون أسهم الشركة إما نقدية تممل حصة من النقود أو عينية -أ            

 حق قابل للتقويم ويجب أن يذكر نوع تممل حصة من مال أو               
 .السهم في الصك الذي يممل                 

 تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع اللتزامات -ب            
 .متساوية                

 ( :98)مادة  
 تكون األسهم اسمية أو لحاملها وتبقى األسهم اسمية حتى الوفا  -أ            

 .بقيمتها كاملة                
 يجوز لصاحب السهم االسمي بعد الوفا  بقيمت  كاملة أن يطلب -ب            

 تحويل  إلى سهم لحامل  ما لم ينل في نظام الشركة على غير               
 .ذلك                

 ( :99)مادة  
 مية وأسما  المساهمين تعد الشركة سجالن خاصان لقيد األسهم االس            
 وجنسياتهم ومواطنهم ومهنتهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع             
 .من قيمتها وتبلغ صورة من هذ  البيانات إلى الوزارة             

 ( :711)مادة  
 .تكون األسهم قابلة للتداول  -أ             
 لتصرف في سجل األسهم والتأشيرتتداول األسهم االسمية بقيد ا -ب             

 ب  على السهم ، واليجوز االحتجا  بالتصرف قبل الشركة أو                 
 .الغير إالَّ من تاري  القيد                 

 .تتداول األسهم لحاملها بمجرد تسليمها  -              
 ( :717)مادة  

 مي بطريق اإلرث أو الوصيةإذا انتقلت ملكية السهم االس -أ             
 وجب على الوارث أو الموصى ل  أو من يقوم مقامهما أن                 
 .يطلب قيد نقل الملكية في سجل األسهم                 

 إذا كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم نهائي جرى القيد  -ب             
 لحكم ، وي شر على السهم بما في سجل األسهم وفقـان لهذا ا                
 .يفيد نقل ملكيت  بطريق اإلرث أو الوصية أو بمقتضى حكم                 

 ( : 712)مادة  
 اليجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها الم سسون أو -أ             

 األسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر                 
 عن سنة مالية التقل عن امني عشر شهرا من تاري  تأسيس                 
 الشركة وتظل هذ  األسهم اسمية واليجوز تسليمها ألصحابها                 
 خالل المدة المذكورة ويوضع عليها ما يدل على نوعها وتاري                  
 .تأسيس الشركة                 



 يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية التي يكتتب -ب             
 بها الم سسون فيما بينهم أو من أحدهم إلى أعضا  مجلس                 
 اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورمة الم سس في حالة                
 .وفات  إلى الغير                 

 أحكام هذ  المادة على ما يكتتب ب  الم سسون في حالة تسري -              
 .زيادة رأس المال قبل انقضا  فترة الحظر                 

 ( :713)مادة  
 مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة اليجوز قبل نشر             
 ألولىالميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية ا            
 بشرط أالَّ تقل عن امني عشر شهران  -            
 تداول ايصاالت االكتتاب أو الشهادات الم قتة أو األسهم على -            

 اختالف أنواعها بأكمر من قيمتها االسمية مضافان إليها عند              
 .االقتضا  مقابل نفقات اإلصدار               

 ( :714)مادة  
 يجوز أن ينل في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم             

 .االسمية بشرط أالَّ يكون من شأن هذ  القيود تحريم التداول             
 ( : 715)مادة  

 اليسأل المساهم عن التزامات الشركة إالَّ بقدر حصت  في -أ            
 .رأس المال                

 اليجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على -ب            
 أحد المساهمين، وإنما يجوز لدائني المساهم توقيع                
 الحجز على السهم وعلى األرباح الناتجة عن  بموجب حكم               
 .قضائي                

 هم وي شر على السهميذكر الحجز على السهم في سجل األس -             
 بما يفيد توقيع الحجز علي  والترفع هذ  اإلشارة                
 إالَّ بقرار من السلطة المختصة وتسري على الحاجز أو                
 المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة               
 أو الراهن دون أن  بالنسبة للمساهم المحجوزة أسهم                
 .يكون لهما حقوق المساهم األخرى في الشركة                

 ( :716)مادة 
 يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة -أ             

 لذلك ، وتستحق الغرامات عن التأخير في الوفا  بمجرد                
 .ق دون حاجة إلى إنذار حلول ميعاد االستحقا                

 إذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق علي  من قيمة -ب             
 السهم في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة التنفيذ                
 على السهم وذلك بلنذار المساهم بدفع القسط المستحق                 
 بعلم الوصول ، فلذا لم يقم بالوفا بكتاب مسجل مصحوب                 
 خالل عشرة أيام من تاري  وصول اإلنذار جاز للشركة بيع                 
 السهم في سوق األوراق المالية وإذا لم توجد هذ  السوق                
 جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني واليجوز للمساهم                 
 ع القيمة المستحقة علي  في اليوم المحدد إلجرا  دف                
 .المزايدة                 

 تستوفي الشركة من الممن الناتج عن البيع ما يستحق لها -              



 من أقساط متأخرة وغراماتها والمصاريف وترد الباقي لصاحب                 
 لوفا  بهذ  المبالغ ،السهم ، فلذا لم يكف الممن ل                
 .جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطريقةالعادية                 

 إذا تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر -د             
 بما تم في جلسة المزايدة ، وتعتبر البيانات الواردة في                 
 .ر صحيحة ما لم يمبت خالف ذلك هذا المحض                

 تلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ علي  وتعطي المشتري -هـ            
 سهمان جديدان يحمل رقم السهم الملغي وي شر في سجل األسهم                
 .بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد                 

 ( :711)مادة  
 ون مالكو السهم المتتابعين مسئولين بالتضامن عن الوفا يك             
 بقيمت  وفيما عدا المالك األخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذ               
 المس ولية بانقضا  سنتين من تاري  تنازل  عن السهم في سجل             
 .األسهم              

 ( :718)مادة  
 برا  ذمة المساهم من التزام  بدفع قيمة السهماليجوز للشركة إ             
 والتقع المقاصة بين هذا االلتزام وما يكون للمساهم من حقوق              
 .قبل الشركة              

 ( :719)مادة  
 اليجوز للمساهم أن يطلب استرداد مادفع  للشركة كحصة في رأس             
 .المال              

 ( :771)مادة  
 تمبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وعلى وج  الخصول             
 الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي تقرر توزيعها ومن             
 موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة             
 لى قراراتها وحق التصرف فيواالشتراك في مداوالتها والتصويت ع             
 السهم وحق طلب االطالع على أوراق الشركة ودفاترها ومراقبة             
 أعمال مجلس اإلدارة وإقامة دعوى المسئولية على أعضائ  والطعن             
 في قرارات الجمعية العامة ، وذلك بالشروط والقيود الواردة              
 .القانون أو في نظام الشركة  في هذا             

 ( :777)مادة  
 يعتبر باطالن كل قرار يصدر عن الجمعية العامة العادية وغير  -أ             

 العادية يكون من شأن  المساس بحقوق المساهم األساسية التي                
 ة يستمدها بصفت  شريكان من أحكام القانون أو نظام الشرك                
 ويشمل هذا البطالن على وج  الخصول القرارات التي يكون                
 موضوعها حرمان المساهم من االشتراك في األرباح أو في قسمة                 
 موجودات الشركة بعد انقضائها وحرمان  من حضور الجمعيات                 
 التها والتصويت على قراراتهاالعامة أو االشتراك في مداو                
 وحرمان  من مخاصمة أعضا  مجلس اإلدارة بدعوى المسئولية                 
 أو من حق التنازل عن األسهم أو تقييد هذا الحق بشروط تجعل                
 استعمال  متعذران أو حرمان  من األولوية في االكتتاب باألسهم                 

 .الجديدة عند زيادة رأس المال                 
 يكون القرار الصادر بشأن المسائل المذكورة في الفقرة  -ب             



 .السابقة ملزمان للمساهمين الذين وافقوا علي  دون غيرهم                 
 ( :772)مادة  

  يجوز أن ينل في النظام على استهالك األسهم أمنا  قيام -أ             
 الشركة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيان أو كان قائمان                 
 .على حقوق م قتة                 

 اليكون استهالك األسهم إالَّ من األرباح أو من االحتياطي ويقع  -ب             
 تباعان بطريق القرعة السنوية أو باية طريقة أخرى تحقق                 

 .المساواة بين المساهمين                 
 يجوز أن يكون االستهالك بطريق شرا  الشركة أسهمها في سوق -              

 األوراق المالية بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها االسمية                
 أو مساويان لهذ  القيمة وتعدم الشركة األسهم التي تحصل                 

 .عليها بهذ  الطريقة                 
 يجوز أن ينل في نظام الشركة على إعطا  أسهم تمتع ألصحاب  -د             

 األسهم التي تستهلك بالقرعة وتكون هذ  األسهم اسمية أو                 
 لحاملها ، ويحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها ألصحابها،                

 ومع ذلك يجب أن يخصل نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي                 
 لألسهم التي لم تستهلك ليوزع عليها باألولوية على أسهم                
 التمتع، وفي حالة انقضا  الشركة يكون ألصحاب األسهم التي لم                 
 ات التصفية على ما تستهلك حق الحصول باألولوية من موجود                
 .يعادل القيمة االسمية ألسهمهم                 

 
 :إسناد القروض  - 2 
 ( : 773)مادة  

 للشركة المساهمة أن تصدر أسنادان للقروض المشروعة التي  -أ             
 تعقدها وتكون هذ  األسناد متساوية القيمة قابلة للتداول                
 .واليجوز تجزئتها                 
 تكون االسناد التي تصدرها الشركة اسمية أو لحاملها، -ب             

 .ويبقى السند اسميان إلى حين الوفا  بقيمت  كامالن                 
 ( :774)مادة  

 اليجوز إصدار أسناد قرض إالَّ بعد موافقة الجمعية العامة -أ             
 ادية ويجوز للجمعية العامة أن تخول مجلس اإلدارةالع                
 .سلطة تعيين مقدار القرض وشروط                 

 اليجوز إصدار اسناد القرض إالَّ إذا كان رأسمال الشركة قد -ب             
 دفع بأكمل  وبشرط أالَّ تزيد قيمة األسناد على رأس المال                 
 .موجود فعالن ال                

 اليجوز إصدار أسناد قرض جديدة إالَّ إذا دفع المكتتبون  -              
 بأسناد القرض السابق قيمة هذ  األسناد كاملة وبشرط                 
 أالَّ تزيد قيمة أسناد القروض الجديدة باإلضافة إلى ما                
 قيمة أسناد القروض السابقة على بقي في ذمة الشركة من                 
 .رأس المال الموجود فعالن                 

 التسري األحكام المنصول عليها في الفقرتين السابقتين على -د             
 شركات االئتمان العقاري ومصارف التسليف الزراعي أو                 
 .ذلك بقرار من الوزير الصناعي والشركات التي ت ذن في                 



 ( :775)مادة  
 اليجوز للشركات قبل إقرار ميزانية سنتها المالية األولى إصدار            
 أسناد قرض إالَّ إذا كفلت الوفا  بهذ  األسناد أحد المصارف             
 المعتمدة أو كانت األسناد مضمونة بصكوك أصدرتها إحدى            
 .هات المذكورة الج            

 ( :776)مادة  
 اليجوز تنفيذ قرار الجمعية العامة بلصدار أسناد القرض إالَّ بعد            
 .قيد القرار في السجل التجاري             

 ( :771)مادة  
 األسناد التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى ألصحابها حقوقان             
 .طالن كل شرط على خالف ذلك متساوية ويعتبر با            

 ( : 778)مادة  
 إذا طرحت أسناد قرض لالكتتاب العام وجب أن يتم عن طريق أحد            
 المصارف المعتمدة وتكون دعوة الجمهور لالكتتاب وفقان للقواعد            
 .التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون            

 ( :779)مادة  
 تسري في حالة عدم الوفا  بقيمة السند األحكام المنصول عليها              

 .من هذا القانون ( 137؛  136)في المادتين              
 ( :721)مادة  

 تقوم الشركة بوفا  قيمة أسناد القرض طبقان للشروط المتفق -أ             
 يم ميعاد الوفا عليها عند اإلصدار واليجوز لها تقد                
 .أو تأخير                  

 يجب أن يشهد العمليات المتعلقة بسحب األسناد بطريق القرعة -ب             
 مممل عن الحكومة ويترتب على عدم حضور مممل الحكومة بطالن                 
 .عملية السحب                 

 ( :727)مادة  
 أسناد القرض إلى أسهم إالَّ إذا نل على ذلك في شروط اليجوز تحويل            
 القرض، فلذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول            
 .التحويل أو قبض القيمة االسمية للسند             

         
 الجز  الرابع                  

 إدارة الشركة                          
 :مجلس اإلدارة  - 1           

 (  : 722)مادة   
 يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ، ويعين -أ               

 نظام الشركة عدد أعضائ  على أالَّ يقل عن مالمة واليزيد                  
 عن سبعة،وإذا كان رأسمال الشركة عشرين مليون لاير أو                   

 أكمر جاز أن يبلغ عدد أعضا  مجلس اإلدارة أحد عشر عضوان                   
 .يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مساهمان في الشركة  -ب               

 يعين نظام الشركة مدة العضوية في مجلس اإلدارة على أالَّ   (  :723)مادة   
 كيفية انتها  مدة  يتجاوز مالث سنوات ، كما يبين النظام                 
 .العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب على مراحل                 

 تنتخب الجمعية العامة أعضا  مجلس اإلدارة باالقتراع (  :724)مادة   



 السري كتابة ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينل نظام                 
 .الشركة على غير ذلك                 

 ينتخب مجلس اإلدارة في كل سنة من بين أعضائ  رئيسان  (  :725)مادة   
 ونائبان للرئيس يحل محل  عند غياب  ، كما يعين                
 المجلس أمين سر يختار  من بين أعضائ  أو من غيرهم ،                
 وتبلغ الوزارة بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائب                  

 .واألعضا المفوضين وكل تعديل يطرأ على تشكيل المجلس                 
 (  : 726)مادة   

 إذا شغر مركز أحد أعضا  مجلس اإلدارة وجب على الجهة -أ               
 التي عينت السلف أن تنتخب عضوان بدالن من  من بين                  
 هم شروط العضوية ، ويجب المساهمين الذين تتوافر في                  
 عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع                  
 لها لتقر  أو لتنتخب عضوان آخر ، وفي جميع األحوال يكمل                   
 .العضو الجديد مدة سلف                    

 دارة وجب دعوة الجمعيةإذا شغر ملث مراكز أعضا  مجلس اإل -ب               
 العامة إلى االنعقاد فوران لتنتخب من يحل محلهم إالَّ إذا                  
 كان محددان النعقاد الجمعية العامة ميعاد اليجاوز                  
 .مالمين يومان                   

 ود لهذ   إذا كان تعيين بعض األعضا  من جهة حكومية فيع -                
 الجهة تسمية أعضا  مجلس اإلدارة الممملين لها بقرار                  
 .من الوزير                   

 (  : 721)مادة   
 يجب أن تكون أغلبية أعضا  مجلس اإلدارة من المتمتعين -أ               

 بترخيل   بجنسية الجمهورية، ولهم موطن بها ومع ذلك يجوز                  
 خال من مجلس الوزرا  إعفا  الشركة من هذا الحكم إذا                   
 كان بعض المساهمين من األجانب ، إنما يجب أن التكون                   
 نسبة األجانب في مجلس اإلدارة أكمر من نسبة اشتراك                    
 .رأسمال الشركة المساهمين األجانب في                   

