الجميكرية العربية السكرية

المرسكـ التشريعي رقـ/99/
رئيس الجميكرية

بناء عمى أحكاـ الدستكر
يرسـ ما يمي

قانكف الشركات

الباب األكؿ

أحكاـ عامة

المادة /1/تعاريؼ ..يقصد بالعبارات التالية في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي المعاني
المبينة بجانب كؿ منيا..

الكزارة ..كزارة االقتصاد كالتجارة.

الكزير ..كزير االقتصاد كالتجارة.

ىيئة األكراؽ ..ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية.

المحكمة المختصػة ..محكمػة البدايػة المدنيػة التػي يقػ مركػز الشػركة الرئيسػي ضػمف اختصاصػيا
المكاني.

المديرية ..مديرية الشركات بالكزارة.

الجيات العامة ..ىي إحدل الك ازرات أك اإلدارات العامة أك الييئات العامة أك المؤسسات العامػة أك

الشركات العامة أك الكحدات اإلدارية.

السػػػجؿ ..سػػػجؿ الشػػػركات المحػػػدث لػػػدل دائػػػرة السػػػجؿ التجػػػارم فػػػي مديريػػػة االقتصػػػاد كالتجػػػارة
بالمحافظة.

أميف السجؿ ..أميف سجؿ الشركات.

المادة /9/نطاؽ سريانو

 /1/تسرم أحكاـ ىػذا المرسػكـ التشػريعي عمػى جميػ الشػركات المؤسسػة فػي الجميكريػة العربيػة

السكرية كبما ال يتعارض م أحكاـ شركات المؤسسة بقانكف خاص.

 /9/اف القكاعد التي نص عمييػا القػانكف المػدني فيمػا يخػتص بعقػد الشػركة تطبػؽ عمػى الشػركات

المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا المرسػػكـ التشػػريعي بشػػرط أال تكػػكف تمػػؾ القكاعػػد مخالفػػة ألحكػػاـ ىػػذا

المرسكـ التشريعي مخالفة صريحة أك ضمنية .
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 /3في كؿ ما لـ يرد عميو نص في ىذا المرسكـ التشريعي تطبؽ بشأنو أحكاـ قانكف التجارة .

المادة /3/شير الشركة

 /1/ال تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير اال بشيرىا.

 /9/يتـ شير جمي الشركات بتسجيؿ عقكدىا كانظمتيا األساسية كالبيانػات الػكاردة فػي المػادة/8/

مف ىذا المرسكـ التشريعي في سجؿ الشركات الممسكؾ لػدل أمانػة سػجؿ الشػركات فػي المحافظػة

التي يق فييا مركز الشركة كذلؾ خالؿ الثالثيف يكما التي تمي تأسيسيا .

 /3/يجب عمى الشركات أك مديرم الشركة أك أعضاء مجمس إدارتيا بحسب الحاؿ شير كؿ تعػديؿ

يط أر عمى عقد الشركة أك نظاميا األساسي أك عمى البيانات الكاردة في المادة /8/مف ىذا المرسكـ

التشريعي بتسجيمو في سجؿ التجارة خالؿ ثالثيف يكمػا مػف تػاري التعػديؿ كال يعتبػر التعػديؿ نافػذا
بحؽ الغير إال مف تاري شيره.

 /4/تشير شركات المناطؽ الحرة كالتعديالت التي تطػ أر عمييػا لػدل أمانػة سػجؿ الشػركات لممنطقػة

الحرة التي يق فييا مركزىا.

 /5/تستثنى شركة المحاصة مف الشير لعدـ تمتعيا بالشخصية االعتبارية.

 /6/يكػػكف أمػػيف السػػجؿ كحػػده المسػػؤكؿ عػػف إرسػػاؿ صػػكرة عػػف عقػػد الشػركة كأخػػرل عػػف شػػيادة
تسجيميا ككافة التعديالت التي تسجؿ لديو إلى الجيات ذات العالقة .

المادة /4/بطالف الشركة

 /1يحؽ لمشركاء في مكاجية بعضيـ بعضا التمسؾ ببطالف الشػركة بسػبب عػدـ شػيرىا إال انػو ال

يجكز ليـ االحتجاج بيذا البطالف في مكاجية الغير الذم يحؽ لو ذلؾ.

 /9فػػي حػػاؿ إبطػػاؿ الشػػركة كػػاف لمغيػػر الػػذم تعاقػػد م ػ الشػػركة الخيػػار بالتمسػػؾ بكجػػكد الشػػركة

كمطالبتيػػػا بتنفيػػػذ االلتزامػػػات التػػػي رتبتيػػػا العقػػػكد عمييػػػا أك التمسػػػؾ بػػػبطالف الشػػػركة كاعتبػػػار

األشخاص الذيف تعاقدكا معو باسـ الشركة مسؤكليف بالتضامف عف االلتزامات الناتجػة عػف العقػكد
المبرمة معو.

 /3اذا حكـ بقرار مبرـ بالبطالف بناء عمى طمب احد الشػركاء فػال يحػدث الحكػـ بػالبطالف اثػره بػيف

الشركاء اال مف تاري قيد دعكل البطالف في سجالت المحكمة.
المادة /5/الشكؿ القانكني لمشركات

تتخذ الشركات في سكرية احد األشكاؿ التالية..
 /1شركة التضامف.
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 /9شركة التكصية.

 /3شركة المحاصة.

 /4الشركة المحدكدة المسؤكلية.
 /5الشركة المساىمة المغفمة.

المادة /6/أنكاع الشركات

 /1الشركات التجارية ..تعتبر الشركة تجارية اذا كانت غايتيا ممارسػة عمػؿ تجػارم أك اذا اتخػذت

شكؿ شركة مساىمة مغفمة أك محدكدة المسؤكلية.

 /9الشػركات المشػػتركة ..ىػػي الشػػركات التػػي تسػػاىـ فييػػا الدكلػػة أك احػػدل الجيػػات العامػػة بنسػػبة
معينة مف رأس ماليا كتخض الشركات المػذككرة لألحكػاـ كالقكاعػد المنصػكص عمييػا فػي القػانكف

الخاص بيا.

 /3الشػػركات المسػػاىمة المممككػػة بالكامػػؿ لمدكلػػة ..ىػػي شػػركات مسػػاىمة تنطبػػؽ عمييػػا األحكػػاـ

المتعمقة بالشركات المساىمة المغفمة كتككف الدكلة ممثمػة بالخزينػة العامػة أك كاحػدة أك اكثػر مػف

الجيات العامة مالكة السيميا بالكامؿ كال يجكز طرح اسيـ ىذه الشركات أك جزء منيا لمتداكؿ اال
بمكافقة مجمس الكزراء .

 /4شػػركات المنػػاطؽ الحػػرة ..كىػػي الشػػركات التػػي يكػػكف مركزىػػا فػػي احػػدل المن ػاطؽ الحػػرة فػػي

الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية كتكػػكف مسػػجمة فػػي سػػجؿ الشػػركات فػػي احػػدل ىػػذه المنػػاطؽ الحػػرة
كتتخذ شركة المناطؽ الحرة شكؿ شركة التضامف أك التكصية أك المحدكدة المسػؤكلية أك مسػاىمة
مغفمة خاصة .

 /5الشػػركات القابضػػة ..ىػػي شػػركات مسػػاىمة مغفمػػة خاصػػة أك عامػػة يقتصػػر عممي ػا عمػػى تممػػؾ

حصص في شركات محدكدة المسؤكلية أك اسيـ في شركات مساىمة أك االشتراؾ في تأسيس مثؿ
ىذه الشركات كاالشتراؾ في ادارة الشركات التي تممؾ فييا اسيما أك حصصا .

 /6الشػػركات الخارجيػػة ..ىػػي التػػي تكػػكف غايتيػػا محصػػكرة بػػربراـ العقػػكد كالقيػػاـ بأعمػػاؿ يجػػرم

تنفيػػذىا خػػارج أراضػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية دكف اف يحػػؽ ليػػا ممارسػػة أم نشػػاط داخػػؿ

سكرية .

 /7الشركات المدنية ..ىي الشركات التي تؤسس بيف شركاء مف ذكم االختصاص كالميف الفكريػة

أك التػػي يكػػكف مكضػػكعيا مػػدنيا كتخض ػ ألحكػػاـ القػػانكف المػػدني كأحكػػاـ الق ػكانيف الخاصػػة بيػػا
كعقكدىا كانظمتيا الداخمية .
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المادة /7/سجؿ الشركات

 /1يحدث لدل امانة السجؿ التجارم في كؿ محافظة سجؿ خاص بالشركات.
 /9يصدر الكزير التعميمات التي تنظـ عمؿ سجؿ الشركات.
 /3يتألؼ سجؿ الشركات مف أربعة سجالت فرعية..

أ /سجؿ الشركات التجارية.

ب /سجؿ الشركات المدنية.

ج /سجؿ الشركات المشتركة.

د/سجؿ الشركات الخارجية.

 /4يجكز ألم مستدع االطالع عمػى المعمكمػات الػكاردة فػي سػجؿ الشػركات كالحصػكؿ عمػى صػكرة

طبؽ االصؿ عػف شػيادة تسػجيؿ الشػركة كعػف القيػكد كالمعمكمػات كالكثػائؽ الػكاردة فيػو لقػاء رسػـ

يحدده الكزير كالميف السجؿ اف يعطي شيادة بعدـ كجكد قيكد لشركة معينة.

 /5يجػكز اف يػػتـ حفػػظ المعمكمػػات الػكاردة فػػي سػجؿ الشػػركات بشػػكؿ الكتركنػػي كيكػػكف لممعمكمػػات

المحفكظة بيذا الشكؿ حجية كاممة.

 /6تصدر امانة سجؿ الشركات شيادة تسجيؿ الشركة .

 /7تعتبر الشيادات الصادرة عف اميف سجؿ الشركات سندا رسميا.
المادة /8/شيادة تسجيؿ الشركة

أ /يجب اف تتضمف شيادة تسجيؿ الشركة الصادرة عف اميف السجؿ المعمكمات التالية..
 /1رقـ التسجيؿ.
 /9اسـ الشركة.

 /3شكؿ الشركة القانكني .
 /4نكع الشركة.

 /5غاية الشركة.
 /6مدة الشركة.

 /7رأسماؿ الشركة .
 /8مركز الشركة.

 /9اسماء المديريف أك اعضاء مجمس االدارة كرئيسو كمدة كاليتيـ.
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 /11اسماء االشخاص المخكليف بالتكقي عف الشركة كصالحياتيـ كمدة كاليتيـ.
 /11القيكد الكاردة عمى حؽ االدارة أك التكقي .

 /19اسماء الشركاء المتضامنيف في شركات التضامف كالتكصية.

ب /يتخػػذ كػػؿ مػػف الشػػركاء كالمسػػاىميف مكطنػػا مختػػا ار ليػػـ مقػػر الشػػركة أك ام عن ػكاف يختاركنػػو

لجمي التبميغات المتعمقة بالشركة .
المادة /9/شطب التسجيؿ

تشطب الشركة في الحاالت التالية..
 /1اذا انحمت كتمت تصفيتيا.

 /9اذا خالفت أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي كصدر حكـ قضائي مكتسػب الدرجػة القطعيػة بابطاليػا

أك حميا كتصفيتيا.

 /3اذا لـ تمارس االغراض كالنشاطات الكاردة في عقػد تأسيسػيا أك نظاميػا االساسػي خػالؿ ميمػة

سنتيف مف تاري شيرىا في السجؿ التجارم.
 /4يتـ الشطب بقرار مف اميف سجؿ التجارة.

المادة /11/جنسية الشركة

 /1تعتبر جنسية الشػركة سػكرية حكمػا رغػـ كػؿ نػص مخػالؼ فػي عقػدىا أك نظاميػا االساسػي اذا

تأسسػػت فػػي سػػكرية كتػػـ قيػػدىا فػػي سػػجؿ الشػػركات فػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية كال تخض ػ

ألحكاـ ىذه المادة الشركات المسجمة في المناطؽ الحرة في سكرية.

 /9تتمتػ الشػػركات المؤسسػة فػػي سػكرية بػػالحقكؽ الممنكحػػة لمسػكرييف اال مػػا كػاف منيػػا مالزمػػا

لمشخص الطبيعي أك عند كجكد نص تشريعي خاص يحدد الحقكؽ التي تتمت بيا الشركة.

 /3يحؽ لمشركة السكرية اكتساب الحقكؽ العينية العقارية الالزمة لتحقيؽ اغراض مشركعيا دكف

اعتبار لجنسية الشركاء فييا اال انو ال يجكز نقؿ ىذه الحقكؽ إلى اسماء الشػركاء أك المسػاىميف
غير السكرييف فييا عند حؿ أك تصػفية الشػركة اال بعػد الحصػكؿ عمػى المكافقػات المطمكبػة قانكنػا
لتممؾ غير السكرييف لمثؿ ىذه الحقكؽ.

المادة /11/اسـ الشركة

 /1يككف اسـ الشركة كفؽ األحكاـ القانكنية الخاصة بيا .

 /9ال يجكز تسجيؿ الشركة باسـ مخالؼ لػدداب العامػة أك النظػاـ العػاـ كمػا ال يجػكز تسػجيؿ ام

شركة تحت عنكاف سبؽ اف سجمت بو أم شركة اخرل في سكرية أك شػركة ذات شػيرة عالميػة أك
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تحت اسـ يشبيو إلى درجة قد تؤدم إلى لػبس أك غػش أك غمػكض كالمػيف السػجؿ رفػض تسػجيؿ
شركة تحمؿ مثؿ ىذا االسـ في ام حالة مف تمؾ الحاالت كيحػؽ لكػؿ ذم مصػمحة االعتػراض امػاـ

المحكمة المختصة فيما لك سبؽ لو اف سجؿ شركة بنفس االسـ .
المادة /19/مركز الشركة

 /1يجب اف تتخذ الشركات السكرية مرك از ليا في سكرية كيحؽ ليذه الشركات فتح فركع ليا داخؿ

سكرية كخارجيا .

 /9يكػػكف مركػػز الشػػركة مكطنػػا صػػالحا لتبميغيػػا جمي ػ األكراؽ المراسػػالت كالتبػػالي المتعمقػػة بيػػا

سكاء كجدت فيو اـ لـ تكجد.

المادة /13/الشخصية االعتبارية

 /1تتمت جمي الشركات المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ التشػريعي /مػا عػدا شػركة المحاصػة/

بالشخصية االعتبارية بمجرد شيرىا.

 /9يككف لمشركة خالؿ فتػرة التأسػيس شخصػية اعتباريػة بالقػدر الػالزـ لتأسيسػيا كيمتػزـ مؤسسػك

الشركة بالتصرفات التي يقكمكف بيا باسـ الشركة خالؿ فترة التأسيس بالتضامف فيما بيػنيـ كلكػف

ال يحػػت بيػػذه الشخصػػية امػػاـ الغيػػر اال بعػػد اسػػتيفاء اجػراءات الشػػير التػػي يقررىػػا ىػػذا المرسػػكـ

التشريعي .

 /3اف جميػ التصػػرفات التػػي يجرييػػا المؤسسػػكف باسػػـ الشػػركة اثنػػاء فتػػرة التأسػػيس تترتػػب بذمػػة

الشػػركة بع ػد شػػيرىا بشػػرط الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة ىيئػػات الشػػركة ذات العالقػػة عنػػدما يتطمػػب ىػػذا

المرسكـ التشريعي ذلؾ كم ذلؾ يحؽ لمغير اذا لـ تقـ الشركة باجراءات الشير المقررة اف يتمسؾ
بشخصيتيا .

المادة /14/البيانات االلزامية

 /1يجب عمى كؿ شركة ذكر اسميا كشكميا القانكني كرقـ تسجيميا في سجؿ الشػركات عمػى كافػة

األكراؽ الصػػادرة عنيػػا كعمػػى اعالناتيػػا اضػػافة إلػػى المعمكمػػات االخػػرل التػػي يكجػػب ىػػذا المرسػػكـ

التشريعي ذلؾ ادراجيا.

 /9اذا لـ يذكر رقـ تسجيميا في األكراؽ الصادرة عنيا كفقا لمػا سػبؽ بيانػو تعاقػب الشػركة بغرامػة

قػػدرىا خمسػػة كعشػػركف الػػؼ ليػػرة سػػكرية كيكػػكف الشػػخص الػػذم صػػدرت عنػػو الكرقػػة أك االعػػالف
مسؤكال تجاه الشركاء عف ىذه الغرامة كفي حاؿ تكرار المخالفة تضاعؼ الغرامة.

 /3اذا كانت الشركة تحت التصفية كجب ذكر ذلؾ اضافة إلى البيانات التي سبؽ بيانيا عمػى كافػة
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األكراؽ الصػػادرة عنيػػا كاعالناتيػػا كاذا لػػـ تػػذكر كاقعػػة التصػػفية يعاقػػب المصػػفكف بغرامػػة قػػدرىا
خمسكف الؼ ليرة سكرية .

المادة /15/المحكمة المختصة

 /1تخصػػص احػػدل غػػرؼ محكمػػة البدايػػة المدنيػػة لمنظػػر فػػي جميػ المنازعػػات كالقضػػايا التجاريػػة

المتعمفة بالشركات أك فركعيا.

 /9كما تخصص احدل غرؼ محكمة االستئناؼ المدنية لمنظر فػي الطعػكف بػالق اررات الصػادرة عػف

المحكمة المذككرة في الفقرة /1/مف ىذه المادة .

 /3تككف محكمة البداية المدنية التي يق مركز الشركة في دائرة اختصاصيا المكاني ىي المحكمة

المختصة لمفصؿ في جمي المنازعات التي تنشأ بيف الشركاء أك بينيـ كبيف القائميف عمى ادارتيػا

أك التي تنشأ عف عالقة الغير بالشركة أك في ام نزاع اخر يتعمؽ بأمكر الشركة كنشاطيا.

 /4تكػػكف محكمػػة البدايػػة المدنيػػة التػػي يقػ مقػػر فػػرع الشػػركة فػػي دائػػرة اختصاصػػيا المكػػاني ىػػي

المحكمة المختصة لمفصؿ في جمي المسائؿ المتصمة بيذا الفرع.

 /5يبقى مف حؽ االطراؼ المجكء إلى التحكيـ المحمي أك الدكلي فيما يتعمؽ بالنزاعات التجاريػة أك

المدنية الخاص المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي .

المادة /16/الكض القانكني العضاء مجمس االدارة..

ال تخض العالقة التي تربط اعضاء مجمس االدارة بالشركة المساىمة إلى أحكاـ قانكف العمؿ .

المادة /17/اثبات الشركة..

 /1باسػػتثناء شػػركة المحاصػػة ال يحػػؽ لمشػػركاء اثبػػات الشػػركة فيمػػا بيػػنيـ أك تجػػاه الغيػػر اال بعقػػد
مكتكب.

 /9يجػػب اف يكػػكف عقػػد الشػػركة أك الكثػػائؽ المعدلػػة لػػو منظمػػة مػػف قبػػؿ محػػاـ مسػػجؿ فػػي جػػدكؿ

المحاميف االساتذة لمدة التقؿ عف خمس سنكات كعمى مسؤكليتو .

 /3يجكز لمغير عند االقتضاء اف يثبت بجمي الكسائؿ كجكد الشركة أك كجكد ام نص يختص بيا

.

المادة /18/انحالؿ الشركة..

تنحؿ الشركة في ام مف الحاالت التالية..

 /1انقضاء المدة المحددة لمشركة.

 /9انتياء المشركع مكضكع الشركة.
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 /3اتفاؽ الشركاء عمى حؿ الشركة.
 /4شير افالس الشركة .

 /5حؿ الشركة بحكـ قضائي.

 /6اندماج الشركة في شركة اخرل .

 /7نقص عدد الشػركاء عػف الحػد االدنػى المحػدد قانكنػا كعػدـ تصػحيح كضػ الشػركة خػالؿ ميمػة

ستة أشير مف تاري اإلنذار الذم تكجيو الكزارة.

المادة /19/تكقؼ الشركة كتصفيتيا..

تدخؿ الشركة بمجرد حميا في طكر التصفية كتبقى شخصيتيا االعتبارية قائمة طيمة المدة الالزمة

لمتصفية كألجؿ حاجة التصفية فقط.
المادة /91/تعييف المصفي..

 /1يعيف المصفي بمكجب عقد الشركة أك بقرار صػادر عػف أغمبيػة الشػركاء أك عػف الييئػة العامػة

كفقا لألصكؿ كاألغمبيػة المقػررة لصػدكر قػ اررات الييئػة العامػة العاديػة لمشػركة فػرذا لػـ يػتـ التعيػيف

كفقا لما سمؼ ذكره يتـ تعيينو مف قبؿ المحكمة المختصة بناء عمى طمب صاحب المصمحة أك مف
قبؿ المحكمة التي قضت بحؿ الشركة.

 /9يككف قرار المحكمة المختصة القاضي بتعييف المصفي مبرما.

المادة /91/شير تصفية الشركة..

 /1يجب عمى المصػفيف شػير قػرار تصػفية الشػركة كقػرار تعييػنيـ سػكاء كػاف اختياريػا أك بمكجػب
قرار قضائي لدل امانة سجؿ الشركات خالؿ مدة اقصاىا ثالثة اياـ مف صدكر ىذا القرار.

 /9يقػػكـ امػػيف السػػجؿ كعمػػى نفقػػة الشػػركة بػػاإلعالف عػػف تصػػفية الشػػركة كاسػػماء المصػػفيف فػػي

الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف كلمػرتيف كذلػؾ خػالؿ مػدة اقصػاىا سػبعة ايػاـ مػف تػاري
شير قرار الحؿ أك تعييف المصفي.

 /3يجب عمى المصفي تبمي قرار تصفية الشركة المسػاىمة العامػة إلػى ىيئػة األكراؽ خػالؿ ثالثػة

اياـ مف تاري صدكر قرار التصفية.

 /4يجب اف تشير جمي األكراؽ كالمراسالت كاإليصاالت كاإلنػذارات الصػادرة عػف الشػركة إلػى انيػا

شركة قيد التصفية.

المادة /99/اعماؿ كادارة الشركة قيد التصفية..

 /1تتكقؼ الشركة عف ممارسة اعماؿ جديدة اعتبا ار مف تاري شير قرار حميا في سجؿ الشػركات
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.

 /9يض اميف السجؿ اشارة قيد التصفية عمى سجؿ الشركة .

 /3تنقضي سمطة الجية المكمفة بادارة اعماؿ الشركة عنػد حميػا كلكػف يجػب عمييػا االسػتمرار فػي

عمميا لحيف تعييف مصؼ لمشركة كتسممو لميامو.

 /4يمثؿ المصفي الشركة اماـ الغير اعتبا ار مف تاري شير قرار تعيينو.

 /5يحػػؽ لممصػػفي دعػػكة الشػػركاء أك الييئػػة العامػػة لالجتمػػاع الق ػرار المكاضػػي الالزمػػة لتصػػفية

الشركة .

 /6يستمر مدقؽ الحسابات في الشركة في كظيفتو طيمة فترة التصفية كينضـ اليػو خبيػر محاسػبي

تعينو المحكمة لمراقبة اعماؿ التصفية في حاؿ كاف تعييف المصفي بحكـ قضائي.

المادة /93/بطالف التصرفات اثناء التصفية.

تككف في فترة التصفية التصرفات التالية باطمة..
 /1إبراـ عقكد باسـ الشركة لالستمرار بعمميا .

 /9أم تصرؼ مف شأنو إنقاص أمكاؿ الشػركة مػا لػـ يكافػؽ عميػو كافػة الشػركاء أك الييئػة العامػة

لمشركة .

المادة /94/كاجبات المصفي..

 /1يتـ تسميـ المصفي دفاتر الشركة كسجالتيا كمستنداتيا كأكراقيا كامكاليا كاصكليا كافػة كيػنظـ

سجالت خاصة بعممية التصفية تتضمف ما لمشركة مف مطاليب كما عمييا مف التزامات كيحػؽ الم
مف الشركاء االطالع عمى سجالت التصفية المذككرة آنفان.

 /9اذا تجاكزت مدة التصفية عامػا كاحػدا كجػب عمػى المصػفي اف يضػ الميزانيػة السػنكية كيتػكلى
نشرىا في صحيفتيف يكميتيف عمى األقؿ.

 /3يجػػب عمػػى المص ػفي خػػالؿ تسػػعيف يكمػػا مػػف تػػاري شػػير تعيينػػو نشػػر اعػػالف فػػي صػػحيفتيف

كلمرتيف عمى األقؿ يتضمف دعكة الدائنيف لمراجعة مقر الشركة كبياف ديف كؿ منيـ كعنكانػو خػالؿ
ميمة تسعيف يكما مف تاري االعالف األكؿ .

 /4في حاؿ عدـ تقديـ أم دائف لمشركة بمطالبتو خالؿ الميمة المحددة في الفقرة السػابقة جػاز لػو

بعد انقضاء ىذه الميمة كقبؿ انتياء التصفية تقػديـ مطالبتػو عمػى اف تصػبح مرتبػة ىػذه المطالبػة

بعد مرتبة الدائنيف الذيف تقدمكا بمطالبتيـ خالؿ الميمة المنصػكص عمييػا فػي الفقػرة /3/مػف ىػذه

المادة.
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 /5م ػ مراعػػاة ام قيػػد يفرضػػو ىػػذا المرسػػكـ التشػػريعي أك ي ػنص عميػػو عقػػد الشػػركة أك نظاميػػا

االساسي يقكـ المصفي باالعماؿ الالزمة لتحصيؿ ما لمشركة مف ديكف في ذمة الغيػر أك فػي ذمػة

الشػػركاء ككفػػاء مػػا عمييػػا مػػف الػػديكف كحسػػب األكلكيػػة المقػػررة قانكنػػا كمػػا يقػػكـ المصػػفي بانجػػاز
اعماؿ الشركة العالقة كتنفيذ العقػكد القائمػة قبػؿ التصػفية دكف اف يكػكف لػو القيػاـ بأعمػاؿ جديػدة
باسميا.

 /6يجكز لممصفي تعييف الخبراء الالزميف لمساعدتو في اعماؿ التصفية.

 /7يكػػكف لممصػػفي الصػػالحية لتمثيػػؿ الشػػركة امػػاـ المحػػاكـ فػػي الػػدعاكل المقامػػة مػػف الشػػركة أك

عمييا كاتخاذ ام اجراء احترازم لممحافظة عمى مصالحيا كتككيؿ المحاميف باسـ الشركة.

 /8ال يجكز لممصفي قبؿ الحصكؿ عمى مكافقة الشركاء الذيف يممككف اغمبية رأس ماؿ الشركة أك

الييئة العامة لمشركة اف يعقد ام تسكية م دائني الشركة نيابة عنيا أك اف يتخمى عف ام تأميف

أك ضماف مقرر لمصمحتيا أك اف يبي مكجكداتيا كامكاليا كمشاريعيا صفقة كاحدة.

 /9اذا تعدد المصػفكف تتخػذ قػ ارراتيـ باالجمػاع فيمػا بيػنيـ مػا لػـ تػنص كثيقػة تأسػيس الشػركة أك
قرار تعيينيـ عمى اغمبية معينة.

 /11لممصفيف مطالبة الشركاء المتضامنيف في شػركات التضػامف كالتكصػية بػأداء المبػال الالزمػة

لتسديد الديكف في حالة عدـ كفاية امكاؿ الشركة لتسديدىا.

المادة /95/حقكؽ الشركاء كالمساىميف مف التصفية..

 /1تستعمؿ امكاؿ كمكجكدات كحقػكؽ الشػركة فػي تسػكية االلتزامػات المترتبػة عمييػا كفػؽ الترتيػب

التالي..

أ /نفقات التصفية كاتعاب المصفي.

ب /المبال المستحقة عمى الشركة لمخزينة العامة.
ج /المبال المستحقة عمى الشركة لمعامميف فييا.

د /الديكف المستحقة عمى الشركة لغير الشركاء فييا.

ىػ /القركض التي قدميا الشركاء لمشركة كلـ تكف مف بيف حصصيـ في رأس الماؿ.

 /9يكزع ما تبقى مف امكاؿ كمكجكدات الشػركة فيمػا بػيف الشػركاء كالمسػاىميف كػؿ بنسػبة حصػتو

مف رأس الماؿ كيتحمؿ الشركاء المتضامنكف نصيبيـ في الخسائر كفقا لحصتيـ في رأس الماؿ.