 إذا فقدت لسبب ما النسبة المذكورة في الفقرة -ب               
 السابقة وجب استكمالها خالل مالمة أشهر على األكمر                  
 وإالَّ كانت قرارات المجلس الصادرة بعد انقضا  هذ                   
 .المدة باطلة                   

 على الشركة أن تعد سنويان قائمة بأسما  رئيس مجلس -                
 .اإلدارة وأعضا  المجلس وجنسياتهم وسنهم                   

 (  :728)مادة   
 إذا كانت الحكومة أو إحدى هيئاتها أو م سساتها -أ               

 أو شركاتها العامة مساهمة في الشركة فتكون ممملة                  
 .في مجلس إدارتها بنسبة ماتملك  من األسهم                  

 في جميع األحوال اليجوز للحكومة أو الهيئات -ب               
 المذكورة في الفقرة السابقة االشتراك في انتخاب                   
 .أعضا  مجلس اإلدارة الذين اليمملونها                   

 (  :729)مادة   
 يجوز أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو نائب  أو أي -أ               



 شخل آخرمن غير أعضا  المجلس بوظيفة مدير عام                  
 .الشركة                   

 يجوز أن يكون أي مستخدم في الشركة عضوان في  -ب               
 س اإلدارة دعوة مديرمجلس إدارتها كما يجوز لمجل                  
 الشركة أو أي مستخدم بها لحضور جلسات مجلس اإلدارة                 
 .على أالَّ يكون ل  صوت في المداوالت                  

 (  :731)مادة   
 اليجوزالجمع بين عضوية مجلس اإلدارة واية وظيفة عامة -أ               

 انتخاب الموظف إلى عضوية مجلس اإلدارةويعتبر باطال                   
 .إالّ باسم وظيفت                    

 اليجوز أن ينتخب أي عضو في مجلس اإلدارة من حكم علي   -ب               
 بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة أو في إحدى                   
 ا القانون ما لم يردالجرائم المنصول عليها في هذ                  
 .إلي  اعتبار                    

 اليجوز أن يكون الشخل الواحد عضوا في مجلس إدارة  -                 
 اكمرمن شركتين مساهمتين عرضت كل أو بعض أسهمها                  
 لالكتتاب العام وأن اليكون رئيسا أو عضوا منتدبا                   

 .في اكمر من شركتين مساهمتين إذا كان مممال للحكومة                  
 فيما عدا ممملي الحكومة والشخصيات االعتبارية في (  :737)مادة   

 مجلس اإلدارة اليجوز انتخاب أي شخل عضوا بمجلس اإلدارة                
 ل إال بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح ويجب أن يشتم                
 اإلقرارعلى بيان من العضو بجنسيت  والشركات التي زاول                 
 فيها أي عمل خالل السنوات المالث السابقة على ترشيح                 
 .ونوع هذاالعمل                 

 اليجوز لمدير الشركة المساهمة أو أي مستخدم آخر بها (  :732)مادة   
 يقوم بصفة دائمة أو م قتة أو عرضية بأي عمل في أن                 
 أية شركة مساهمة أخرى إالَّ بعد الحصول على ترخيل من                
 .مجلس اإلدارة يجدد في كل سنة                

 اليجوز لمن يكون عضوا في مجلس إدارة أحد المصارف أو (  :733)مادة   
 تسـاهم فيها الدولة أو غيرها من   إحدىالشركات التي                
 الهيئات والم سسات والشركات العامة بما اليقل عن                
 من رأسمالهاأن يشترك بصفت  الشخصية أو بصفت % 13                
 نائبا عن الغيرفي عضويةمجلس إدارة أي مصرف آخر أو اية                
 واليجوز لمن يشغل وظيفة المدير أو .. أخرى شركة مساهمة                 
 اية وظيفة أخرى في المصارف أو إحدى الشركات المشار                 
 إليها في الفقرة السابقةأن يقوم بصفة دائمة باي عمل في                 
 مصرف آخرأو شركة مساهمةأخرى ، ويترتب على مخالفة                
 أحكام هذ  المادة اعتبارالمخالف مستقيالن من عمل  في                 
 .المصرف أوالشركة                 

 (  :734)مادة   
 فيماعداممملي الحكومة والشخصيات االعتبارية في -أ               

 مجلس اإلدارة يجب أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة                   
 %2مة مالكا لعدد من اسهم الشـركة يوازي المساه                  



 على األقل من رأسمالها ، ومع ذلك يجوز أن يكون العضو                  
 مالكا لعدد من األسهم التقل قيمتها وقت انتخاب  عن                   
 مالمين ألف لاير ويشترط في رئيس مجلس اإلدارة أن يملك                   

 مملي عدد األسهم المطلوبة من العضو ، ويرجع في ذلك                   
 إلى أسعار األسهم في سوق األوراق المالية أو إلى قيمة                  
 .األسهم االسمية إذا لم تكن الشركة قد قيدت في هذ  األسواق                   

 الفقرة السابقة يخصل القدر من األسهم المذكورة في  -ب               
 لضمان مسئولية أعضا  مجلس اإلدارة ، ويجب إيداع تلك                  
 األسهم أحد المصارف المعتمدة خالل شهر من تاري  انتخاب                  
 العضو وتظل األسهم المودعة غير قابلة للتداول إلى أن                   
 ضوية وتنقضي مدة سقوط دعوى المسئوليةتنتهي مدة الع                  
 المقررة للشـركة قبل العضو، وي شر على السهم بما يفيد                   
 عدم قابليت  للتداول ، وتنقضي دعوى المسئولية المقررة                  
 للشركةقبل العضو بمضي سنتين من تاري  ارتكاب الفعل                   

 .الموجب للمسئولية                   
 تكون باطلة أوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق أحكام -                

 .هذ  المادة                   
 إذا لم يقدم العضو اسهم الضمان بطلب عضويت  ، وإذا -د               

 نقل عددها عن الحد المقرر في هذ  المادة وجب على                   
 .العضو أن يكمل  خالل شهر وإالَّ زالت عن  العضوية                   

 (  :735)مادة   
 يحق للجمعية العامة عزل أعضا  مجلس اإلدارة كلهم -أ               

 أو بعضهم المنتخبين من قبلها ولو وجد شرط في نظام                   
 عزلهم ، وللعضو المعزول  الشركة يقضي بعدم جواز                  
 مطالبة الشركة بالتعويض إذا كان العزل في وقت غير                  
 مناسب أو لغير سبب معقول ، كما يجوز للحكومة                  
 والشخصيات االعتبارية عزل مممليها في مجلس اإلدارة                  
 .و الجمعية دون موافقة المجلس أ                  

 يطلب العزل بنا  على قرار من مجلس اإلدارة أو بنا  -ب               
 من رأس المال% 13على طلب عدد من المساهمين يممل                   

 وفي هذ  الحالة األخيرة يجب على رئيس المجلس عرض                  
 .أمر العزل علىالجمعية العامة                   

 إذا طلب عزل أعضا  مجلس اإلدارة قبل الميعاد المعين  -                
 النعقاد الجمعية العامة بشهرين أو أكمر وجب على رئيس                  
 المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى انعقاد غير عادي                  
 زل وإالَّ قامت الوزارةخالل عشرة أيام من تاري  طلب الع                  
 .بتوجي  الدعوة                  

 إذا ?َّ  اليجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل إال -د               
 كان واردا بجدول أعمالها ما لم تظهر خالل االجتماع                   
 يجب أن وقائع خطيرة تقتض العزل ، وفي جميع األحوال                   
 يمكن العضوالمطلوب عزل  من الرد على ما ينسب إلي  وإالَّ                   
 .كان قرار العزل باطال                  

 إذا قررت الجمعية العامة عزل أحد أعضا  مجلس اإلدارة -هـ              



 رارفال يجوز إعادة انتخاب  قبل خمس سنوات من تاري  ق                  
 .الجمعية بعزل                    

 (  : 736)مادة   
 يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يستقيل من العضوية بشرط -أ               

 أن يكون ذلك في وقت مالئم يوافق علي  مجلس اإلدارة                   
 .وإالّالتزم بالتعويض                  

 ج  طلب االستقالة كتابة إلى مجلس اإلدارة  يجب أن يو -ب               
 ويرتب أمر  من يوم تقديم  واليجوز لطالب االستقالة                     
 .العدول عنها إذا تم قبول االستقالة                   

 (  : 731)مادة   
 يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضا  مجلس  -أ               

 .اإلدارة مع مراعاة األحكام المقررة في الفقرات التالية                   
 إذا كانت المكافأة محددة بنسبة معينة من أرباح -ب               

 من الربح % 13الشـركة فال يجوز أن تجاوز هذ  النسبة                   
 ين الصافي بعدخصم المبالغ المذكورة في المادت                  
 من هذا القانون ويتبع في شأن توزيع هذ ( 192؛  191)                  
 المكافأة بين أعضا المجلس األحكام المنصول عليها في                  
 .نظام الشركة أو في الالئحة الداخلية للمجلس                   

 با معينا أوإذا كانت مكافأة عضو مجلس اإلدارة رات -                
 بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أخرى التستوجبها                  
 طبيعة عمل الشركة فال يجوز أن تزيد المكافأة المذكورة                  
 سنويا عن الحدالذي تحدد  الالئحة التنفيذية لهذا                   
 إلى عضو مجلس اإلدارة أو بالنسبة القانون سوا  بالنسبة                   
 .إلى رئيس المجلس                   

 في جميع األحوال اليجوز أن تزيد المكافأة التي تمنحها  -د               
 الشركة وفقا للفقرتين السابقتين عن الحد الذي تحدد                    
 ن ويكون باطال كل تقدير الالئحة التنفيذية لهذا القانو                  
 يتم على خالف أحكام هذ  المادة وكذلك كل شرط يقضي بدفع                   
 .المكافآت خالصة من الضرائب المقررة عليها                   

 (  : 738)مادة   
 يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بنا  على   -أ               

 .طلب ملث أعضائ  على األقل                  
 يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ست جلسات على األقل خالل        -ب               

 واليجوز أن ينقضي شهران دون     .. السنة المالية الواحدة                   
 .عقد اجتماع للمجلس                   

 جلس أو أحد أعضائ  عن الحضور أربع    إذا تغيب رئيس الم -                
 جلسات متتالية أو نصف عدد الجلسات في ستة أشهر دون عذر                    
 مقبول اعتبر مستقيال ، ويعرض األمر على المجلس للفصل                        
 .في  ، ويبلغ العضو قرار المجلس                   

  
 (  :739)مادة   
 اليكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إالَّ إذا حضر  -أ               

 نصف عددأعضائ  على األقل ، ما لم ينل نظام                  



 .الشركة على نسبة أو عدد أكبر                   
 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، -ب               

 .لة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي من  الرئيس وفي حا                  
 اليجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن غير  من األعضا  -                

 عندالتصويت على قرارات المجلس ، كما اليجوز التصويت                    
 .بطريق المراسلة                   

 (  : 741)مادة   
 تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في دفتر خال ، -أ               

 ويوقع كل محضر مدون في الدفتر  األعضا  الذين                   
 حضروا الجلسة وأمين سر المجلس وعلى العضو الذي                   
 لم يوافق على أي قرار اتخذ  المجلس أن يمبت                   
 .راض  في محضر االجتماع اعت                  

 يكون الموقعون على محاضر االجتماعات مسئولين عن صحة  -ب               
 .البيانات الواردة بالدفتر                   

 (  : 747)مادة   
 لمجلس اإلدارة جميع السلطات الالزمة للقيام باألعمال  -أ               

 غرض الشركة عدا ما احتفظ ب  القانونالتي يقتضيها                   
 وعلي  أن يتقيد.. أو نظام الشركة للجمعية العامة                   
 .بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها                    

 اليجوز لمجلس اإلدارة أن يعقد القروض التي تجاوز   -ب               
 ات أو أن يبيع عقارات الشـركة أو آجالها مالث سنو                  
 أن يرهنهاأوأن يبيع أموال وموجودات الشركة أو أن                   
 يرهنهاأوأن يبرئ ذمة مديني الشركة من التزاماتهم                    
 إالَّ إذا كان مصرحا ل  بذلك في نظام الشركة وبالشروط                  
 إذا لم يردفي النظام أحكام بهذا ..واردة في  ال                  
 الشـأن فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة                   
 إالَّ بلذن من الجمعيةالعامة وذلك ما لم تكن هذ                    
 .التصرفات مما يدخل بطبيعت  في غرض الشركة                   

 وم رئيس مجلس اإلدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية ، يق (  :742)مادة   
 :ويتولى على وج  الخصول ما يأتي                 
 .دعوة مجلس اإلدارة إلى االنعقاد  -أ               
 دعوة الجمعية العامة إلى االنعقاد طبقان لألحكام  -ب               

 .القانون ونظام الشركة المنصول عليها في هذا                   
 التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط  -                

 .المذكورة في النظام                   
 .تمميل الشركة أمام الغير  -د               
 .متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة  -هـ              
 .الحسابات من الجمعية العامة  طلب تعيين مراقبي -و               
 .تعيين الموظفين والعمال وعزلهم واإلشراف عليهم  -ز               
 اإلشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط  -ح               

 .القانونية فيها                   
 (  : 743)مادة   

 واللوائح الداخلية لتنظيم يضع مجلس اإلدارة النظم -أ               



 سيرالعمل في  وتحديد االختصاصات وحقوق وواجبات                  
 العاملين مع مراعاة أحكام القوانين النافذة واألحكام                  
 .المنصول عليها في القانون ونظام الشركة                   

 أعضائ  بما يتفق وطبيعة  يوزع المجلس العمل بين  -ب               
 االستممار الذي تقوم ب  الشركة ، ويجوز للمجلس أن يكون                   
 من أعضائ  أو من غيرهم لجان لدراسة مايحيل  إليها من                    
 مسائل وتقديم تقارير عنها ، كما يجوز للمجلس أن يكلف                    
 أحد أعضائ  أو شخصان من غيرهم للقيام بعمل معين أو بعقد                   
 صفقة معينة مع منح  السلطة الالزمة لذلك ، وللمجلس في                     
 كل وقت حل اللجان التي كونها أو عزل من أنابهم للقيام                     
 .ببعض األعمال                   

 ا عدا المكافآت المقررة في نظام الشركة لمجلس     فيم -                
 اإلدارة اليستحق رئيس المجلس أو أعضا   أي أجر نظير ما                   
 .قد ي دون  للشركة من أعمال إضافية                  

 (  : 744)مادة   
     تلتزم الشركة باألعمال والتصرفات التي يجريها مجلس -أ               

 اإلدارة إذا كانت مما يـدخل في غرض الشركة ولو جاوزت                     
 القيود المقررة على سلطة المجلس في نظام الشركة ما لم                   
 تمبت الشركة أن الغير الذي تعاقد مع مجلس اإلدارة كان                   
 .رف بالقيود المذكورة يعلم وقت إجرا  التص                  

 تلتزم وتسأل الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن  -ب               
 األعمال غير المشروعة المخالفة لنظام الشركة التي تقع                   
 .من أعضا  المجلس في إدارة أعمال الشركة                   

 (  : 745)مادة   
 جب على كل عضو من أعضا  مجلس إدارة الشركة وعلى كل  ي -أ               

 مدير لها أن يقدم إلى مجلس اإلدارة في أول اجتماع ل                     
 بعد تعيين  إقراران بما يملك  من أسهم الشركة وأسناد                    
 د     القروض التي أصدرتها باسم  أو باسم زوج  أو أوال                  
 القصر وكذلك بكل تغيير في هذ  الصكوك ويشتمل هذا                      
 اإلقرار على تاري  كل عملية على حد  وعدد األسهم أو                     
 أسناد القروض التي تناولها وسعر الشرا  أو البيع                   
 نون كل من يخالف حكم هذ  ويعتبر معزوالن بحكم القا                  
 .الفقرة                   

 تعد الشركة سجالن خاصان تمبت في  ما يملك  كل عضو من   -ب               
 أعضا  مجلس إدارتها وكل مدير لها باسم  أو باسم زوج                   
 ييرأو أوالد  القصر من أسهم الشركة وأسنادها وكل تغ                  
 .يرد على هذ  الملكية                   

 (  : 746)مادة   
 اليجوز بغير موافقة الجمعية العامة إبرام أي عقد أو   -أ               

 القيام بأي عمل يكون ألحد أعضا  مجلس إدارة شركة                        
 في  ويستمنى المساهمة أو أحد مديريها مصلحة شخصية                   
 من ذلك األعمال والعقود التي تتم بطريق المناقصات                   
 العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة أو المدير هو صاحب                  



 .العرض األنسب                   
 يجب على عضو مجلس اإلدارة أو المدير أن يبلغ المجلس  -ب               

 بما ل  من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم                  
 لحساب الشركة وأن يمبت هذا التبليغ في محضر الجلسة                   
 واليجوز ل  االشتراك في التصويت الخال بالقرار الصادر                   
 .في شأن األعمال أو العقود المذكورة                   

 على رئيس مجلس اإلدارة تبليغ الجمعية العامة عند  -                
 انعقادها باألعمال والعقود التي يكون فيها ألحد                  
 أعضا  مجلس اإلدارة أو مديرها مصلحة شخصية ، ويجب                   
 أن يكون هذا التبليغ مصحوبا بتقرير من مراقب                  
 .الحسابات                   

 (  : 741)مادة   
 اليجوز بغير ترخيل خال من الجمعية العامة لعضو  -أ               

 مجلس إدارة شركة المساهمة أو لمديرها أن يشترك                   
 في أي عمل من شأن  منافسة الشركة أو أن يتجر                  
 ساب  أو لحساب غير  في أحدفروع النشاط الذي لح                  
 تزاول  الشركة ، وإالَّ كان لها أن تطالب  بالتعويض                   
 أو باعتبار العمليات التي باشرها لحساب  الخال                        
 .كأنها أجريت لحسابها                   

 س اإلدارة أن يذيعوا إلى المساهمين اليجوز ألعضا  مجل -ب               
 بصفتهم الفردية أو إلى الغير ما وقفوا علي  من أسرار                   
 الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإالَّ حق عليهم العزل مع                    
 .إلزامهم بالتعويض                   

 (  : 748)مدة   
 للشركة المساهمة أن تقدم قرضان نقديان من أي اليجوز -أ              

 نوع كان ألعضا  مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قروض                  
 .يعقدها أحد األعضا  مع الغير                  

 يستمنى من الحكم الوارد في الفقرة السابقة المصارف -ب              
 الئتمان فيجوز لها في حدود األعمال وغيرها من شركات ا                 
 الداخلة ضمن غرضها وباألوضاع والشروط التي تتبعها                  
 بالنسبة إلى جمهور العمال  أن تقرض أحد أعضا  مجلس                  
 إدارتها أو تفتح ل  اعتمادان أو تضمن  في القروض                 
 .قدها مع الغير التي يع                 

 (  : 749)مادة   
 يعد مجلس اإلدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة  -أ               

 وحساب األرباح والخسائر وتقريران عن نشاط الشركة                   
 خالل السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في                  
 هذ  السنة والطريقةالتي يقترحها لتوزيع األرباح                   
 الصافية الناتجة عنها وذلك قبل انعقاد الجمعية                  
 ويجب أن تكون الميزانية. العامة بشهر على األقل                   
 وحساب األرباح والخسائر وغيرها من حسابات                        
 الشركة واضحة ومطابقة لألحكام التي تحددها الالئحة                  
 .التنفيذية لهذا القانون                   



 يوقع رئيس مجلس اإلدارة الميزانية وحساب األرباح -ب               
 .والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة                   

 (  : 751)مادة   
 يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية وحساب -أ               

 األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير  والنل الكامل                    
 لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة يومية رسمية تصدر                  
 باللغة العربية في مركز الشركة وذلك قبل تاري                    
 . انعقاد الجمعيةالعامة بخمسة عشر يومان على األقل                   

 إذا كانت أسهم الشركة اسمية جاز االكتفا  بلرسال -ب               
 نسخة من الومائق المبينة في الفقرة األولى إلى                  
 كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقاد                  

 .الجمعية العامة بخمسة عشر يوماعلى األقل                   
 على مجلس اإلدارة أن يضع سنويان تحت تصرف المساهمين  (  :757)مادة   

 الطالعهم الخال قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى                  
 ل بيانان للنظر في تقرير المجلس بخمسة عشر يومان على األق                
 :يوقع  رئيس المجلس ويشتمل على ما يأتي                 

 المبالغ التي قبضها خالل السنة المالية كل عضو في -أ              
 مجلس اإلدارة على أيا كان سبب استحقاق  لها والمزايا                  
 .العينية التي يتمتع بها                  

 المبالغ المقترح صرفها ألعضا  مجلس اإلدارة الحاليين  -ب              
 أوالسابقين بصفة معاش تقاعد أو تعويض عن انتها                   
 .الخدمة                  

 المبالغ التي أنفقت فعالن في الدعاية مع التفصيالت  -               
 .الخاصة بكل مبلغ                  

 األعمال والعقود التي يكون فيها ألحد أعضا  مجلس اإلدارة  -د              
 .مصلحة شخصية                  

 .التبرعات مع بيان مسوغات كل تبرع  -هـ             
 أعضا  مجلس اإلدارة مسئولون قبل الشركة وتجا  المساهمين  (  :752)مادة   

 أو خالفوا األحكام المنصولإذا أسا وا تدبير شئونها                 
 عليها في هذا القانون أو في نظام الشركة وكل شرط يقضي                
 .بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن                 

 (  : 753)مادة   
 تقع المسئولية على جميع أعضا  مجلس اإلدارة إذا -أ               

 ر بلجماع آرا  األعضا  ،أما نشأ الخطأعن قرار صد                  
 القرارات الصادرة باألغلبية فال يسأل عنها األعضا                   
 المعارضون بشرط أن يمبتوا اعتراضهم صراحة في محضر                   
 الجلسة ، وال يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر                   
 قرار سببا لإلعفا  من المسئولية إال إذا مبت فيها ال                  
 عدم علم العضو الغائب بالقرار أو علم  ب  وعدم                   
 .استطاعت  االعتراض علي                    

 إذا اشترك اكمر من عضو واحد في الخطأ كانوا -ب               
 وتوزع المسئولية مسئولين قبل الشركة بالتضامن                  
 . بينهم بقدر نصيب كل منهم في الخطأ المشترك                  



 يسأل أعضا  مجلس اإلدارة عن تعويض الضرر الذي يلحق   (  :754)مادة   
 . المساهم أو الغير بسبب أخطائهم                 

 
 :الجمعية العامة العادية  - 2              

 (  : 755)مادة   
 تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة -أ               

 من رئيس مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذين                  
 يعينهما نظام الشركة ويجب أن تنعقد الجمعية مرة                  
 على األقل في السنة خالل الشهور األربعة التالية                  

 لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس اإلدارة أن                  
 .يقرر دعوة الجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك                   

 على مجلس اإلدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة  -ب               
 العاديةإلىاالنعقاد إذا طلب إلي  ذلك مراقب                  

 من رأس مال% 13الحسابات أو عدد من المساهمين يممل                   
 .الشركة بشرط أن يكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب                   

 يجور للوزارة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى    -                
 نعقادها دوناالنعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد ال                  
 أن تدعى إلى االنعقاد أو إذا طلب منها المحاسب                   
 من رأس%13القانوني أو عدد من المساهمين يممل                   
 .المال بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب                   

 .وة على الشركة في جميع األحوال تكون مصاريف الدع -د               
 (  : 756)مادة   

 يجب أن يكون مجلس اإلدارة مممال في الجمعية العامة -أ               
 .بما ال يقل عن العدد الواجب توافر  لصحة انعقاد                   

 إذا لم يممل مجلس اإلدارة على النحو المبين في الفقرة  -ب               
 ألولى فال يكون اجتماع الجمعية العامة باطال و إنما  ا                  
 يعتبر عضو مجلس اإلدارة الذي تخلف عن حضور االجتماع                  
 .بغير عذر تقبل  الجمعية مستقيال                  

 (  : 751)مادة   
 للوزارة الحق في إرسال مندوب أو اكمر لحضور الجمعية -أ               

 العامة للمساهمين دون أن يكون له ال  المندوبين حق                    
 االشتراك في المداوالت أو التصويت ،وعليهم تسجيل وقائع                   
 االجتماع في محضر خال يتلى على المكلفين بتحرير محضر                   
 كتابة ويجب إمبات حضور   الجلسة إلبدا  مالحظاتهم علي                   
 .مندوبي الوزارة في محضر جلسة الجمعية العامة                   

 يجوز لمندوبي الوزارة االعتراض على قرار الجمعية إذا -ب               
 .لم يستكمل اإلجرا ات القانونية أو خالف القانون                   

 عتراض مندوب الوزارة لدى الوزير خالليجوز الطعن في ا -                
 خمسةعشر يوما من تاري  االعتراض ويكون قرار الوزير                   
 .في هذاالطعن قطعيا وللمتضرر حق اللجو  إلى القضا                  

 (  : 758)مادة   
 .لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين  -أ               

 يجوزالتوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون  -ب               



 الوكيل مساهما وان يكون التوكيل خاصا ومابتا                  
 بالكتابة وال يجوز للمساهم أن ينيب عن  أعضا                   
 .مجلس اإلدارة في حضور الجمعيةالعامة                   

 في جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي -                
 من اسهم رأس % 5يحوزهاالوكيل بهذ  الصفة على                   
 .مال الشركة                   

 فيما عدا األشخال االعتبارية ال يجوز أن يكون ألحد     -د               
 نائبان عن الغير عدد من المساهمين بوصف  أصيالن أو                  
 من عدد األصوات المقررة لألسهم % 23األصوات يجاوز                   
 الممملة في االجتماع ما لم ينل نظام الشركة على                  
 .نسبة أقل                   

 يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو  -هـ              
 مممل الشخل االعتباري المساهم فيها بممابة حضور                  

 قانوني للمساهم األصلي الجتماع الجمعية العمومية                  
 ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو مممل الشخل                   
 .االعتباري غير مساهم بالشركة                   

 (  :759)مادة   
 تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفة -أ               

 يومية رسمية واحدة على األقل ويجب أن يتم اإلعالن                   
 قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يوما على                   
 األقل ، ومع ذلك يجوزاالكتفا  بتوجي  الدعوة في                   

 الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسل لجميع                   
 .المساهمين                   

 .يجب أن يشتمل إعالن الدعوة على جدول األعمال  -ب               
 ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة قبل  -                

 .األقل موعد اجتماع الجمعية بعشرة أيام على                  
 يعد مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة  (  :761)مادة  

 :ويشتمل هذاالجدول بوج  خال على ما يلي                
   

 سماع تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات  - 1             
 .والتصديق عليهما                 

 الشركة وحساب األرباح والخسائرالنظر في ميزانية  - 2             
 .والتصديق عليهما بعد سماع تقرير مراقب الحسابات                  

 انتخاب أعضا  مجلس اإلدارة الممملين للمساهمين - 4             
 وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد اآلجر الذي يمنح                 
 ية المقبلة ما لم يكن محددا لهم خالل السنةالمال                 
 .في النظام األساسي                  

 النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن األرباح واتخاذ  - 3            
 .القرارالالزم بشأنها                

 .الترخيل لمجلس اإلدارة بمنح التبرعات  - 5            
 .  مجلس اإلدارة عند االقتضا  النظر في عزل أعضا - 6            
 إبرا  ذمة أعضا  مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات من  - 7            

 المسئوليةأو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب                



 ( : 161)األحوال  مادة                 
 ا حضر  ال يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إال إذ -أ             

 مساهمون يمملون نصف رأس مال الشركة على األقل ما لم                
 ينل نظام الشركة على نسبة أعلى فلذا لم يتوافر الحد                
 األدنى في االجتماع األول وجب دعوة الجمعية العامة إلى                 
 يوما التالية لالجتماع اجتماع مان يعقد خالل المالمين                 
 األول ، ويجب أن يممل في االجتماع الماني ربع رأسمال                 
 الشركة ، فلذا لم يتوفر هذا الحد في االجتماع وجب                
 دعوة الجمعية العامة إلىاجتماع مالث خالل خمسة عشر                
 ع الماني ، ويعتبر االجتماع يوما التالية لالجتما                
 .المالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممملةفي                  

 تصدر قرارات الجمعية العامة با ألغلبية المطلقة -ب             
 .لألسهم الممملة في االجتماع                

 (  : 762)مادة   
 رئيس مجلس اإلدارة  يتولى رئاسة الجمعية العامة -أ               

 أو نائب  أو من يعين  مجلس اإلدارة لذلك وتعين                   
 الجمعية من المساهمين من يتولى أمانة السر                  
 .وجمع األصوات                   

 إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس االجتماع -ب               
 وجب ان تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى                   

 .الرئاسة                   
 (  :  763)مادة   

 يفتح في مركز الشركة الرئيسي قبل تاري  انعقاد  -أ               
 الجمعيةالعامة بأسبوع على األقل سجل تسجل في                    
 همين الراغبين في االشتراك بالجمعية أسما  المسا                  
 العامة وعدد األسهم التي يحملها المساهم أصالة                  
 ووكالة ويعطى بطاقة يذكر فيها عدداألصوات التي                  
 يستحقها وذلك بلشراف وتوقيع أحد أعضا  مجلس                    
 .ئولية المجلس اإلدارة على مس                  

 لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  -ب               
 أعمال الجمعية العامة واستجواب أعضا  مجلس اإلدارة                   
 والمراقبين بشأنها ،ول  أن يقدم ما يشا  من األسئلة                  
 سة أيام على األقل وكل شرط في قبل انعقاد الجمعية بخم                  
 النظام يقضي بحرمان المساهم من حق االستجواب أو توجي                   
 .األسئلة يعتبر باطالن                   

 يرد مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال   -                
 هيئة أخرى أو المصلحة يعرض مصلحة الشركة أو اية                   
 العامة للضرر،وإذا رأى المساهم أن الرد على س ال                    
 غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها                   
 .واجب التنفيذ                  

 لكل مساهم عدد من األصوات في الجمعية العامة يساوي  -د               
 .عددأسهم                    
 يحرر محضر بخالصة وافية لمناقشات الجمعية العامة وبكل :   (764)مادة   



 ما يحدث أمنا  االجتماع بما في ذلك أسما  المساهمين                 
 الحاضرين والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد                 
 افقت عليها أو خالفتها وأال قوال التياألصوات التي و                
 .يطلب المساهمون إمباتها في المحضر                

 (  : 765)مادة   
 تدون محاضر اجتماع الجمعية العامة بصفة منتظمة  -أ               

 عقب كل جلسة في دفتر خال ويوقع كل محضر مدون في                   
 ر رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات الدفت                  
 ومراقب الحسابات ويكون الموقعون على محاضر االجتماع                  
 .مسئولين عن صحة البيانات الواردة بها                  