 /3في جمي الشركات التجاريػة تسػقط بالتقػادـ دعػاكل دائنػي الشػركة عػف الشػركاء أك كرثػتيـ أك

خمفائيـ في الحقكؽ بعد انقضاء خمس سنكات عمػى انحػالؿ الشػركة أك عمػى خػركج احػد الشػركاء
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فيما يختص بالدعاكل المقامة عمى ىذا الشريؾ.

 /4تبدأ مدة التقادـ مف يكـ اتماـ الشير في جمي الحاالت التي يككف الشير فييا كاجبا كمف يكـ

اغػالؽ التصػػفية فػػي الػػدعاكل الناشػػئة عػػف التصػفية نفسػػيا كيكقػػؼ التقػػادـ أك يقطػ كفقػػا ألحكػػاـ
القكاعد العامة.

المادة /96/مسؤكلية المصفي..

يعتبر المصفي مسؤكال اذا اساء تدبير شؤكف الشركة خالؿ مػدة التصػفية كمػا يسػأؿ عػف تعػكيض

الضػػرر الػػذم يمحػػؽ الغيػػر بسػػبب اخطائػػو اسػػتنادا ألحكػػاـ مسػػؤكلية مػػدير الشػػركة أك مسػػؤكلية

اعضاء مجمس ادارتيا.

المادة /97/االنتياء مف اعماؿ التصفية..

 /1يقدـ المصػفي حسػابا ختاميػا لمشػركاء أك ميزانيػة نيائيػة لمييئػة العامػة حسػب الحػاؿ كيتضػمف

االعماؿ كاالجراءات التي قاـ بيا التماـ عمميػة التصػفية كنصػيب كػؿ شػريؾ أك مسػاىـ فػي تكزيػ
مكجكدات الشركة .

 /9يقكـ مدقؽ الحسابات في الشػركة باعػداد تقريػر عػف الحسػابات التػي قػدميا المصػفي كيعرضػو

حسب الحاؿ/عمى الشركاء أك عمػى الييئػة العامػة لمشػركة ألخػذ المكافقػة عميػو فػاذا تمػت المكافقػة
تعمف براءة ذمة المصفي ك إال جاز لكؿ ذم مصمحة االعتراض عمى الحسابات اماـ المحكمة .

المادة/98/عزؿ المصفي..

يعزؿ المصفي بالكيفية التي عيف بيا ككؿ قرار أك حكـ بعزلو يجب اف يشتمؿ عمى تعييف مف يحؿ
محمو كيشير ذلؾ العزؿ في سجؿ الشركات كال يحت بو تجاه الغير اال مف تاري اجراء الشير .

الباب الثاني

شركة التضامف

المادة /99/شركة التضامف..

 /1شركة تعمؿ تحت عنكاف معيف كتتألؼ مف شريكيف أك اكثر يككنكف مسػؤكليف بصػفة شخصػية

كبكجو التضامف في جمي امكاليـ عف التزامات كديكف الشركة .

 /9يكتسب الشريؾ في شركة التضامف التجارية صػفة التػاجر كيعتبػر كأنػو يتعػاطى التجػارة بنفسػو

تحت عنكاف الشركة .

 /3كيؤدم افالس الشركة إلى افالس كؿ الشركاء شخصيا .

 /4يشترط اف يككف الشريؾ في شركة التضامف متمتعا بكامؿ االىمية.
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المادة /31/عنكاف الشركة..

 /1يتألؼ عنكاف الشركة مف اسماء جمي الشػركاء أك عػدد مػنيـ مػ اضػافة كممػة/كشػركأؤىـ /أك

بما ىك في معناىا.

 /9يجػػب اف يتكافػػؽ عن ػكاف الشػػركة م ػ اسػػماء الشػػركاء الحػػالييف فييػػا اال انػػو يحػػؽ لمشػػركاء أك

لكرثتيـ في حاؿ كفاة جمي الشركاء أك بعضيـ الطمب مف اميف سجؿ الشركات االبقػاء عمػى اسػـ

الشػػركاء المتػػكفيف فػػي عن ػكاف الشػػركة اذا كػػاف ىػػذا االسػػـ قػػد اكتسػػب شػػيرة تجاريػػة شػػرط اف تػػتـ
االشارة إلى ما يفيد استخالؼ اسـ ىذه الشركة.

 /3كؿ شخص اجنبي عف الشركة يرضى عف عمـ بادراج اسمو في عنكاف

شركة يصبح مسؤكال بصفتو الشخصية كبكجو التضامف عف ديكنيا تجاه ام شخص ينخدع بذلؾ.

المادة /31/رأسماؿ الشركة.

 /1يحدد رأسماؿ الشركة التضامنية بالميرات السكرية.

/9يجكز اف يككف رأسماؿ الشركة أك جزء منو عبارة عف مقدمات عينية أك عمؿ كيتـ تحديد حصة

كؿ شريؾ قدـ حصة نقدية أك حصة عينية أك عمال في عقد الشركة.
المادة /39/اجراءات التسجيؿ كشير الشركة..

 /1/مػ مراعػػاة األحكػػاـ العامػػة لتسػػجيؿ الشػػركات يقػدـ الشػػركاء طمػػب التسػػجيؿ إلػػى امػػيف السػػجؿ
مرفقا بو نسخة عف عقد الشركة كيجرم التكقي عمى طمب التسػجيؿ كعقػد الشػركة مػف قبػؿ جميػ

الشػركاء امػاـ امػيف السػجؿ أك مػف يقػكـ مقامػو أك امػاـ الكاتػب بالعػدؿ أك امػاـ ام مكظػؼ يحػدده
الكزير.

 /9/يجب اف يتضمف طمب التأسيس البيانات التالية..
/أ /عنكاف الشركة.

/ب /اسماء الشركاء كجنسياتيـ كمكطنيـ المختار.
/ج /مكضكع الشركة.
/د /نكع الشركة.

/ىػ /مركز الشركة كفركعيا اف كجدت.

/ك /رأسماؿ الشركة كحصص كؿ مف الشركاء.
/ز /مدة الشركة.
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/ح /اسماء المديريف كاسماء المفكضيف باالدارة كالتكقي عف الشركة كصالحياتيـ كمدة تعيينيـ .
 /3/يجب اف يتضمف عقد الشركة البيانات التالية..
/أ /عنكاف الشركة.
ب/نكع الشركة.

ج /اسماء الشركاء كجنسيتيـ كمكطنيـ المختار.

د /مكضكع الشركة.

ىػ/مركز الشركة كفركعيا اف كجدت.

ك/رأسماؿ الشركة كحصص كؿ مف الشركاء بما فييا المقدمات العينية أك العمؿ ككيفية تسديد ىذه

الحصص أك تقديميا.

ز /تاري تأسيس الشركة كمدتيا.

ح /كيفية ادارة الشركة كاسماء المفكضيف باالدارة كالتكقي عف الشركة كصالحياتيـ كمػدة تعييػنيـ

.

ط /نصاب مجمس الشركاء كاالغمبية المطمكبة التخاذ الق اررات.

م /السنة المالية لمشركة ككيفية تكزي االرباح كالخسائر.
ؾ /اسمكب حؿ النزاعات بيف الشركاء.

 /4/يقكـ اميف السجؿ بقيد الشركة في سجؿ الشركات خالؿ يكمي العمؿ التالييف السػتالمو الطمػب
كتصريح المديريف بتكافر الشركط لتكلييـ ليذا المنصب كيمنح ذكم العالقة شيادة بتسجيميا.

 /5/يحؽ الميف السجؿ خالؿ الميمة المحددة في الفقرة السػابقة رفػض تسػجيؿ الشػركة أك تسػجيؿ

ام تعديؿ عمى عقدىا اذا كاف طمب تسػجيؿ الشػركة أك عقػد تأسيسػيا أك طمػب تسػجيؿ تعػديميا أك
عقد الشػركة المعػدؿ ال يتضػمف المعمكمػات كالبيانػات التػي يفرضػيا ىػذا المرسػكـ التشػريعي أك اذا

كػػاف عقػػد الشػػركة مخالفػػا لمقػػانكف أك النظػػاـ العػػاـ ..كفػػي ىػػذه الحالػػة يقػػكـ امػػيف السػػجؿ بػػاعالـ

الشركاء بالمخالفػات كلمشػركاء االعتػراض عمػى قػرار الػرفض خػالؿ ثالثػيف يكمػا مػف تػاري تػبمغيـ

قرار امػيف السػجؿ ..كفػي حػاؿ رفضػو لالعتػراض جػاز الم شػريؾ أك لممػدير العػاـ االعتػراض عمػى

قرار الػرفض امػاـ الػكزارة كاذا لػـ تبػت بػالقرار خػالؿ ميمػة ثالثػيف يكمػا جػاز ألم شػريؾ أك لممػدير

الطعف بقرار الرفض اماـ المحكمة المختصػة التػي تبػت فػي مكضػكع االعتػراض عمػى كجػو السػرعة
بقرار مبرـ.

 /6/يقدـ الشركاء طمب تعديؿ عقد الشركة إلى اميف السجؿ كتذكر فيو التعديالت المطمكب ادخاليا
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عميو كيرفؽ بو نسخة عف عقد الشركة متضمنا التعديالت التي ادخمػت عميػو كيجػرم التكقيػ عمػى

طمػب التعػػديؿ كعمػػى عقػد الشػػركة المعػػدؿ مػف قبػػؿ جميػ الشػركاء امػػاـ امػػيف السػجؿ أك مػػف يقػػكـ
مقامو أك اماـ الكاتب بالعدؿ أك اماـ أم مكظؼ يعينو الكزير.

 /7/اف عدـ ذكر ام نػص ييػـ الغيػر فػي عقػد الشػركة المػكدع لػدل امانػة السػجؿ أك فػي الكثػائؽ

المتممػػة لػػو يجعػػؿ ىػػذا الػػنص غيػػر نافػػذ فػػي حػػؽ ذكم الشػػأف كمػػا اف عػػدـ شػػير التعػػديالت التػػي

ادخمت عمى عقد الشركة يجعؿ ىذه التعديالت غير نافذة في حؽ الغير .
المادة /33/مسؤكلية الشركاء عف ديكف الشركة..

 /1/يعتبر الشريؾ في شركة التضامف ضامنا بأمكالو الشخصية كعمى كجػو التضػامف مػ الشػركاء
االخريف لكافة الديكف كااللتزامات التي ترتبت عمى الشركة اثناء كجكده شريكا فييا .

 /9/يحؽ لدائني الشركة اف يقاضكىا كما يحؽ ليػـ اف يقاضػكا كػؿ شػريؾ كػاف فػي عػداد شػركائيا
كقت نشكء االلتزاـ اال انو اليجكز لمدائنيف التنفيذ عمى االمكاؿ الخاصة لمشركاء لتحصيؿ دينيـ اال
بعد التنفيذ عمى امػكاؿ الشػركة فػاذا لػـ تكػؼ ىػذه االمػكاؿ لتسػديد ديػكنيـ فميػـ عندئػذ الرجػكع بمػا
تبقى مف الديف عمى االمكاؿ الخاصة لمشركاء.

المادة /34/ادارة الشركة..

 /1/يعكد الحؽ في ادارة الشركة إلى الجية التي يعينيا عقػد الشػركة أك تمػؾ التػي يعينيػا الشػركاء

في ام كثيقة رسمية تـ شيرىا كيجكز اف تناط االدارة كالتكقيػ عػف الشػركة بشػريؾ كاحػد أك بعػدة

شركاء أك بشخص اخر.

 /9/يجػػب اف يكػػكف المػػدير بالغػػا السػػف القانكنيػػة متمتعػػا بحقكقػػو المدنيػػة كمػػف غيػػر العػػامميف فػػي

الدكلػػة كاال يكػػكف محككمػػا عميػػو بػػأم عقكبػػة جنائيػػة أك فػػي جريمػػة مػػف الج ػرائـ المخمػػة بالشػػرؼ
كاالمانة كيتـ اثبات تكافر ىذه الشركط بمكجب تصػريح يكقعػو المػدير امػاـ مكظػؼ رسػمي أك امػاـ

اميف السجؿ .

 /3/اذا تعدد المديركف اعتبركا مفكضيف بادارة الشركة مجتمعيف ما لـ ينص عقد الشركة أك كثيقة
تعيينيـ عمى اغمبية معينة فيما بيػنيـ أك عمػى انفػراد كػؿ مػنيـ بػاالدارة أك انفػراد ام مػنيـ بالقيػاـ

بأعماؿ معينة .

 /4/يجب عمى الشركاء شػير ام كثيقػة الحقػة لعقػد الشػركة تتضػمف تعيػيف مػديرم الشػركة أك ام
تعديؿ يجرم عمى صالحياتيـ .

 /5/يقكـ مديرك الشركة بجمي ما يمزـ لتسيير عمؿ الشػركة تسػيي ار منتظمػا كالتكقيػ عنيػا ضػمف
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حدكد الصالحيات الممنكحة ليـ كالمشيرة في سجؿ الشركات كتككف الشركة في ىذه الحالة ممزمة

بتصرفات المػديريف كتعتبػر القيػكد الػكاردة عمػى صػالحيات االشػخاص المخػكليف بتمثيػؿ الشػركة أك

التكقي ػ عنيػػا كالمسػػجمة فػػي سػػجؿ الشػػركات سػػارية بحػػؽ الغيػػر اذا تمػػت االشػػارة فػػي العقػػد أك

التصرؼ الصادر عف الشركة إلى رقـ سجميا التجارم.

 /6/يككف المدير مخكال بالمخاصمة باسـ الشركة كتككيؿ المحاميف ما لـ ينص عقدىا عمى خالؼ
ذلؾ .

 /7/ال يحؽ لممدير التنازؿ عف كؿ صالحياتو أك تككيؿ الغير بيا اال اذا كاف قرار تعيينػو يجيػز لػو
ذلؾ كبأم حاؿ يجب شير ىذا التككيؿ في سجؿ الشركة .

 /8/يكػكف مػدير الشػركة مسػؤكال تجػاه الشػركة كالشػركاء عػف الضػرر الػذم يمحػؽ بالشػركة بسػبب
اىمالو أك تقصيره ككػؿ شػرط يقضػي بغيػر ذلػؾ يعػد بػاطال كتسػقط ىػذه المسػؤكلية بانقضػاء ثػالث

سػػػنكات عمػػػى انتيػػػاء عممػػػو فػػػي ادارة الشػػػركة الم سػػػبب مػػػف االسػػػباب كالتسػػػرم ميمػػػة سػػػقكط

المسػػؤكلية عػػف كػػؿ عمػػؿ أك امتنػػاع عػػف عمػػؿ مقصػػكد يصػػدر عػػف المػػدير خالفػػا لعقػػد الشػػركة أك
لق اررات الشركاء كمف شأنو اف يمحػؽ ضػر ار بالشػركة أك عػف ام اعمػاؿ اخفاىػا عػف الشػركاء كفػي

حاؿ كاف الفعؿ المنسكب لممدير جرما فال تسقط دعكل المسؤكلية اال كفقا ألحكاـ القكاعد العامة.

 /9/تمتزـ شركة التضامف التي يزيد رأسماليا عمى عشرة مالييف ليرة سكرية تعييف مدقؽ حسػابات
ينتخبو الشركاء مف جدكؿ مدققي الحسابات الصادر عف الػكزارة المعنيػة كيخضػ ىػذا المػدقؽ فػي

سمطتو كمسؤكليتو ككاجباتو لمقكاعد المقررة لمدققي الحسابات .

المادة /35/مجمس الشركاء..

 /1/يجكز اف يتخذ الشركاء قػ ارراتيـ المتعمقػة بالشػركة فػي مجمػس الشػركاء اذا نػص عقػد الشػركة
عمى ذلؾ .

 /9/يتػػألؼ مجمػػس الشػػركاء مػػف مػػالكي الحصػػص فييػػا كيكػػكف لكػػؿ شػػريؾ حػػؽ حضػػكر الجمسػػة
كاالشػػتراؾ فػػي مناقشػػات ىػػذا المجمػػس رغػػـ ام نػػػص مخػػالؼ كيحػػدد عقػػد الشػػركة اليػػة الػػػدعكة

الجتماعات مجمس الشركاء.

 /3/تصدر الق اررات في مجمس الشركاء بأغمبية تزيد عمى نصؼ رأسماؿ الشركة مػا لػـ يػنص عقػد

الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

 /4/ال تككف الق اررات المتعمقة بتعديؿ عقد الشركة أك حميا أك دمجيػا صػحيحة مػا لػـ يتفػؽ عمييػا

الشركاء في عقد يكقعكف عميو كيشير اصكالن.
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 /5/تعتبر الق اررات الصادرة عف الشركاء ممزمة لممدير كىك مسؤكؿ عف تنفيذىا كالتقيد بيا.
 /6/ال يجكز لمشريؾ غير المدير القياـ بأعماؿ االدارة أك التدخؿ في ادارة الشركة .

 /7/ال يعتبػػر تصػػكيت الشػػريؾ عمػػى الق ػ اررات المعركضػػة عمػػى مجمػػس الشػػركاء تػػدخال فػػي اعمػػاؿ

االدارة .

 /8/يجكز لمشريؾ اف يطمب االطالع عمى دفاتر الشركة كسجالتيا المحاسبية ككثائقيا كعقكدىا.

المادة/36/عزؿ المدير كاعتزالو..

 /1/اذا كاف المدير شريكا معينا في عقد الشركة ككانت صالحياتو محػددة فيػو فػال يجػكز عزلػو أك
تعديؿ صالحياتو اال بتعديؿ عقد الشركة .

 /9/اما اذا كاف المدير شريكا معينػا بمكجػب كثيقػة مسػتقمة عػف عقػد الشػركة تحػدد صػالحياتو أك

كاف مف غير الشركاء جاز لمشركاء عزلو أك تعديؿ صالحياتو بقرار يتخذ بأغمبية رأس الماؿ مػا لػـ
يتفقكا عمى خالؼ ذلؾ .

 /3/يجكز لممحكمة المختصة كبقرار يصدر عنيا بنػاء عمػى طمػب شػريؾ أك اكثػر عػزؿ المػدير اذا
رأت سببا مشركعا يبرر العزؿ .

 /4/يجكز اف ينص عقد الشركة عمػى حميػا اذا تػـ عػزؿ المػدير الشػريؾ المعػيف فػي عقػدىا بحكػـ
قضائي مبرـ .

 /5/اذا كػػاف المػػدير شػػريكا كمعينػػا فػػي عقػػد الشػػركة فػػال يجػػكز لػػو اف يعتػػزؿ االدارة لغيػػر اسػػباب
يقبميا باقي الشركاء أك تقبميا المحكمة كاال كاف مسؤكال عف التعكيض .

المادة /37/مكافقة الشركاء الخطية المسبقة عمى بعض االعماؿ..

 /1/ال يجكز لممدير في شركة التضامف سكاء كاف مف الشركاء أك مف غيرىـ القياـ بأم عمؿ مػف

االعمػػاؿ التاليػػة دكف الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة خطيػػة مسػػبقة مػػف كػػؿ الشػػركاء أك بعضػػيـ كفقػػا لمػػا
يحدده عقد الشركة.

/أ /التعاقد م الشركة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة لتنفيذ أم مشركع لحسابيا أك منافس ليا.
/ب /اف يمارس لحسابو أك لحساب الغير نشاطا مشابيا لنشاط الشركة.

/ج /اف يككف شريكا في شركة تضامف اخرل أك شريكا متضامنا فػي شػركة تكصػية اذا كانػت ىػذه

الشركة تمارس نشاطا مشابيا لنشاط الشركة أك منافسا ليا .

/د /بي عقارات الشركة اال اذا كاف التصرؼ مما يدخؿ في اغراضيا.
/ىػ /رىف عقارات الشركة أك اجراء التأميف عمييا.
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/ك /التصرؼ بمشاري الشركة.

 /9/تجدد مكافقة الشركاء عمى قياـ المدير باالعماؿ المذككرة انفػا بشػكؿ سػنكم مػا لػـ يػنص عقػد

الشركة أك كثيقة الحقة عمى خالؼ ذلؾ.

المادة /38/تفرغ الشريؾ عف حصتو في الشركة..

 /1/ال يجػػكز لمشػػريؾ التفػػرغ لمغيػػر عػػف ام مػػف حصصػػو فػػي الشػػركة اال برضػػاء جمي ػ الشػػركاء
كبشرط القياـ بمعامالت الشير .

 /9/عمى انو يجكز لمشريؾ اف يحكؿ لمغير الحقكؽ كالمناف المختصة بنصيبو مف الشػركة كلػيس
ليذا االتفاؽ ام اثر اال فيما بيف المتعاقديف .

المادة /39/انحالؿ الشركة..

 /1/باالضافة إلى االسباب العامة لحػؿ الشػركات تحػؿ شػركة التضػامف فػي حػاؿ شػير افػالس احػد

الشػػركاء أك فقدانػػو الىميتػػو مػػا لػػـ يقػػرر بػػاقي الشػػركاء اسػػتمرار الشػػركة فيمػػا بيػػنيـ بمعػػزؿ عػػف

الشريؾ الذم افمس أك فقد اىميتو شرط اجراء معاممة الشير .

 /9/اذا افمػػس احػػد الشػػركاء فػػي شػػركة التضػػامف فيكػػكف لػػدائني الشػػركة حػػؽ االمتيػػاز فػػي ام ػكاؿ

التفميسة عمػى ديكنػو الخاصػة كاذا افمسػت الشػركة فتعطػى ديػكف دائنييػا حػؽ االمتيػاز عمػى ديػكف

الشركاء فييا .

المادة /41/كفاة الشريؾ..

 /1/اذا لػػـ يػػرد فػػي عقػػد الشػػركة نػػص مخػػالؼ فػػاف شػػركة التضػػامف فػػي حالػػة كفػػاة احػػد الشػػركاء
تستمر بيف باقي الشركاء االحياء.

 /9/تػػكءكؿ حقػػكؽ الشػػريؾ المتػػكفى إلػػى كرثتػػو كتسػػتمر الشػػركة مػ ىػػكءالء الكرثػػة كينضػػـ إلػػى

الشركة بصفة شريؾ متضامف كؿ مف يرغب مف كرثة الشريؾ المتكفى بنسبة ما اؿ اليو مف حصة
مكرثو اذا كػاف ممػف تتػكافر فيػو الشػركط الكاجػب تكافرىػا فػي الشػريؾ المتضػامف كفقػا ألحكػاـ ىػذا

المرسػػكـ التشػػريعي كبمكافقػػة بػػاقي الشػػركاء امػػا الكريػػث الػػذم ال يرغػػب بالػػدخكؿ بالشػػركة كشػػريؾ
متضامف كالكريث القاصر أك الفاقد لالىمية فينضمكف إلى الشركة بصػفة شػركاء مكصػيف كتتحػكؿ

الشركة عندئذ إلى شركة تكصية ما لـ يكف في عقد الشركة نص مخالؼ.

 /3/تككف تركة الشريؾ المتػكفى مسػؤكلة عػف الػديكف كااللتزامػات التػي ترتبػت عمػى الشػركة حتػى
تاري شير تحكيؿ صفة كرثتو في الشركة إلى شركاء مكصيف.

المادة /41/ضـ شريؾ إلى الشركة..
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 /1/يجكز لمشػركاء ضػـ شػريؾ أك عػدة شػركاء إلػى الشػركة مػ مراعػاة قكاعػد الشػير المنصػكص
عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي كيتـ ذلؾ باالجماع ما لـ ينص عقد الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

 /9اذا انضػػـ شػػريؾ إلػػى الشػػركة كػػاف مسػػؤكال م ػ بػػاقي الشػػركاء بالتضػػامف كبجمي ػ امكالػػو عػػف

التزامػات الشػػركة الالحقػػة النضػمامو الييػػا ككػػؿ اتفػػاؽ بػيف الشػػركاء عمػػى خػالؼ ذلػػؾ ال يحػػت بػػو
تجاه الغير.

المادة /49/انسحاب الشريؾ مف الشركة..

 /1/ال يحؽ لمشريؾ االنسحاب مف الشركة قبؿ انقضاء مدتيا اال بمكافقة باقي الشركاء.
 /9/ال يككف النسحاب الشريؾ مف الشركة ام اثر قبؿ شيره.

 /3/اذا انسحب الشريؾ مف الشركة فال يككف مسػؤكال عػف االلتزامػات التػي تنشػأ فػي ذمػة الشػركة
بعد شير انسحابو.

 /4/اذا تنازؿ احد الشركاء عف حصتو في الشركة فال يب أر مف التزامات الشركة تجاه دائنييا اال اذا
اقركا التنازؿ كفقا لمقكاعد المعمكؿ بيا في شأف حكالة الديف .

 /5/ال يجكز لمشركاء في شػركة التضػامف اخػراج ام مػف الشػركاء مػف الشػركة اال بنػاء عمػى حكػـ
قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

المادة /43/االرباح كالخسائر..

تحدد االرباح كالخسائر كنصيب كؿ شريؾ فييا عند نياية السنة المالية لمشركة مف كاق الميزانيػة

الختامية كحساب االرباح كالخسائر كيعد كؿ شريؾ دائنا لمشركة بنصيبو في االربػاح بمجػرد تحديػد
ىذا النصيب شريطة اكماؿ ما نقص مف رأس ماؿ الشػركة بسػبب الخسػائر مػا لػـ يتفػؽ عمػى غيػر

ذلؾ .

الباب الثالث

شركة التكصية

المادة /44/شركة التكصية..

شػركة تعمػؿ تحػت عنػكاف معػيف يكػكف فييػا احػػد الشػركاء عمػى االقػؿ شػػريكا متضػامنا اضػافة إلػػى

شريؾ أك شركاء مكصيف .

/أ /الشػػركاء المتضػػامنكف ..ىػػـ الػػذيف يحػػؽ ليػػـ االشػػتراؾ فػػي ادارة الشػػركة كيككنػػكف مسػػؤكليف
بالتضامف عف ديكف الشركة كااللتزامات المترتبة عمييا في امكاليـ الخاصة.

/ب /الشركاء المكصكف ..ىـ الػذيف يقػدمكف حصػة فػي رأسػماؿ الشػركة دكف اف يكػكف ليػـ الحػؽ
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باالشتراؾ في ادارة الشركة كتككف مسؤكلية كؿ منيـ عف ديكف الشركة كااللتزامات المترتبة عمييػا

محصكرة بمقدار حصتو في رأسماؿ الشركة.

المادة /45/عنكاف الشركة..

 /1/ال يجكز اف يتضمف عنكاف الشركة اال اسماء الشركاء المتضامنيف.

 /9/ال يجػػكز اف يػػدرج اسػػـ ام شػػريؾ مػػكص فػػػي عنػػكاف شػػركة التكصػػية كاذا تسػػامح الشػػػريؾ
المكصي بادراج اسمو في عنكاف الشركة اصبح مسؤكال كشريؾ متضامف تجاه الغير حسف النية.

المادة /46/ادارة الشركة..

 /1/ال يحؽ لمشريؾ المكصي التدخؿ في ادارة اعماؿ الشركة تجػاه الغيػر كلػيس لػو سػمطة تمثيميػا
كلك كاف ذلؾ بناء عمى تككيؿ كاال كاف مسؤكال عف ديكف الشركة كالتزاماتيا التػي تحممتيػا الشػركة
بسبب تدخمو أك مساىمتو في ادارتيا مسؤكلية الشريؾ المتضامف.

 /9/ال يعد اشتراؾ الشريؾ المكصي في اعماؿ مجمس الشػركاء مسػاىمة منػو فػي ادارة الشػركة أك
تدخال فييا أك في اعماليا.

 /3/يحؽ لمشػريؾ المكصػي اف يطمػ عمػى دفػاتر الشػركة كحسػاباتيا كالسػجالت الخاصػة بػالق اررات
المتخذة في سياؽ ادارتيا كاف يتداكؿ م الشركاء المتضامنيف أك م مديرم الشركة بشأنيا .

المادة /47/تنازؿ الشريؾ المكصي عف حصتو..

لمشػػريؾ المكصػػي التنػػازؿ عػػف حصػػتو إلػػى الغيػػر بمكافقػػة الشػػركاء المتضػػامنيف مػػا لػػـ يػػنص عقػػد

الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

المادة /48/ضـ شريؾ متضامف إلى الشركة..