 يمسك جدول حضور يسجل في  أسما  أعضا  الجمعية -ب               
 ألصوات التي يملكونها أصالة ووكالة العامة وعددا                  
 .وتوقيعاتهم ويحفظ مع محضر االجتماع لدى الشركة                   

 يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي (  :766)مادة   
 يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق                
 ا كان                                                          االقتراع السري إذ                
 :الجمعية العامة غير العادية  - 4              

 (  :712)مادة   
 تختل الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام -أ               

 الشركة وباندما  الشركة في شركة أو شركة أو                  
 م سسة أخرى أو حلها قبل انتها  مدتها أو تمديد                  

 .مدتها                   
 من هذا القانون ( 111)مع مراعاة أحكام المادة  -ب               

 يجوز للجمعية العامة غير العادية إدخال ما ترا                   
 :ا من تعديالت على نظام الشركة عد                  

 التعديالت التي يكون من شأنها زيادة أعبا  - 1             
 .المساهمين المالية                 

 .تعديل الغرض األساسي للشركة - 2              
 نقل موطن الشركة الم سسة في الجمهورية إلى  - 4              

 .بلد أجنبي                   
 رط في نظام الشركة يقضي بغير األحكام المذكورة كل ش -                

 .في هذ  المادة يعتبر كأن لم يكن                   
 تسري على الجمعية العامة غير العادية األحكام المتعلقة :   (713)مادة   

 :بالجمعية العامة العادية مع مراعاة ما يأتي                 
 جمعية العامة غير العادية األبنا  على دعوة منال تجتمع ال - 1              

 مجلس اإلدارة وعلى المجلس توجي  هذ  الدعوة إذا طلب إلي                    
 من رأس المال ألسباب جدية % 25ذلك عدد من المساهمين يممل                   
 جهة ويجب أن تذكر مواد جدول األعمال في الدعوة المو                  
 للمساهمين وال يجوز المذاكرة في موضوعات لم يرد ذكرها                   
 في الدعوة ،وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل خمسة                  
 عشر يوما من تقديم الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى                   
 الدعوة ، وللوزارة أن تدعو  الوزارة بطلب لتوجي                   
 .الجمعية لالنعقاد                   



 ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إالَّ  - 2              
 إذا حضر  مساهمون يمملون ملمي راس المال على األقل مالم                  
 ى فلذا لم يتوافر الحد ينل نظام الشركة على نسبة أعل                  
 األدنى في االجتماع األول وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع                  
 مان خالل المالمين يوما التالية لموعد االجتماع األول ،                   
 ويعتبر االجتماع الماني صحيحا إذا حضر  عدد من المساهمين                  
 .يممل ملث رأس المال على األقل                   
 تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ملمي  - 4              

 األسهم الممملة في االجتماع إال إذا كان القرار يتعلق بزيادة                   
 رأس المال أو تخفيض  أو إطالة مدة الشركة أو حل الشركة                   

 قبل الميعاد المعين في النظام أو إدما  الشركة في شركة                   
 أو هيئة أخرى فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية                  
 .مالمة أرباع األسهم الممملة في االجتماع                   

 رارات من صالحياتللجمعية العامة غير العادية أن تصدر ق - 3              
 .الجمعية العامة العادية                   

 الجزء الخامس
 في مراقب الحسابات

 (  :714)مادة   
 يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكمر بشرط  -أ               

 .أال يزيد عددهم على مالمة                   
 ابات لمدة سنة إلى مالث سنوات قابلةيعين مراقب الحس -ب               

 للتجديد من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضع                    
 .الوزارة                   

 يكون تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيين  وتقدير -                
 .مكافآت  بقرار من الجمعية العامة                   

 (  :715)مادة   
 إذا شغر مركز أحد مراقبي الحسابات وجب على رئيس مجلس  -أ               

 اإلدارة أن يخطر الجمعية العامة فورا لتعيين من يحل                   
 .محل                    

 ال يجوز الجمع بين عمل المراقب واالشتراك في تأسيس  -ب               
 الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو القيام بأي عمل فني                  
 أو إداري بها ولو على سبيل االستشارة ،كما ال يجوز أن                  
 يكون المراقب شريكا ألحد م سسي الشركة أو ألحد أعضا                   
 مجلس إدارتها أو موظفان لدي  أو من أقربائ  إلى                   

 .الدرجة الرابعة                   
 يعتبر باطال كل عمل مخالف ألحكام هذ  المادة ويلزم  -                

 المخالف بلعادة جميع المبالغ التي قبضها من الشركة                  
 لخزانتها ويتحمل مسئولية أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة                   
 .المخالفة                   

 (  :716)مادة   
 على مراقب الحسابات أن يقدم إلى مجلس اإلدارة في أول -أ               

 اجتماع ل  بعد تعيين  إقرارا بما يملك  من اسهم                   
 الشركة أو سندات القرض التي أ صدرتها باسم  أو                  



 والد  القصر وكذلك بكل تغيير في هذ  باسم زوج  أو أ                  
 الصكوك ويشتمل هذا اإلقرار على تاري  كل عملية على حدة                   
 وعدد األسهم وسندات القرض التي تناولتها وسعر الشرا                    
 أو البيع ، ويعتبر معزوال بحكم القانون كل مراقب يخالف                  

 .هذ  الفقرة                  
 تعد الشركة سجال خاصا تمبت في  ما يملك  كل مراقب  -ب               

 حسابات باسم  أو باسم زوج  أو أوالد  القصر من اسهم                   
 .الشركة وسنداتها وكل تغيير يرد على هذ  الملكية                  

 (  :711)مادة   
 لمراقب الحسابات في كل وقت االطالع على جميع دفاتر -أ               

 الشركة وسجالتها وغير ذلك من الومائق وفي طلب                  
 .البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها                   

 ول  كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ،               
 .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكن المراقب من كل ذلك                

 على المراقب في حالة االمتناع عن تمكين  من أدا   -ب               
 عمل  المنصول علي  في الفقرة السابقة إمبات ذلك                   
 في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ، فلذا لم يقم                   

 المجلس بتيسير عمل المراقب وجب علي  أن يرسل إلى                   
 الوزارة صورة ، من التقرير وأن يعرض  على الجمعية                   
 .العامة                   

 (  :718)مادة   
 على مجلس اإلدارة أن يسلم مراقب الحسابات صورة من  -أ               

 اإلخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين                   
 المدعوين لحضور الجمعية العامة وذلك قبل تاري                    
 .االجتماع بعشرة أيام على األقل                  

 على المراقب في الجمعية العامة أن يتأكد من صحة  -ب               
 ي اتبعت في الدعوى لالجتماع ، وعلي  اإلجرا ات الت                  
 .أن يدلي في االجتماع براي  في كل ما يتعلق بعمل                   

 إذا لم يحضر المراقب فال يكون االجتماع باطال ،  -                
 وإنما يعتبر المراقب الذي تخلف عن حضور االجتماع                  
 .ذر مقبول تـقر  الجمعية مستقيالبغير ع                  

 (  :719)مادة   
 يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة والوزارة  -أ               

 تقريرا يشتمل على البيانات التي تحددها الالئحة                  
 .التنفيذية لهذا القانون                   

 بين في التقرير الوضع المالي على المراقب أن ي -ب               
 للشركة ودرجة وضوحها في حساباتها وما إذا كانت                   
 دفاترها منظمة بصورة أصولية واقتراح  بالمصادقة                   
 على الميزانية السنوية والحسابات الختامية بصورة                  
 حفظ أو بلعادتها إلى مجلس اإلدارة ،مطلقة أو مع الت                  
 كما يجب أن يبين موقف مجلس اإلدارة فيما يتعلق                   
 بتمكين  من الحصول على البيانات والمعلومات التي                   
 طلبها ،وان يمبت في التقرير ما يتكشف ل  من                  



 .م القانون أو نظام الشركة مخالفات ألحكا                  
 يتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة -                

 ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب إيضاحات                   
 بشأن الوقائع الواردة في  ، وإذا قررت الجمعية                   
 تقرير مجلس اإلدارة دون سماع  العامة المصادقة على                  
 .تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطالن                   

 إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا على التقرير (  :781)مادة   
 المنصول علي  في المادة السابقة وجب أن يعد كل منهم                 
 .التقارير كلها في الجمعية العامة  تقريرا مستقال وتتلى                

 (  :787)مادة   
 إذا أغفل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة في  -أ               

 األحوال المبينة في القانون أو في نظام الشركة                   
 .وجب على مراقب الحسابات توجي  هذ  الدعوة                  

 يجوز لمراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة -ب               
 لالنعقاد كلما دعت الضرورة القصوى إلى ذلك وفي                  
 هذ  الحالة يضع المراقب جدول األعمال ويتولى نشر  ،                  
 وإذا أهمل المراقب دعوة الجمعية في الحالة المذكورة                   

 .فيكون للوزارة أن تقوم بها على نفقة الشركة                   
 ال يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين في غير (  :782)مادة   

 الجمعية العامة أو إلى غيرهم ما وقف علي  من أسرار               
 الشركة بسبب قيام  بعمل  وأالحق علي  العزل مع إلزام                

 .بالتعويض                
 (  :783)مادة   

 يكون مراقب الحسابات مسئوال قبل الشركة عن تعويض  -أ               
 الضرر الذي يلحقها بسبب األخطا  التي تقع من  في                   
 وإذا تعدد المراقبون المشتركون في ..تنفيذ عمل                    
 .انوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن الخطأ ك                  

 تسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة  -ب               
 السابقة بمضي سن  من تاري  انعقاد الجمعية العامة                   
 التي تلي فيها تقرير المراقب وإذا كان الفعل                   
 إلى المراقب يكون جريمة فال تسقط دعوى المنسوب                   
 .المسئولية إالَّ بسقوط الدعوى العامة                  

 يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم  -                
 . أو الغير بسبب خطأ                    

 
 الجزء السادس

 الرقابة الحكومية
 (  : 784)مادة   

 تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها   -أ               
 بتنفيذ األحكام المنصول عليها في القانون وفي نظام                    
 .الشركة                   

 للوزارة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي إجرا  -ب               
 حل حساباتها ودفاترها وسجالتها تفتيش على الشركة وف                  



 وغير ذلك من الومائق وسائر أعمالها وطلب إيضاحات                  
 أو بيانات من مجلس اإلدارة ، كما لها أن تكلف في كل                   
 وقت مراقب الحسابات للقيام بهذ  المهمة وتقد يم                  
 .ك لهاتقرير بذل                  

 على الوزارة تبليغ الجهة القضائية المختصة بكل فعل   -                
 .يعتبر جريمة وفقا ألحكام هذا القانون                   

 (  : 785)مادة   
 على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة خالل الشهر  -أ               

 :نة مالية صورة من الومائق اآلتية األول من بد  كل س                  
 .قائمة بأسما  أعضا  مجلس اإلدارة وجنسياتهم وسنهم  - 1              
 .الئحة تنظيم العمل في مجلس اإلدارة  - 2              
 البيان الخال بما يملك  أعضا  مجلس اإلدارة ومدير        - 4              

 سمهم أو باسم أزواجهم أو أوالدهم القصر من     الشركة با                  
 .أسهم الشركة وسنداتها                  

 اسم مراقب الحسابات ومكافآت  والبيان الخال بما - 3              
 يملك  باسم  أو باسم زوج  أو أوالد  القصر من أسهم                   
 .الشركة وسنداتها                   

 يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة       -ب               
 من الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس                           
 اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيان المنصول علي                    
 ا القانون ، وذلك بمجرد إعدادمن هذ( 152)في المادة                  
 .هذ  الومائق                   

 كل تغيير يطرأ خالل السنة المالية على البيانات    -                
 الواردة بالومائق المنصول عليها في الفقرتين                   
 .السابقتين يجب أن يبلغ إلى الوزارة فوران                   

 على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة من (  :786) مادة  
 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة                   
 والقرارات التي اتخذت في هذ  االجتماعات وذلك خالل خمسة                     
 .عشر يوما من انتها  كل اجتماع                 

 (  : 781)مادة   
 لكل ذي مصلحة طلب االطالع لدى الجهة اإلدارية المختصة       -أ               

 على الومائق والسجالت والمحاضر والتقارير المتعلقة                         
 بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذ                        
 .الجهة                   

 للجهة المذكورة أن ترفض الطلب المشار إلي  في الفقرة     -ب               
 السابقة إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق                      
 .الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو المصلحة العامة                   

 ذية لهذا القانون رسوم االطالع          تعين الالئحة التنفي -                
 .والحصول على البيانات                  

 يجوز للجهة اإلدارية المختصة فضال عن األحوال المنصول        (  :788)مادة   
 من هذا         ( 156)عليها في الفقرة المالمة من المادة                 
 عو الجمعية العامة لالنعقاد إذا تبين لها    القانون أن تد                
 ضرورة ذلك لوقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو                     



 .خلل في إدارتها                
                    

 الجزء السابع
 مالية الشركة

 .تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها  (  :789)مادة   
 (  :791)مادة   

 من األرباح      % 13على مجلس اإلدارة أن يجنب في كل سنة  -أ               
 الصافية لتكون احتياطيا قانونيا ويجوز أن تقرر                   
 الجمعيةالعامة وقف تجنيب هذا االحتياطي إذا بلغ                  
 .نصف رأس المال                   

 يستخدم االحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة  -ب               
 وشرا  آالت جديدة وفي زيادة رأس المال وإذا جاوز هذا                    
 االحتياطي نصف رأس المال جاز للجمعية العامة أن تقرر                     
 السنوات      توزيع القدر الزائد على المساهمين وذلك في                  
 التي ال تحقق الشركة فيها من األرباح الصافية ما يكفي                       
 ألدا النسبة المقررة لهم في نظام الشركة على أن ال                           
 .من رأس المال% 5تزيد هذ  النسبة على                   

 حتياطي ما أخذ من  عندما تسمح     يجب أن يعاد إلى اال -                
 .أرباح السنين التالية بذلك                   

 يجوز أن ينل نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من             -د               
 األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي اختياري يخصل                        
 اض المنصول عليها في النظام ، وال يجوز استخدام      لألغر                  
 هذا االحتياطي في غير ما خصل ل  إال بقرار من الجمعية                        
 فلذا لم يكن االحتياطي النظامي       ..العامة غير العادية                   
 امة العادية بنا         مخصصا ألغراض معينة جاز للجمعية الع                  
 على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرف  فيما يعود                             
 .بالنفع على الشركة                   

 يجرى توزيع األرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية(  : 797)مادة   
 رة وفقا للترتيب   العامة بنا  على اقتراح مجلس اإلدا                
 :التالي                 
 تفرز من األرباح المتحققة االلتزامات المترتبة على   - 1              

 الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل كما تفرز منها                  
 الضرائب المستحقة على الشركة لتأمين دفع هذ                   
 .االلتزامات في مواعيدها                  

 تفرز من األرباح النسبة المقررة الستهالك رأس المال  - 2              
 ومبالغ االحتياطي اإلجباري القانوني واالحتياطي                        
 النظامي االختياري ضمن حدود النسب المقررة في هذا                   
 .والنظام الستعمالها في األغراض المخصصة لهاالقانون                   

 تقررالجمعية العامة المكافآت المخصصة ألعضا  مجلس      - 4              
 .اإلدارة ومفتشي الحسابات                  

 .توزع األرباح الباقية على المساهمين بنسبة أسهمهم  - 3              
 (  : 792)مادة   

 يستحق المساهم حصت  في األرباح بمجرد صدور قرار     -أ               



 .الجمعية العامة بتوزيعها                  
 على مجلس اإلدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية  -ب               