 /1/يجػكز دخػكؿ شػريؾ متضػامف جديػد فػػي شػركة التكصػية بمكافقػة جميػ الشػركاء المتضػػامنيف
فييا كال تشترط مكافقة الشركاء المكصيف عمى ذلؾ.

 /9/يجكز تحكيػؿ صػفة الشػريؾ المكصػي إلػى شػريؾ متضػامف جديػد كال يصػبح الشػريؾ المكصػي

شػػػريكا متضػػػامنا فػػػي الشػػػركة اال اذا تػػػـ ذلػػػؾ بمكجػػػب عقػػػد مكقػػػ مػػػف قبمػػػو كمػػػف قبػػػؿ الشػػػركاء
المتضامنيف كيتـ شيره اصكال .

 /3/يجػػكز دخػػكؿ شػػريؾ مػػكص جديػػد فػػي شػػركة التكصػػية بمكافقػػة جمي ػ الشػػركاء المتضػػامنيف
كالمكصيف فييا ما لـ ينص عقد الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

المادة /49/اتخاذ الق اررات في الشركة..

 /1/م ػ مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة /48/يكػػكف التصػػكيت عمػػى الق ػ اررات فػػي شػػركة التكصػػية لمشػػركاء
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المتضامنيف مالـ يعط العقد لمشركاء المكصيف حؽ التصكيت.

 /9/تصػػػدر القػػػ اررات فػػػي الشػػػركة بأغمبيػػػة تزيػػػد عمػػػى نصػػػؼ رأس المػػػاؿ المممػػػكؾ مػػػف الشػػػركاء
المتمتعيف بحؽ التصكيت ما لـ ينص عقد الشركة عمى خالؼ ذلؾ .

 /3/ال تككف الق اررات المتعمقة بتعديؿ عقد الشركة أك حميا أك دمجيػا صػحيحة مػا لػـ يتفػؽ عمييػا

الشركاء المتضامنكف كالمكصكف في عقد يكقعكف عميو كيشير اصكالن.
المادة /51/تطبيؽ أحكاـ شركة التضامف عمى شركة التكصية..

 /1/تسػػػرم عمػػػى الشػػػركاء المتضػػػامنيف فػػػي شػػػركة التكصػػػية األحكػػػاـ المطبقػػػة عمػػػى الشػػػركاء
المتضامنيف في شركة التضامف .

 /9/تسػػرم عمػػى شػػركة التكصػػية األحكػػاـ الخاصػػة بشػػركة التضػػامف المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا

المرسػػكـ التشػػريعي كذلػػؾ فػػي الحػػاالت كاالمػػكر التػػي لػػـ يػػرد عمييػػا نػػص فػػي ىػػذا البػػاب كبمػػا ال
يتعارض م أحكامو.

 /3/ال يؤدم افالس الشريؾ المكصي أك اعسػاره أك كفاتػو أك فقػده االىميػة أك اصػابتو بعجػز دائػـ

إلى حؿ الشركة مالـ ينص عقد الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

الباب الراب

شركة المحاصة

المادة /51/شركة المحاصة..

 /1شػػركة تعقػػد بػػيف شخصػػيف أك اكثػػر ليسػػت معػػدة الطػػالع الغيػػر عمييػػا كينحصػػر كيانيػػا بػػيف

المتعاقديف كيمارس اعماليا شريؾ ظاىر يتعامؿ م الغير.

 /9ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية كال تخض لمعامالت الشير المفركضة عمى الشػركات

االخرل.

المادة /59/عقد شركة المحاصة..

يحدد عقد شركة المحاصة الحقكؽ كااللتزامات المتبادلػة بػيف الشػركاء كمػدتيا ككيفيػة تسػديد رأس

الماؿ كتقاسـ االرباح كالخسائر فيما بينيـ م االحتفاظ بتطبيؽ المبادئ العامة بعقد الشركة.
المادة /53/اثبات شركة المحاصة..

يثبت عقد شركة المحاصػة بجميػ طػرؽ االثبػات المقبكلػة فػي المػكاد التجاريػة اذا كػاف مكضػكعيا

تجاريا كبطرؽ االثبات المحددة في المكاد المدنية اذا كاف مكضكعيا مدنيا.

المادة /54/عالقة الغير بالشركة..
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 /1ال يككف لمغير رابطة قانكنية اال م الشريؾ الذم تعاقد معو.

 /9يجػػكز اف تعامػػؿ شػػركة المحاصػػة التػػي تظيػػر تجػػاه الغيػػر بيػػذه الصػػفة كشػػركة فعميػػة كيصػػبح

الشركاء فييا مسؤكليف تجاه ذلؾ الغير بالتضامف.
الباب الخامس

الشركة المحدكدة المسؤكلية

المادة /55/الشركة المحدكدة المسؤكلية..

 /1شركة تتألؼ مف شخصػيف عمػى االقػؿ كتكػكف مسػؤكلية الشػريؾ فييػا محػددة بمقػدار حصصػو

التي يممكيا في رأسماؿ الشركة .

 /9يجكز اف تتألؼ الشركة المحدكدة المسؤكلية مػف شػخص كاحػد كتػدعى فػي ىػذه الحالػة/شػركة

الشخص الكاحد المحدكدة المسؤكلية./

 /3تصدر بقرار مف الكزير الالئحة التنفيذية لشركة الشخص الكاحد المحدكدة المسؤكلية .

 /4تعتبر الشركة المحدكدة المسؤكلية شركة تجارية خاضعة لقانكف التجارة أيان كاف مكضكعيا.

المادة /56/رأسماؿ الشركة..

 /1/يحػػدد رأسػػماؿ الشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية بػػالميرات السػػكرية مػػا لػػـ تسػػمح الػػكزارة لمشػػركة
تحديده بعممة اخرل.

 /9/يجػػب اف يكػػكف راسػػماؿ الشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية قػػد سػػدد كػامال خػػالؿ ثالثػػيف يكمػػا مػػف
تاري صدكر قرار الكزارة بتصديؽ النظاـ االساسػي لمشػركة مػا لػـ يػنص النظػاـ االساسػي أك طمػب

تأسيسػػيا عمػػى ميمػػة اخػػرل كفػػي ىػػذه الحالػػة يجػػب اال يقػػؿ مػػا يػػدف عنػػد صػػدكر الق ػرار الػػكزارم
بالتصديؽ عف /41/بالمئة مف قيمة الحصػص النقديػة كاف يػدف بػاقي قيمػة الحصػص خػالؿ سػنة

كاحدة تحت طائمة الغاء قرار الترخيص لمشركة .

 /3/يجب اف يككف دف الحصص النقدية مثبتا بايصاالت مصرفية.

 /4/يحؽ لمشركة تحريؾ حساباتيا المصرفية بعد ابراز صكرة طبؽ االصؿ عف شيادة تسجيميا.

 /5/يقسػػـ رأسػػماؿ الشػػركة إلػػى حصػػص متس ػاكية القيمػػة غيػػر قابمػػة لمتجزئػػة كفػػي حػػاؿ اصػػبحت

الحصة أك الحصص عائدة ألكثر مف شخص كلـ يتفؽ المالككف عمى الشخص الػذم يمػثميـ تجػاه

الشركة كالشركاء مثؿ مالؾ الجزء األكبر مف الحصة بقية المالكيف اما اذا تساكت ممكيػة الحصػص
كلـ يتـ االتفاؽ عمى شخص الممثؿ تـ تحديده مف قبؿ مدير الشركة.

 /6/يجكز اف يككف رأسماؿ الشركة أك جزء منو عبارة عف مقدمات عينيػة كتعتبػر حقػكؽ االمتيػاز
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كحقكؽ االختراع كالمعرفة الفنيػة كغيرىػا مػف الحقػكؽ المعنكيػة مػف المقػدمات العينيػة كاليجػكز اف

تككف ىذه المقدمات خدمات أك عمؿ ام شخص كاف.

 /7/ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ طرح حصص الشركة المحدكدة المسؤكلية عمى االكتتاب أك تكجيػو

الدعكة لمجميكر لشراء حصص فييػا أك ادراج حصصػيا فػي أم سػكؽ ماليػة كمػا ال يحػؽ لمشػركة

اصدار اسناد قرض قابمة لمتداكؿ .

 /8/يحظر عمى ىذه الشركة اف تقكـ بأعماؿ التأميف أك المصارؼ أك التكفير.

المادة /57/اسـ الشركة..

 /1/يجب اف يتب اسـ الشركة عبارة/شركة محدكدة المسؤكلية./

 /9/اضافة إلى المعمكمات التػي يجػب عمػى الشػركات ادراجيػا فػي مطبكعاتيػا كاعالناتيػا كعقكدىػا
يجب عمى الشركة المحدكدة المسؤكلية ادراج رأسماليا في ىذه األكراؽ .

 /3/يعد المديركف مسؤكليف في امكاليـ الخاصة كبالتضامف عف التزامات الشركة تجاه الغير الذم
ابرـ عقكدا م الشركة دكف اف يتبيف لو الشكؿ القانكني لمشركة أك رأسماليا.

المادة /58/مدة الشركة..

 /1/تعيف مدة الشركة في نظاميا األساسي كيجكز اف تككف المدة محدكدة أك غير محدكدة.
 /9/كاذا كانت غايتيا عمال معينا فيجكز تحديد مدتيا بانتياء ىذا العمؿ .

 /3/اذا كانت مدة الشركة غير محدكدة جاز لمييئة العامة لمشركة اف تقرر حميا فػي نيايػة الػدكرة

الماليػػة التػػي تمػػي تػػاري انعقػػاد الييئػػة العامػػة التػػي قػػررت الحػػؿ عمػػى اف يػػتـ نشػػر ىػػذا القػرار فػػي

الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ.
المادة /59/الحصص العينية..

 /1/اذا كاف جزء مف رأسماؿ الشركة مقػدمات عينيػة يرفػؽ المؤسسػكف أك الشػركة طمػب التصػديؽ

عمى النظاـ األساسي أك تعديمو بتقرير معد كفقا لمعايير التقييـ الدكلية مف جية محاسبية سػكرية

ذات خبرة أك مف شػركة محاسػبة معتمػدة مػف الػكزارة المعنيػة يتضػمف تقػدي ار لقيمػة ىػذه المقػدمات
كيجب اف يتضمف تقرير التقدير قيمة المقدمات العينيػة الصػادر عػف الجيػة التػي اعدتػو مػا يشػير

إلى انيا قد اخػذت عممػا بمسػؤكليتيا مػ صػاحب المقػدمات العينيػة عػف صػحة تقػديراتيا فػي حػاؿ

تبيف ارتكابيا لخطأ جسيـ أك كانت تعمـ اف التقديرات خاطئة كتطبؽ بيذا الخصكص أحكاـ القانكف

رقـ /33/لعاـ /9119/الناظـ لمينة مدققي الحسابات .

 /9/يحؽ لكػؿ مػف يتضػرر مػف تقػدير المقػدمات العينيػة اقامػة دعػكل المسػؤكلية عمػى االشػخاص
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الػػذيف قػػدمكىا كيكػػكف ىػػؤالء االشػػخاص مسػػؤكليف بالتضػػامف مػػ المػػدير أك المػػديريف كمػػػدققي

الحسػػابات كمػ الجيػػة التػػي قامػػت بتقييميػػا اذا تبػػيف كجػػكد زيػػادة مقصػػكدة فػػي تقػػدير قيمػػة ىػػذه
المقدمات كيسقط الحؽ بالتقادـ اذا لـ تقػـ ىػذه الػدعكل خػالؿ ثػالث سػنكات مػف تػاري شػير ىػذه

الشركة أك شير تعديؿ نظاميا االساسي.

/3/عمى صػاحب المقػدمات العينيػة تسػميميا كنقػؿ ممكيتيػا إلػى اسػـ الشػركة المحػدكدة المسػؤكلية
خالؿ مدة ستيف يكما مف تاري صدكر القرار الكزارم بالتصديؽ عمى النظاـ االساسي.

 /4/اذا لـ يمتزـ مقدمك الحصص العينية بتسميميا كبنقؿ ممكيتيا خالؿ المدة المذككرة سابقا يعتبر
كؿ منيـ ممزما حكما بدف قيمتيا نقػدا كفػؽ القيمػة التػي تػـ اعتمادىػا مػف قبػؿ الجيػة المحاسػبية

التي قامت بتقدير قيمة ىذه المقدمات.
المادة /61/التصرؼ بالحصة العينية..

اذا تصرؼ مالؾ الحصة العينية بالسندات التي تمثػؿ ىػذه الحصػة قبػؿ انقضػاء سػنتيف عمػى شػير
الشركة كاف مسؤكال بالتضامف م المتصرؼ ليـ عف صحة قيمتيا .
المادة /61/إجراءات تأسيس الشركة.

 /1/يقػػدـ المؤسسػػكف طمػػبيـ بالتصػػديؽ عمػػى النظػػاـ األساسػػي لمشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية إلػػى

الكزارة بعد تسديد الرسـ الكاجب لذلؾ كالتصديؽ عمى تكاقيعيـ مػف قبػؿ الكاتػب بالعػدؿ أك مػف قبػؿ
أم جية يحددىا الكزير كيجب اف يتضمف الطمب المعمكمات التالية..

/أ /اسماء المؤسسيف كجنسياتيـ كحصصيـ في رأس الماؿ كقيمػة الحصػة كالمػكطف المختػار لكػؿ
منيـ.

/ب /اسـ الشػركة كغايتيػا كنكعيػا كمػدتيا كرأسػماليا كالمػدة المحػددة لتسػديد رأس المػاؿ كمركزىػا
كفركعيا.

ج /بيػػاف الحصػػة أك الحصػػص العينيػػة فػػي رأس المػػاؿ متضػػمنا قيمتيػػا كفقػػا لتقريػػر التقػػدير كاسػػـ

الشريؾ الذم قدميا.

 /9/يجػػكز اف يتضػػمف الطمػػب تفػػكيض شػػخص أك اكثػػر بػػالتكقي عمػػى النظػػاـ االساسػػي كمتابعػػة
اجراءات التأسيس كشير الشركة .

 /3/يرفؽ طمب التأسيس بالنظاـ االساسي لمشركة ككثيقة تعييف مػديرم الشػركة كمػدقؽ حسػاباتيا

المكقعة مف المؤسسيف كالتقرير الذم يتضمف تقدي ار لقيمػة المقػدمات العينيػة اف كجػدت ..كالميمػة

المحددة لتسديد رأس الماؿ.
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/4/يجب اف يتضمف النظاـ االساسي لمشركة المعمكمات التالية ..
/أ /اسـ الشركة كنكعيا كمدتيا كغايتيا كمركزىا .
ب /رأسماؿ الشركة ككيفية سداده.

ج /كيفية ادارة الشركة كحدكد صالحيات المديريف كبشكؿ خاص في االستدانة كبي اصكؿ الشركة

كرىنيػػا كالتصػػرؼ بيػػا كالتنػػازؿ عػػف مشػػاريعيا كعػػف الػػرخص كاالمتيػػازات الممنكحػػة ليػػا كتقػػديـ

الكفاالت.

د /كيفية تنظيـ حسابات الشركة كتكزي االرباح كالخسائر .

المادة /62/تصديؽ النظاـ االساسي لمشركة..

 /1/يصػػدر الػػكزير أك مػػف يفكضػػو بػػذلؾ ق ػ ار ار بالتصػػديؽ عمػػى نظػػاـ الشػػركة االساسػػي أك عمػػى
تعديالتو خالؿ سبعة اياـ مف تاري تسجيؿ الطمب لدل الكزارة كيحؽ لمكزارة رفػض التصػديؽ عمػى

نظػػاـ الشػػركة االساسػػي اذا لػػـ يقػػـ المؤسسػػكف برزالػػة المخالفػػة أك المخالفػػات القانكنيػػة المكجػػكدة

خالؿ الميمة التي تحددىا الكزارة .

 /2/لممؤسسيف االعتراض عمى قرار الرفض خالؿ ثالثيف يكمػا مػف تػاري تػبمغيـ قػرار الػكزارة كاذا

ردت الػػكزارة االعت ػراض جػػاز ألم مؤسػػس أك ألم مػػف الشػػركاء الطعػػف بق ػرار الػػرفض امػػاـ محكمػػة

القضاء االدارم التي تبت في مكضكع االعتراض خالؿ ثالثيف يكما مف تاري اكتماؿ الخصكمة في
الدعكل بقرار مبرـ .

 /3/يقػػكـ المؤسسػػكف أك المفػػكض مػػف قػػبميـ بايػػداع النظػػاـ االساسػػي المصػػدؽ ككثيقػػة تسػػمية
المػػديريف كمػػدققي الحسػػابات كااليصػػاالت المصػػرفية المشػػعرة بتسػػديد رأس المػػاؿ كتقيػػيـ الحصػػة

العينيػػة /اف كجػػدت /كمػػا يفيػػد تسػػميميا أك نقػػؿ ممكيتيػػا لمشػػركة كالتصػػريح الػػذم يقدمػػو المػػديركف
كالذم يشعر بتكافر الشركط المطمكبة لتقمد ىذا المنصب كاشعا ارن بنشر قرار الكزارة بالتصػديؽ عمػى

النظاـ االساسي لمشركة حص ار في الجريدة الرسمية لدل اميف السجؿ/كذلؾ خالؿ ميمة ستيف يكما

مػػف تػػاري صػػدكر ق ػرار التصػػديؽ /كالػػذم يجػػب عميػػو تسػػجيؿ الشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية فػػي

سجالتو كاصدار شيادة تسجيؿ ليػا كال يحػؽ المػيف السػجؿ تعميػؽ تسػجيؿ الشػركة عمػى ام شػرط

عدا تمؾ الشركط المحددة آنفان.

 /4/يحػؽ لمػػكزير أك مػف يفكضػػو بػذلؾ الغػػاء قػرار التصػديؽ عمػػى النظػاـ االساسػػي لمشػػركة أك ام
تعديؿ يط أر عميو في حاؿ عدـ التزاـ المؤسسيف كالمديريف بالقياـ باجراءات الشير المطمكبػة خػالؿ
ميمة ستيف يكما مف تاري صدكر القرار المعني .
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المادة /63/انسحاب المؤسس أك عدـ تسديد قيمة حصتو..

 /1اذا اعمـ احد مؤسسي الشركة المحدكدة المسؤكلية الكزارة عف انسحابو مف الشركة أك في حاؿ

عدـ تسديده أك تقديمو لحصتو في رأس الماؿ خالؿ الفترة المحددة لذلؾ جاز لباقي المؤسسيف بعد

اعذاره كعػدـ امتثالػو لالعػذار خػالؿ عشػرة ايػاـ مػف تػاري تبميغػو ايػاه مطالبػة الػكزارة عمػى احػالؿ
شخص أك اشخاص محمو في الشركة.

/9فػػي حالػػة عػػدـ تسػػديد رأس مػػاؿ الشػػركة خػػالؿ المػػدة المحػػددة لػػذلؾ كم ػ مراعػػاة أحكػػاـ الفقػػرة

السابقة جاز لكػؿ مؤسػس الطمػب إلػى الػكزارة اصػدار قػرار بالغػاء التصػديؽ كفػي ىػذه الحالػة يقػكـ

المصرؼ باعادة المبال المدفكعة مف قبؿ المؤسسيف إلى اصحابيا كاممة فكر ابراز المؤسس قرار

الكزارة بالغاء التصػديؽ كلمقػدـ الحصػة العينيػة طمػب اعػادة تسػجيؿ المقػدمات العينيػة عمػى اسػمو

استنادا إلى قرار الكزارة بالغاء قرار التصديؽ كيتحمؿ المؤسسكف نفقات التأسيس كػؿ حسػب نسػبة
مشاركتو في الشركة.

المادة /64/سجؿ الشركاء..

/1يمسؾ في الشركة سجؿ لمشركاء باشراؼ المػديريف يقيػد فيػو اسػماء الشػركاء كمػكطف كػؿ مػنيـ

كما يممكو مف حصص كقيمة ىذه الحصػص كمػايق عمػى حصػة الشػريؾ مػف تصػرؼ أك حجػز أك

كقكعات اخرل كيحؽ لكؿ شريؾ االطالع عمى ىذا السجؿ كيجكز اف يككف ىذا السجؿ الكتركنيا.

 /9يحؽ لممدير رفض تدكيف ام كاقعة في سجؿ الشركاء اذا كانت تنطكم عمى مخالفة ألحكاـ ىذا

المرسكـ التشريعي أك النظاـ االساسي.

/3المديركف مسؤكلكف مدنيا كجزائيا عف صحة المعمكمات الكاردة في السجؿ.

/4تعتبر المعمكمات الكاردة في سػجالت الشػركة صػحيحة إلػى اف يصػدر حكػـ قضػائي يقضػي بغيػر

ذلؾ.

/5يعاقب بجرـ التزكير الشخص المؤتمف عمى السجؿ كالذم يجرم فيو ام قيد خالفا لمكاق .

المادة/65/تبمي الشركاء..

يتـ تبميػ الشػركاء بػاالمكر المتعمقػة بالشػركة بمكجػب رسػالة مضػمكنة مػ اشػعار باالسػتالـ عمػى

مكطنيـ المختار مالـ يحدد النظاـ االساسي لمشركة اساليب اخرل لمتبميػ كيجػكز اف يػنص النظػاـ

االساسي عمى التبمي بكسائؿ االتصاؿ الحديثة مثؿ الفاكس أك البريد االلكتركني.

المادة/66/انتقاؿ ممكية الحصص..

/1يتـ التنازؿ عف الحصص في الشركة امػاـ الكاتػب بالعػدؿ أك امػاـ مكظػؼ مػف مديريػة الشػركات
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بػػالكزارة أك امػػاـ مػػدير الشػػركة أك امػػاـ مػػف تنتدبػػو الشػػركة ليػػذا الغػػرض كفػػي الحػػالتيف االخيػػرتيف

يككف التنازؿ عمى مسػؤكلية مػدير الشػركة أك الشػخص الػذم انتدبتػو الشػركة ليػذا الغػرض ككفػؽ

النمكذج المعتمد مف الكزارة .

/9ال يككف لنقؿ الحصص اثر اال مف كقت القيد في سجؿ الشركاء.
/3يحؽ لمشريؾ التنازؿ عف حصتو في الشركة ألم شريؾ اخر.

/4يتمت ام مف الشركاء بحؽ الرجحاف في شراء ام حصة يرغب احد الشركاء ببيعيا لمغير ككفقػا

لمشركط أك االلية التي يحددىا النظاـ االساسي.

 /5تنتقؿ حصة كػؿ شػريؾ الػى كرثتػو كيعتبػر الكرثػة فػي الشػركة التػي ال يزيػد عػدد الشػركاء فييػا

عمى خمسة كعشريف بحكـ المالؾ الكاحد لحصص مكرثيـ ما لـ يكافؽ باقي الشركاء عمى تسػجيؿ

حصص المكرث باسـ كؿ كريث حسب نصػيبو كيحػؽ لمكرثػة طمػب تسػجيؿ حصػص مػكرثيـ باسػـ
كؿ منيـ عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة عمى خمسة كعشريف كدكف حاجة الم مكافقة .

 /6ال يككف لمق اررات القضائية المتعمقة بنقؿ ممكية حصص الشركة التي ال يزيد فييا عدد الشػركاء

عمى خمسة كعشريف حجيػة بمكاجيػة الشػركة اك الشػركاء اال فػي حػاؿ مخاصػمة الشػركة فػي ىػذه

الدعكل.

 /7يجكز رىف الحصص.

المادة /67/ادارة الشركة..

/1يتكلى ادارة الشركة مدير اك اكثر مف الشركاء اك الغير عمى اال يتعدل عدد المديريف الخمسة.

/9كيجكز في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فييا عمى خمسة كعشريف اف يكػكف ليػا حتػى سػبعة

مديريف.

 /3يشترط في المدير اف يككف بالغا السف القانكنية متمتعا بحقكقو المدنية كاال يككف مف العامميف

في الدكلة اك محككما عميو بأم عقكبة جنائية اك في جريمة مف الجػرائـ المخمػة بالشػرؼ كاالمانػة

كيػػتـ اثبػػات ت ػكافر ىػػذه الشػػركط بمكجػػب تصػػريح مكق ػ مػػف قبػػؿ كػػؿ مػػدير كسػػجؿ عػػدلي مصػػدؽ

اصكال.

/4يعيف النظاـ االساسي طريقة تحديد تعكيضات المديريف كيجكز اف يترؾ لمييئة العامة تحديدىا.
/5يجكز اف ينص النظاـ االساسي لمشركة عمى تشكيؿ مجمس لممديريف

يرأسػو رئػيس ينتخبػو المػديركف مػف بيػنيـ كفػي ىػذه الحالػة تطبػؽ االحكػاـ المتعمقػة بمجمػس ادارة

كرئيس مجمس ادارة الشركة المساىمة لناحية النصاب كشغكر مركز احػد اعضػاء المجمػس كاتخػاذ
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الق اررات كصالحيات تمثيؿ الشركة كمسؤكليتيـ عمى مجمس مديرم الشركة كرئيسو.
/6ال يجكز اف يتعدل عدد اعضاء مجمس المديريف العدد المحدد لمديرم الشركة.
/7تستعمؿ عبارة مدير في ىذا الباب لصيغة الجم كلمجمس المديريف.

/8ال يحؽ لممدير احالة ام مف صالحياتو المفػكض بيػا مػف الييئػة العامػة لمغيػر اال بمكافقػة ىػذه

الييئة.

/9يحدد النظاـ االساسي مدة كالية المدير كال يجكز اف تتجاكز ارب سنكات كىي قابمة لمتجديد.

/11لمدير الشركة كافػة الصػالحيات الالزمػة الدارة الشػركة مػالـ يػتـ تحديػدىا فػي النظػاـ االساسػي

كتعتبر القيكد الكاردة في السجؿ التجارم سارية بحؽ الغير اذا تمت االشػارة فػي العقػد اك التصػرؼ

الصادر عف الشركة الى رقـ سجميا.

/11يجكز عزؿ المدير بأغمبية اصكات الييئة العامة لمشركة اك بقرار قضائي اذا ما كجدت اسػباب

تبرر ذلؾ .

/19اذا تكلى ادارة الشركة مدير كاحد كشغر مركزه الم سبب كاف

جاز لكؿ شريؾ مطالبة الكزارة بتكجيو الدعكة لعقد ىيئة عامة النتخاب مدير جديد لمشركة.

المادة/68/كاجبات المدير..

/1يجب عمى المدير اف يتقيد بتكجييات الييئة العامة كاال يخالؼ ق ارراتيا.
/9يجب عمى المدير اف يعد خالؿ الشيكر الخمسة االكلى مف كؿ سنة
مالية..

أ/تقري ار عف اعماؿ الشركة في سنتيا المنصرمة كخطة العمؿ المستقبمية.

ب/الميزانيػػة السػػنكية العامػػة لمشػػركة كحسػػاباتيا الختاميػػة كحسػػاب االربػػاح كالخسػػائر كالتػػدفقات

النقدية عف السنة المنصرمة مصدقة جميعيا مف مدقؽ حسابات الشركة.

/3عمى المدير الحصكؿ عمى مكافقة الييئة العامة لمشركة لمقيػاـ بػأم عمػؿ اك تصػرؼ يخػرج عػف

الصالحيات الممنكحة لو بمكجب النظاـ االساسي لمشركة.

/4يحظػػر عمػػى المػػدير اف يفشػػي الػػى الغيػػر ام معمكمػػات اك بيانػػات تتعمػػؽ بالشػػركة كتعتبػػر ذات

طبيعة سرية بالنسبة ليا ككاف قد حصؿ عمييا بحكـ منصػبو فػي الشػركة اك قيامػو بػأم عمػؿ ليػا

اك فييا كذلؾ تحت طائمة العزؿ كالمطالبػة بػالتعكيض عػف االضػرار التػي لحقػت بالشػركة كيسػتثنى

مف ذلؾ المعمكمات التي سبؽ نشرىا مف جية اخرل اك تمؾ التي تجيز القكانيف اك االنظمػة نشػرىا

.
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المادة/69/مسؤكلية المديريف..

/1المػػديركف مس ػؤكلكف بالتضػػامف تجػػاه الػػكزارة كالشػػركة كالشػػركاء كالغيػػر عػػف مخالفػػاتيـ الحكػػاـ

القػػػكانيف اك لنظػػػاـ الشػػػركة االساسػػػي اك لقػػػ اررات الييئػػػات العامػػػة كيكػػػكف المػػػديركف مسػػػؤكليف
بالتضامف تجاه الشركة كالشركاء عف اخطائيـ في ادارة الشركة كيحؽ الم مدير الرجكع عمى باقي

المديريف المسؤكليف عندما يثبت ىذا المدير اعتراضو خطيا في محضر االجتماع عمى القرار الػذم
تضمف المخالفة اك الخطأ.

/9كيجػػب عمػػى المػػدير لػػدف ىػػذه المس ػؤكلية اقامػػة الػػدليؿ عمػػى انػػو اعتنػػى بػػادارة اعمػػاؿ الشػػركة

اعتناء الككيؿ المأجكر.

/3تسقط دعكل المسؤكلية بالتقادـ بمركر ثالث سنكات مػف تػاري انعقػاد الييئػة العامػة التػي ادل

فييػا المػػدير حسػابا عػػف ادارتػػو مػا لػػـ تكػػف تمػؾ المسػػؤكلية ناتجػة عػػف عمػػؿ اك امتنػاع عػػف عمػػؿ
متعمد اك متعمقة بأمكر اخفاىا المدير عف الشركاء كفي حاؿ كاف الفعؿ المنسكب لممدير جرما فال

تسقط دعكل المسؤكلية اال الحكاـ القكاعد العامة .

المادة /71/المحظكرات..

/1ال يجكز لممدير دكف مكافقة الييئة العامة لمشركة اف يتكلى االدارة فػي شػركة اخػرل منافسػة اك

ذات اغػراض مماثمػػة اك اف يقػػكـ لحسػػابو اك لحسػػاب الغيػػر بعمميػػات فػػى تجػػارة مماثمػػة اك منافسػػة
الغراض الشركة.

/9ال يجكز اف يككف لمدير الشركة مصمحة مباشرة اك غير مباشرة في

العقكد كالمشاري التي تعقد م الشركة اك لحسابيا اال اذا كاف

ذلؾ بمكجب ترخيص تمنحو الييئة العامة كيجب تجديد ىذا الترخيص
في كؿ سنة.

/3ال يجػػكز لممػػدير اف يحصػػؿ مػػف الشػػركة عمػػى قػػركض اك كفػػاالت لصػػالحيـ اك لصػػالح اقربػػائيـ

حتى الدرجة الرابعة بما فييا ىذه الدرجة.

المادة /71/الدعكة الى اجتماعات الييئة العامة..

/1تدعى الييئة العامة لالجتماع مف قبؿ المدير اك رئيس مجمس المديريف بمكجب دعكة تكجو الى

الشركاء عمى عنكانيـ المختار قبػؿ اربعػة عشػر يكمػا مػف مكعػد االجتمػاع كيحػدد فػي ىػذه الػدعكة
مكعد االجتماع كمكعد الجمسة الثانية في حاؿ عدـ اكتمػاؿ النصػاب فػي الجمسػة االكلػى كيجػب اال

تزيد الميمة الفاصمة بيف االجتماع االكؿ كاالجتماع الثاني عمى اربعة عشػر يكمػا كيجػب عمػى مػف
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قػػاـ بتكجيػػو الػػدعكة ارسػػاؿ جػػدكؿ االعمػػاؿ ككافػػة الكثػػائؽ المطمكبػػة لالجتمػػاع الػػى كافػػة الشػػركاء

كتككف كافة التبميغات المكجية الى الشركاء لحضكر اجتماع الييئة العامػة عمػى مسػؤكلية المػدير

الذم قاـ بتكجيو الدعكة .

/9يجب اف تعقد الييئة العامة اجتماعاتيا في سكرية كتتـ ىػذه االجتماعػات فػي مركػز الشػركة مػا

لـ يتفؽ الشركاء اك ينص النظاـ االساسي عمى خالؼ ذلؾ .

/3عمػػى المػػدير خػػالؿ االشػػير السػػتة االكلػػى مػػف السػػنة الماليػػة لمشػػركة اف يػػدعك الييئػػة العامػػة

لمشركاء لالنعقاد كيجب اف يشتمؿ جدكؿ اعماؿ الجمسة عمى المكاضي التالية..

أ/مناقشة تقرير المدير عػف اعمػاؿ الشػركة خػالؿ السػنة الماليػة السػابقة كخطػة العمػؿ المسػتقبمية
كاتخاذ القرار بشأنو.

ب/مناقشة ميزانيػة الشػركة كحسػاب االربػاح كالخسػائر كالتػدفقات النقديػة كتقريػر مػدقؽ الحسػابات
كاتخاذ القرار بشأنيا.

ج/انتخاب مدقؽ حسابات لسنة كاحدة كتحديد أتعابو .

د/انتخاب مدير اك مديرم الشركة في حاؿ انتياء مدة كاليتيـ كتحديد اتعابيـ .
ىػ/ابراء ذمة مديرم الشركة اذا رأت الييئة ذلؾ .

ك/ام مكاضي اخرل يعكد البت بيا لمييئة العامة كتعرض عمييا مف قبػؿ مػدير الشػركة اك يقػدميا

ام شريؾ كفقا الحكاـ النظاـ االساسي اك ىذا المرسكـ التشريعي.

 /4اذا اىمؿ المدير دعكة الييئة العامػة لالجتمػاع جػاز لكػؿ شػريؾ اك لمػدقؽ حسػابات الشػركة اف

يطمب مف الكزارة تكجيو الدعكة .

/5يجب اف تتضمف الدعكة لعقد اجتماع الييئة العامة جدكؿ اعماؿ الجمسة.

/6يحػػؽ لمشػػركاء الػػذيف يممكػػكف مػػا ال يقػػؿ عػػف  11بالمئػػة مػػف حصػػص الشػػركة مطالبػػة المػػدير
بتكجيو الدعكة لعقد ىيئة عامة لمشركة لمناقشة المكاضي المحددة في طمبيـ كفي حػاؿ عػدـ قيػاـ

المدير بتكجيو الدعكة خالؿ اربعة عشر يكما مف تاري استالمو الطمب بذلؾ يجب عمػى الػكزارة اف
تكجو ىذه الدعكة بناء عمى طمب ىؤالء

الشركاء كبأم حاؿ يجب اال يتعدل مكعد االجتماع مدة ثالثيف يكما مف تاري تقديـ طمب الشػركاء
كتككف نفقات الدعكة عمى عاتؽ الشركة.

/7اذا طمب احػد الشػركاء ادراج مسػألة معينػة فػي جػدكؿ االعمػاؿ كجػب عمػى المػدير اجابػة الطمػب

شرط كصكؿ ىذا الطمب الى الشركة قبؿ سبعة اياـ عمػى االقػؿ مػف التػاري المحػدد النعقػاد الييئػة
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كيقكـ المدير بتبمي جدكؿ االعماؿ المعدؿ لمشركاء قبؿ مكعد الجمسة بػأرب كعشػريف سػاعة عمػى

االقؿ.

/8حضكر الشريؾ االجتماع يزيؿ ام عيب في اجراءات دعكتو الى اجتماع الييئة العامة .

المادة /72/الييئة العامة لمشركة..

/1تتألؼ الييئة العامة لمشركة مف مالكي الحصص فييا.

/2لكؿ شريؾ حؽ حضكر الجمسة كاالشتراؾ في مناقشات الييئة

العامة رغـ كؿ نص مخالؼ كيككف لو صكت كاحد عف كؿ حصة يممكيا كلمشػريؾ اف ينيػب شػريكا
اخر عنو بكتاب عادم اك اف ينيب ام شخص

اخر بكتاب صادر عنو اك بمكجب ككالة رسمية ليذه الغاية اذا اجاز النظػاـ االساسػي لمشػركة ذلػؾ
كيصدؽ رئيس الجمسة عمى كتب االنابة اك التفكيضات .

/3تعتبر الق اررات التي تصدرىا الييئة العامة لمشػركة فػي أم اجتمػاع تعقػده بنصػاب قػانكني ممزمػة

لمشركة كلجمي الشركاء سكاء حضركا االجتماع اك لـ يحضركه شػريطة اف تكػكف تمػؾ القػ اررات قػد
صدرت كفقا الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي كالنظاـ االساسي لمشركة .

/4ال يجكز لمييئة العامة اف تتداكؿ في غير المسائؿ الكاردة في جدكؿ االعمػاؿ اال اذا كػاف جميػ

الشركاء حاضرم االجتماع ككافقكا عمى ذلؾ .

/5يمثؿ الشريؾ اذا كاف شخصا اعتباريا مف ينتدبو الشخص المذككر

ليذا الغرض بمكجب كتاب صادر عنو كالقاصر يمثمو نائبو القانكني.
/6يجب حضكر مندكب الكزارة الجتماعات الييئات العامة اذا تضمف

جدكؿ اعماليا تعديال عمى نظاميا االساسي كذلؾ لمراقبة تكافر النصاب كقانكنية التصكيت.

/7يمسؾ جدكؿ حضكر في الييئات العامة يسجؿ فيػو اسػماء الشػركاء الحاضػريف كعػدد االصػكات

التي يحممكنيا اصالة كككالة كيكق ىؤالء عميو كيحفظ الجدكؿ لدل الشركة .

/8ي ػرأس االجتماعػػات المػػدير العػػاـ اك رئػػيس مجمػػس المػػديريف اك المػػدير االكبػػر سػػنا مػػالـ يتفػػؽ

المديركف عمى غير ذلؾ كيعيف رئيس الجمسة كاتبا لتدكيف كقائ الجمسة .

 /9يحرر محضر بخالصة مناقشات الييئة العامة كتدكف المحاضر كق اررات الييئة في سجؿ خاص
يكقعو رئيس الجمسة كالكاتب كمندكب

الكزارة في حاؿ حضكره كيكدع في سجؿ خاص لدل الشركة كيككف الم

القػررات بمػا فػي ذلػؾ الميزانيػة كحسػابات االربػاح
مف الشػركاء حػؽ االطػالع عمػى ىػذه المحاضػر ك ا
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كالخسائر كالتقرير السنكم كالحصكؿ عمى صكرة طبؽ االصػؿ عنيػا كيجػب مكافػاة الػكزارة بمحضػر

اجتماع الييئة العامة خالؿ ميمة سبعة اياـ مف تػاري انعقػاد االجتمػاع تحػت طائمػة عػدـ تصػديؽ

المحضر كتنفيذ ق ارراتو مف قبؿ الكزارة .

/11تعتبر محاضر اجتماعات الييئة العامة صحيحة الى اف يثبت عكس

ذلؾ بمكجب قرار قضائي قطعي.

/11يعاقب مكقعك المحضر بجرـ التزكير في حاؿ تدكيف كقائ اك

معمكمات مخالفة لكقائ الجمسة اك في حاؿ اغفاؿ ايراد كاقعة
منتجة في محضر الجمسة .

المادة/73/نصاب الييئة العامة..

/1يككف نصاب الييئة العامة قانكنيا بحضػكر شػركاء يمثمػكف مػا ال يقػؿ عػف نصػؼ حصػص رأس

الماؿ ما لـ يحدد النظاـ االساسي نسبة اعمى.

/9اذا لـ تتكافر االغمبية المنصكص عمييا في ىذه المادة الكتماؿ نصاب الجمسة خالؿ سػاعة مػف

المكعد المحدد لالجتماع تأجمت الجمسة الى المكعد الثاني المحدد في كتػاب الػدعكة كيجػب اال تقػؿ

المدة الفاصمة بيف االجتماع االكؿ كاالجتماع الثػاني عػف اربػ كعشػريف سػاعة عمػى االقػؿ كيعتبػر

نصاب الجمسة الثانية مكتمال بمف حضر مػا لػـ يػنص النظػاـ االساسػي عمػى خػالؼ ذلػؾ كيسػتثنى
مف ذلؾ الق اررات الخاصة بتعديؿ النظاـ االساسي اك حؿ اك دم الشركة اك تحكيؿ شكميا القانكني
فيشترط حضكر شركاء يحممكف ما ال يقؿ عف خمسيف بالمئة مف حصص رأس الماؿ.

المادة/74/االغمبية المطمكبة في ق اررات الييئة العامة..

تصدر ق اررات الييئة العامة بمكافقة الشركاء الحائزيف اغمبية تزيد عمػى  51بالمئػة مػف راس المػاؿ

الممثؿ في الجمسػة مػا لػـ يحػدد النظػاـ االساسػي نسػبة اعمػى كيسػتثنى مػف ذلػؾ القػ اررات الخاصػة
بتعديؿ النظاـ االساسي اك حؿ اك دم الشركة اك تحكيؿ شكميا القانكني فيشترط فييػا اغمبيػة 75

بالمئة مف الحصص الممثمة في االجتماع عمى اال تقؿ ىذه االغمبية عف نصؼ رأس ماؿ الشركة.

المادة/75/تصديؽ ق اررات الييئة العامة..

/1جمي ػ الق ػ اررات المتضػػمنة تعػػديؿ النظػػاـ االساسػػي كحػػؿ كدم ػ الشػػركة كاسػػماء مػػديرم الشػػركة

كصالحياتيـ خاضعة لتصديؽ الكزارة كلمشير لدل امانة السجؿ كال تعتبر ىذه الق اررات سارية بحؽ

الشركة اك الشركاء اك الغير اال بعد شيرىا.

/9لمػػدير الشػػركة اك الم شػػريؾ تقػػديـ الطمػػب الػػى الػػكزارة بتصػػديؽ النظػػاـ االساسػػي الجديػػد الػػذم
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يتضمف التعديالت التي اقرتيا الييئة العامة لمشركة .

/3يجػب عمػػى الشػػركة شػػير ام تعػػديؿ عمػػى نظاميػػا االساسػي خػػالؿ ميمػػة سػػتيف يكمػػا مػػف تػػاري

مصػػادقة الػػكزارة عمػػى النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة اك ام تعػػديؿ عميػو كيعتبػػر القػرار الغيػػا حكمػػا بعػػد
مضي ىذه المدة اذا لـ يتـ شيره اصكال.

المادة/76/الطعف بق اررات الييئة العامة..

/1يحؽ لكؿ شريؾ اقامة الدعكل ببطالف ام قرار اتخذتو الييئة العامة اذا كاف مخالفا الحكػاـ ىػذا

المرسكـ التشريعي اك النظاـ االساسي كال تسم ىػذه الػدعكل بعػد مضػي تسػعيف يكمػا مػف تػاري
صدكر القرار .

/9ال يجكز كقؼ تنفيذ الق اررات الصادرة عف الييئة العامة اال

بعد الحكـ ببطالنيا بمكجب حكـ قضائي قطعي.

المادة/77/زيادة رأس الماؿ..

/1لمشركة المحدكدة المسؤكلية اف تزيد رأسماليا بمكجب قرار تتخذه بتعديؿ نظاميا االساسي.

/9لكؿ شريؾ حؽ االفضمية باالكتتاب عمى الحصص المنشأة تبعا لزيادة رأس ماؿ الشركة كبنسػبة

مشاركتو فيو كيجب عمػى الشػريؾ الػذم يرغػب بممارسػة حػؽ االفضػمية تسػديد قيمػة حصػتو خػالؿ

الميمة التي تحددىا الييئة العامة ليذا الغرض.

/3اذا لـ يمارس ام مػف الشػركاء حػؽ االفضػمية فػي االكتتػاب عمػى الحصػص المخصصػة لػو عنػد

زيادة رأس الماؿ جاز لباقي الشركاء االكتتاب عمى ىذه الحصص بنسبة حصػة كػؿ مػنيـ فػي رأس

الماؿ.

المادة/78/خسائر الشركة كاجراءات تخفيض رأس الماؿ..

/1اذا زادت خسائر الشركة عمى نصؼ رأسماليا كجب عمى المديريف دعػكة الييئػة العامػة لمشػركة

لالجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة اك تخفيض رأسماؿ الشركة بمػا اليقػؿ عػف الحػد االدنػى المقػرر

قانكنا اك حؿ الشركة كتصفيتيا كاذا لـ يتخذ ام مف االجراءات المذككرة جاز لكؿ شػريؾ اك لمػكزارة

تقديـ طمب الى القضاء القرار حؿ كتصفية الشركة .
/9يخض تخفيض رأس الماؿ لالجراءات التالية..

أ/يجب عمى ادارة الشركة اف ترفؽ طمػب التصػديؽ عمػى تعػديؿ النظػاـ االساسػي لمشػركة المتضػمف

تخفيض رأسماليا الذم تقدمو الى الكزارة بالئحة صادرة عف مدقؽ الحسابات تتضمف اسماء دائني

الشركة كمقدار ديف كؿ مػنيـ كعنػاكينيـ كشػيادة صػادرة عػف مػدقؽ الحسػابات تفيػد بػأف تخفػيض
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رأس الماؿ ال يمس بحقكؽ الدائنيف.

ب/يجػػب عمػػى الشػػركة نشػػر قػرار التخفػػيض مػ الئحػػة الػػدائنيف فػػي الجريػػدة الرسػػمية كصػػحيفتيف
يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ.

ج/يحؽ لمدائنيف الذيف يبم مجمكع دينيـ ما ال يقؿ عف /11/بالمئػة مػف ديػكف الشػركة كفقػا لمػا

ىك كارد فػي تقريػر مػدقؽ الحسػابات اقامػة الػدعكل امػاـ المحكمػة المختصػة فػي مركػز الشػركة اك
مكطنيا المختار خالؿ ثالثيف يكما مف تاري االعالف عف التخفيض فػي الصػحؼ الخػر مػرة كذلػؾ

البطاؿ قػرار التخفػيض الػذم مػف شػأنو االضػرار بمصػالحيـ كال تسػرم ميمػة الشػير بحػؽ الػدائنيف

الذيف اليرد اسميـ في االعالف .

د/لممحكمة اف تقرر كقؼ تنفيػذ قػرار التخفػيض لحػيف البػت بالػدعكل كذلػؾ بقػرار تتخػذه فػي غرفػة

المذاكرة كيتصؼ بالنفاذ المعجؿ.

ىػ/تنظر المحكمة بالدعكل عمى كجو السرعة كتعقد جمساتيا كؿ 79

ساعة عمى االكثر كيككف قرار محكمة االستئناؼ الذم يصدر في الدعكل مبرما .

المادة/79/مدققك الحسابات..

يجب اف ينص النظاـ االساسي لمشركة عمى انتخاب مدقؽ لمحسابات اك اكثر ينتخبيـ الشركاء في

الييئػػػة العامػػػة مػػػف جػػػدكؿ المحاسػػػبيف القػػػانكنييف الصػػػادر عػػػف الػػػكزارة المعنيػػػة كيخضػػػ مػػػدققك

الحسػػابات فػػي سػػمطتيـ كمسػؤكليتيـ ككاجبػػاتيـ الػػى القكاعػػد المقػػررة لمػػدققي الحسػػابات لمشػػركات
المساىمة المغفمة كلمقانكف رقـ /33/لعاـ ./9119/

المادة/81/حسابات الشركة..

يترتب عمى الشػركة تنظػيـ حسػاباتيا كحفػظ سػجالتيا كدفاترىػا كفػؽ معػايير المحاسػبة التػي يػنص

عمييا النظاـ االساسي كالمكائح المعتمدة مف قبؿ الشركة .

المادة /81/السنة المالية..

 /1السنة المالية لمشركة تتب السنة الميالدية.

 /9كيجكز اف يحدد النظاـ االساسي بدءىا كانتياءىا فػي ام شػير كػاف كيسػتثنى مػف ذلػؾ السػنة

المالية االكلى فانيا تعتبر مف تاري صدكر قرار تصديؽ النظاـ االساسي لمشركة حتى اخر الشير

المعيف لنياية السنة المالية التالية.
المادة /89/االحتياطي االجبارم..

 /1عمى الشركة اف تقتط كؿ سنة  11بالمئة مف ارباحيا الصافية لتكػكيف احتيػاطي اجبػارم كليػا
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اف تكقػػؼ ىػػذا االقتطػػاع اذا بم ػ االحتيػػاطي رب ػ رأس المػػاؿ اال انػػو يجػػكز بمكافقػػة الييئػػة العامػػة

لمشركة االستمرار في اقتطاع ىذه النسبة حتى يبم مجمػكع االقتطاعػات ليػذا االحتيػاطي رأس مػاؿ

الشركة.

 /9يسػػتعمؿ االحتيػػاطي االجبػػارم لتػػأميف الحػػد االدنػػى لمػػدخؿ المعػػيف فػػي النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة

كذلؾ في السنكات التػي التسػمح فييػا اربػاح الشػركة بتػأميف ىػذا الحػد اك لمكاجيػة نفقػات الشػركة

الطارئة كفقا لما تقرره الييئة العامة.

المادة /83/االحتياطي االختيارم..

 /1لمييئة العامة لمشركة اف تقرر سنكيا اقتطاع ما ال يزيػد عمػى  91بالمئػة مػف ارباحيػا الصػافية

عف تمؾ السنة لحساب االحتياطي االختيارم.

 /9يستعمؿ االحتياطي االختيارم كفقا لمػا تقػرره الييئػة العامػة لمشػركة كيجػكز تكزيعػو كمػو اك ام

جزء منو كأرباح عمى الشركاء.

المادة /84/احتياطي االستيالؾ..

 /1يجب اف يتضمف نظػاـ الشػركة االساسػي النسػبة المئكيػة الكاجػب اقتطاعيػا سػنكيا مػف االربػاح

غير الصافية باسـ استيالؾ مكجكدات الشركة كحسب النسب المعتمدة مف كزارة المالية.

 /9تستعمؿ ىذه االمكاؿ بقرار مف المدير لشراء المكاد كاالالت كالمنشػتت المسػتيمكة اك الصػالحيا

كال يجكز تكزي تمؾ االمكاؿ كارباح عمى الشركاء.

المادة /85/العقكبات..

 /1يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييػا لجريمػة االحتيػاؿ الشػركاء كالمػديركف الػذيف يخػالفكف احكػاـ

البنديف /7/ك /8/مف المادة /56/كالبنديف/1/ك /9/مف المادة /57/مف ىذا المرسكـ التشريعي.

 /9تعرض غرامة قدرىا خمسكف الؼ ليرة سكرية بحؽ المديريف الذيف يخالفكف احكػاـ المػكاد/64/

ك /71/ك /71/كالبنكد /4/ك /7/ك /9/مف المادة /79/مف ىذا المرسكـ التشريعي.

 /3تفػرض غرامػة مقػدارىا ثالثمئػة الػؼ ليػرة سػػكرية عمػى مػف يخػالؼ احكػاـ المػادة /61/مػف ىػػذا

المرسكـ التشريعي في حاؿ تصرفو بسندات الحصػة العينيػة قبػؿ انتيػاء المػدة المحػددة فػي المػادة
المذككرة.

 /4تفػػػرض غرامػػػة مقػػػدارىا خمسػػػكف الػػػؼ ليػػػرة سػػػكرية عمػػػى مػػػف يخػػػالؼ احكػػػاـ البنػػػد /9/مػػػف

المادة /34/مف ىذا المرسكـ التشريعي في حاؿ عدـ تعييف مدقؽ حسابات لكؿ سنة مالية.
الباب السادس
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الشركة المساىمة المغفمة

المادة /86/الشركة المساىمة المغفمة..

 /1الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة العامػػة تتػػألؼ مػػف عػػدد مػػف المسػػاىميف اليقػػؿ عػػف عشػػرة كيكػػكف

رأسػػماليا مقسػػما الػػى اسػػيـ متسػػاكية القيمػػة قابمػػة لمتػػداكؿ كلػػالدراج فػػي اس ػكاؽ االكراؽ الماليػػة

كتككف مسؤكلية المساىـ فييا محدكدة بالقيمة االسمية لالسيـ التي يممكيا في الشركة.

 /9الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة الخاصػػة تتػػألؼ مػػف عػػدد مػػف المسػػاىميف اليقػػؿ عػػف ثالثػػة كيكػػكف

رأسػػماليا مقسػػما الػػى اسػػيـ متسػػاكية القيمػػة كتكػػكف مسػػكءكلية المسػػاىـ فييػػا محػػددة بالقيمػػة

االسمية لالسيـ التي يممكيا في الشركة.

المادة /87/الصفة التجارية..

تعتبر الشركة المساىمة المغفمة ايا كاف مكضكعيا شركة تجارية خاضعة لقانكف التجارة.

المادة /88/اسـ الشركة..

 /1ال يجكز اف يككف اسـ الشركة اسما لشخص طبيعي اال اذا كػاف غػرض الشػركة اسػتثمار بػراءة

اختراع مسجمة باسـ ىذا الشخص.

 /9يجب اف يتب اسـ الشركة عبارة/شركة مساىمة مغفمة خاصة اك عامة./

 /3اضافة الى البيانات التي يجب عمى الشركات ادراجيا في مطبكعاتيا كاعالناتيػا كعقكدىػا يجػب

عمى الشركة المساىمة المغفمة ادراج رأسماليا في ىذه االكراؽ.

 /4لممحكمة اعتبار اعضاء مجمس االدارة اك االشػخاص المكمفػيف بتمثيميػا مسػؤكليف فػي امػكاليـ

الخاصة كبالتضامف عف التزامات كديكف الشركة تجاه الغير الػذم ابػرـ عقػكدا مػ الشػركة دكف اف
يتبيف لو الشكؿ القانكني لمشركة اك رأسماليا بسبب مخالفة الشركة الحكاـ الفقرتيف السابقتيف.

المادة /89/مدة الشركة..

 /1تعيف مدة الشركة في نظاميا االساسي كيجكز اف تككف المدة محدكدة اك غير محدكدة.
 /9كاذا كاف غايتيا عمال معينا فيجكز تحديد مدتيا بانتياء ىذا العمؿ.

 /3اليجكز تمديد اجؿ الشركة تمديدا حكميا بمكجب نص فػي نظاميػا االساسػي كانمػا يكػكف تمديػد

مدة الشركة بقرار مف الييئة العامة غير العادية.

المادة /91/رأسماؿ الشركة..

 /1يحػػدد رأسػػماؿ الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة بالعممػػة السػػكرية مػػا لػػـ تجػػز الػػكزارة لمشػػركة تحديػػده

بعممة اخرل.
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 /9اذا نقص رأس ماؿ الشركة اك عدد مساىمييا عف الحد االدنى المقػرر قانكنػا جػاز لمػكزارة مػنح

الشركة ميمة ستة اشير لتصحيح اكضاعيا اك تحكيؿ شكميا القانكني الى شػركة اخػرل كفػي حػاؿ

عػػدـ امتثػػاؿ الشػػركة لطمػػب الػػكزارة خػػالؿ الميمػػة الممنكحػػة ليػػا جػػاز لمػػكزارة طمػػب تصػػفية الشػػركة
قضائيا.

 /3يحؽ لمشركة تحريؾ حساباتيا المصرفية بعد ابراز صكرة مصدقة عف سجميا التجارم.

المادة /91/اسيـ الشركة..

 /1يقسـ رأس ماؿ الشركة الى اسيـ متساكية القيمة.
 /9تككف اسيـ الشركة اسمية.

 /3تحػػدد القيمػػة االسػػمية لمسػػيـ الكاحػػد بمئػػة ليػػرة سػػكرية فقػػط كعمػػى جميػ الشػػركات المسػػاىمة

المغفمة بما فييػا شػركات المصػارؼ كالتػأميف تكفيػؽ اكضػاعيا فيمػا يخػص ذلػؾ خػالؿ سػنتيف مػف
تاري نفاذ ىذا المرسكـ التشريعي.

 /4م مراعاة القيػكد الػكاردة عمػى نقػؿ ممكيػة االسػيـ العينيػة يتمتػ مػالكك االسػيـ العينيػة بػنفس

حقكؽ مالكي االسيـ النقدية.

 /5يتمت جمي حاممي اسيـ الشركة مف الفئة ذاتيا بنفس الحقكؽ كيخضعكف لنفس االلتزامات.

 /6يجكز في جمي االحػكاؿ التػي لػـ يػنص فييػا النظػاـ االساسػي عمػى منػ صػريح اصػدار اسػيـ

امتياز بقرار مف الييئة العامة غير العادية.