 العامة بتوزيع األرباح على المساهمين خالل شـهرين                  
 من تاري  صدور القرار ما لم ينل نظام على األكمر                   
 .الشركة على مدةأقل                   

 (  : 793)مادة   
 إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال دون أن تغطي من  -أ               

 االحتياطي وجب على مجلس اإلدارة أن يبادر إلى دعوة                   
 .ة غير العادية للنظر في حل الشركةالجمعية العام                  

 إذا لم يقم مجلس اإلدارة بتوجي  هذ  الدعوة أو لم  -ب               
 يتوافر النصاب القانوني لصحة االجتماع وفقا للمادة                      
 من هذا القانون أو رفضت الجمعية العامة غير    ( 173)                  

 العادية حل الشركة جاز للوزارة ولكل مساهم أن يرفع                  
 .دعوى بطلب الحكم بحل الشركة                  

 إذا قضت المحكمة برفض طلب الحل وجب على مجلس اإلدارة  -                
 دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى االنعقاد خالل                  
 هر من تاري  الحكم النهائي لتقرير تخفيض رأس المال ش                  
 .أو عدم تخفيض                    

 
 

 الجزء الثامن
 تعديل نظام الشركة

 (  : 794)مادة   
 ال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة  -أ               

 ماجها بشركة أخرىبتعديل نظام الشركة أو بحلها أو اند                  
 .نافذة إال إذا أقرها الوزير                   

 يقدم مجلس اإلدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقا ب   -ب               
 محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية التي اتخذ فيها                   
 تندات المتعلقة ب     قرار التعديل وجميع األوراق والمس                  
 إلىالوزارة خالل خمسة أيام من تاري  صدور القرار                  
 .المذكور                   

 يصدر الوزير قرار  بشأن التعديل خالل خمسة عشر يوما من   -                
 ار   ويعتبر في حكم قر. تاري  إعادة األوراق إلى الوزارة                   
 .بالقبول انقضا  هذا الميعاد دون البت في الطلب                   

 ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بالموافقة على تعديل    (  :795)مادة   
 نظام الشركة مرفقا ب  قرار الجمعية العامة بالتعديل في                   
 .الجريدة الرسمية                 

 (  : 796)مادة   
 يقوم مجلس اإلدارة بشهر تعديل نظام الشركة في السجل   -أ               

 .التجاري وفقا ألحكام القانون                   
 إذا لم يشهر التعديل في السجل التجاري كان باطال       -ب               

 .وللغيروحد  التمسك بهذا البطالن                  
 .يزول البطالن إذا تم الشهر قبل طلب الحكم ب   -                



 :زياد رأس المال  - 1              
 ال يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس    :   (791)مادة   

 .المال إالَّ بعد أدا  رأس المال األصلي بأكمل                  
 رار الجمعية العامة غير العادية الطريقة   يجب أن يحدد ق (  :798)مادة   

 التي تتبع في زيادة رأس المال ومقدار هذ  الزيادة وسعر                   
 إصدار األسهم الجديدة وال يجوز تخويل مجلس اإلدارة هذ                      
 .السلطات                 

 التي تصدر عند زيادة رأس      ال تسري على األسهم الجديدة (  :799)مادة   
 من هذا القانون ( 134)المال األحكام المذكورة في المادة                 

        
 تكون القيمة االسمية لألسهم الجديدة معادلة للقيمة       (  : 211)مادة   

 االسمية لألسهم األصلية ويجوز للجمعية العامة غير                     
 العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إلى القيمة االسمية                   

 للسهم وأن تحدد مقدارها وتضاف هذ  العالوة إلى                          
 .االحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال                 

 (  : 217)مادة   
 ق األولوية في االكتتاب      يكون للمساهمين األصليين ح -أ               

 باألسهم الجديدة وكل شرط على خالف ذلك يعتبر كأن لم                     
 .يكن                   

 ينشر بيان في إحدى الصحف اليومية الرسمية يتضمن  -ب               
 تاح   إعالن المساهمين بأولوياتهم في االكتتاب وتاري  افت                  
 وتاري  أقفال  وسعر األسهم الجديدة ويجوز باإلضافة                             
 إلى ذلك إخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة                           
 .إال إذا ترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة                  

 م أن يبدى رغبت  كتابة في استعمال حق  في      على كل مساه -                
 األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة خالل خمسة عشر                            
 .يوما من تاري  نشر البيان المذكور                  

 (  : 212)مادة   
 لذين توزع األسهم الجديدة على المساهمين األصليين ا -أ               

 طلبوا االكتتاب باألسهم الجديدة حسب طلبهم إذا لم                    
 .تتجاوز األسهم المطلوبة                  

 في الحاالت التي تتجاوز األسهم المطلوبة األسهم       -ب               
     المطروحة توزع األسهم على المساهمين األصليين كل بنسبة                  
 أسهم  على أن اليجاوز ما حصل علي  المساهم ماطلب  من                       
 .اسهم جديدة                  

 إذا زادت األسهم المطروحة على األسهم المطلوبة يطرح ما          -                
 هذا  يتبقى من األسهم الجديدة لالكتتاب العام وتتبع في                    
 االكتتاب األحكام المتعلقة باالكتتاب العام عند تأسيس                      
 الشركة كما تتبع األحكام المتعلقة بتقويم الحصل                          
 العينية على أن تقوم الجمعية العامة مقام الجمعية                       
 .التأسيسية                   

 (  :213)ادة م  
 في حالة عرض األسهم الجديدة لالكتتاب العام يجب تحرير     -أ               



 :نشرة اكتتاب تشمل على وج  خال البيانات اآلتية                   
 .أسباب زيادة رأس المال  - 1              
 لمال     قـرارالجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس ا - 2              

 .وقرار الوزير بالموافقة على القرار                  
 رأس مال الشركة عند إصدار األسهم الجديدة ومقدار         - 4              

 .الزيادة المقترحة وعدد األسهم الجديدة وعالوة اإلصدار                  
 .بيانات عن الحصل العينية  - 3              

 بيانات عن متوسط األرباح التي وزعتها الشركة خالل         - 5              
 .السنوات المالث السابقة على قرار زيادة رأس المال                  

 إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة - 6              

 .بالنشرة                  
 رئيس مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات   يوقع النشرة -ب               

 ويكونان مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات                   
 .الواردة بها                  

 
 

 :تخفيض رأس المال  - 2    
 للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها بقرار من الجمعية      ( :214)مادة  

 ة خاضع لمصادقة الوزير إذا زاد عن    العامة غير العادي              
 حاجتها أو إذا لحقتها خسائر ورأت معها تخفيض رأسمالها                 
 إلى قدر  الفعلي ، وال يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلى                 
 .مادون الحد األدنى المقرر قانونا              

 ( : 215)مادة  
 يحوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس  ال  -أ             

 المال إالَّ بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات يبين في                     
 أسباب التخفيض وااللتزامات التي على الشركة وأمر                          
 .التخفيض في هذ  االلتزامات                 

 ال يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس   - ب            
 المال إلى الحد األدنى الذي يضعف قدرتها على الوفا                       
 .بالتزاماتها المالية                

 يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس     -              
 .مال الطريقة التي تتبع في التخفيض ال                

 ( : 216)مادة  
 يقوم مجلس اإلدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال      -أ             

 على نفقة الشركة في إحدى الصحف اليومية الرسمية وعلي                       
 قرار بكتب         أن يخطر الدائنين المعلومة مواطنهم بهذا ال                
 .مسجلة                

 على الدائنين أن يقدموا إلى الشركة المستندات الممبتة      -ب             
 لديونهم خالل ستين يوما من تاري  النشر في الصحف                         
  اليومية الرسمية لتقوم الشركة بوفا  الديون الحالية                    
 . منها وتقديم الضمانات الكافية للوفا  بالديون اآلجلة                 

 ال يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تخفيض رأس المال      -              
 .إالَّ بعد استيفا  الشروط المذكورة في الفترة السابقة                 



 
 
 :س المال إحدى الطرق اآلتية يجوز أن يتبع في تخفيض رأ( : 211)مادة  

 تنـزيل القيمة االسمية لألسهم برد جز  من هذ  القيمة        - 1            
 الى المساهمين أو بلبرائهم من جز  من الباقي غير                         
 .المدفوع من قيمة األسهم                 

 سهم بللغا  جز  من هذ           تنـزيل القيمة االسمية لأل - 2            
 .القيمة يعادل الخسارة التي لحقت الشركة                 

 .إلغا  عدد من األسهم يوازي الجز  المراد تخفيض  - 4            
 شرا  عدد من األسهم يوازي الجز  المراد تخفيض  وإتالف        - 3            

 را  من االحتياطي االختياري وت دي قيمة        على أن يتم الش                
 .األسهم كاملة                 

 إذا كان تخفيض رأس المال برد جز  من القيمة االسمية      ( :218)مادة  
 لألسهم إلى المساهمين أو بلبرائهم من القدر غير                    
 ج بالتخفيض قبل الدائنين  المدفوع من قيمة األسهم فال يحت              
 الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في الفقرة                     
 من هذا القانون إال إذا استوفى   ( 237)المانية من المادة               
 .ه ال  ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفا  بها              

 ضت الشركة رأسمالها بما يعادل خسارتها المابتة      إذا خف ( :219)مادة  
 بمقتضى أخر ميزانية لها ، فال يتوقف تنفيذ قرار                          
 التخفيض على استيفا  الشروط المذكورة في الفقرة المانية                   
 لتخفيض      من هذا القانون بشرط أال يزيد ا( 237)من المادة               
 .على الخسارة التي لحقت الشركة               

 إذا كان تخفيض رأس المال بللغا  عدد من األسهم وجب          ( :271)مادة  
 مراعاة المساواة بين المساهمين وعليهم أن يقدموا إلى                     
 تقرر إلغا ها       الشركة في الميعاد الذي تحدد  األسهم التي              
 .وإال كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة              

 ( :277)مادة  
 إذا قررت الشركة تخفيض رأسمالها بشرا  عدد من أسهمها      -أ             

 وإتالف  وجب توجي  دعوة عامة إلى جميع المساهمين                          
 عرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفة        ليقوموا ب                
 يومي  رسمية تصدر في مركز الشركة ، ويجوز ايضا إخطار                      
 المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شرا  األسهم                       
 .مالم يترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة                

 إذا زاد عدد األسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت     -ب             
 .الشركة شرا   وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة                 

 يتبع في تقدير ممن شرا  األسهم األحكام المنصول عليها       -              
 رد في النظام نل بهذا الشان       في نظام الشركة، فلذا لم ي                
 .وجب على الشركة أن تدفع الممن العادل                

 .ال يجوز بأي حال للشركة أن تقترض ماالن برهن أسهمها ( :272)مادة  
 
 

 الجزء التاسع



 انحالل الشركة المساهمة وتصفيتها
 
 

 تنحل            من هذا القانون ،( 14)مع مراعاة حكم المادة  ( :273)مادة 
 :الشركة المساهمة وتصفى في األحوال اآلتية              
 بانتها  المدة المحددة لها في نظامها األساسي أو إتمام      - 1           

 المشروع الذي تأسست من أجل  أو باستحالة إتمام  ويحق                     
 .أخرى للشركة طلب التمديد لفترة               

 بقرا رمن الجمعية العامة غير العادية يحوز األغلبية        - 2           
 .المطلقة ألسهم الشركة                

 .اندما  الشركة بشركة أو م سسة أخرى - 4           
 في جميع الحاالت المنصول عليها في هذا القانون أو نظام      - 3           

 .لشركةا               
 ( : 274)مادة  

 تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من      -أ             
 تاري  البد  بلجرا ات التصفية ، وذلك إلى المدى الذي                      
 تتطلب  إجرا ات التصفية ، وتستمر الشخصية االعتبارية                         

 للشركة ويمملها المصفي لحين فسخها بعد االنتها  من                             
 .تصفيتها                

 إلى اسم          " تحت التصفية " على المصفي إضافة عبارة  -ب             
 .الشركة في جميع أوراقها ومراسالتها                

 .يتها في السجل التجارييجب شهر قرار حل الشركة وتصف ( :275)مادة  
 تجرى التصفية مبدئيا حسب القواعد المنصول عليها بخصول        ( :276)مادة  

 .شركات التضامن              
 إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة األساسي يجري             ( :271)مادة  

 وإذا          تعيينهم باقتراع الجمعية العامة غير العادلة               
 أخفقت الجمعية العامة بتعيينهم فيعود أمر تعيينهم                        
 .للوزير أو للمحكمة المختصة               

 يبقي مفتشوا الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم خبير           ( :278)مادة  
 .التصفية الذي تعين  الوزارة أو المحكمة               

 يتلقى المصفون حسابات أعمال اإلدارة التي قام بها مجلس        ( :279)مادة  
 اإلدارة اعتباران من موافقة الجمعية العامة على                             
 الميزانية األخيرة إلى افتتاح التصفية فيوافقون عليها                      
 رة أو القضا  حسب مقتضى الحال          أو يعرضون على الوزا              
 .المشاكل التي تعترضهم               

 إذا تجاوزت مدة التصفية سنة واحدة وجب على المصفين أن     ( :221)مادة  
 .يضعوا الميزانية السنوية للشركة وينشرونها               

 ( :227)مادة  
 ة يضع المصفون ميزانية نهائية   بعد انتها  أعمال التصفي -أ             

 .يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة                 
 يضع مفتشوا الحسابات تقريران عن الحسابات التي يقدمها     -ب             

 المصفون يعرض على الجمعية العامة العادية لتقرير                         
 .الموافقة عليها وإبرا  ذمة المصفين                 



 إذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات ولم تستطع      -              
 .الوزارة حل الخالف يرفع إلى المحكمة المختصة للبت في                  

 
 

 
 الفصل الثاني

 شركة التوصية باألسهم
 
 الشركة التي تتكون من فئتين من     شركة التوصية باألسهم هي  ( :222)مادة  

 الشركا  أحدهما فئة الشركا  المتضامنين المسئولين                        
 .بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة               
 واألخرى فئة الشركا  المساهمين الذين ال يسألون عن                          
 .التزامات الشركة إالَّ بقدر حصصهم برأس المال               

 يجوز أن تتكون شركة التوصية باألسهم من شريك متضامن          ( :223)مادة  
 واحد أما الشركا  المساهمون فال يجوز أن يقل عددهم عن                     
 . خمسة              

 سهم إلى أسهم متساوية        يقسم رأس مال شركة التوصية باأل ( :224)مادة  
 . القيمة وقابلة للتداول              

 يتكون اسم شركة التوصية باألسهم من اسم واحد أو أكمر         ( :225)مادة  
 من الشركا  المتضامنين ويجوز أن يضاف إلى اسم الشركة                    
 ، ويجب أن يذكر أسمها        تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها              
 شركة              )في جميع عقودها وأوراقها مطبوعان مع عبارة               
 ، وال يجوز أن يذكر أسم الشريك                ( التوصية باألسهم              
 المساهم في اسم شركة التوصية باألسهم ، فلذا ذكر اسم                        
 مع علم  بذلك أعتبر شريكا متضامنان بالنسبة إلى الغير                      
 .حسن النية               

 تسري على الشركا  المتضامنين في شركة التوصية باألسهم        ( :226)مادة  
 .األحكام الخاصة بشركة التضامن               

 سي لشركة التوصية باألسهم          يصدر بنموذ  النظام األسا ( :221)مادة  
 قرار من مجلس الوزرا ، والتجوز مخالفت  إال ألسباب                          
 . يقرها الوزير               