 /7اسيـ االمتياز تمنح اصحابيا حؽ االكلكية اما في استيفاء مبال مقطكعػة اك نسػبة ثابتػة مػف

قيمة اسيميـ اضافة الى ما ينكب ىذه االسيـ مف االرباح اك في استعادة راس الماؿ عنػد تصػفية

الشركة اك في كؿ منيما اك ام ميزة اخرل.

 /8يجكز اف ينص النظاـ االساسي لمشركة عمى حرماف حاممي اسػيـ االمتيػاز مػف حػؽ التصػكيت

في ىيئاتيا العامة.

 /9يجكز اف ينص النظاـ االساسي عمى تحكيؿ اسيـ االمتياز الى اسيـ عادية كفقا لمشركط التي

يحددىا النظاـ االساسي لمشركة.

 /11يجػػكز اف يػػنص النظػػاـ االساسػػي عمػػى احػػداث فئػػة مػػف االسػػيـ يحػػدد عػػددىا اك نسػػبتيا كال

يجكز تممكيا اال مف السكرييف.

 /11يجكز اف ينص النظاـ االساسي عمى مضاعفة عدد االصػكات الممنكحػة لالسػيـ التػي احػتفظ

مالككىا بممكيتيا لمدة التقؿ عف ثالث سنكات متتالية.
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المادة /99/تسديد رأسماؿ الشركة..

 /1اسيـ الشركة اما نقدية كتدف قيمتيا نقدا دفعة كاحدة اك عمى اقساط عند االكتتاب كاما عينية

كتعطى لقاء امكاؿ اك حقكؽ مقكمة بالنقد كتعتبر حقكؽ االمتياز كحقكؽ االختراع كالمعرفة الفنية

كغيرىا مف الحقكؽ المعنكية مف المقدمات العينية كال يجكز اف تتألؼ ىػذه المقػدمات مػف خػدمات

اك عمؿ ام شخص كاف.

 /9يدف عند االكتتاب  41بالمئة مف القيمػة االسػمية لمسػيـ كيػتـ سػداد بػاقي قيمػة السػيـ خػالؿ

فترة التزيد عمى ثالث سنكات مف تاري التصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة.

 /3تسدد قيمة مساىمة المكاطنيف السكرييف المقيميف كمف في حكميـ بالعممة السكرية امػا قيمػة

المساىمات الخارجية فتسدد بالقط االجنبي.

 /4يجب اثبات تسديد قيمة االسيـ النقدية بمكجب ايصاالت مصرفية.
 /5يجب تسميـ المقدمات العينية اك نقؿ ممكيتيا لمشركة خالؿ

ستيف يكما مف تاري اعالف تأسيس الشركة نيائيا كال تصدر الشركة االسيـ العينية الصػحابيا اال
بعد تسميـ ىذه المقدمات اك نقؿ ممكيتيا الى الشركة.

 /6المكتتب مديف لمشركة بكامؿ قيمة السيـ كيجب عميو اف يدف االقساط في مكاعيدىا كاذا تأخر

عف تسديد القسط المستحؽ في المدة المعينة الدائو مف قبػؿ مجمػس االدارة كفقػا لمنظػاـ االساسػي
يحؽ لمجمس االدارة بي السيـ كفقا لالجراءات التالية..

أ /تبم الشركة المسػاىـ المقصػر فػي مكطنػو المختػار بطاقػة مكشػكفة مضػمكنة يػذكر فييػا اسػمو
كعػػدد االسػػيـ كارقاميػػا كيكمػػؼ فييػػا بتسػػديد االقسػػاط المسػػتحقة فػػي ميعػػاد سػػبعة ايػػاـ مػػف تػػاري
كصكؿ البطاقة اليو.

ب /اذا لـ تسدد االقساط بانتياء ىذا الميعاد يحؽ لمشركة اف تعػرض تمػؾ االسػيـ لمبيػ فػي المػزاد

العمني كعمييا اف تعمف ذلؾ في صػحيفتيف يػكميتيف مػف الصػحؼ المنتشػرة فػي مركػز ادارة الشػركة

عمى مرتيف عمى االقؿ.

ج /كيجب اف يتضمف االعالف مكعد البيػ كمكانػو كعػدد االسػيـ المطركحػة بػالمزاد كارقاميػا عمػى

اف التقػؿ المػػدة التػي تفصػػؿ تػػاري البيػ عػػف تػػاري نشػر االعػػالف فػػي الصػحيفتيف الكؿ مػػرة عػػف
عشريف يكما.

د /كبعػػد انقضػػاء الميمػػة المػػذككرة اعػػاله يحػػؽ لمشػػركة اجػراء معاممػػة البيػ فػػي المػزاد العمنػػي فػػي

الزماف كالمكاف المعمف عنيما كتباع االسػيـ بػأعمى سػعر معػركض كيػتـ ذلػؾ باشػراؼ طريػؽ دائػرة
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التنفيذ المختصة.

ىػ /كاليقبؿ تسديد القسط المتأخر دفعو في اليكـ المحدد الجراء المزايدة.

ك /يستكفى مف ثمػف المبيػ كػؿ مطمػكب الشػركة مػف اقسػاط مسػتحقة كفكائػد كنفقػات كيػرد البػاقي

لصاحب السيـ.

ز /اذا لـ تكؼ اثماف المبي لتسديد مطمكب الشركة فميا الرجكع بالباقي عمى المقصر كعمى مالكي

االسػػيـ السػػابقيف كتعتبػػر قيػػكد الشػػركة فيمػػا يتعمػػؽ بمعػػامالت البي ػ الجبػػرم صػػحيحة مػػالـ يثبػػت
عكسيا.

المادة /93/االسيـ العينية..

 /1اذا كاف جزء مف رأس ماؿ الشركة مقدمات عينية يرفؽ المكءسسكف

اك الشركة طمب التصديؽ عمى النظاـ االساسي بتقرير معد كفقا لمعػايير التقيػيـ الدكليػة مػف جيػة

محاسبية سكرية معتمدة مف الكزارة المعنية يتضمف تقدي ار لقيمة ىذه المقدمات كيجػب اف يتضػمف

تقػػدير قيمػػة المقػػدمات العينيػػة الصػػادر عػػف الجيػػة التػػي اعدتػػو مايشػػير الػػى انيػػا قػػد اخػػذت عممػػا
بمسؤكليتيا م صاحب المقدمات العينية عف صحة تقديراتيا كفي حاؿ تبيف ارتكابيػا لخطػأ جسػيـ

اك كانػػت تعمػػـ اف التقػػديرات كانػػت خاطئػػة تطبػػؽ احكػػاـ القػػانكف /33/لعػػاـ  2009النػػاظـ لمينػػة
مدققي الحسابات.

 /2يحؽ لكؿ مف يتضرر مف تقدير المقدمات العينية اقامة دعكل المسؤكلية بكجو التضػامف عمػى

المؤسسػػػيف كالمسػػػاىميف العينيػػػيف كاالشػػػخاص الحػػػائزيف منػػػاف خاصػػػة كاعضػػػاء مجمػػػس االدارة
كمػػدققي الحسػػابات االكليػػيف كالجيػػة التػػي قامػػت بػػالتقييـ عنػػدما يتضػػح كجػػكد زيػػادة مقصػػكدة فػػي

تخميف المقدمات العينية.

 /3يسقط الحؽ بالتقادـ اذا لـ تقـ ىذه الدعكل خالؿ ثالث سنكات مف تاري شير ىذه الشركة اك

شير قرار الكزارة بالمصادقة عمى تعديؿ نظاميا االساسي.

المادة /94/عدـ قابمية السيـ لمتجزئة..

يككف السيـ في الشركة غير قابػؿ لمتجزئػة كلكػف يجػكز لمكرثػة االشػتراؾ فػي ممكيػة السػيـ الكاحػد

بحكـ الخمفية فيو لمكرثيـ اك في ممكية اكثر مف سيـ كاحد مف تركة مكرثيـ عمى اف يختاركا فػي

الحالتيف احدىـ ليمػثميـ تجػاه الشػركة كاذا تخمفػكا عػف ذلػؾ خػالؿ المػدة التػي يحػددىا ليػـ مجمػس

االدارة يسمي المجمس اك رئيس جمسة الييئة العامة احد الكرثة.
المادة /95/قيمة االسيـ..
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 /1تصدر االسيـ بقيمتيا االسمية كال يجكز اصدارىا بقيمة ادنى مف ىذه القيمة.

 /9عمػػى الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة لمشػػركة/مراعػػاة الحكػػاـ الفقػػرة  /3/مػػف المػػادة /91/اف تقػػرر

تعػػديؿ القيمػػة االسػػمية لمسػػيـ بػػدم االسػػيـ عنػػدما تصػػدر سػػيما جديػػدا مقابػػؿ عػػدد مػػف االسػػيـ

القديمة اك بتجزئة االسيـ عندما تصدر عددا مف االسػيـ الجديػدة مقابػؿ سػيـ قػديـ بعػد الحصػكؿ
عمى مكافقة ىيئة االكراؽ اذا كانت الشركة مسػاىمة عامػة كيجػب دائمػا اف تكػكف قيمػة السػيـ اك

االسيـ الناتجة عف عممية الدم اك التجزئة مساكية لقيمة السيـ اك االسيـ قبؿ اجرائيا.

 /3يحػػؽ لمييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة اف تقػػرر عػػالكة اصػػدار تحػػدد كفػػؽ معػػايير التقيػػيـ الدكليػػة

كاالحكاـ الصادرة عف ىيئة االكراؽ ليذا الغرض.

المادة /96/من تداكؿ االسيـ..

 /1اليجكز تداكؿ اسيـ المؤسسيف النقدية اك العينيػة قبػؿ انقضػاء ثػالث سػنكات مػف تػاري شػير

الشركة.

 /9ال يجكز تداكؿ اسيـ ضماف عضكية مجمس االدارة قبؿ انقضاء ستة

اشير مف تاري انقضاء العضكية في المجمس.

 /3في حاؿ زيادة رأسماؿ الشركة باحداث اسيـ عينية جديػدة فانػو اليجػكز تػداكؿ ىػذه االسػيـ اال

بعد مركر ثالث سنكات عمى تاري صدكر القرار الكزارم القاضي بالتصديؽ عمى الزيادة.
 /4يتـ كض اشارة حبس في سجالت الشركة في حاؿ كجكد سبب يمن

تداكؿ االسيـ استنادا الحكاـ ىذه المادة كيجب عمى الشركة تػرقيف ىػذه االشػارات تمقائيػا بانقضػاء

المػػدة المحػػددة مػػا لػػـ يردىػػا ق ػرار قضػػائي يقضػػي باسػػتبقائيا لمكفػػاء بػػالحقكؽ التػػي تضػػمنيا ىػػذه
االشارات.

 /5ال يسرم الحظر المفركض عمى انتقاؿ االسيـ استنادا الحكاـ ىذه المػادة عمػى اسػيـ الشػركات

المساىمة المغفمة المممككة مف قبؿ جيات عامة.

 /6تنتقؿ االسيـ بطريؽ االرث الى الكرثة مثقمة باشارة الحبس.

 /7ال يسػػرم الحظػػر المفػػركض عمػػى تػػداكؿ االسػػيـ اسػػتنادا الحكػػاـ ىػػذه المػػادة عنػػد صػػدكر ق ػرار

قضائي يقضي بانتقاؿ ممكية االسيـ المحبكسة عندما تككف الشركة قد خكصمت في الدعكل كفػي

ىذه الحالة تنتقؿ ممكية ىذه االسيـ م اشارات الحبس المدكنة في صحيفتيا.

المادة /97/شراء كاستيالؾ الشركة السيميا..

39

 /1يجكز لمشركة المسػاىمة المغفمػة العامػة شػراء اسػيميا كبيعيػا كفقػا لمقكاعػد كاالحكػاـ الصػادرة

عػػف ىيئػػة االكراؽ بيػػذا الخصػػكص كال تؤخػػذ االسػػيـ التػػي تمتمكيػػا الشػػركة كلػػـ يكتتػػب بيػػا بعػػيف

االعتبار لجية تكافر النصاب كاتخاذ الق اررات في اجتماعات الييئات العامة.

 /9يجػػػكز اف يػػػنص النظػػػاـ االساسػػػي لمشػػػركة عمػػػى اسػػػتيالؾ اسػػػيميا بطريقػػػة القرعػػػة اذا كػػػاف
مشركعيا مما ييمؾ تدريجيا اك يتعمؽ باستثمار مرفؽ عاـ ممنكح لمدة محددة.

 /3تمنح الشركة اصحاب االسيـ التي تـ استيالكيا اسيما تدعى اسيـ تمت .

 /4يسػتفيد اصػػحاب اسػيـ التمتػ مػف جميػ الحقػكؽ التػػي يسػتفيد منيػػا اصػحاب االسػػيـ العاديػػة

ماعدا استرداد قيمة السيـ االسمية عند تصفية الشركة.

المادة /98/تأسيس الشركة المساىمة المغفمة..

 /1يجب اف اليقؿ عدد المؤسسيف عف ثالثة كيشكمكف فيما بينيـ لجنة مؤسسيف.

 /9يقدـ المؤسسكف طمبيـ بالتصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة المسػاىمة المغفمػة الػى الػكزارة
مرفقا بنسخة عنو بعد المكافقة عميو كبعد تسديد الرسـ الكاجب لذلؾ كالتصديؽ عمى تػكاقيعيـ مػف

قبؿ الكاتب بالعدؿ اك مف قبؿ ام جية يحددىا الكزير.

 /3يجكز اف يقدـ طمب التأسيس شخص كاحػد نيابػة عػف لجنػة المؤسسػيف بمكجػب ككالػة رسػمية
منظمة لصالحو مف المذككريف.

 /4يتضمف طمب المؤسسيف بالتصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة

المساىمة المغفمة المعمكمات التالية..

أ /اسماء المؤسسيف كجنسياتيـ كالمكطف المختار لكؿ منيـ.

ب /رأس ماؿ الشركة كعدد االسيـ التي سيكتتب بيا المؤسسكف عند التأسيس كعدد االسيـ التػي

سيتـ عرضيا عمى االكتتاب العاـ كميمة االكتتاب.

ج /اسـ الشركة كمدتيا كغايتيا كمركزىا الرئيسي كمكطنيا المختار.

د /بياف بالمقدمات العينية في راس الماؿ اف كجدت كاسـ المؤسس

الذم قدميا كيجب ارفاؽ تقرير تقييـ الحصة العينية بطمب التصديؽ.

ق /الشػػػػخص اك االشػػػػخاص المفكضػػػػيف بػػػػالتكقي عمػػػػى النظػػػػاـ االساسػػػػي كبمتابعػػػػة اجػػػػراءات

التأسيس/لجنة المؤسسيف /كالذيف سيتكلكف دعػكة الييئػة العامػة التأسيسػية لالنعقػاد كالنيابػة عػف
الشركة

كادارتيا حتى تأسيسيا نيائيا كانتخاب مجمس االدارة االكؿ.
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ك /اسـ مدقؽ الحسابات الذم اختاره المؤسسكف لمرحمة التأسيس.
 /5يجب اف يتضمف النظاـ االساسي لمشركة المعمكمات التالية..

أ /اسـ الشركة كمدتيا كغايتيا كمركزىا الرئيسي.
ب /رأس الماؿ المصرح بو.

ج /كيفية ادارة الشػركة كعػدد اعضػاء مجمػس االدارة كمػدة كاليتػو كحػدكد صػالحيات مجمػس االدارة

كبشكؿ خاص في االستدانة كبي اصكؿ الشركة كرىنيا كالتصرؼ بيا كالتنازؿ عف مشاريعيا كعف

الرخص كاالمتيازات الممنكحة ليا كتقديـ الكفاالت.

د /تنظيـ حسابات الشركة ككيفية تكزي االرباح كالخسائر.

 /6يجكز تضميف النظاـ االساسي احكاما التخالؼ القكانيف كاالنظمة النافذة.

المادة /99/تصديؽ النظاـ االساسي لمشركة كالمكافقة عمى طرح اسيميا..

 /1تصدر الكزارة قرارىا بالتصديؽ عمى نظاـ الشركة االساسي اك عمى تعديالتيا خالؿ ثالثيف يكما

مػػف تػػاري كصػػكؿ الطمػػب الييػػا كيحػػؽ لمػػكزارة رفػػض التص ػديؽ عمػػى نظػػاـ الشػػركة االساسػػي اك

تعديالتػػو اذا تبػػيف ليػػا اف ىػػذا النظػػاـ يتضػػمف مايخػػالؼ احكػػاـ القػكانيف كاالنظمػػة النافػػذة كلػػـ يقػػـ

المؤسسػػكف اك الشػػركة بازالػػة المخالفػػة خػػالؿ الميمػػة التػػي تحػػددىا الػػكزارة كلمجنػػة المؤسسػػيف اك

الشػركة االعتػراض عمػػى قػرار الػرفض خػػالؿ ثالثػيف يكمػا مػف تػاري تػبمغيـ قػرار الػكزارة كفػي حػػاؿ
رفػػض الػػكزير لالعت ػراض جػػاز لممؤسسػػيف اك لمشػػركة الطعػػف بق ػرار الػػكزير امػػاـ محكمػػة القضػػاء

االدارم التي تبت في مكضكع االعتراض خالؿ ثالثيف يكما مف تاري اكتماؿ الخصكمة في الدعكل
بقرار مبرـ.

 /9بعد نشر القرار الكزارم حص ار بالتصديؽ عمى النظػاـ االساسػي لمشػركة يتعػيف عمػى المؤسسػيف

الحصكؿ عمى مكافقة ىيئة االكراؽ بشأف طرح اسيـ الشػركة عمػى االكتتػاب العػاـ كفقػا لالجػراءات
كاالحكاـ المنصكص عمييا في االنظمة الصادرة عف الييئة بيذا الخصكص.

 /3بعػػد تغطيػػة راس المػػاؿ المعػػركض لالكتتػػاب كاعػػالف الييئػػة العامػػة التاسيسػػية تأسػػيس الشػػركة
نيائيا كانتخاب اعضاء مجمس االدارة االكؿ كتعييف االشخاص المخكليف بصالحيات تمثيػؿ الشػركة

يقػػكـ مجمػػس االدارة اك ام مػػف اعضػػائو بايػػداع النظػػاـ االساسػػي المصػػدؽ كمكافقػػة ىيئػػة االكراؽ

عمى طرح االسيـ عمى االكتتاب العاـ ككثائؽ تسمية اعضاء مجمس االدارة كرئػيس مجمػس االدارة

كنائبػػو كاسػػـ ام شػػخص لػػو صػػالحيات بتمثيػػؿ الشػػركة كاسػػـ مػػدقؽ الحسػػابات كالكثػػائؽ المشػػعرة
بتسديد رأس الماؿ كما يشعر بتسميـ اك نقؿ ممكية الحصص العينية كتصريحا مػف رئػيس كاعضػاء

41

مجمس االدارة بعدـ كجكد اسباب تمنعيـ مف تقمد ىذا المنصب كاشعا ار

بالنشر في الجريدة الرسمية لدل امانة سجؿ التجارة كذلؾ خالؿ ثالثيف يكما مف تاري قرار الييئة

العامة التأسيسية القاضي باالعالف عف تأسيس الشركة نيائيا كيجب عمى اميف سػجؿ التجػارة فػي
ىذه الحالػة تسػجيؿ الشػركة المسػاىمة المغفمػة فػي سػجالتو كنشػر بيانػات شػيادة تسػجيؿ الشػركة

حص ار في الجريدة الرسمية.

 /4يحؽ الم مف اعضاء مجمس االدارة تقديـ الطمب الى الكزارة لتصديؽ النظاـ االساسي متضػمنا

التعديالت التي اقرتيا الييئة العامة غير العادية.
المادة /111/االكتتاب باسيـ الشركة..

م مراعاة االحكاـ الكاردة في قكانيف خاصة..

 /1يجكز لممؤسسيف اف يغطػكا كامػؿ قيمػة االسػيـ كحػدىـ دكف اف يطرحكىػا عمػى االكتتػاب العػاـ

كتككف الشركة في ىذه الحالة/شركة مساىمة مغفمة خاصة./

 /9كليـ اف يكتتبكا بجزء مف االسيـ اليقؿ عف  11بالمئة كاليزيد عف  75بالمئة مف كامؿ رأسماؿ

الشركة كيطرحكا الباقي لالكتتاب العاـ كتككف الشركة في ىذه الحالة/شركة مساىمة مغفمػة عامػة/

كال يجػػكز لمشػػخص الطبيعػػي مػػف المؤسسػػيف اك المسػػاىميف اف يكتتػػب بػػأكثر مػػف  11بالمئػػة مػػف
رأسماليا.

 /3يجب عمى المؤسسيف تسديد مػاال يقػؿ عػف  41بالمئػة مػف قيمػة االسػيـ التػي اكتتبػكا بيػا بعػد

التصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة كتزكيد الكزارة بما يثبت ذلؾ.

 /4يحظػر عمػػى المؤسسػيف االكتتػػاب باالسػيـ المطركحػػة عمػػى االكتتػاب العػػاـ خػالؿ الفتػػرة االكلػػى

لالكتتاب.

 /5اذا لـ يسػدد احػد المؤسسػيف قيمػة االسػيـ التػي اكتتػب بيػا عنػد التأسػيس كلػـ يمتثػؿ لالعػذار

المكجية اليو بكجكب تسديدىا خالؿ عشرة اياـ مف تاري تبمغػو ايػاه جػاز لبػاقي المؤسسػيف طمػب
تغطية قيمة االسيـ غير المسددة اك الرجكع عف تأسيس الشركة.

 /6تصدر بقرار مف الكزير االحكاـ المتعمقة بالشركة المساىمة المغفمة الخاصة.

المادة /101/زيادة رأس الماؿ..

 /1يجكز لمشركة المساىمة المغفمة بقرار مف الييئة العامة غير العادية اف تزيد راسماليا اذا كػاف

قػػد سػػدد بالكامػػؿ كيخضػػ ىػػذا القػػرار لتصػػديؽ الػػكزارة كمكافقػػة ىيئػػة االكراؽ اذا كانػػت الشػػركة
مساىمة عامة.
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 /9تقكـ الشركة المساىمة المغفمة بزيادة رأسماليا باحدل الطرؽ التالية..

أ /طرح اسيـ جديدة لالكتتاب عمى المساىميف اك عمى الجميكر.

ب /اضافة االحتياطي االختيارم اك جزء منو اك االرباح المدكرة المتراكمة اك جزء منيا اك كميا الى
راسماؿ الشركة.

ج /تحكيؿ اسناد القرض القابمة لمتحكيؿ الى اسيـ كفقا الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

د /دم شركة باخرل.

 /3يككف لممساىـ حؽ االفضمية باالكتتاب باالسيـ الجديػدة ممارسػة اك بيعػا كفقػا لمتعميمػات التػي

تصدرىا ىيئة االكراؽ رغـ كؿ نص مخالؼ في النظاـ االساسي.

 /4يحدد تاري اكتساب مساىمي الشركة حؽ االفضػمية باالكتتػاب بأسػيـ الزيػادة فػي نيايػة اليػكـ

الخػػامس عشػػر مػػف تػػاري قػرار مجمػػس مفكضػػي ىيئػػة االكراؽ بالمكافقػػة عمػػى قيػػاـ الشػػركة بطػػرح
اسيـ زيادة رأس الماؿ كاعتماد نشرة االصدار.

 /5تصدر االسػيـ الجديػدة بقيمػة اسػمية معادلػة لمقيمػة االسػمية االصػمية كمػ ذلػؾ يجػكز لمييئػة

العامػػة غيػػر العاديػػة اف تقػػرر اضػػافة عػػالكة اصػػدار الػػى القيمػػة االسػػمية لمسػػيـ كفػػي ىػػذه الحالػػة
يعتبر الفرؽ بيف القيمة االسمية كقيمة االصدار ربحا في حساب االحتياطي.

/6يقكـ مجمس االدارة بنشر بياف في صحيفتيف يكميتيف عمى االقؿ يعمـ فيو المساىميف بػأكلكيتيـ

في االكتتاب كتاري افتتاحو كاقفالو كتسديد قيمة االسيـ المكتتب بيا .

/7يجب عمى الشركة عند اتخاذ قرار مف الييئة العامة بزيادة رأسماليا اك بتعديؿ نظاميا االساسػي

تنفيذه خالؿ ميمة ستة اشير مف تاري تصديؽ الكزارة عمى قرار الييئػة العامػة بالنسػبة لمشػركات

المساىمة المغفمة الخاصة كسنة بالنسبة لمشػركات المسػاىمة المغفمػة العامػة كيعتبػر القػرار الغيػا

حكما بعد مضي ىذه المدة .

المادة /119/زيادة رأس الماؿ بايجاد اسيـ عينية..

اذا قررت الييئة العامة غير العادية لمشركة زيادة رأس الماؿ عف طريؽ ايجاد اسيـ عينيػة جديػدة

كجب اتباع االصكؿ المنصكص عمييا بشأف االسيـ العينيػة المصػدرة عنػد التأسػيس كتقػكـ عندئػذ

الييئة العامة العادية بكظائؼ الييئة العامة التأسيسية.

المادة /113/تخفيض رأس الماؿ..

/1اذا زادت خسائر الشركة عمى نصؼ رأسماليا كجب عمى مجمس االدارة دعكة الييئة العامة غيػر

العادية لالجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة اك تخفيض رأسماؿ الشػركة بمػا اليقػؿ عػف الحػد االدنػى
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المقرر قانكنا اك حؿ الشركة كتصفيتيا.

/9اذا اىمػػؿ مجمػػس االدارة عقػػد الييئػػة العامػػة المػػذككرة اك لػػـ يػػتـ انعقادىػػا لعػػدـ ت ػكافر النصػػاب

القانكني اك رفضت ىذه الييئة حؿ الشركة جاز لكؿ مساىـ كلمكزارة تقديـ طمب الى القضػاء القػرار
حؿ الشركة كتصفيتيا .

/3ال يجكز تغطية خسائر الشركة بالغا مابمغت مف نات فرؽ اعادة تقييـ مكجكدات الشركة.
/4اذا تبيف كجكد فائض عف حاجة الشركة في رأسماليا يجكز لمجمس

االدارة اف يعرض ذلؾ عمى الييئة العامة غير العادية التخاذ القرار بتخفػيض راسػماؿ الشػركة عمػى
اال يؤدم التخفيض الى ما دكف الحد االدنى المقرر قانكنا لرأسماليا .
المادة /114/طرؽ تخفيض رأس الماؿ..

يػػتـ تخفػػيض رأس المػػاؿ امػػا بتخفػػيض قيمػػة االسػػيـ بالغػػاء جػػزء مػػف ثمنيػػا المػػدفكع ي ػكازم مبم ػ

الخسارة في حالة كجكد خسارة في الشركة م مراعػاة الحػد االدنػى لقيمػة السػيـ المحػددة فػي ىػذا
المرسكـ التشريعي اك باعادة جزء مػف رأس المػاؿ اذا رأت الشػركة اف رأسػماليا يزيػد عمػى حاجتيػا

اك باستيالؾ اسيـ الشركة .

المادة/115/اجراءات تخفيض رأس الماؿ..

 /1يجب عمى مجمس االدارة اف يرفؽ طمب التصديؽ عمى تعديؿ النظاـ

االساسي لمشػركة المتضػمف تخفػيض رأسػماليا الػذم يقدمػو الػى الػكزارة بالئحػة صػادرة عػف مػدقؽ

الحسابات تتضمف اسماء دائني الشركة كمقدار ديف كؿ منيـ كعناكينيـ كشيادة صادرة عف مدقؽ
الحسابات تفيد باف تخفيض راس الماؿ ال يمس بحقكؽ الدائنيف.

 /9يجػػب عمػػى الشػػركة نشػػر قػرار التخفػػيض مػ الئحػػة الػػدائنيف فػػي الجريػػدة الرسػػمية كصػػحيفتيف
يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ.

 /3يحؽ لمدائنيف الذيف يبم مجمكع دينيـ ما ال يقؿ عف  11بالمئة مف ديكف الشركة كفقا لما ىك

كارد في تقرير مدقؽ الحسابات اقامة الدعكل اماـ المحكمة المختصة في مركز الشركة اك مكطنيا

المختار خالؿ ثالثيف يكما مف تاري االعالف عػف التخفػيض فػي الصػحؼ الخػر مػرة كذلػؾ البطػاؿ
قرار التخفيض الذم مف شأنو االضػرار بمصػالحيـ كال تسػرم ميمػة الشػير بحػؽ الػدائنيف الػذيف ال
يرد اسميـ في االعالف.