 تسري األحكام المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة على            ( :228)مادة  
 :اة ما يلي شركات التوصية باألسهم مع مراع              
 .يصدر قرار من الوزير بالترخيل بتأسيس الشركة  - 1            
 .ال يجوز أن يقل عدد الم سسين عن ستة  - 2            
 يوقع جميع  الشركا  المتضامنين وغيرهم من الم سسين        - 4            

 كم             نظام الشركة ويكون حكمهم من حيث المسئولية ح                
 .الم سسين في الشركات المساهمة                 

 يذكر في نظام الشركة أسما  الشركا  المتضامنين - 3            
 .وألقابهم وجنسياتهم ومواطنهم                 

 .ال يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن مالمة ماليين لاير  - 5            
 .تولى إجرا  شهر الشركة مديرها ويكون مسئوال عن ذلك ي - 6            

 تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية باألسهم           ( :229)مادة  



 األحكام التي تنظم األسهم و اإلسناد في الشركات                              
 .المساهمة               

 التوصية باألسهم إلى شريك متضامن أو       يعهد بلدارة شركة  ( :231)مادة  
 أكمر وتذكر أسما  من عين لإلدارة من الشركا                                
 المتضامنين وسلطاتهم في نظام الشركة ، ويكون حكم من                       
      يعهد إليهم بلدارة شركة التوصية باألسهم على الوج                    
 المتقدم من حيث المسئولية حكم أعضا  مجالس اإلدارة في                     
 .شركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا القانون              

 ( :237)مادة  
 يكون لكل شركة توصية باألسهم مجلس رقابة مكون من مالمة      -أ             

 نتخبهم الجمعية التأسيسية من بين         أعضا  على األقل ت                
 .المساهمين أومن غيرهم                 

 على المجلس التحقق من أن إجرا ات تأسيس الشركة قد تمت     -ب             
 .وفق أحكام القانون ويسأل أعضا   عن ذلك بالتضامن                 

 ألول سنة مالية واحدة تنتهي      تكون مدة مجلس الرقابة ا -              
 بانعقاد االجتماع العادي للجمعية العامة العادية ،                         
 ويكون انتخاب مجلس الرقابة بعد ذلك من اختصال هذ                            
 .الجمعية وفقا لألحكام المنصول عليها في نظام الشركة                 

 ال يكون للشركا  المتضامنين صوت في انتخاب أعضا  مجلس         -د             
 .الرقابة                 

 ( :232)مادة  
 يقوم المجلس بالرقابة على أعمال الشركة ول  تحقيقان لهذا   -أ             

 الغرض أن يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن إداراتهم وأن                   
 يقوم بفحل دفاتر الشركة وومائقها وطلب جرد أموالها                        
 وعلي  أن يبدى الرأي في المسائل التي يعرضها علي  مدير                     
 الشركة وأن يأذن في إجرا  التصرفات التي يشترط نظام                          
 إذن  للقيام بها ، وللمجلس الحق في         الشركة الحصول على                
 دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا تبين ل  وقوع مخالفة                        
 .جسيمة في إدارة الشركة                

 ال يسأل أعضا  مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو     -ب             
 ذا علموا بما وقع من أخطا  واغفلوا إخطار نتائجها إال إ                
 . الجمعية العامة بها                 

 إذا شغر مركز مدير شركة التوصية باألسهم وجب على مجلس       (: 233)مادة  
 الرقابة أن يعين مديران م قتان للقيام بأعمال اإلدارة                      
 لمدير أن يدعو الجمعية العامة إلى       العاجلة وعلى هذا ا             
 االنعقاد خالل خمسة عشر يومان من تاري  تعيين  لتنتخب                      
 فلذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة         ..المدير الدائم              
 الجمعية العامة إلى االنعقاد وجب على مجلس الرقابة توجي                  
 .الدعوة فوران              

 ( : 234)مادة 
 ال يجوز للشريك المساهم  التدخل في أعمال اإلدارة          -أ            

 المتصلة بالغير ولو بنا  على تفويض                
 يجوز للشريك المساهم االشتراك في أعمال اإلدارة الداخلية   -ب            



 دود المنصول عليها في عقد الشركة في الح               
 إذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصول علي  في الفقرة   -             

 األولى من هذ  المادة كان مسئوالن في جميع أموال  عن                      
 .االلتزامات التي تنشأ عما أجرا  من أعمال اإلدارة                

 إذا قام الشريك المساهم بأعمال اإلدارة المحظورة علي     -د            
 بنا ن على تفويض صريح أو ضمني من الشركا  المتضامنين كان               
 ه ال  الشركا  مسئولين مع  بالتضامن عن االلتزامات التي                 
 .تنشأ عن هذ  األعمال                

 مكافأة مديري شركة التوصية باألسهم محددة بنسبة    إذا كانت ( : 235)مادة  
 من     % 13معينة من أرباح الشركة فال يجوز أن تجاوز النسبة               

 .الربح الصافي بعد خصم مبالغ االحتياطي               
 ( : 236)مادة  

 كمر    يكون لشركة التوصية باألسهم مراقب حسابات واحد أو أ -أ             
 .بشرط أال يزيد عددهم عن مالمة                 

 تسري على مراقب الحسابات األحكام الخاصة ب  في الشركات     -ب             
 .المساهمة                 

 ( :231)مادة  
 .يكون لشركة التوصية باألسهم جمعية عامة  -أ             
 متعلقة بالجمعية العامة في شركات            تسري األحكام ال -ب             

 المساهمة على الجمعية العامة في شركة التوصية باألسهم                         
 ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العامة بلجماع اآلرا  إذا                       
 قانون أو       كان عدد الشركا  ال يجاوز الستة ما لم ينل ال                
 .نظام الشركة على غير ذلك                 

 ال يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة         -              
 . الشركة بالغير أو أن تصدق عليها إال بموافقة المديرين                 

 ( : 238)مادة  
 غير العادية أن تقرر إدخال أي        ال يجوز للجمعية العامة -أ             

 تعديل على نظام شركة التوصية باألسهم إال بموافقة جميع                        
 الشركا  المتضامنين وتوافر النصاب واألغلبية المنصول                           
 .من هذا القانون ( 174)عليها في المادة                 

 إذا قررت الجمعية العامة تعديل نظام الشركة وجب تطبيق       -ب             
 . األحكام الخاصة بتعديل النظام في الشركات المساهمة                 

 تسري على شركة التوصية باألسهم األحكام الخاصة بمالية           ( :239)مادة  
 .الشركات المساهمة              

 الفصل الثالث
 شركات ذات المسؤولية المحدودةال

                          
 الجزء األول
 أحكام عامة

 الشركة ذات المس ولية المحدودة هي الشركة التي يكون      ( :241)مادة  
 فيها الشريك مسئوالن فقط بحدود حصت  في رأسمالها ، إنما                  
 .هم قابلة للتداول بل إلى حصل ال يقسم رأسمالها إلى أس              

 ( : 247)مادة  



 يجوز أن يكون أسم الشركة مستمدان من غايتها أو من أسم    -أ             
 .شخل طبيعي أو أكمر من الم سسين أو غيرهم                 

 مع بيان رأس مال     ( محدودة)يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة  -ب             
 .الشركة                

 يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة ونشراتها البيانات   -               
 .المذكورة في الفقرة السابقة                 

 إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين     -د             
 صيان وبالتضامن عن    السابقتين يعتبر المديرون مسئولين شخ                
 .التزامات الشركة تجا  الغير                 

 ال يجوز أن يقل عدد الشركا  في الشركة ذات المسئولية           ( :242)مادة  
 .المحدودة عن شريكين وأن ال يزيد على خمسة وعشرين شريكان               

 ولية المحدودة بأعمال       اليجوزأن تقوم الشركة ذات المسئ ( :243)مادة  
 التأمين أو التوفير أو أعمال البنوك كما ال يجوز لها                     
 . أن تقوم بلصدار أسناد قرض               

 يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لمدة محدودة     ( :244)مادة  
 ن انحاللها وتصفيتها        في النظام األساسي ويسري في شأ              
 أحكام االنحالل والتصفية الخاصة بالشركات المساهمة وذلك                  
 . بما يتال م وطبيعة تلك الشركات               

                   
 
 

 الجزء الثاني
 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 سئولية المحدودة لإلجرا ات     يخضع تأسيس الشركة ذات الم ( :245)مادة  
 :1التالية               
 تتأسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بترخيل يصدر     -أ             

 .بقرار من الوزير                 
 يقدم الم سسون إلى المراقب طلب الترخيل مع نسخة من عقد  -ب             

 ة من النظام األساسي موقعان عليها من جميع  التأسيس ونسخ                
 .الم سسين ومصادقان عليها من إحدى المحاكم المختصة                 

 على الم سسين أن يمبتوا تواقيعهم في العقد والنظام      -              
 األساسي أمام الموظف المختل في الوزارة أو إدارتها في                    

 .المحافظات                 
 للم سسين أن يفوضوا في طلب الترخيل من يشا ون للتوقيع   -د             

 .على النل النهائي للنظام األساسي                 
 للمراقب أن يطلب من الم سسين أن يدخلوا على النظام       -هـ            

 تعديالت التي تتفق مع أحكام     األساسي المقدم من قبلهم ال                
 .هذا القانون                 

 يصدر قرار الوزارة بالترخيل والمصادقة على النظام       -و             
 األساسي خالل شهر واحد من تاري  تقديم طلب الترخيل                         
 رفض مسببان ،           إليهاوإذا رفض الطلب يجب أن يكون ال                
 وللمتظلم حق الرجوع إلى القضا  وفي حالة عدم صدور قرار                  
 من الوزير بالرفض أو القبول خالل المدة المحددة يعتبر                  



 . الطلب مقبوالن                 
 في الجريدة   تنشر الوزارة قرار الترخيل والنظام األساسي -ز              

 .الرسمية على نفقة الشركة                 
 على الم سسين فور صدور قرار الترخيل والمصادقة على       ( : 246)مادة  

 النظام األساسي أن يقوموا بمعامالت الشهر بتقديم طلب                      
 ألساسي          تسجيل وبايداع نسخة من عقد التأسيس والنظام ا              
 المصادق علي  لدى إدارة السجل التجاري في المنطقة التي                   
 .يكون فيها المركز الرئيسي للشركة               

 يترتب على عدم إجرا  معامالت الشهر على الصورة المبينة      ( :241)مادة  
 لقا  المسئولية          في المادة السابقة بطالن الشركة وإ              
 .التضامنية على الم سسين والمديرين               

 ( : 248)مادة  
 يجب أن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة      -أ             

 كافيان لتحقيق أغراضها ، وتحدد الالئحة التنفيذية الحد                     
 لرأس المال ، بحيث ال يقل عن مليون لاير ، ويجب      األدنى                
 .أن يمبت الوفا  ب  كامالن حين التأسيس                 

 .يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسمان إلى حصل متفاوتة  -ب             
 يجب أن يكون دفع الحصل النقدية مابتان في مصرف من        -              

 المصارف المعتمدة ويجب أن تودع الشهادة الممبتة للدفع                  
 . مع عقد التأسيس لدى إدارة السجل التجاري                 

 ال يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركا  عن   -د             
   و ال يجوز  .. حصصهم في رأس مال الشركة إال للمديرين                 
 .لهوال   المديرين إقراض الشركا  من مال الشركة                 

 ( : 249)مادة  
 إذا كانت حصل الشركا  أو بعضهم مقدمات عينية فيجب تقدير  -أ             

 .قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام األساسي                 
 .لمقدمات إلى الشركة عند التأسيس يجب أن تسلم هذ  ا -ب             
 يكون الم سسون مسئولين شخصيان بالتضامن والتكافل تجا     -              

 الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية                   
 .في تاري  تقديم طلب الترخيل للمراقب                 

 لمسئولية المنصول عليها في الفقرة المالمة تسقط دعوى ا -د             
 من هذ  المادة بعد مرور خمس سنوات من إشهار الشركة في                  
 .السجل التجاري                 

 ( : 251)مادة  
 مع مراعاة األحكام المنصول عليها في المادة السابقة        -أ             

 شركة باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات    تعتبر ال                
 العينية تنقل عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش                   
 أو تدليس أو كان ذلك النقل يبلغ خمسين بالمائة فأكمر                     
 .الي سبب كان                 

 ركة ذات مسئولية محددة م سسة خالفان        تعتبر باطلة كل ش -ب             
 .ألحكام هذا القانون                 

 ( : 257)مادة  
 ال يجوز للم سسين أو الشركا  أن يدعوا ببطالن الشركة          -أ             



 .لألسباب الواردة في المادة السابقة                 
 المشار إليها في المادتين السابقتين      تسقط دعوى البطالن -ب             

 بعد انقضا  خمس سنوات من إشهار الشركة في السجل التجاري                 
 ( : 252)مادة  

 يسقط االدعا  بالبطالن بزوال سبب  قبل الحكم النهائي         -أ             
 ل المدعي عليهم      الذي تصدر  المحكمة المختصة على أن يتحم                
 .كافة نفقات الدعوى ورسومها                 

 للمحكمة أن تمنح الشركا  مهلة إلزالة أسباب البطالن          -ب             
 .بنا  على طلبهم أو من تلقا  نفسها                 

          إذا حكمت المحكمة بالبطالن يصبح الم سسون والمديرون -              
 الذين أدت مخالفتهم إلى البطالن مسئولين بالتضامن تجا                        
 .الشركا  اآلخرين والغير عن األضرار الناتجة عن الحكم                 

 
 
 

 الجزء الثالث
 الحصص وانتقالها

  يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصل      ( :253)مادة  
 متساوية أو غير متساوية ال تقل قيمة كل منها عن               
 ( .خمسةآالف لاير)              

 ( :254)مادة  
 لكل شريك أن يتنازل للغير عن حصت  في الشركة أو عن جز       -أ             

       منها ال تقل قيمت  عن خمسة آالف لاير ما لم ينل النظام                     
 األساسي على خالف ذلك على أن ال يترتب على هذا التنازل                          
 .اإلخالل باألحكام القانونية                 

 إذا كان المتنازل ل  غير شريك في الشركة فللشركا            -ب             
 لمبيعة بالشروط         اآلخرين حق الرجحان واسترداد الحصة ا                
 :نفسـها ، وفي هذ  الحالة يجب تطبيق القواعد اآلتية                 

 على الشريك الذي عزم على بيع حصت  إلى شخل غير شريك في     - 1            
 .الشركة أن يبلغ سائر الشركا  العرض الذي تلقا                  

 .ليغ عن طريق المديرين يجري هذا التب - 2            
 بعد انقضا  شهر على إبالغ العرض دون أن يستعمل أحد      - 4            

 الشركا  حق الرجحان يكون الشريك الراغب بالبيع حران                        
 .بالتصرف بحصت                  

 نهم الحصة   إذاأستعمل حق الرجحان أكمر من شريك قسمت بي - 3            
 .المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة                 

 .تنتقل حصة كل شريك إلى ورمت   -              
 إذا انتقلت حصة باإلرث إلى أكمر من شخل وكان عددهم ي دي      -د             

 إلى زيادة عدد الشركا  على الخمسة والعشرين تبقى حصل                
 جميع الورمة بحكم حصة واحدة بالنسبة للشركة ما لم                

 تنتقل لحصة باتفاقهم  أو بحكم القضا  إلى عدد منهم ضمن                
 .الحد األقصى  لعددالشركا                  