 /4لممحكمة اف تقرر كقؼ تنفيذ قرار التخفيض لحيف البت بالػدعكل كذلػؾ بقػرار تتخػذه فػي غرفػة

المذاكرة كيتصؼ بالنفاذ المعجؿ.
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 /5تنظر المحكمة بالدعكل عمى كجو السرعة كتعقد جمساتيا كؿ  79ساعة عمى االكثر.
 /6يككف قرار محكمة االستئناؼ الذم يصدر في الدعكل مبرما.

المادة /116/المصادقة عمى تخفيض رأس الماؿ..

اذا لـ يتـ تبمي الكزارة ق ار ار بكقؼ تنفيذ قرار تخفيض رأس الماؿ كفقا لما سمؼ بيانو خالؿ خمسػة

كاربعيف يكما مف تاري نشر قرار التخفيض في الصحؼ الخر مرة كلـ يكف فػي التعػديؿ مػا يخػالؼ

النظاـ االساسي اك ىذا المرسكـ التشريعي قامت الكزارة بالمصادقة عميو.
المادة  /117/تغطية االسيـ..

تطػػرح الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة العامػػة اسػػيميا عمػػى االكتتػػاب العػػاـ كفقػػا لقػػانكف ىيئػػة االكراؽ
كاالنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاه.

المادة /108/االعالف عف طرح االسيـ لالكتتاب العاـ..

 /1عنػػد طػػرح اسػػيـ الشػػركة عمػػى الجميػػكر لالكتتػػاب عمييػػا يجػػب االعػػالف عػػف ىػػذا الطػػرح فػػي
صحيفتيف يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ قبؿ عشرة اياـ عمى االقؿ مف تاري بدء االكتتاب .

 /2يجب اف يتضمف االعالف المعمكمات التالية..

أ/اسـ الشركة.

ب/غاية الشػركة كرأسػماليا كنػكع االسػيـ كالعػدد المطػركح منيػا لالكتتػاب كقيمػة السػيـ االسػمية
كعالكة االصدار/اف كجدت./

ج/المقدمات العينية/اف كجدت/كقيمة ىذه المقدمات استنادا لتقرير التقييـ.

د/تػػاري بػػدء االكتتػػاب كمػػدة االكتتػػاب كالجيػػة التػػي يػػتـ لػػدييا االكتتػػاب كال يجػػكز اف تقػػؿ مػػدة
االكتتاب عف عشريف يكما كال اف تتجاكز تسعيف يكما.

ىػ/امكانية الحصكؿ عمى نسخة مف النظاـ االساسي لمشركة كاخرل عف نشرة االصدار لدل الجيػة

التي يتـ لدييا االكتتاب.

ك/رقـ كتاري مكافقة ىيئة االكراؽ بطرح االسيـ عمى االكتتاب العاـ.

المادة /119/نشرة االصدار..

يجب عمى الشركة عند طػرح اسػيميا عمػى االكتتػاب العػاـ اف تػكفر لممكتتبػيف مجانػا نشػرة اصػدار
تكافؽ عمييا ىيئة االكراؽ.

المادة/111/االكتتاب عمى االسيـ..

/1مػ مراعػاة االحكػاـ الػكاردة فػػي المػادة /117/مػف ىػذا المرسػػكـ التشػريعي يجػرم االكتتػاب عمػػى
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اسيـ الشػركات المسػاىمة المغفمػة فػي مصػرؼ اك اكثػر كتػدف لديػو قيمػة االسػيـ المكتتػب عمييػا
كتقيد في حساب لمشركة.

/9كيككف ىذا االكتتاب عمى كثيقة تتضمف..

أ/اسـ المكتتب كعدد االسيـ التي اكتتب بيا.
ب/قبكؿ المكتتب بنظاـ الشركة االساسي.

ج/المكطف الذم اختاره المكتتب عمى اف يككف في سكرية.

د/جمي المعمكمات االخرل الضركرية.

/3يسمـ المكتتب كثيقة االكتتاب الى الجية المكتتب لدييا مكقعػة منػو اك ممػف يمثمػو كيػدف قيمػة

االسيـ التي اكتتب بيا لقاء ايصاؿ.

/4يتضمف االيصاؿ اسـ المكتتب كمكطنو المختار كتػاري االكتتػاب كعػدد االسػيـ كالمبمػ المػدفكع

كاق ار ار منو باستالـ نسخة عف النظاـ االساسي لمشركة كغير ذلؾ مف البيانات الضركرية.
 /5ال يحؽ لممكتتب بعد اتماـ ىذه المعاممة الرجكع عف اكتتابو.

المادة /111/المكطف المختار لممساىميف..

يعتبر المػكطف الػذم يختػاره كػؿ مسػاىـ مكطنػا مختػا ار صػالحا لمتبميػ فػي كػؿ امػر يتعمػؽ بالشػركة

كيجػػكز لممسػػاىـ اف يغيػػر ىػػذا المػػكطف بمكجػػب كتػػاب يس ػجمو لػػدل الشػػركة عمػػى اف يكػػكف فػػي

سكرية.

المادة/119/عكارض االكتتاب..

/1اذا لـ يكتتب عمى كامؿ االسػيـ المعركضػة جػاز لممؤسسػيف االكتتػاب عمػى االسػيـ المتبقيػة اك

السػػماح لمتعيػػد تغطيػػة اك لشػػركات الكسػػاطة التػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ االكراؽ الماليػػة بتغطيػػة ىػػذه

االسيـ كذلؾ خالؿ ميمة خمسة عشر يكما مف تاري انتياء االكتتاب.

/9اذا لـ يتـ االكتتاب بكامؿ االسيـ المعركضة كفقا لما ىك كارد في الفقرة االكلػى مػف ىػذه المػادة

ككاف عػدد المسػاىميف خمسػة كعشػريف مسػاىما عمػى االقػؿ كرأس المػاؿ المكتتػب بػو ال يقػؿ عػف

/75بالمئة مف رأس الماؿ/المطركح/كال يقؿ عف الحد االدنى الذم يحدد كفقا لما نصت عميو المادة

 1/993/مف ىذا المرسكـ التشػريعي اعتبػرت الشػركة مكءسسػة بػرأس المػاؿ المكتتػب بػو عمػى اف
تقر الييئة العامة التأسيسية ذلؾ.

 /3في حاؿ انتيت مدة االكتتاب االكلى كلـ يتحقؽ ام مف احكاـ الفقػرتيف السػابقتيف يجػكز تمديػد
ميعاد االكتتاب بمكافقة الكزارة كىيئة االكراؽ مدة ال تتجاكز تسػعيف يكمػا مػف تػاري ىػذه المكافقػة
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كاذا لـ يكتمؿ االكتتاب بثالثة ارباع االسيـ في نياية الميعاد الجديد ككانت قيمػة االسػيـ المكتتػب

بيػػا تقػػؿ عػػف الحػػد االدنػػى الػػذم يحػػدد كفقػػا لمػػا نصػػت عميػػو المػػادة  1/993/مػػف ىػػذا المرسػػكـ

التشريعي كجب عمى المؤسسيف الرجكع عف التأسيس.

 /4اذا لػػـ تكافػػؽ الييئػػة العامػػة التأسيسػػية عمػػى تأسػػيس الشػػركة نيائيػػا اك فػػي حػػاؿ العػػدكؿ عػػف

التأسيس يجب عمى لجنة المؤسسيف خالؿ كاحد كعشريف يكما مف تػاري انتيػاء االكتتػاب اك مػف

تاري عدـ مكافقة الييئة العامة التأسيسية عمى تأسيس الشركة تقديـ طمب الػى الػكزارة بطػي قػرار

التصديؽ عمى النظاـ االساسي كفي ىذه الحالة تقكـ الكزارة باعالـ الجيات التي تـ االكتتاب لدييا
بقرار الطي كفي حاؿ عدـ تقديـ لجنة المؤسسػيف لطمػب طػي قػرار التصػديؽ خػالؿ الميمػة السػالؼ

ذكرىا ترتبت في ذمتيـ الفائدة عمى

مبال االكتتاب بالمعدؿ االقصى المسمكح بو قانكنا اعتبا ار مف تاري انقضاء ىذه الميمة.

/5يجب عمى الجيات التي تـ االكتتاب لدييا بعد تبمغيا قرار الطي اعادة المبال المدفكعة مف قبػؿ

المكتتبيف الى اصحابيا كاممة بمكجب ايصاالت االكتتاب.

/6لمقدـ الحصة العينية طمب اعادة تسجيؿ المقدمات العينية عمػى اسػمو اسػتنادا الػى قػرار الػكزارة

بطي قرار التصديؽ.

المادة/113/تجاكز االكتتاب لعدد االسيـ المطركحة..

اذا تبػػيف اف االكتتػػاب قػػد جػػاكز عػػدد االسػػيـ المطركحػػة فيجػػب اف تػػكزع ىػػذه االسػػيـ غرامػػة بػػيف
المكتتبيف عمى اف يراعى في ذلؾ جانب المكتتبيف بعدد ضئيؿ.

المادة/114/تخصيص االسيـ..

/1تقكـ لجنة المؤسسيف اك مجمػس ادارة الشػركة بتخصػيص االسػيـ المكتتػب عمييػا خػالؿ ثالثػيف
يكما مف تاري انتياء ميمة االكتتاب كىـ مسؤكلكف بالتضامف عف صحة عممية التخصيص.

/9تقػػػكـ لجنػػػة المؤسسػػػيف اك مجمػػػس ادارة الشػػػركة خػػػالؿ ثالثػػػيف يكمػػػا مػػػف تػػػاري صػػػدكر قػػػرار

التخصيص بتكجيو كتاب مسجؿ الى كؿ مكتتب عمى عنكانػو المختػار يتضػمف اشػعا ار بعػدد االسػيـ
التي تـ تخصيصو بيا.

/3يجب عمى مجمس االدارة االكؿ اصدار أسػناد مؤقتػة بالمبػال المدفكعػة كاعػادة المبػال الفائضػة

عػػف قيمػػة االسػػيـ المخصصػػة لممكتتبػػيف الػػى اصػػحابيا خػػالؿ مػػدة سػػتيف يكمػػا مػػف تػػاري شػػير

الشركة.

/4اذا تخمؼ اعضاء مجمس االدارة عف رد المبال الفائضة عف قيمة االسيـ المخصصة لممكتتبيف
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خالؿ الميػؿ المحػددة فػي ىػذه المػادة ترتبػت فػي ذمػتيـ فائػدة عمػى المبػال الكاجػب ردىػا بالمعػدؿ
االقصى المسمكح بو قانكنا كذلؾ اعتبا ار مف اليكـ االكؿ الذم يمي انقضاء الميمة المحددة لمرد.

/5يككف المؤسسكف كمجمس االدارة كالجيات التي تـ االكتتاب لدييا مسؤكليف عمى كجو التضامف

عف اعادة المبال المكتتب بيا كاممة عند كجكب اعادتيا.

/6يتحمؿ المؤسسكف جمي نفقات تأسيس الشركة اذا لـ يتـ تأسيسيا.

المادة /115/اعالـ الكزارة كىيئة االكراؽ بنتائ االكتتاب..

عمى لجنة المؤسسيف اك مجمػس االدارة تزكيػد الػكزارة كىيئػة االكراؽ خػالؿ مػدة ال تتجػاكز ثالثػيف

يكما مف تاري التخصيص جدكال يتضػمف اسػماء المكتتبػيف كمقػدار االسػيـ التػي اكتتػب كػؿ مػنيـ

فييا كعدد االسيـ التي خصصكا بيا.

المادة /116/شيادات االسيـ..

/1يعطػػى المسػػاىـ بعػػد تسػػديد كامػػؿ قيمػػة السػػيـ اك االسػػيـ المكتتػػب بيػػا شػػيادة اسػػمية نيائيػػة
تتضمف البيانات التالية..

أ/اسـ الشركة كرأس ماليا كرقـ سجميا التجارم.
ب/قيمة السيـ االسمية.
ج/اسـ المساىـ كرقمو.

د/عدد االسيـ التي تتضمنيا الشيادة.
ىػ/رقـ الشيادة.

ك/تكاقي المفكضيف بالتكقي .

/2يحدد النظاـ االساسي اجراءات تبديؿ الشيادات في حالة ضياعيا اك تمفيا اك سرقتيا.

المادة /117/سجؿ المساىميف..

/1تحتفظ الشركة المساىمة المغفمة بسجؿ خاص لممساىميف تدكف فيو البيانات التالية..

أ/اسـ المساىـ كرقمو كجنسيتو كمكطنو المختار لمتبمي .
ب/عدد االسيـ التي يممكيا المساىـ كفئتيا.

ج/ما يق عمى اسيـ المساىـ مف بي اك ىبة اك حجز اك رىف اك أم قيكد اك كقكعات اخرل.

د/ام بيانات اخرل يقرر مجمس االدارة تدكينيا في السجؿ.

/9يككف مجمس إدارة الشركة مسؤكال عف ىذا السجؿ كعف صحة البيانات المدرجة فيو.

/3يحؽ لكؿ مساىـ في الشركة االطالع عمى المعمكمات المتعمقة بو كالكاردة في ىذا السجؿ بنفسو
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أك بكاسطة مف يفكضو خطيا بذلؾ.

/4ال يعتبر ام تصرؼ أك حجز أك رىف نافذا تجاه الشركة أك المساىميف أك الغيػر مػا لػـ يػتـ قيػده

في سجؿ الشركة كال تعتبر حيازة السيـ قرينة عمى كجكد حؽ لمحائز فيو ما لـ يكف ىذا الحؽ
مدكنا في سجالت الشركة.

/5ال يجكز حجز أمكاؿ الشركة استيفاء لديكف مترتبة فػي ذمػة احػد المسػاىميف كانمػا يجػكز حجػز

أسيـ المديف كأرباحيا كتكض إشارة الحجز عمى قيد األسيـ في سجميا كيجػرم تنفيػذ الحكػـ عمػى

األسػيـ المحجػػكزة ببيعيػا فػػي سػكؽ األكراؽ الماليػػة كفػي حػػاؿ عػدـ كجػػكد مثػؿ ىػػذه السػكؽ تبػػاع
بالمزاد العمني.

/6تدف اإلرباح المستحقة لألسيـ المرىكنة أك المحجكزة لمالؾ السػيـ مػا لػـ يػنص سػند الػرىف أك
قرار الحجز عمى خالؼ ذلؾ.

/7يبقى حؽ التصكيت بالنسبة لألسػيـ المرىكنػة أك المحجػكزة لمالػؾ السػيـ المسػجؿ فػي سػجالت

الشركة.

/8تعتبر القيكد الكاردة في سجالت الشركة صحيحة حتى ثبكت عكس ما كرد فييا بػدعكل التزكيػر

بمكجب قرار قطعي.

/9يعاقػػب بجػػرـ التزكيػػر الشػػخص المسػؤكؿ عػػف السػػجؿ كالػػذم يقػػكـ بػػرجراء أم قيػػكد فػػي السػػجؿ

خالفا لمكاق .

/11يجكز أف ينص النظاـ األساسي عمى أف تككف سجالت الشركة رقمية أك محفكظة عمى كسائط

الكتركنية.

/11يجكز لمشركة أف تكدع نسخة مف سجالت مساىمييا لدل أية جية أخرل لغاية تداكؿ أسيميا

في سكؽ لألكراؽ المالية كأف تفكض تمػؾ الجيػة حفػظ كتنظػيـ ىػذه السػجالت كتكػكف ىػذه الجيػة
مسؤكلة عف ىذا السجؿ كعف صحة البيانات المدرجة فيو.

/19تخضػػ الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة العامػػة إلدراج أسػػيميا لػػدل سػػكؽ األكراؽ الماليػػة كفقػػا

ألحكاـ قانكني ىيئة األكراؽ كسكؽ األكراؽ المالية كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاىما.

/13كيجكز لمشركة المساىمة المغفمة الخاصة أف تدرج أسناد القرض في السػكؽ كاف يػتـ تػداكليا

مف خاللو كفقا لمتعميمات كاألنظمة الصادرة عف ىيئة األكراؽ بيذا الخصكص.

/14يجكز لييئة األكراؽ أف تصدر التعميمات كاألنظمة الخاصػة بتػداكؿ أسػيـ الشػركات المسػاىمة

المغفمة الخاصة كادراجيا في سكؽ األكراؽ المالية.
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المادة /118/التصرفات عمى األسيـ:

/1يحػػدد النظ ػاـ األساسػػي لمشػػركة اإلج ػراءات الكاجػػب إتباعيػػا لمتصػػرؼ باألسػػيـ كلكض ػ إشػػارات

الرىف كالحجز عمييا.

/9يجب عمى الراىف تسميـ السيـ المرىكف إلى المرتيف.

/3يرتب رىف األسيـ بمجرد قيده في سجؿ الشركة حؽ امتياز لممرتيف في استيفاء دينو مػف قيمػة

األسيـ المرىكنة.

/4ال يعتبر أم تصرؼ عمى سيـ مرىكف أك محجكز أك محبكس نافذا إال بعد تػرقيف إشػارة الحػبس

أك استيفاء الحقكؽ التي تضمنيا اإلشارة.

/5ال يجكز تداكؿ األسيـ المرىكنة أك المحجكزة أك المحبكسة.

/6تطبؽ األحكاـ كالقكاعد كاإلجراءات المعمكؿ بيػا فػي سػكؽ األكراؽ الماليػة المدرجػة فييػا أسػيـ

الشركة المساىمة المغفمة عمى تداكالت أسػيميا كتكػكف ليػذه األحكػاـ كالقكاعػد كاإلجػراءات أكلكيػة

بػػالتطبيؽ عمػػى أحكػػاـ نقػػؿ ممكيػػة أسػػيـ الشػػركة المنصػػكص عمييػػا فػػي النظػػاـ األساسػػي كبمػػا ال

يتعارض م أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

المادة/119/المحظكرات عمى الييئات العامة:

/1ال يجكز لمييئة العامة لممساىميف تحت طائمة البطالف:

أ/زيادة مسؤكلية المساىـ المالية بما يجاكز قيمة السيـ االسمية المسددة مف قبمو.

ب/إنقاص النسبة المئكية الكاجب تكزيعيا مف األرباح الصافية عمى المساىميف المحددة في نظػاـ

الشركة األساسي.

ج/فرض شركط جديدة غير مذككرة في النظاـ األساسي تتعمؽ بأىمية المسػاىـ فػي حضػكر الييئػة

العامة المختمفة كالتصكيت فييا.

د/تقييد حؽ إقامة الدعكل عمى جمي أعضاء مجمػس اإلدارة أك عمػى أحػدىـ بالمطالبػة بػالتعكيض

عما يصيب أسيـ المساىميف مف ضرر كفقا ألحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

/9عمى أنو يجكز الخركج عمى ىذه األحكاـ بقبكؿ جمي المساىميف كتابيا أك بتصكيت يشترؾ فيو

جمي مساىمي الشركة بالييئة العامة غير العادية كيصدر باإلجماع.

المادة/191/حقكؽ المساىـ..

يتمت المساىـ بصكرة خاصة بالحقكؽ اآلتية:

/1قبض األرباح كالفكائد التي يتقرر تكزيعيا عمى المساىميف.
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/9استيفاء حصة مف كامؿ مكجكدات الشركة بما فييا رأس الماؿ عند تصفية الشركة.
/3االشتراؾ كالمساىمة في أعماؿ الييئات العامة.

/4الحصكؿ عمى شيادة باألسيـ التي يممكيا بسبب قانكني.

/5بيػػػ أسػػػيمو كىبتيػػػا كرىنيػػػا مػػػ مراعػػػاة األحكػػػاـ الخاصػػػة بػػػذلؾ المػػػذككرة فػػػي نظػػػاـ الشػػػركة

األساسي.

/6حؽ إقامة الدعكل ببطالف كؿ قرار متخذ مف الييئة العامة أك مجمس اإلدارة مخالفا ألحكػاـ ىػذا

المرسكـ التشريعي أك نظاـ الشركة األساسي كفقا لمشركط المذككرة في ىذا المرسكـ التشريعي.
/7حؽ االطالع عمى دفاتر الشركة.

/8حؽ الحصكؿ عمى كراس مطبكع يحكم..

أ/ميزانية الدكرة الحسابية المنقضية.
ب/حساب األرباح كالخسائر.
ج/تقرير مجمس اإلدارة.

د/تقرير مدققي الحسابات.

/9حؽ طمب دعكة الييئات العامة لالجتماع كفقا لمشركط المذككرة في ىذا المرسكـ التشريعي.

/11حؽ طمب إضافة أبحاث غيػر مػذككرة فػي جػدكؿ األعمػاؿ المقػرر مػف قبػؿ مجمػس اإلدارة كفقػا

لمشركط المذككرة في ىذا المرسكـ التشريعي.
المادة /191/أسناد القرض..

/1يحؽ لمشركات المساىمة المغفمة أف تصدر أسناد القرض.

/9أسناد القرض ىي أكراؽ مالية ذات قيمة اسمية كاحدة قابمة لمتداكؿ كغير قابمة لمتجزئة تصدرىا

الشركة لمحصكؿ عمى قرض تتعيد الشركة بمكجبيا بسداد القرض كفكائده لشركط اإلصدار.

/3يػتـ طػرح أسػناد القػرض كفقػػا ألحكػاـ ىػذا المرسػكـ التشػػريعي كقػانكف ىيئػة األكراؽ عػف طريػػؽ

دعكة لالكتتاب مكجية لمجميكر بعد الحصكؿ عمى مكافقة ىيئة األكراؽ.

 /4يجكز عرض أسناد القػرض بقيمتيػا االسػمية أك بخصػـ أك بعػال كة إصػدار كفػي جميػ الحػاالت

يتـ قيد قيمة السند في سجالت الشركة بقيمتو االسمية.

/5تحرر أسناد القرض بالعممة السكرية أك بعممة أجنبية بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة.

المادة /199/ماىية أسناد القرض..

تعطي أسناد القرض صاحبيا حؽ استيفاء فائدة محددة تدف في آجاؿ معينة كاسترداد مقدار دينػو
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مف ماؿ الشركة.

المادة/193/شركط إصدار أسناد القرض..

يتكقؼ إصدار أسناد القرض عمى استكماؿ الشركط اآلتية..
/1أف يككف قد تـ دف رأس ماؿ الشركة بكاممو.
/9أال يتجاكز القرض رأس ماؿ الشركة.

/3أف تحصؿ الشركة عمى مكافقة الييئة العامػة عنػد إصػدار أسػناد قػرض عاديػة كاف تحصػؿ عمػى
مكافقة الييئة العامة غير العادية عندما يتـ إصدار أسػناد قػرض قابمػة لمتحكيػؿ إلػى أسػيـ كتعتبػر
مكافقتيا ىذه بمثابة مكافقة عمى زيادة رأس ماؿ الشركة.

/4الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة كمكافقة ىيئة األكراؽ.

المادة/194/اإلعالف عف اسناد القرض..

يجػػب عمػػى مجمػػس إدارة الشػػركة اإلعػػالف عػػف االكتتػػاب باسػػناد القػػرض فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف
كلمػػرتيف عمػػى األقػػؿ عمػػى أف يتضػػمف اإلعػػالف تػػاري قػرار الييئػػة العامػػة العاديػػة أك غيػػر العاديػػة
بالمكافقػػة عمػػى اإلصػػدار م ػ اإلشػػارة إلػػى عػػدد االسػػناد التػػي ي ػراد إصػػدارىا كقيمتيػػا االسػػمية كأم

خصػػكمات أك عػػال كة إصػػدار كمعػػدؿ فائ ػدتيا كمكعػػد الكفػػاء بيػػا كشػػركطو كضػػماناتو كعػػدد اسػػناد
القرض التي أصدرتيا الشركة مف قبؿ م ضماناتيا كمقدار رأسماؿ الشركة كفيما إذا كانت االسناد
قابمة لمتحكيؿ كقيمة المقدمات العينية كنتائ الميزانية األخيرة المصدقة كرقـ كتاري مكافقػة ىيئػة

األكراؽ.

المادة /195سجؿ اسناد القرض..

تسػػجؿ اسػػناد القػػرض بأسػػماء مالكييػػا كتكثػػؽ التصػػرفات التػػي تجػػرم عمييػػا فػػي سػػجالت الشػػركة

المصدرة ليا أك لدل الجية الحافظة ليذه السجالت كتكػكف ىػذه االسػناد قابمػة لمتػداكؿ فػي أسػكاؽ

األكراؽ الماليػػة فػػي حػػاؿ إدراجيػػا فػػي ىػػذه األسػكاؽ ككفقػػا لقكاعػػد السػػكؽ الناظمػػة لعمميػػة تػػداكليا
كلمقكاعد كالشركط التي تضعيا ىيئة األكراؽ.

المادة /196/االكتتاب عمى اسناد القرض..

/1تدف قيمة سند القرض عند االكتتاب بو دفعة كاحدة.

/9لمجمس اإلدارة أف يكتفي بقيمػة االسػناد التػي تػـ االكتتػاب بيػا إذا لػـ تػتـ تغطيػة جميػ االسػناد

الصادرة خالؿ المدة المقررة.

/3م مراعاة أحكاـ المادة  9/193/فانو إذا تجاكز االكتتاب عدد االسناد المطركحة يجب أف تكزع
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ىذه االسناد غرامة بيف المكتتبيف عمى اف يراعى في ذلؾ جانب المكتتبيف بعدد ضئيؿ.

المادة/197/بيانات اسناد القرض..

يجب أف يتضمف السند البيانات التالية..

/1اسـ الشركة المقترضة كعنكانيا كرقـ سجميا كتاريخو كمدة الشركة.
/9اسـ صاحب السند.

/3رقـ السند كنكعو كقيمتو االسمية كمدتو كسعر الفائدة.
/4مجمكع قيـ اسناد القرض المصدرة.

/5مكاعيد كشركط اطفاء االسناد كمكاعيد استحقاؽ الفائدة.
/6الضمانات الخاصة لمديف الذم يمثمو السند إف كجدت.

أم شركط كأحكاـ أخػرل تقػرر ىيئػة األكراؽ كجػكب إدراجيػا أك أيػة شػركط تػرل الشػركة المقترضػة

إضافتيا إلى السند شريطة أف تتكافؽ ىذه اإلضافات م شركط االصدار.
المادة /198/ضمانات اسناد القرض..

إذا كانػػت اسػػناد القػػرض مضػػمكنة فيجػػب تقػػديـ تمػػؾ الضػػمانات قبػػؿ البػػدء باالكتتػػاب عمػػى اسػػناد
القرض.

المادة/199/اسناد القرض القابمة لمتحكيؿ..

مػ مراعػػاة الشػػركط المنصػػكص عمييػا إلصػػدار اسػػناد القػػرض يجػكز لمشػػركة إصػػدار اسػػناد قػػرض

قابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ كفقا لألحكاـ التالية..

/1أف يتضمف قرار الييئة العامة غير العادية جمي القكاعد كالشركط التي يتـ عمى أساسيا تحكيؿ

اسناد القرض إلى أسيـ.

/9أف يبدم مالؾ السند رغبتو بالتحكيؿ في المكاعيد التي تنص عمييا شركط االصػدار فػرذا لػـ يبػد
رغبتو خالؿ ىذه المدة فقد حقو في التحكيؿ.

المادة/131/الكفاء بقيمة اسناد القرض..

/1يجرم كفاء قيمة االسناد مف قبؿ الشركة كفقا لمشركط التي كضعت عند االصدار.

/9كال يجكز لمشركة أف تقدـ ميعاد الكفاء أك تؤخره إال بمكافقة ىيئة مالكي اسناد القرض.

المادة/131/ىيئة مالكي اسناد القرض..

/1تتككف حكما عند كؿ إصدار ىيئة لمالكي أسناد القرض.

/9كتسرم ق اررات ىذه الييئة عمى الغائبيف كعمى المخالفيف مف الحاضريف.
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المادة/139/اجتماعات ىيئة مالكي اسناد القرض كصالحيتيا..

/1تجتم ىيئة مالكي اسناد القرض ألكؿ مرة بناء عمى دعكة مجمس

ادارة الشركة المصدرة.

/9كعمػػى مجمػػس إدارة الشػػركة خػػالؿ خمسػػة عشػػر يكمػػا مػػف تػػاري اختتػػاـ االكتتػػاب تكجيػػو دعػػكة

الييئة إلى االجتماع.

/3تدخؿ في جدكؿ اعماؿ ىذا االجتماع المكافقة عمى نظاـ الييئة كانتخاب ممثمييا.

/4لممثمي ىيئة مالكي االسناد حؽ حضكر الييئات العامة كاالشتراؾ في المناقشات دكف أف يكػكف

ليـ حؽ التصكيت كيجب عمى الشركة تكجيو الدعكة إلييـ لحضكر االجتماع كفؽ األصكؿ المتبعة
في تكجيو الدعكة لمساىمي الشركة.

/5يحؽ لممثمي الييئة أف يتخذكا جمي التدابير التحفظية لحماية حقكؽ مالكي االسناد.

المادة/133/الدعكة إلى اجتماعات ىيئة مالكي اسناد القرض..
/1تعقد الييئة اجتماعاتيا بناء عمى دعكة ممثمييا.

/9كيجػػب عمػػييـ دعكتيػػا لالجتمػػاع عنػػد طمػػب فريػػؽ مػػف حممػػة االسػػناد يمثمػػكف  11بالمئػػة مػػف
قيمتيا.

/3كتجتم ىذه الييئة بناء عمى دعكة مجمس إدارة الشركة أيضا.

/4تدعى ىيئة مالكي االسناد كفقا لمقكاعد المقررة لدعكة الييئة العامة العادية كتطبؽ عمى الػدعكة
كاجتماعاتيا األحكاـ ذاتيا التي تطبؽ عمى ىذه الييئة.

المادة/134/مخالفة شركط االصدار..

كؿ تصرؼ يخالؼ شركط اصدار اسناد القرض يعتبر باطال إال إذا أقرتو ىيئة مالكي اسناد القػرض
بأكثرية ثالثة أرباع أصكاتيـ الممثمػة فػي االجتمػاع شػريطة أال تقػؿ االسػناد الممثمػة فػي االجتمػاع

عف ثالثة أرباع مجمكع قيمة االسناد المكتتب بيا كال يحػكؿ إقػرار الييئػة لمتصػرؼ كفقػا لمػا سػبؽ
بيانو مالحقة مف خالؼ شركط االصدار قضائيا كفقا لمقكانيف النافذة.

المادة/135/الدعكة النعقاد الييئة العامة التأسيسية لمشركة..

/1يجب عمى لجنة المؤسسيف خالؿ ثالثيف يكمػا مػف تػاري قػرار التخصػيص دعػكة المكتتبػيف إلػى

عقد الييئة العامة التأسيسية لمشركة كيجب أف يككف مكعد الجمسة ليذه الييئة خالؿ ثالثيف يكما
مف تاري تكجيو الدعكة.

/9كاذا لـ تقـ لجنة المؤسسيف بررساؿ ىذه الدعكة في ذلؾ الميعاد يحؽ لكؿ مكتتب مراجعة الػكزارة
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التي يجب عمييا تكجيو ىذه الدعكة.

/3تنتخب لجنة المؤسسيف احدىـ ليرأس جمسة الييئة العامة التأسيسية.

المادة/136/اجتماع الييئة العامة التأسيسية..

/1تطبؽ عمى اجتماع الييئة العامة التأسيسية إجراءات الػدعكة كالنصػاب القػانكني كاتخػاذ القػ اررات

المطبقة عمى اجتماعات الييئة العامة العادية لمشركة.

/9ال يككف لممكتتبيف الذيف قدمكا حصصا عينيػة حػؽ التصػكيت عمػى القػ اررات المتعمقػة بحصصػيـ

العينية.

 /3تنتيي ميمة لجنة مؤسسي الشركة المساىمة المغفمة كصالحياتيا فكر انتخػاب مجمػس اإلدارة

األكؿ لمشركة كعمييـ تسميـ جمي المستندات كالكثائؽ الخاصة بالشركة إلى ىذا المجمس.

المادة  /137/صالحيات الييئة العامة التأسيسية..

 /1تبحث الييئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسيف الذم يجب أف يتضػمف المعمكمػات الكافيػة

عف جمي عمميات التأسيس م الكثائؽ المؤيدة لو ثـ تتثبت مف صحة تمػؾ المعمكمػات كمكافقتيػا

لمقانكف كلنظاـ الشركة األساسي كتصادؽ عمى التقرير قبؿ إعالف تأسيس الشركة نيائيا.

 /9تقػػكـ الييئػػة بمناقشػػة نفقػػات التأسػػيس المدققػػة مػػف قبػػؿ مػػدقؽ الحسػػابات المعػػيف مػػف لجنػػة

المؤسسيف كتتخذ الق اررات المناسبة بشأنيا.

 /3تبحػػث الييئػػة فػػي العقػػكد كالتصػػرفات التػػي تمػػت أثنػػاء فتػػرة التأسػػيس كتتخػػذ القػ اررات المناسػػبة

بشأنيا.

 /4تبحث الييئة في األسيـ العينية كتتخذ الق اررات المناسبة بشأنيا.
 /5تنتخب الييئة مجمس اإلدارة األكؿ كمدققي الحسابات.
 /6ثـ تعمف تأسيس الشركة نيائيا.

المادة  /138/االعتراض عمى نفقات التأسيس..

 /1في حاؿ اعتراض مساىميف يحممكف ما ال يقؿ عف  11بالمئة مف األسيـ الممثمػة فػي اجتمػاع

الييئػػة العامػػة التأسيسػػية لمشػػركة عمػػى نفقػػات التأسػػيس أك العقػػكد كالتصػػرفات الجاريػػة أثنػػاء فتػػرة

التأسيس جاز ليؤالء المساىميف إقامة الدعكل أماـ المحكمة المختصة كال تؤثر ىذه الدعكل عمى
استمرار عمؿ الشركة.

 /9تسقط ىذه الدعكل بعد مركر ثالث سنكات عمى تاري شير الشركة.

المادة  /139/مجمس اإلدارة..
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 /1يتكلى إدارة الشركة المساىمة المغفمة مجمس ادارة ال يقؿ عدد أعضػائو عػف ثالثػة فػي الشػركة

المساىمة المغفمة الخاصة كعف خمسة في الشػركة المسػاىمة المغفمػة العامػة كفػي جميػ األحػكاؿ

يجػػب أال يزيػػد عمػػى ثالثػػة عشػػر كفقػػا لمػػا يحػػدده النظػػاـ األساسػػي لمشػػركة بيػػذا الخصػػكص كيػػتـ

انتخاب أعضاء المجمس مف قبؿ الييئػة العامػة لمشػركة كيجػكز أف يكػكف العضػك شخصػا اعتباريػا
يمثمو شخص طبيعي أك أكثر يسميو ليذا الغرض.

 /9يجكز أف ينص النظاـ األساسي لمشركة عمى انتخاب عدد مف أعضاء

مجمس اإلدارة مف غير المساىميف عمى أال تتجاكز نسبتيـ ثمث عدد أعضاء المجمس.

 /3يجكز أف يتكلى رئيس مجمس اإلدارة أك نائبو كظيفة مدير عػاـ فػي الشػركة المسػاىمة المغفمػة

الخاصة.

 /4يحؽ لمشخص االعتبارم الذم قاـ بتسمية ممثمو في مجمس اإلدارة تغيير ممثمػو بمكجػب كتػاب

صادر عنو كال يعتبر ىذا التغيير ساريا بحؽ الشركة أك بحؽ الغير إال بعد شيره في السجؿ.
 /5مدة كالية المجمس أرب سنكات ما لـ يحدد النظاـ األساسي مدة أقؿ.

 /6عمى مجمس االدارة أف يدعك الييئة العامػة لمشػركة لالجتمػاع خػالؿ التسػعيف يكمػا األخيػرة مػف

مدة كاليتو لتنتخب مجمس إدارة يحؿ محمو عمى أف يستمر في عممو إلى أف ينتخػب مجمػس اإلدارة

الجديد كاذا تأخر انتخابو ألم سبب مف األسباب يشترط في ذلؾ أال تزيد مدة التأخير فػي أم حالػة
مف الحاالت عمى تسعيف يكما مف تاري انتياء مدة المجمس القائـ.
 /7يجكز إعادة انتخاب األعضاء المنتيية مدة كاليتيـ.

 /8يجب عمى الشخص المنتخب لعضكية مجمس إدارة الشركة المساىمة

المغفمة الذم كاف غائبا عند انتخابو أف يعمف عف قبكلو بتمؾ العضكية أك رفضيا خالؿ عشرة أيػاـ
مف تاري تبميغو نتيجة االنتخاب كيعتبر سككتو قبكال منو بالعضكية.

المادة  /141/جكاز تعييف عضك في مجمس اإلدارة..

يجكز أف ينص النظاـ األساسي عمى منح المسػاىـ أك المسػاىميف الػذيف يمتمكػكف مػا ال يقػؿ عػف

 11بالمئة مف اسيـ الشركة الحؽ بتعييف عضك أك اكثر في مجمس االدارة بنسبة ما يممككنػو مػف

االسػػيـ عمػػى اف ينػػزؿ عػػددىـ مػػف مجمػػكع اعضػػاء مجمػػس االدارة كاف ال يتػػدخؿ أك يتػػدخمكا فػػي
انتخاب االعضاء الباقيف كيتـ ىدر اية كسكر عند احتساب عدد اعضاء مجمس االدارة الػذم يحػؽ

لممساىـ طمب تعيينيـ كفقا لما سبؽ بيانو.

المادة  /141/جنسية اعضاء مجمس االدارة..

56

م مراعاة االحكاـ الكاردة في قكانيف خاصة..

/1يجب اف تككف اغمبية اعضاء مجمس االدارة مف جنسية الجميكرية العربية السكرية.

 /9كيجػػكز لمػػكزارة تخفػػيض النسػػبة المػػذككرة اعػػاله اذا كانػػت نسػػبة مسػػاىمة االجانػػب براسػػماؿ

الشركة تتجاكز  65بالمئة شػريطة اال تتجػاكز نسػبة االجانػب فػي مجمػس االدارة نسػبة مسػاىمتيـ
في راسماؿ الشركة.

المادة  /142/شركط العضكية في مجمس االدارة..
يشترط في عضك مجمس االدارة..

 /1اف يككف بالغا السف القانكنية كمتمتعا بحقكقو المدنية.

 /2اال يككف محككما عميو باية عقكبة جنائية أك في جريمة مف الجرائـ المخمة بالشرؼ كاالمانة.

 /3اال يكػػكف عضػػك المجمػػس بصػػفتو الشخصػػية أك بصػػفتو ممػػثال لمشػػخص االعتبػػارم عضػكا فػػي
مجمس ادارة اكثر مف خمس شركات مساىمة مف التي تسرم عمييا احكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

 /4اال يككف مف العامميف في الدكلة ما لـ يكف عضك مجمس االدارة ممثال الحدل الجيات العامة.

 /5يتـ اثبات تكافر شركط العضكية بمكجب تصريح مكق مف قبؿ كؿ عضك كسجؿ عدلي مصدؽ

اصكال كيجب عمى عضك مجمس االدارة كعمى رئيسو تقديـ ىذا التصريح إلى الشػركة خػالؿ الشػير
األكؿ مف كؿ سنة.

المادة  /143/ما يشترط في رئيس مجمس االدارة..

يشترط في رئيس مجمس االدارة اال يكػكف بصػفتو الشخصػية أك بصػفتو ممػثال لمشػخص االعتبػارم

رئيسػػا لمجمػػس ادارة اكثػػر مػػف شػػركتيف مسػػاىمتيف مػػف التػػي يسػػرم عمييػػا احكػػاـ ىػػذا المرسػػكـ

التشريعي.

المادة  /144/اسيـ الضماف..

/1يحدد النظاـ االساسي لمشركة عدد االسيـ التي يجػب عمػى عضػك مجمػس االدارة تممكيػا لمتاىػؿ

لعضػكية المجمػػس كال يشػػترط فػػي ىػذه الحالػػة امػػتالؾ ىػػذا العػػدد مػف االسػػيـ عنػػد اجػراء االنتخػػاب
كانمػا يمكػػف اسػػتكماؿ ىػػذا النصػػاب فػػي مػػدة ثالثػػيف يكمػػا مػػف يػػكـ االنتخػػاب كاال سػػقطت العضػػكية

حتما.

 /2تحفظ ىذه االسيـ لدل الشركة لقػاء ايصػاؿ كتكضػ عمييػا اشػارة الحػبس كيعتبػر ىػذا الحػبس
رىنا لمصمحة الشركة كلضماف المسؤكليات

المترتبة عمى مجمس االدارة كيشار إلى ذلؾ في سجؿ االسيـ الممسكؾ لدل الشركة.
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المادة  /145/صالحيات مجمس االدارة..

 /1لمجمػػس االدارة السػػمطات كالصػػالحيات الكاسػػعة لمقيػػاـ بجمي ػ االعمػػاؿ التػػي يقتضػػييا تسػػيير

اعماؿ الشركة كفقػا لغاياتيػا كلػيس ليػذه الصػالحيات مػف حػد اال مػا ىػك منصػكص عميػو فػي ىػذا
المرسكـ التشريعي أك في نظاـ الشركة االساسي.

 /9انما يجب عمى المجمس اف يتقيد بتكجييات الييئة العامة كاف ال يخالؼ ق ارراتيا.

 /3تعػػيف فػػي النظػػاـ االساسػػي الحػػدكد كالشػػركط التػػي يسػػمح بيػػا لمجمػػس االدارة باالسػػتدانة كبيػ

كرىف اصكؿ الشركة كالتصرؼ بيا كالتنازؿ عف مشاريعيا كعف الرخص كاالمتيازات الممنكحػة ليػا
كتقديـ الكفاالت.

المادة  /146/المناصب في مجمس االدارة..

 /1يجتم مجمس االدارة في مركز الشركة الرئيسي خالؿ سبعة اياـ مف انتخابو كينتخػب بػاالقتراع

السرم رئيسا كنائبا لمرئيس كتبم الكزارة بذلؾ.

 /9اذا لـ يحػدد نظػاـ الشػركة االساسػي مػدة لكاليػة الػرئيس كنائبػو يكػكف انتخابيمػا لممػدة المقػررة

لمجمس االدارة.

 /3لمجمػػس االدارة اف يػػكزع العمػػؿ بػػيف جمي ػ اعضػػائو كفقػػا لطبيعػػة اعمػػاؿ الشػػركة كمػػا لػػو اف
يفكض عضكا أك لجنة أك اكثر مف بيف اعضائو لمقياـ بعمؿ معيف أك اكثػر أك االشػراؼ عمػى كجػو

مف كجكه انشطة الشركة.

 /4تبمػػ نتػػػائ انتخػػػاب الػػػرئيس كنائبػػػو كالمػػػديريف التنفيػػػذييف المفكضػػػيف بحػػػؽ التكقيػػػ كرئػػػيس

المديريف التنفيذييف ككؿ تعديؿ يط أر عمى تشػكيؿ مجمػس االدارة أك عمػى مػديرم الشػركة التنفيػذييف

أك رئيس المديريف التنفيذييف أك عمى صالحياتيـ إلى الكزارة التي تقكـ بتبميغيا إلػى امانػة السػجؿ
ليتـ شيرىا لديو.

المادة  /147/المديركف التنفيذيكف كرئيسيـ..

/1يجػػكز لمجمػػس االدارة اف يعػػيف عنػػدما يػػرل ذلػػؾ مناسػػبا مػػدي ار تنفيػػذيا أك اكث ػر كرئيسػػا لمػػديرم

الشركة التنفيذييف يككف لو أك ليـ حؽ التكقي عف الشركة مجتمعيف أك منفرديف حسبما يفكضػيـ
بذلؾ مجمس االدارة كلمجمس االدارة الحؽ بعزؿ ام منيـ بقرار يصدر عنو.

 /9يحدد مجمس االدارة تعكيضات المديريف التنفيذييف كرئيس المديريف التنفيذييف.

 /3ال يجػػكز لممػػدير التنفيػػذم أك رئػػيس المػػديريف التنفيػػذييف اف يكػػكف مػػدي ار أك مكظفػػا فػػي شػػركة

اخرل.
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 /4خالفػػا الم نػػص قػػانكني نافػػذ ال يجػػكز اف يقػػكـ ام عضػػك فػػي مجمػػس االدارة بكظيفػػة مػػدير

تنفيػػػذم أك رئػػػيس المػػػديريف التنفيػػػذييف أك تػػػكلي ام كظيفػػػة ذات اجػػػر أك تعػػػكيض فػػػي الشػػػركة

المساىمة المغفمة العامة.

المادة  /148/تمثيؿ الشركة..

/1رئيس مجمس االدارة ىك رئيس الشركة كيمثميا لدل الغير كيعتبػر تكقيعػو كتكقيػ مجمػس االدارة

بكاممو في عالقات الشركة م الغير ما لـ ينص نظاـ الشركة عمى خالؼ ذلؾ.
/9كعمى رئيس مجمس االدارة اف ينفذ ق اررات المجمس كيتقيد بتكجيياتو.
 /3نائب رئيس مجمس االدارة ينكب عف الرئيس في حاؿ غيابو.

 /4تعتبػػر القيػػكد ال ػكاردة عمػػى صػػالحيات االشػػخاص المخػػكليف بتمثيػػؿ الشػػركة أك التكقي ػ عنيػػا

كالمسجمة في سجؿ الشركات سارية بحؽ الغير اذا تمت االشارة في العقد أك التصرؼ الصادر عػف

الشركة إلى رقـ سجميا التجارم.
المادة /149/شغكر العضكية..

 /1اذا شػغر مركػز احػػد اعضػاء مجمػػس االدارة فمممجمػس اف يعػيف عضػكا فػي المركػػز الشػاغر مػػف

المساىميف الحائزيف شركط العضكية عمى اف يعرض ىذا التعيػيف عمػى الييئػة العامػة العاديػة فػي

أكؿ اجتمػاع ليػا القػرار تعيينػو أك انتخػػاب شػخص اخػػر مػا لػػـ يػنص نظػػاـ الشػركة عمػػى غيػر ذلػػؾ
كيكمؿ العضك الجديد مدة سمفو.

 /2امػػا اذا بمغػػت المراكػػز الشػػاغرة ربػ عػػدد اعضػػاء المجمػػس فيجػػب دعػػكة الييئػػة العامػػة العاديػػة

لالجتماع خالؿ تسعيف يكما عمى االكثر مف تاري حدكث الشاغر االخير النتخاب مف يمأل المراكز
الشاغرة كيكمؿ االعضاء الجدد مدة سمفيـ مف تاري حدكث الشاغر االخير.
المادة  /150/كاجبات مجمس االدارة..

اضافة إلى كاجبو بادارة الشركة كتسيير اعماليا يجب عمى مجمػس االدارة القيػاـ بشػكؿ خػاص بمػا
يمي..

/1دعػػػكة الييئػػػات العامػػػة لمشػػػركة لالنعقػػػاد اسػػػتنادا الحكػػػاـ النظػػػاـ االساسػػػي أك ىػػػذا المرسػػػكـ

التشريعي.

 /2كض االنظمة الداخمية لمشركة لتنظيـ االمكر المالية كالمحاسبية كاالدارية.

 /3اعتماد سياسة االفصػاح الخاصػة بالشػركة كمتابعػة تطبيقيػا كفقػا لمتطمبػات تعميمػات االفصػاح

الصادرة عف ىيئة األكراؽ.
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 /4اعػػػداد الميزانيػػػة السػػػنكية العامػػػة لمشػػػركة كبيػػػاف االربػػػاح كالخسػػػائر كبيػػػاف التػػػدفقات النقديػػػة
كااليضاحات حكليا مقارنة م السنة المالية السابقة مصػدقة جميعيػا مػف مػدقؽ حسػابات الشػركة

اضافة إلػى التقريػر السػنكم لمجمػس االدارة عػف اعمػاؿ الشػركة خػالؿ السػنة المنقضػية كالتكقعػات
المستقبمية لمسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة عمى االستمرار في ممارسة االنشطة المحددة ليػا

بالنظاـ االساسػي مػ مػا يػدعـ ذلػؾ مػف افتراضػات أك مسػكغات كشػرح لحسػاب االربػاح كالخسػائر
كاقتراح بتكزيػ االربػاح كذلػؾ خػالؿ مػدة ال تتجػاكز مئػة كعشػريف يكمػا مػف انتيػاء السػنة الماليػة

المنقضية.

 /5اتخاذ الق اررات المتعمقة بفتح فركع لمشركة أك ككالء أك ممثميف ليا داخؿ سكرية كخارجيا.

 /6اسػػػتعماؿ االحتياطػػػات أك المخصصػػػات بمػػػا ال يتعػػػارض مػػػ احكػػػاـ ىػػػذا المرسػػػكـ التشػػػريعي

كاالنظمة المحاسبية.

 /7اجراء التسكيات كالمصالحات.

 /8تعييف مديرم كمكظفي الشركة الرئيسييف كانياء خدمتيـ.

المادة  /151/عدـ جكاز منح تسييالت..

ال يجكز لمشركة المساىمة المغفمة منح قركض أك تسييالت أك ىبات أك ضمانات مف ام نكع إلى

ام مف اعضاء مجمس ادارة الشركة أك الزكاجيـ أك اصكليـ أك فركعيـ أك القربائيـ حتى الدرجػة

الرابعة بما فييا ىذه الدرجة كيستثنى مف ذلؾ شركات المصارؼ كالشركات الماليػة التػي يجػكز ليػا

اف تقرض ايا مف ىؤالء ضػمف اغراضػيا كبالشػركط التػي تتعامػؿ بيػا مػ زبائنيػا االخػريف كبمػا ال
يتعارض م احكاـ القكانيف كاالنظمة النافذة بيذا الخصكص.

المادة  /159/المحظكرات..

 /1ال يجكز اف يككف الم مف اعضاء مجمس االدارة أك لالشخاص الػذيف يقكمػكف بتمثيػؿ الشػركة

مصمحة مباشرة أك غير مباشرة في العقكد كالمشاري التي تعقد م الشركة أك لحسابيا اال اذا كاف

ذلؾ بمكجب ترخيص تمنحو الييئة العامة.

 /9كيجب تجديد ىذا الترخيص في كؿ سنة اذا كانت العقكد ترتب التزامات طكيمة االجؿ.

 /3يستثنى مف ذلؾ المقاكالت أك التعيدات أك المناقصػات العامػة التػي يفسػح فييػا المجػاؿ لجميػ

المتنافسػػيف باالشػػتراؾ بػػالعركض عمػػى قػػدـ المسػػاكاة اذا كػػاف عضػػك مجمػػس االدارة أك الشػػخص

المكمؼ بتمثيميا صاحب العرض االنسب.

 /4ال يجكز الم مف اعضاء مجمس االدارة أك لالشخاص المكمفيف بتمثيؿ الشػركة اف يشػترككا فػي
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ادارة شػػػركة مشػػػابية أك منافسػػػة لشػػػركتيـ أك اف يتعػػػاطكا تجػػػارة مشػػػابية أك منافسػػػة ليػػػا إال اذا
حصمكا عمى ترخيص يجدد في كؿ سنة.

 /5ال يجكز الم مف اعضاء مجمس االدارة أك لالشخاص المكمفيف بتمثيؿ الشركة بشكؿ مباشر أك

عػػف طريػػؽ الغيػػر القيػػاـ بعمميػػات يػراد بيػػا التالعػػب فػػي اسػػعار اسػػيـ الشػػركة فػػي اس ػكاؽ األكراؽ
المالية أك شراء كبي االسيـ استنادا لمعمكمات غير متاحة لمعامة كالتي حصمكا عمييا في معػرض

ممارستيـ لكظيفتيـ أك نقؿ ىذه المعمكمات الم شخص اخر بقصد احداث تػاثير فػي اسػعار اسػيـ

ىذه الشركة.

 /6يسرم المن ككاجب الترخيص عمػى المعػامالت التػي تػتـ مػ اقربػاء االشػخاص المػذككريف فػي

ىذه المادة حتى الدرجة الرابعة.

/7يحظر عمى اعضاء مجمس ادارة الشركة المساىمة المغفمة أك عمى االشخاص المكمفيف بتمثيميا

أك عمى ام مكظؼ يعمؿ فييا اف يفشي إلى ام مساىـ فػي الشػركة أك إلػى غيػره ام معمكمػات أك

بيانات تتعمؽ بالشركة كتعتبر ذات طبيعة سػرية بالنسػبة ليػا ككػاف قػد حصػؿ عمييػا بحكػـ منصػبو

فػػي الشػػركة أك قيامػػو بػػام عمػػؿ ليػػا كفييػػا كذلػػؾ تحػػت طائمػػة العػػزؿ كالمطالبػػة بػػالتعكيض عػػف

االضرار التي لحقت بالشركة كيستثنى مف ذلؾ المعمكمات التي سبؽ نشرىا مف جية اخرل أك تمػؾ

التي تجيز أك تكجب القكانيف أك االنظمة نشرىا.

المادة  /153/مسؤكلية اعضاء مجمس االدارة..

 /1اعضاء مجمس ادارة الشركة المساىمة المغفمة كاالشخاص المكمفػكف بتمثيميػا مسػؤكلكف تجػاه

الشركة كالمساىميف كالغير عف كؿ مخالفة ارتكبيػا ام مػنيـ أك جمػيعيـ لمنظػاـ االساسػي لمشػركة

أك لقػ اررات الييئػػة العامػػة أك الحكػػاـ الق ػكانيف النافػػذة عمػػى اال تشػػمؿ ىػذه المسػػؤكلية الجيػػة التػػي
اثبتت اعتراضيا خطيا في محضر االجتماع عمى القرار الذم تضمف المخالفة أك الخطأ.

 /9يككف اعضاء مجمس ادارة الشركة المساىمة المغفمة كاالشخاص المكمفػكف بتمثيميػا مسػؤكليف

تجػاه الشػػركة كالمسػاىميف عػػف الخطػأ االدارم المرتكػػب مػف قػػبميـ عمػى اال تشػػمؿ ىػذه المسػػؤكلية

الجيػػة التػػي اثبتػػت اعتراضػػيا خطيػػا فػػي محضػػر االجتمػػاع عمػػى الق ػرار الػػذم تضػػمف المخالفػػة أك

الخطأ.

 /3تككف المسؤكلية اما شخصية تمحؽ عضكا كاحدا مف اعضاء مجمس االدارة كامػا مشػتركة فيمػا
بيػػنيـ جميعػػػا كفػػػي الحالػػػة االخيػػػرة يككنػػػكف ممػػزميف جميعػػػا عمػػػى كجػػػو التضػػػامف كيكػػػكف تكزيػػػ

المسػػؤكلية بػػيف اعضػػاء مجمػػس االدارة تجػػاه بعضػػيـ الػػبعض بحسػػب قسػػط كػػؿ مػػنيـ فػػي الخطػػأ
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المرتكب.

 /4كيجب عمييـ لدف ىذه المسؤكلية اقامة الدليؿ عمى انيػـ اعتنػكا بػادارة اعمػاؿ الشػركة اعتنػاء

الككيؿ الماجكر.

المادة  /154/دعكل المسؤكلية...

 /1الم مػػف ممثمػػي الشػػركة أك اعضػػاء مجمػػس ادارتيػػا اقامػػة دعػػكل المسػػؤكلية اسػػتنادا الحكػػاـ

المادة السابقة.

 /9كاذا لـ يمارس ىذا الحؽ كفقا لما سبؽ فمكؿ مساىـ اف يقيـ

الدعكل بالنيابة عف الشركة بقدر المصمحة التي يككف ليا فييا.

 /3تسقط دعكل المسؤكلية بالتقادـ بمركر ثالث سنكات مف تاري انعقاد الييئػة العامػة التػي ادل

فييا مجمس االدارة حسابا عف ادارتػو مػا لػـ تكػف تمػؾ المسػؤكلية ناتجػة عػف عمػؿ أك امتنػاع عػف

عمؿ متعمد أك متعمقة بامكر اخفاىا مجمس االدارة عف الييئة العامة لمشركة كفي حاؿ كػاف الفعػؿ
المنسكب لو جرما فال تسقط دعكل المسؤكلية اال كفقا الحكاـ القكاعد العامة.