 ( : 255)مادة  



 سة   يجوز تقسيم الحصل على أن ال يزيد عدد الشركا  على خم -أ             
 .وعشرين                

 في جميع األحوال ال يكون لنقل الحصل أو التنازل عنها        -ب             
 أمر بالنسبة إلى الشركا  إال من وقت القيد في سجل                          
 الشركة ، ولدى ادارة الشركات واإلشهار في السجل التجاري                    

 يعد في مركز الشركة سجل خال للشركا  يتضمن أسمائهم         -              
 وعناوين إقامتهم ومهنتهم وعدد الحصل التي يملكها كل                     
 منهم ووقائع التنازل عن هذ  الحصل وتاري  التنازل                     
 .الع على هذا الدفتر وللشركا  ولدائني الشركة حق اإلط                

 يجب تبليغ كل تغيير يطرأ على الشركا  إلى -د             
 .في الوزارة والى السجل التجاري ( : إدارةالشركات)                 

 يصبح المتنازل ل  وفق أحكام هذا القانون شريكان في       -هـ            
 .ا  الشركة ول  حقوق سائر الشرك                

 
 الجزء الرابع
 إدارة الشركة

 
 ( : 256)مادة  

 يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو       -أ             
 أكمر على أن ال يتجاوز عدد المد را  على سبعة وذلك                 
         وفق  أحكام النظام األساسي للشركة أو إقرار من الجمعية                  
 .العامة للشركا                  

 المديرين مسئولون بالتضامن تجا  الشركة والغير عن        -ب             
 مخالفاتهم ألحكام القوانين أو لنظام الشركة األساسي وعن                     
      أخطا هم في إدارة الشركة وفقان للقواعد المطبقة على                   
 .الشركات المساهمة                

 .يعين النظام األساسي سلطة المديرين  -              
 ال يسري تحديد سلطتهم دون ما هو موضح في النظام         -د             

 .األساسي على الغير                
 .تلتزم الشركة بتوقيع المديرين  -هـ            

 : ( 251)مادة  
 ال يجوز للمديرين بغير موافقة الجمعية العامة للشركا    -أ             

 أن يتولوا اإلدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض                    
 مماملة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات                 
 .تجارة الشركة في  تجارة مماملة أو منافسة ل                

 يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل           -ب             
 .المديرين وإلزامهم بالتعويض                 

 ( : 258)مادة  
 .تتألف الجمعية العامة للشركة من جميع الشركا   -أ             
 العامة للشركا  في مركز   على المديرين أن يدعوا الجمعية  -ب             

 الشركة مرة على األقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من                        
 .الشركا  يملك ربع رأس مال الشركة                 

 توج  الدعوة بكتاب مسجل قبل الموعد المعين لالجتماع        -              



 .األقل بممانية أيام على                
 يجب أن يحضر مندوب الوزارة اجتماع الجمعية العامة        -د             

 .للشركا  لتكون قراراتها صحيحة                
 الجمعية العامة للشركا  هي السلطة العليا في الشركة وعلى   ( :259)مادة  

 تصاصات     المديرين تنفيذ قراراتها وتتولى بصورة خاصة االخ              
 :اآلتية               
 تعيين المديرين ما لم يكن النظام األساسي قد تضمن          - 1            

 .تعيينهم                 
 .عزل المديرين وفق أحكام هذا القانون والنظام األساسي  - 2            
 .تعديل النظام األساسي  - 4            
 الموافقة على تقرير المديرين وميزانية الشركة وحساباتها   - 3            

 .السنوية الختامية بعد تالوة تقرير مفتشي الحسابات                 
 ( : 261)مادة  

 تصدر قرارات الجمعية العامة باستمنا  تعديل النظام        -أ             
   حائزين ألغلبية رأس         األساسي بموافقة عدد من الشركا                
 المال ويجوز أن يضيف النظام األساسي على هذ  األغلبية                      
 .أغلبية عددية للشركا                  

 يشترط لتعديل النظام األساسي موافقة أغلبية شركا  يملكون   -ب             
 ى األقل وال يصبح قرار التعديل         مالمة أرباع رأس المال عل                
 نافذا ما لم تصادق علي  الوزارة وفقان لإلجرا ات المتعلقة                         
 .بتصديق النظام المذكور ، وبعد شهر  في السجل التجاري                 

 ( : 267)مادة  
 ش للحسابات أو        يجب أن ينل نظام الشركة على تعيين مفت -أ             

 أكمر بقرار من  الجمعية العامة للمساهمين من الجدول الذي                    
 .تضع  الوزارة                 

 يخضع مفتشوا الحسابات في سلطتهم ومسئوليتهم وإجرا اتهم     -ب             
 .للقواعد المقررة للشركات المساهمة                 

 ( : 262)ة ماد 
 يجب أن يصدر قرار الجمعية العامة للشركا  بالتصديق على      -أ             

 الميزانية والحسابات السنوية للشركة بعد تالوة تقرير                         
 مفتشي الحسابات والتبرأ ذمة المديرين إالَّ إذا تمت هذ                            
 .الموافقة                 
 على المديرين خالل االيام العشـرة التالية للتصديق ان         -ب             

 يودعوا الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وصورة عن محضر                     
 .جلسة الجمعية العامة لدى الوزارة                

 ذات المسئولية            للوزارة حق الرقابة على الشركات ( :263)مادة  
 المحدودة ضمن الشروط المنصول عليها في الشركات                         
 .المساهمة               

 و ( ب)تم تعديل الفقرتان  1999لسنة ( 15)استنادان إلى القانون رقم  1
 :إلى اآلتي ( 235)من المادة ( جـ)           
  سسون إلى المراقب طلب الترخيل مرفقان ب  نسخةيقدم الم( ب )           

 .من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام األساسي                 
 على الم سسين أن يمبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس ( جـ)           



 والنظام األساسي أمام المراقب أومن يفوض  خطيان بذلك                 
 أوأمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى                 
 .المحكمةالمختصة                 

 
 

 الباب الرابع
 تحول الشركات واندماجها

 
 الفصل األول

 تحول الشركات
 
 يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة ، ( :264)مادة  

 ن تتحول إلى شركةكما يجوز لشركة التوصية البسيطة أ              
 تضامن ، وذلك بموافقة جميع الشركا  وباتباع اإلجرا ات               
 القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغييرات الطارئة              
 .عليها              

 لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى  ( :265)مادة  
 ات مسئولية محدودة أو شركة توصية باألسهم باتباع شركة ذ              
 : اإلجرا ات التالية               
 أن يقدم جميع الشركا  طلبان خطيان إلى المراقب برغبتهم  -أ             

 في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبررات  ونوع                 
 :لتحويل إليها ويرفق بالطلب مايلي الشركة التي سيتم ا                

 ميزانية الشركة لكل من السنتين األخيرتين مصدقة من مدقق - 1            
 حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم                
 . يكن قد مضى على تسجيلها اكمر من سنة                

 .الشركا  بموجودات الشركة ومطلوباتها بيان بتقديرات  - 2            
 يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفة يومية رسمية -ب             

 واحدة محلية على األقل وعلى نفقة الشركة خالل خمسة عشر                 
 يومان من تاري  تقديم الطلب ويبين في اإلعالن مـا إذا كان                

 هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير ، واليتم التحويل                 
 .إالَّ بموافقة الدائنين الخطية                 

 للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركا   -              
 بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو                 
 اكمر للتحقق من صحة هذ  التقديرات وتتحمل الشركة أتعاب                
 .الخبرا  التي يحددها المراقب                 

 .للوزير قبول التحويل أو رفض  على أن يكون الرفض مسببان  -د             
 في حالة موافقة الوزير على التحويل تستكمل إجرا ات  -هـ            

 .سجيل والنشر وفقا ألحكام هذا القانون الت                
 يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية ( :266)مادة  

 باألسهم التحول إلى شركة مساهمة اكتتاب عام وفقان لألحكام              
 المنصول عليها في هذا القانون ويقدم طلب التحويل في هذ                
- :حالة إلى المراقب مرفقان ب  مايلي ال              
 قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة  -أ             



 .على التحويل                 
 أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية -ب             

 .لتحويل ومالية عن أوضاع الشركة وما ستكون علي  بعد ا                
 الميزانية السنوية للشركة للمالث سنوات السابقة على -              

 طلب التحويل وبحيث اليقل معدل األرباح السنوية الصافية                 
 .من رأسمال الشركة المدفوع %( 13)خاللها عن                 

 . بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل -د             
 بيان من الشركة بالتقديرات األولية لموجوداتها  -هـ            

 .ومطلوباتها                 
 للوزير بنا ن على توصية المراقب الموافقة على تحويل  ( :261)مادة  

 الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية باألسهم               
 ة اكتتاب عام خالل مالمين يومان من تاري  إلى شركة مساهم              
 من هذا ( 267)تقديم الطلب المشار إلي  في المادة               
 :القانون وبعد استكمال اإلجرا ات التالية               
 تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من -أ             

 لخبرة واالختصال يشكلها الوزير على قبل لجنة من ذوي ا                
 أن يكون من ضمنها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير                
 .أتعاب هذ  اللجنة على نفقة الشركة                 

 .موافقة الدائنين الخطية على التحويل  -ب             
 ( :268)مادة  

 لوزير بالموافقة على التحويليعلن المراقب عن قرار ا -أ             
 في صحيفتين يوميتين  رسميتين على األقل ولمرتين                 
 .  متتاليتين على نفقة الشركة                 

 لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار تحويل  -ب             
 خر إعالن عنالشركة خالل مالمين يوما من تاري  نشر آ                
 التحويل ، وإذا لم تتم تسوية االعتراضات المقدمة أو                 
 أي منها خالل مالمين يوما من تاري  تقديم آخر اعتراض ،                
 فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة                 
 ا  تلك المدة ، على أن اليوقف خالل مالمين يوما من انته                
 .الطعن إجرا ات التحويل إالَّ إذا قررت المحكمة غير ذلك                 

 اليتم تحويل الشركة إالَّ بعد إتمام إجرا ات التسجيل والنشر  ( :269)مادة  
 المقررة بموجب هذا القانون وإذا كان رأس المال الناتج عن               
 إعادة التقدير يقل عن الحد األدنى لرأسمال الشركة               

 المساهمةالمقرر بمقتضى هذا القانون فتتبع اإلجرا ات              
 القانونية الخاصة بتأسيس الشركة المساهمة ذات االكتتاب              
 العام واعتبار صافي حقوق الشركة الراغبة بالتحويل               

 كمقدمات عينية يصدر مقابلها اسهمان عينية ويطرح ما تبقى              
 .من اسهم للمساهمين  ولالكتتاب العام               

 أن تحويل أي شركة إلى شركة أخرى اليترتب علي  نشو  شخل  ( :211)مادة  
 اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها االعتبارية وتحتفظ              
 بجميع حقوقها وتكون مسئولة عن التزاماتها السابقة على               

 التحويل ، وتبقى مسئولية الشريك المتضامن بأموال  الشخصية              
 عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاري  التحويل              



 .قائمة               
 

 الفصل الثاني
 اندماج الشركات

 
 
 يتم اندما  الشركات المنصول عليها في هذا الفصل بلحدى : (217)مادة  

 الطرق التالية على أن تكون غايات الشركات الراغبة في              
 :االندما  متماملة أو متكاملة               
 باندما  شركة أو اكمر مع شركة أخرى تسمى  -أ             

 قضي الشركة أو الشركات األخرى وتن( الشركة الدامجة)                
 .المندمجة فيها وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها                 

 باندما  شركتين أو اكمر لتأسيس شركة جديدة تكون هي -ب             
 الشركة الناتجة عن االندما  وتنقضي الشركات التي                 
 الجديدة وتزول الشخصية االعتبارية اندمجت بالشركة                 
 .لكل منها                 

 إذا اندمجت شركتان أو اكمر من نوع واحد في إحدى الشركات ( :212)مادة  
 القائمة أو لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة أو               
 ، على الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع               
 ان  يجوز للشركة المحدودة المسئولية أو شركة التوصية              
 باألسهم االندما  في شركة مساهمة اكتتاب عام قائمة أو               
 .تأسيس شركة مساهمة ذات اكتتاب عام جديدة               

 ق يقدم طلب االندما  للوزير مرفقا بالبيانات والومائ ( :213)مادة  
 :التالية               
 قرار الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركات  -أ             

 الراغبة في االندما  أو قرار جميع الشركا  حسب مقتضى                 
 الحال بالموافقة على االندما  وفقان للشروط والبيانات                 
 عقد االندما  بما في ذلك التاري  المحدد  المحددة في                
 .للدمج النهائي                 

 عقد االندما  المبرم بين الشركات الراغبة في االندما  -ب             
 .موقعان من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات                 

 الندما  ألقرب قائمة المركز المالي للشركات الراغبة با -              
 تاري  لقرار الجمعية العمومية لكل من الشركات أو قرار                
 .الشركا  باالندما  مصدقة من مدققي حسابات الشركة                 

 آخر ميزانيتين للشركات الراغبة باالندما  مصادقان عليها -د             
 .من مدققي الحسابات                 

 التقدير األولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة -هـ            
 باالندما  بالقيمة الفعلية أو السوقية                 

 يبلغ قرار الجمعية العمومية لكل شركة من الشركات الراغبة ( :214)مادة  
 في االندما  إلى المراقب خالل مدة أقصاها أسبوعين ويوقف               

 تداول أسهمها اعتباران من تاري  اتخاذ ذلك القرار ويعاد               
 تداولها بعد إجرا ات االندما  وتسجيل الشركة الدامجة أو               
 .الناتجة عن الدمج               



 ( :215)مادة  
 يحيل الوزير طلب االندما  ومرفقات  إلى المراقب لدراست  -أ             

 وتقديم توصيات  إلي  بشأن  إذا كان االندما  يتعلق بشركة                
 مساهمة ذات اكتتاب عام أو سينتج عن  شركة مساهمة                
 .اكتتاب عام                 

 على المراقب حسب مقتضى الحال تقديم التوصيات الالزمة  -ب             
 الطلب خالل مالمين يومان من تاري  إحالة  للوزير بشأن                
 الطلب إلى اللجنة أو المراقب                

 يشترك ( لجنة تقدير)إذا وافق الوزير على طلب االندما  يشكل  ( :216)مادة  
 في عضويتها المراقب أو من يممل  ومدققوا حسابات الشركات              
 ومممل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبرا  الراغبة باالندما               
 والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات               
 الراغبة باالندما  ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين              
 أو الشركا  حسب مقتضى الحال في التاري  المحدد للدمج و              
 على اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية االفتتاحية               
 للشركة الناتجة عن االندما  خالل مدة التزيد على تسعين يومان               
 من تاري  إحالة األمر إليها ، وللوزير تمديد هذ  المدة لمدة              
 وتحدد أتعاب وأجور مماملة على األكمر إذا اقتضت الضرورة ذلك              
 اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في               
 .االندما  بحسب نسبة كل شركة في رأس المال               

 على الشركات التي قررت االندما  إعداد حسابات مستقلة عن ( :211)مادة  
 تاري  االندما  ، وحتىأعمالها بلشراف مدققي حساباتها من               
 إقرار االندما  النهائي وتعرض نتائج أعمال هذ  الشركات              
 للفترة المذكورة على الجمعية العمومية غير العادية               
 المشتركة أو االجتماع المشترك للشركا  حسب مقتضى الحال              
 .ساباتها إلقرارها بتقرير مصدق من مدققي ح              

 يشكل الوزير لجنة تنفيذية من ر سا  وأعضا  مجالس إدارات ( :218)مادة  
 الشركات الراغبة باالندما  أو مديريها حسب مقتضى الحال               
 ومدققي حسابات الشركات للقيام باإلجرا ات التنفيذية               
 : لالندما  وبخاصة ما يلي              
 تحديد اسهم المساهمين أو حصل الشركا  في الشركات  -أ             

 الداخلة في االندما  من خالل تقديرات لجنة التقدير                 
 .من هذا القانون ( 276)المنصول عليها في المادة                 

 امجة تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة الد -ب             
 إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام األساسي                
 .للشركة الجديدة الناتجة عن االندما                  

 دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  -              
 يتمالشركات الداخلة في االندما  إلقرار ما يلي على أن                 
 من األسهم الممملة في االجتماع لكل% 75إقرارها بأغلبية                 
 :شركة على حد                  

 عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها األساسي أو العقد - 1            
 .والنظام المعدلين للشركة الدامجة                 

 وجودات الشركات ومطلوباتها نتائج إعادة تقدير م - 2            



 والميزانية االفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن                 
 .االندما                 

 .الموافقة النهائية على االندما   - 4            
 يزود مجلس اإلدارة الجديد المراقب بمحضر اجتماع الجمعية  -د             

 .عمومية المشتركة ، وذلك خالل سبعة أيام من تاري  عقد  ال                
 ( :219)مادة  

 تتبع إجرا ات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى  -أ             
 هذا القانون لتسجيل  الشركة الدامجة أو الناتجة عن                 
 . االندما  وشطب تسجيل الشركات المندمجة                

 يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين -ب             
 رسميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزان عن عقد االندما                 
 ونتائج إعادة التقدير والميزانية االفتتاحية للشركة                 
 .وعلى نفقة الشركة  الدامجة أو الناتجة عن االندما                 

 تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت االندما  قائمة     ( :281)مادة  
 إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن                     
 االندما  وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها                  
 ن هذا القانون بتولي إدارة الشركة   م( 279)في المادة               
 لمدة التزيد على مالمين يوما تدعوا خاللها الجمعية                     
 العمومية للشركة الدامجة أو الناتجة عن االندما                         
 النتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناتجة عن                  

 .االندما  وتعيين مدققي حسابات الشركة               
 ( : 287)مادة  

 يجوز لحملة اسهم أسناد القرض ولدائني الشركات  -أ             
 المندمجةأو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين                 
 أو الشركا  االعتراض إلى الوزير خالل مالمين يوما من                

 تاري  آخرإعالن في الصحف المحلية تم بمقتضى أحكام                 
 من هذا القانون على أن يبين المعترض ( 283)المادة                 
 موضوع اعتراض  واألسباب التي يستند إليها واألضرار                
 .التي يدعي أن االندما  قد ألحقها ب  على وج  التحديد                

 لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار اندما     -ب            
 الشركة خالل مالمين يوما من تاري  نشر آخر إعالن عن                        
 االندما  ، وإذا لم تتم تسوية االعتراضات المقدمة أو                      
 ن تاري  تقديم آخر اعتراض      أي منها خالل مالمين يوما م                
 فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة                   
 خالل مالمين يوما من انتها  تلك المدة على أن اليوقف                     
 .الطعن إجرا ات االندما  إال إذا قررت المحكمة غير ذلك                 

 إذا لم يراع في االندما  أي حكم من أحكام هذا القانون    ( :282)مادة  
 أو جا  مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى                
 لدى المحكمة للطعن في االندما  والمطالبة ببطالن  ،                    
          وذلك خالل ستين يوما من تاري  اإلعالن عن االندما               
 النهائي على أن يبين المدعي األسباب التي يستند إليها                  
 :في دعوا  وبخاصة مايلي              
 إذا تبين أن هناك عيوبان تبطل عقد االندما  أو كان  -أ              



 .هناك  نقل جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين                  
 إذا كان االندما  ينطوي على التعسف في استعمال الحق  -ب              

 أوأن هدف  كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة                 
 أي من الشركات الداخلة في االندما  أو ألغلبية الشركا                  
 .في أي  منها على حساب حقوق األقلية                  

 إذا قام االندما  على التضليل واالحتيال أو ترتب على    -               
 .االندما  أضرار بالدائنين                  

 إذا أدى االندما  إلى االحتكار وتبين ان  يلحق أضراران   -د              
 بالمصلحة االقتصادية العامة                  

 طالن االندما  استمرار العمل ب  إلى أن     اليوقف الطعن بب ( :283)مادة  
 يصدر قرار من المحكمة بالبطالن ، ويجوز للمحكمة عند                   
 النظر في دعوى البطالن أن تحدد من تلقا  ذاتها مهلة                    
 لتصحيح األسباب التي أدت إلى الطعن بالبطالن ، ولها رد                

 الدعوة بطلب البطالن إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح                   
 .األوضاع قبل النطق بالحكم               

 رئيس وأعضا  مجلس اإلدارة والمدير العام ومدققوا       ( :284)مادة  
 الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسئولون               
 ة شخصية تجا  الغير عن أي مطالبات أو التزامات أوبصف              
 ادعا ات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم              
 االعالن عنها قبل تاري  الدمج النهائي وللمحكمة إعفائهم                   
  من هذ  المسئولية إذا مبت عدم مسئوليتهم عن تلك                        
 .االلتزامات والمطالبات أو عدم علمهم بها               

 تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة     ( :285)مادة  
 الدامجة أو الشركة الناتجة عن االندما  حكما بعد انتها                    
 هذا القانون       إجرا ات الدمج وتسجيل الشركة وفقا ألحكام               
 وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندما  خلفان                  
 قانونيان للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها               
 والتزاماتها ، وذلك في حدود ما اتفق علي  في عقد                   
 .ل بحقوق الدائنين االندما  مع عدم اإلخال              

 إذا ظهرت التزامات أو ادعا ات على إحدى الشركات         ( :286)مادة  
 المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض                   
 المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع ألصحابها من قبل               
 الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع   الشركة الدامجة أو              
 بما دفعت  على أولئك المسئولين أو العاملين وتحت طائلة                
 .العقوبات المقررة لذلك بموجب القوانين المعمول بها               

 
 
 
 
 

 الباب الخامس
 في الجزاءات

 االقتضا      بدون إخالل بالحق في المطالبة بالتعويض عند ( :281)مادة  



 يعتبر باطالن كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خالف                  
 القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة              
 الشركات المساهمة والمحدودة أو جمعياتها العمومية                   
 ، وذلك دون إخالل بحقوق الغير     المشكلة على خالف أحكام               
 .حسن النية               

 مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصول عليها في         ( :288)مادة  
 القوانين األخرى يعاقب بالحبس مدة التقل عن مالمة اشهر                  
 ألف لاير      وال تتجاوز سنتين أو بغرامة التقل عن ستين               
 :والتتجاوز أربعمائة وممانين ألف لاير               

 كل من يمبت عمدا في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات     - 1           

 االكتتاب أو في غير ذلك من ومائق الشركة بيانات كاذبة                     
 كل من وقع هذ  الومائق      أو مخالفة ألحكام هذا القانون و               
 .أو وزعها مع علم  بذلك                

م بسو  قصد من الشركا  أو من غيرهم حصصان عيني   - 2             كل من يقوِّ
 .بأكمر من قيمتها الحقيقية                

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركا  أو غيرهم    - 4           
 أرباحان صورية أو أرباحان أو فوائد على خالف أحكام هذا                   

 القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكل مراقب حسابات يصدق                 
 .على هذا التوزيع مع علم  بالمخالفات                

 لى   كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات يستولي ع - 3           
 مكافأة اكمر مما هو منصول علي  في هذا القانون أو عقد                   
 .الشركة               

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمدا بيانات       - 5           
 كاذبة في الميزانية أو فيما يعد من تقارير للشركا  أو                   
 للجمعية العامة أو يغـفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في                    
 هذ  التقارير  وذلك بقصد إخفا  حقيقة المركز المالي                         
 .للشركة عن الشركا  أو غيرهم                

 كل مراقب حسابات أو معاون ل  أو مستخدم لدي  يتعمد وضع     - 6           
 تقارير كاذبة عن نتيجة مراجعت  أو يخفي عمدا وقائع                         

 جوهرية في التقرير الذي يقدم  للشركا  أو للجمعية                       
 .العامة                

 كل مدير أو عضو مجلس إدارة يغفل دعوة الجمعية العامة أو  - 7           
 نعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد    الشركا  لال               
 المنصول علي  في هذا القانون أو في عقد الشركة مع علم                  
 .بهذ  الخسارة                

 كل من يستعمل بسو  قصد ومائق مزورة إلمبات حق  في         - 8           
ر هذ  الومائق التصويت في الجمعيات الع                 .امة وكل من يزوِّ

 كل من يستعمل أي حق مما نل علي  في القانون بمقتضى حصل  - 9           
 أواسهم ليست مملوكة ل  دون ان يكون مأذونا في ذلك من                     
 .مالكها                

 اقب        كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو عضو رقابة أو مر - 13          
 حسابات أو معاون ل  أو مستخدم لدي ، وكل شخل يعهد الي                    
 بالتفتيش على الشركة يفشي مايحصل علي  بحكم عمل  من                      



 اسرار الشركة أو يستغل هذ  االسرار لجلب نفع ل  أو                          
 .لغير                 

 كل شخل معين من قبل الوزارة للتفتيش على الشركة يمبت         - 11          
 عمدافيما يعد  من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة                      
 أو يغف عمدان في هذ  التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن                      
 .تيش ت مر في نتيجة التف               

 كل من يصدر اسهمان أو إيصاالت اكتتاب أو شهادات م قتة           - 12          
 أوأسناد قرض أو يعرضها للتداول أو يعلن عنها قبل صدور                         
 قرارالترخيل بتأسيس الشركة أو صدور القرار الوزاري                        
 المصادقة على نظامها األساسي أو بالسماح بزيادة     القاضي ب               
 .رأس مالها                

 كل من يقوم بنشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على االكتتاب  - 14          
 .باالسهم أو باسناد القرض                

  كل من يقوم باجرا  اكتتابات صورية أو وهمية لالسهم أو  - 13          
 .قبولها               

 .وفي كل االحوال يحكم باعادة المال محل المخالفة  - 15          
 مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصول عليها في          ( :289)مادة  

 القوانين األخرى يعاقب بغرامة التقل عن خمسة آالف لاير                  
 :سين ألف لاير والتتجاوز خم              
 كل من يصدر اسهما أو إيصاالت اكتتاب أو شهادات م قتة  - 1            

 أو أسناد قرض أو يعرضها للتداول على خالف األحكام                     
 .المقررة في هذا القانون                 

 الشركة  كل من يقوم بتعيين مديران أو رئيسان لمجلس إدارة  - 2            
 أو عضوا في  أو يبقى في عضوية المجلس وكذلك كل من يعين                  
 مراقبا للحسابات وكل من يتولى وظيفة أو عمالن في الشركة                  
 على خالف األحكام المقررة في هذا القانون وكل مدير أو                    
 أو عضو مسئول للشركة التي تقع فيها   رئيس مجلس إدارة                 
 .المخالفة                 

 كل شركة تخالف النسبة المخصصة للمتمتعين بجنسية          - 4            
 الجمهورية في مجلس اإلدارة وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة                 
 .للشركة التي تقع فيها المخالفة                 

 كل عضو مجلس إدارة يتخلف عن تقديم اسهم الضمان طبقان   - 3            
 .للقانون                 

 كل من يتخلف عن تقديم اإلقرار المنصول علي  في المادتين   - 5            
 .من هذا القانون ( 177، 136)                

 نع عن دعوة الجمعية     كل مدير أو رئيـس مجلس إدارة يمت - 6            
 العامة أو عن إدرا  مسائل في جدول أعمالها في األحوال                        
 التي يوجب علي  القانون دعوة الجمعية لالنعقاد أو إدرا                       
 .المسائل المذكورة في جدول أعمالها                 

 يس مجلس إدارة يخالف األحكام المنصول          كل مدير أو رئ - 7            
 .من هذا القانون ( 187،  186)عليها في المادتين                 

 كل من يمتنع عمدان عن تمكين األشخال المكلفين من قبل           - 8            
       الوزارة بالتفتيش على الشركة من االطالع على دفاترها                    



 وومائقها أو يمتنع عمدان عن تقديم المعلومات أو                         
 .اإليضاحات الالزمة لهم                 

 في حالة التكرار أو االمتناع عن إزالة المخالفة التي      ( :291)مادة  
  صدر فيها حكم نهائي باإلدانة تضاعف العقوبة المنصول                   
 .عليها في المادتين السابقتين               

 يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة  ( :297)مادة  
 رجال الضبط القضائي في إمبات الجرائم التي تقع                      
 بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذان               

 .ل                
 ( : 292)مادة  

 للموظفين المذكورين في المادة السابقة حق االطالع على  -أ             
 جميع سجالت الشركة ودفاترها وومائقها في مقر الشركة أو                
 .غيرها من األمكنة                 

 عضا  هذا المجلسعلى مدير الشركة ورئيس مجلس اإلدارة وأ -ب             
 ومراقب الحسابات وسائر مستخدمي الشركة أن يقدموا                       
 للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والومائق التي                  
 .يطلبونها ألدا  أعمالهم                 

 في           مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصول عليها ( :293)مادة  
 القوانين األخرى يعاقب المديرون والشركا  الذين يقومون                  
 باسم الشركة باألعمال المحظورة على الشركات ذات                   
 المسئولية المحدودة وفق أحكام القانون بالحبس لمدة               
 على السنتين أو بغرامة   التقل عن مالمة اشهر والتزيد               
 التقل عن ستين ألف لاير وال تزيد على أربعمائة وممانين                  
 .ألف لاير               

 مع عدم االخالل بالعقوبات االشد المنصول عليها في         ( :294)مادة  
   القوانين ااألخرى يعاقب كل من يخالف سائر األحكام                  
 المتعلقة بالشركات ذا المسئولية المحدودة بغرامة التقل                 
 .عن خمسة اآلف لاير والتزيد على خمسين ألف لاير               

 مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصول عليها في      ( :295)مادة  
 حكام المتعلقة  القوانين األخرى يعاقب كل من يخالف سائر األ              
 بشركات التضامن والتوصية والمحاصة وغيرها بغرامة ال تقل عن               
 .ستة آالف لاير وال تزيد على مالمين آلف لاير               

 
 

 الباب السادس
 أحكام انتقالية وختامية

 
 
 ( :296)مادة  

 االستممارية     مع مراعاة أحكام المواد الخاصة بالشركات -أ             
 الواردة في قانون االستممار على الشركات القائمة قبل                     
 تنفيذ هذا القانون ان توفق وضعها مع  ، وان تتقدم                       
 للوزارة بالبيانات والومائق الالزمة لذلك خالل ستة اشهر                  



 .من تاري  نشر  في الجريدة الرسمية  اعتباران                 
 تكون الشركات األجنبية وفروعها التي تمارس نشاطان في        -ب             

 الجمهورية تابعة ألحكام القانون الخال بتنظيم وكاالت                        
   الشركات والبيوت األجنبية وفروعها كما تكون الجمعيات                     
 .التعاونية خاضعة للقانون الخال بها                 

 تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس  ( :291)مادة  
 .الوزرا  بنا ن على عرض الوزير               

 م بشأن الشركات  1991لسنة ( 43)يلغى القرار بالقانون رقم ( : 298)مادة  
 .ة ويلغى أي حكم أو نل يتعارض وأحكام هذا القانون التجاري              

 يعمل بهذا القرار من تاري  صدور  وينشر في الجريدة         ( :299)مادة  
 .الرسمية               
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