المادة  /155/ابراء ذمة اعضاء مجمس االدارة..

 /1لمييئة العامة لمشركة ابراء ذمة اعضاء مجمس االدارة كاالشخاص المكمفيف بتمثيميا.

 /9ال يمكف االحتجاج باالبراء الصادر عف الييئة العامػة إال اذا سػبقو عػرض تقريػر مجمػس االدارة

كحسػػابات الشػػركة السػػنكية الختاميػػة كاعػػال ف تقريػػر مػػدققي الحسػػابات كال يشػػمؿ ىػػذا االب ػراء اال

االمكر التي تمكنت الييئة العامة مف معرفتيا.

المادة  /156/تعكيضات اعضاء مجمس االدارة..

/1يعيف النظاـ االساسي لمشػركة طريقػة تحديػد المكافػات السػنكية العضػاء مجمػس االدارة عمػى اال
تزيد ىذه المكافات عمى /5بالمئة مف االرباح الصافية.

 /9كتحػػدد الييئػػػة العامػػػة لمشػػػركة بػػػدالت الحضػػػكر كالمزايػػا االخػػػرل العضػػػاء المجمػػػس فػػػي ضػػػؤ

نشاطات الشركة كفعالياتيا.

المادة  /157/اجتماعات مجمس االدارة..

 /1يجتم مجمس ادارة الشركة المساىمة المغفمة بدعكة خطية مف رئيسو أك نائبو في حالة غيابو

أك بناء عمى طمب خطي يقدمو رب اعضائو عمى االقػؿ إلػى رئػيس المجمػس يبينػكف فيػو االسػباب

الداعية لعقد االجتماع فاذا لـ يكجو رئيس المجمس أك نائبو الدعكة لممجمس لالجتماع خالؿ سبعة
اياـ مف تاري تسممو الطمب فمالعضاء الذيف قدمكا الطمب دعكتو لالنعقاد.
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/9كيعقػػد مجمػػس االدارة اجتماعاتػػو فػػي مركػػز ادارة الشػػركة أك فػػي المكػػاف الػػذم يحػػدده المجمػػس

الجتماعو القادـ كيجكز اف يتـ باحدل كسائؿ االتصاؿ االلكتركنية اذا نػص النظػاـ االساسػي عمػى

ذلؾ.

 /3يحؽ لممجمس عقد اجتماعاتو خارج سكرية بقرار يصدر عنو باالجماع.

 /4تحدد شركط اجتماعات مجمس االدارة كمكاعيدىا في النظاـ االساسي كيجب اال تقؿ اجتماعػات

المجمس عف مرة كاحدة عمى االقؿ كؿ ثالثة اشير.
المادة  /158/محاضر اجتماعات مجمس االدارة..

 /1يعػػيف مجمػػس االدارة مقػػر ار يتػػكلى تنظػػيـ اجتماعاتػػو كاعػػداد جػػدكؿ اعمالػػو كتػػدكيف محاضػػر

جمساتو كق ارراتو في سجؿ خاص كفي صفحات متتالية مرقمة بالتسمسؿ كتكق مف رئيس كاعضػاء

المجمس الذيف حضركا.

 /2عمى العضك المخالؼ الم قرار مف ق اررات المجمس اف يسجؿ سبب مخالفتو خطيا قبؿ تكقيعو.
 /3يحؽ لكؿ عضك طمب اعطائو صكرة عف كؿ محضر مكقعة مف الرئيس.
 /4تعتبر محاضر اجتماعات مجمس االدارة صحيحة إلى اف يثبت عكس

ذلؾ.

المادة  /159/النصاب كالق اررات..

/1ال يككف اجتماع مجمس االدارة صحيحا اال بحضكر اغمبية اعضائو ما لـ يحدد النظاـ االساسػي

عددا اعمى.

 /2تصدر ق اررات مجمس االدارة باغمبية اصكات الحاضريف كالممثميف مػا لػـ يحػدد النظػاـ االساسػي
نسبة اعمى.

 /3ق اررات مجمس االدارة ممزمة العضائو.

 /4في حاؿ تسأكم االصكات يرجح الجانب الذم فيو الرئيس.

يحدد النظاـ االساسي لمشركة كيفية الحضكر كالتصكيت كاالنابة

كال يجكز لعضك مجمس االدارة انابة شخص اخر ليس عضكا في المجمس

كما ال يجكز لمعضك حمؿ اكثر مف انابة كاحدة.

المادة  /161/سقكط العضكية..

تسقط العضكية باحد االسباب االتية..

 /1الغياب عف حضػكر ثالثػة اجتماعػات متتاليػة لمجمػس االدارة بػدكف عػذر أك الغيػاب عػف جميػ
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اجتماعات المجمس مدة سنة كاممة كلك كاف ىذا الغياب بسبب معذرة مشركعة.
 /9الكفاة.

 /3االستقالة.

 /4انقضاء المدة.
 /5االقالة.

 /6زكاؿ احد شركط العضكية كفي ىذه الحاؿ يجب عمى مجمس االدارة

اتخاذ قرار بذلؾ.

المادة  /161/االستقالة..

 /1يجب اف تككف االستقالة خطية كاف تبم إلى مجمس االدارة.

 /9كتعتبر االستقالة كاقعة مف تاري تبميغيا إلى المجمس كال تتكقؼ عمى قبكؿ مف احد كال يجػكز

الرجكع عنيا اال بمكافقة المجمس.
المادة  /169/االقالة..

يحؽ لمييئة العامػة غيػر العاديػة لمشػركة اقالػة ام مػف اعضػاء مجمػس االدارة أك كميػـ كذلػؾ بنػاء

عمى اقتراح مف مجمس االدارة أك عمى طمب مكق مف مساىميف يممككف ما ال يقؿ عف  91بالمئػة
مف اسيـ الشركة.

كيقدـ طمػب االقالػة إلػى مجمػس االدارة كعمػى ىػذا المجمػس دعػكة الييئػة العامػة غيػر العاديػة لعقػد

اجتماع ليا خالؿ خمسة عشر يكما مػف تػاري تقػديـ الطمػب اليػو لتنظػر فيػو كاصػدار القػرار الػذم

تراه مناسبا كاذا لـ يقـ مجمس االدارة بتكجيو الدعكة قامت الكزارة بتكجيييا بناء عمى طمب ام مف

المسػػاىميف كاليجػػكز لمعضػػك المطمػػكب اقالتػػو التصػػكيت فػػي اجتمػػاع الييئػػة العامػػة المنعقػػد ليػػذا

الغرض.

المادة  /163/الييئة العامة التاسيسية..

تطبػػػػؽ عمػػػػى اجتماعػػػػات الييئػػػػة العامػػػػة التاسيسػػػػية االحكػػػػاـ المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي المػػػػكاد

 /137/136/135/مف ىذا المرسكـ التشريعي كالقكاعد المشتركة لمييئات العامة.

المادة /164/الييئة العامة العادية..

تجتمػ الييئػػة العامػػة العاديػػة بنػػاء عمػػى دعػػكة مػػف مجمػػس اإلدارة فػػي المكاعيػػد التػػي يحػػددىا ىػػذا

المرسكـ التشريعي أك نظاـ الشركة األساسي.

المادة  /165/اجتماعات الييئة العامة العادية..
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/1تجتمػ الييئػػة العامػػة العاديػػة مػػرة فػػي السػػنة عمػػى االقػػؿ فػػي الميعػػاد المحػػدد فػػي نظػػاـ الشػػركة

االساسي عمى اال يتجاكز االشير االربعة التالية لنياية السنة المالية لمشركة.

/2يجب عمى مجمس االدارة دعكة الييئة العامة العادية لالجتماع في االحكاؿ المنصكص عمييا في
ىذا المرسكـ التشريعي أك النظاـ االساسي أك بناء عمػى طمػب خطػي مبمػ إلػى مجمػس االدارة مػف

مػػدقؽ حسػػابات الشػػركة أك مػػف مسػػاىميف يحممػػكف مػػا اليقػػؿ عػػف  10بالمئػػة مػػف اسػػيـ الشػػركة

كيجػػب عمػػى مجمػػس االدارة اف يػػدعك الييئػػة العامػػة العاديػػة لالجتمػػاع فػػي الحػػالتيف االخيػػرتيف فػػي
ميعاد اليتجاكز خمسة عشر يكما مف تاري كصكؿ الطمب اليو.

المادة  /166/نصاب الجمسة..

 /1ال تعد الجمسة األكلى الجتماع الييئة العامة العادية قانكنية ما لػـ يحضػرىا مسػاىمكف يمثمػكف

اكثر مف نصؼ اسيـ الشركة المكتتب بيا ما لـ يحدد النظاـ االساسي نسبة اعمى.

 /9كاذا لـ يتكافر ىذا النصاب بمضي ساعة مف المكعد المحدد لالجتماع في الجمسة األكلى تنعقد

الجمسػػة فػػي المكعػػد الثػػاني المحػػدد لػػذلؾ كتعتبػػر الجمسػػة الثانيػػة قانكنيػػة ميمػػا كػػاف عػػدد االسػػيـ
الممثمة.

المادة  /167/ق اررات الييئة..

تصدر الق اررات باكثرية تزيد عمى  51بالمئة مف االسػيـ الممثمػة فػي االجتمػاع مػا لػـ يحػدد النظػاـ

االساسي نسبة اعمى.

المادة  /168/صالحيات الييئة العامة العادية..

تتناكؿ صالحية الييئة العامة العادية تقرير كؿ امر يتعمؽ بمصمحة الشػركة أك تسػيير اعماليػا كال
يعكد البت بو إلى ىيئة اخرل استنادا الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

تدخؿ في جدكؿ اعماؿ اجتماعيا السنكم االمكر االتية..

 /1سماع تقرير مجمس االدارة كخطة العمؿ لمسنة المالية المقبمة.

 /9سماع تقرير مدقؽ الحسابات عف احكاؿ الشركة كعف حساب ميزانيتيا كعف الحسابات المقدمة

مف قبؿ مجمس االدارة.

 /3مناقشة تقريرم مجمس االدارة كمدقؽ الحسابات كالحسابات الختامية.
 /4انتخاب اعضاء مجمس االدارة كمدققي الحسابات كتعييف تعكيضاتيـ.

 /5تعييف االرباح التي يجب تكزيعيا بناء عمى اقتراح مجمس االدارة.
 /6تككيف االحتياطات.
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 /7البحػػث فػػي االقتراحػػػات الخاصػػة باالسػػػتدانة كبيػػ عقػػػارات الشػػركة كرىنيػػػا كاعطػػاء الكفػػػاالت
كالتنازؿ عف مشاريعيا كعػف الػرخص كاالمتيػازات الممنكحػة ليػا التػي تخػرج عػف صػالحية مجمػس

االدارة كاتخاذ الق اررات بذلؾ.

 /8ابراء ذمة مجمس االدارة كممثمي الشركة .

 /9ام مكضكع اخر مدرج في جدكؿ اعماؿ الييئة.

المادة  /169/الييئة العامة غير العادية..

 /1تجتم الييئة العامة غير العادية بناء عمى دعكة مف مجمس االدارة.

 /2يجػػب عمػػى مجمػػس االدارة دعػػكة الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة لالنعقػػاد فػػي االح ػكاؿ المنصػػكص

عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي أك النظػاـ االساسػي أك بنػاء عمػى طمػب خطػي مبمػ إلػى مجمػس

االدارة مف مدقؽ حسابات الشركة أك مف مساىميف يحممػكف مػا ال يقػؿ عػف  25بالمئػة مػف اسػيـ

الشركة كيجب عمى مجمس االدارة اف يدعك الييئة العامة غير العاديػة فػي الحػالتيف االخيػرتيف فػي
ميعاد ال يتجاكز خمسة عشر يكما مف تاري كصكؿ الطمب اليو.

المادة  /171/نصاب الجمسة كقانكنيتيا..

 /1ال تعد الجمسػة األكلػى الجتمػاع الييئػة العامػة غيػر العاديػة قانكنيػة مػا لػـ يحضػرىا مسػاىمكف

يمثمكف  75بالمئة عمى االقؿ مف اسيـ الشركة المكتتب بيا.

 /9كاذا لـ يتكافر ىذا النصاب بمضي ساعة مف المكعد المحدد لالجتماع في الجمسة األكلى تنعقد

الجمسػػة فػػي المكعػػد الثػػاني المحػػدد لػػذلؾ كتعتبػػر الجمسػػة الثانيػػة قانكنيػػة اذا حضػػرىا مسػػاىمكف
يمثمكف  41بالمئة عمى االقؿ مف اسيـ الشركة المكتتب بيا.

المادة  /171ق اررات الييئة..

 /1تصدر الييئة العامة غير العادية لمشركة ق ارراتيا باكثريػة اصػكات مسػاىميف يحممػكف اسػيما ال
تقؿ عف ثمثي االسيـ الممثمة في االجتماع.

 /9كيجػػب اف تزيػػد االكثريػػة المطمكبػػة فػػي الفقػػرة األكلػػى مػػف ىػػذه المػػادة عمػػى نصػػؼ رأس المػػاؿ

المكتتب بو في االحكاؿ التالية..

أ /تعديؿ نظاـ الشركة االساسي.

ب /اندماج الشركة في شركة اخرل.
ج /حؿ الشركة.

المادة  /172صالحيات الييئة..

66

لمييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة الحػػؽ بػػاف تصػػدر ق ػ اررات فػػي االمػػكر الداخمػػة ضػػمف صػػالحيتيا كفػػي
االمكر الداخمة ضمف صالحية الييئة العامة العادية كفي الحالة االخيرة تصدر الييئة ق ارراتيػا كفقػا

لمقكاعد المتعمقة بالييئة العامة العادية.

المادة  /173القكاعد المشتركة لمييئات العامة الثالث..

 /1يجب اف تكجو الدعكة لحضكر اجتماع الييئات العامة إلػى المسػاىميف مػف قبػؿ مجمػس االدارة

باعالف ينشر عمى مرتيف كؿ مرة في صحيفتيف يكميتيف عمى االقؿ كتككف كافة التبميغات المكجية

إلػػى المسػػاىميف لحضػػكر اجتمػػاع الييئػػة العامػػة عمػػى مسػػؤكلية مجمػػس االدارة الػػذم قػػاـ بتكجيػػو
الدعكة.

 /2كيجكز االستعاضة عف االعالف بالصحؼ بكتب مضمكنة عمى اف ترسؿ إلى جمي المساىميف
بدكف استثناء إلى مكطنيـ المختار.

 /3تعقد اجتماعات الييئات العامة لمشركات المساىمة المغفمة العامة في سكرية.

 /4كال يجكز اف تقؿ المدة بيف نشر أكؿ اعالف كبيف يكـ االجتماع األكؿ عف خمسة عشر يكما.
 /5يجب اف تتضمف الدعكة النعقاد الييئة العامة..

أ /مكاف كتاري كساعة االجتماع.

ب /مكاف كتاري كساعة االجتماع الثاني في حاؿ عدـ اكتماؿ النصاب فػي االجتمػاع األكؿ كيجػب

اال تزيد الميمة بيف المكعد المحدد ألكؿ جمسة كبيف ثاني جمسة عف خمسة عشر يكما.

ج /خالصة كاضحة عف جدكؿ االعماؿ كاذا تضمف جدكؿ االعمػاؿ تعػديؿ نظاميػا االساسػي فيجػب

ارفاؽ ممخص عف التعديالت المقترحة م الدعكة إلى االجتماع.

 /6عمى مجمػس االدارة حضػكر اجتماعػات الييئػات العامػة العاديػة كغيػر العاديػة بعػدد ال يقػؿ عػف

العدد الكاجب تكافره لصحة انعقاد المجمس كال يجكز التخمؼ عف الحضكر بغير عذر مقبكؿ.

 /7كيجب مكافاة الكزارة بمحضر اجتماع الييئػة العامػة خػالؿ ميمػة خمسػة عشػر يكمػا مػف تػاري

انعقاد االجتماع تحت طائمة عدـ التصديؽ عمى المحضر.

المادة  /174حؽ الكزارة في تكجيو الدعكة..

لمػػكزارة بنػػاء عمػػى طمػػب كػػؿ ذم مصػػمحة تكجيػػو الػػدعكة النعقػػاد الييئػػة العامػػة فػػي حػػاؿ عػػدـ قيػػاـ
مجمس االدارة بذلؾ عندما يكجب ىذا المرسكـ التشريعي أك النظاـ االساسي تكجيو الػدعكة كيكػكف

طالب الدعكة مسؤكال عف النشر كالتبمي لالجتماع.

المادة  /175جدكؿ اعماؿ الييئة..
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 /1يػػػنظـ مجمػػػس االدارة جػػػدكؿ اعمػػػاؿ الييئتػػػيف العػػػامتيف العاديػػػة كغيػػػر العاديػػػة كتػػػنظـ لجنػػػة

المؤسسيف جدكؿ اعماؿ الييئة العامة التأسيسية.

 /9ال يجكز البحث في ما ىك غير داخؿ في جدكؿ االعماؿ المعمف عنو.

 /3يجب عمى الجية التي نظمت جدكؿ االعماؿ اف تضيؼ اليو االبحاث التي يطمب ادخاليا كتابيػا
مساىمكف يحممكف  11بالمئة عمى االقؿ مػف اسػيـ الشػركة شػرط اف يقػدـ بػذلؾ طمػب كتػابي إلػى

ىذه الجية قبؿ ميعاد االجتماع األكؿ بسػبعة ايػاـ عمػى االقػؿ كفػي ىػذه الحالػة يجػب عمػى مجمػس

االدارة نشر جدكؿ االعماؿ المعدؿ في صحيفتيف يكميتيف قبؿ ارب كعشريف ساعة عمى االقػؿ مػف
مكعد االجتماع األكؿ.

المادة  /176دعكة الكزارة كىيئة األكراؽ كمدققي الحسابات لحضكر اجتماعات الييئة العامة..

يجػػب عمػػى مجمػػس االدارة تكجيػػو الػػدعكة لحضػػكر اجتمػػاع الييئػػة العامػػة مرفقػػة بجػػدكؿ االعمػػاؿ

لمكزارة كىيئة األكراؽ اذا كانت الشركة مساىمة مغفمة عامة كالجيات الرقابية المنصكص عنيا في
قكانيف خاصة كلمدققي حسابات الشركة كذلؾ قبؿ خمسة عشر يكمػا عمػى االقػؿ مػف مكعػد انعقػاد

اجتماعيا.

المادة  /177حضكر اجتماعات الييئة العامة..

 /1لكؿ مساىـ الحؽ االشتراؾ في مناقشات الييئة العامة رغـ كؿ نص مخالؼ.
 /9لكؿ مساىـ عدد مف االصكات يكازم عدد اسيمو.

 /3ال يحؽ لممساىـ الذم حضر الييئة العامة الطعف بصحة اجراءات الدعكة الييا.

 /4يحضر الجمسات مندكب عف الكزارة تحت طائمػة بطػالف الجمسػة كتقتصػر ميمػة المنػدكب عمػى

التأكد مف نصاب الجمسة كقانكنيتيا كصحة التصكيت.
المادة /178التككيؿ كالتمثيؿ..

 /1لكؿ مساىـ حؽ حضكر الجمسػة كاالشػتراؾ فػي مناقشػات الييئػة العامػة رغػـ كػؿ نػص مخػالؼ

كيككف لو صكت كاحد عف كؿ سيـ يممكو كلممساىـ اف ينيػب مسػاىما اخػر عنػو بكتػاب عػادم أك

اف ينيب ام شخص اخر بمكجب كتاب صادر عنػو أك بمكجػب ككالػة رسػمية ليػذه الغايػة كيصػدؽ
رئيس الجمسة عمى االنابة.

 /2يجػػب اال يحمػػؿ الككيػػؿ بصػػفتو ىػػذه عػػددا مػػف االسػػيـ يزيػػد عمػػى الحػػد الػػذم يعينػػو النظػػاـ

االساسي لمشركة عمى اال يتجاكز في كؿ االحكاؿ  10بالمئة مف رأسماؿ الشركة.

 /3يمثؿ المساىـ اذا كاف شخصا اعتباريا مف ينتدبو الشخص المذككر ليذا الغرض بمكجب كتاب
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صادر عنو كالقاصر يمثمو نائبو القانكني.
المادة  /179بطاقات الحضكر..

 /1تسجؿ في سجؿ خاص بمركز الشركة طمبػات االشػتراؾ فػي الييئػة العامػة كيغمػؽ التسػجيؿ قبػؿ
مكعد انعقاد الجمسة.

 /9يسجؿ في ىذا السجؿ اسـ المساىـ أك الككيؿ كعدد االسيـ التي يحمميا اصالة كككالة كيستند

في ذلؾ إلى السجؿ الخاص المكجكد لدل الشركة.

 /3يعطى المساىـ بطاقة لحضكر االجتماع يذكر فييا عدد االصكات التي يستحقيا.

 /4يقكـ بالتسجيؿ الشخص الذم يحدده مجمس االدارة كعمى مسؤكلية ىذا المجمس.

 /5تبقى البطاقات المعطاة لدخكؿ االجتماع األكؿ الذم لـ يكتمؿ النصاب المطمكب فيو معتبػرة فػي

االجتماع الثاني ما لـ يطمب صاحب العالقة تبديميا حتػى ميمػة تنقضػي قبػؿ اربػ كعشػريف سػاعة
مف مكعد انعقاد الجمسة الثانية.

المادة  /181جدكؿ الحضكر..

يمسؾ جدكؿ حضكر في الييئات العامة يسجؿ فيو اسػماء المسػاىميف الحاضػريف كعػدد االصػكات

التي يحممكنيا اصالة كككالة كيكق ىؤالء عميو كيحفظ الجدكؿ لدل الشركة.

المادة  /181رئاسة الجمسة..

يرأس االجتماعات رئيس مجمس االدارة أك نائبو أك مف ينتدبو مجمس االدارة مف اعضائو لذلؾ فػي

حاؿ غيابيما.

المادة  /189محضر الجمسة..

 /1يعػػيف رئػػيس الييئػػة العامػػة كاتبػػا لتػػدكيف كقػػائ الجمسػػة كيختػػار مػػف بػػيف المسػػاىميف م ػراقبيف

لجم االصكات كفرزىا.

 /9ينظـ محضر بكقائ الجمسة كابحاثيػا كق ارراتيػا كيكقػ عميػو رئػيس الجمسػة كالمراقبػاف كالكاتػب

كمندكب الكزارة.

 /3يحؽ لكؿ مساىـ طمب صكرة طبؽ االصؿ عف محضر الجمسة لقاء رسـ يحدده الكزير.

 /4يعتبر مضمكف محاضر اجتماعات الييئة العامة صحيحا إلى اف يصدر قرار قطعي يقضي بغير

ذلؾ.

 /5يعاقػػب بجػػرـ التزكيػػر رئػػيس الجمسػػة كالمراقبػػاف كالكاتػػب كمنػػدكب الػػكزارة فػػي حػػاؿ تػػدكيف ايػػة

معمكمات أك كقائ في محضر الجمسة خالفا لكاقعيػا أك فػي حػاؿ اغفػاؿ كاقعػة منتجػة فػي محضػر
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الجمسة.

المادة  /183التصكيت..

 /1يككف التصكيت بالطريقة التي يعينيا رئيس الجمسة مػا لػـ يػنص النظػاـ االساسػي عمػى خػالؼ

ذلؾ.

 /9كيككف التصكيت باالقتراع السرم حتما اذا طمب ذلؾ  11بالمئة مف المساىميف الحاضريف.
 /3يمكف اف يتـ التصكيت أك الفرز بطرؽ مؤتمتة اذا نص النظاـ االساسي عمى ذلؾ.

المادة  /184ق اررات الييئة..

 /1تعتبػػر الق ػ اررات التػػي تصػػدرىا الييئػػة العامػػة لمشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة فػػي ام اجتمػػاع تعقػػده
بنصاب قانكني ممزمة لمشركة كلجمي المساىميف سكاء حضػركا االجتمػاع اـ لػـ يحضػركه شػريطة

اف تككف تمؾ الق اررات قد صدرت كفقا الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي كالنظاـ االساسي لمشركة.

 /9يحؽ لكؿ مساىـ اقامة الدعكل بػبطالف ام قػرار اتخذتػو الييئػة العامػة اذا كػاف مخالفػا الحكػاـ

ىذا المرسكـ التشريعي أك النظاـ االساسي كال يجػكز سػماع ىػذه الػدعكل بعػد مضػي تسػعيف يكمػا
مف تاري صدكر القرار.

 /3كال يجكز كقؼ تنفيذ الق اررات الصادرة عػف الييئػة العامػة اال بعػد الحكػـ ببطالنيػا بمكجػب حكػـ

قطعي.

مدققك الحسابات

المادة  /185تعييف مدققي الحسابات..

 /1تنتخب الييئة العامة جية لتدقيؽ حساباتيا لمدة سػنة كاحػدة قابمػة لمتجديػد مػف جػدكؿ مػدققي

الحسػػابات الصػػادر عػػف الػػكزارة المعنيػػة كتقػػرر بػػدؿ اتعابيػػا أك تفػػكض مجمػػس االدارة بتحديػػد ىػػذه
االتعاب.

 /9يجب اف تككف ىذه الجية مدقؽ حسابات أك اكثر مػف قائمػة مػدققي الحسػابات المعتمػديف مػف

ىيئة األكراؽ فيما اذا كانت الشركة مساىمة عامة.

 /3اذا اىممت الييئة العامػة انتخػاب مػدقؽ لحسػاباتيا أك اعتػذر ىػذا المػدقؽ أك امتنػ عػف العمػؿ

فعمى مجمس االدارة اف يقترح عمى الكزارة ثالثػة اسػماء مػف جػدكؿ مػدققي الحسػابات الصػادر عػف

الكزارة المعنية أك مف قائمة مدققي الحسابات المعتمػديف مػف ىيئػة األكراؽ /بحسػب الحػاؿ/لتنتقػي
منيـ مف يمأل المركز الشاغر.

المادة  /186شركط التعييف..
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 /1ال يجكز اف يعيف مدققا لمحسابات مف ىك مساىـ في الشركة أك مػف يتقاضػى اجػ ار أك تعكيضػا
منيا أك كاف مكظفا أك شريكا الحد اعضاء مجمس االدارة أك كاف قريبا لو حتى الدرجة الرابعة.

 /9يجػػب عمػػى الجيػػة التػػي سػػتقكـ بتػػدقيؽ حسػػابات الشػػركة كقبػػؿ انتخابيػػا تقػػديـ تصػػريح لمييئػػة

العامة تبيف فيو عدـ كجكد أم عالقة عمؿ تربطيا بام مف اعضػاء مجمػس االدارة بصػكرة مباشػرة

أك غير مباشرة.

 /3كتمتزـ ىذه الجية بالتعكيض لمشركة عف ام ضرر يمحؽ بيا بسبب عدـ صحة التصريح.

المادة  /187ميمة مدقؽ الحسابات..

يقكـ مدقؽ حسابات الشركة بمراقبة اعماليا كتدقيؽ حساباتيا كفؽ معايير التػدقيؽ الدكليػة كعميػو

بصػػكرة خاصػػة اف يبحػػث عمػػا اذا كانػػت الػػدفاتر منظمػػة بصػػكرة اصػػكلية كعمػػا اذا كانػػت الميزانيػػة
كحسابات الشركة قد نظمت بصكرة تكضػح حالػة الشػركة الحقيقيػة كلػو حػؽ االطػالع فػي كػؿ كقػت

عمػػى دفػػاتر الشػػركة كحسػػاباتيا كأكراقيػػا كصػػندكقيا كلػػو اف يطمػػب مػػف مجمػػس االدارة اف يكافيػػو
بالمعمكمػػات الالزمػػة لمقيػػاـ بكظيفتػػو كعمػػى ىػػذا المجمػػس اف يضػ تحػػت تصػػرفو كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو
تسييؿ ميمتو.

المادة  /188كاجبات مدقؽ الحسابات..

يجػػب عمػػى مػػدقؽ الحسػػابات اف يض ػ تقري ػ ار خطيػػا يتمػػكه امػػاـ الييئػػة العامػػة عػػف الحالػػة الماليػػة

لمشركة كميزانيتيا كالحسابات التي قدميا اعضاء مجمس االدارة كعف االقتراحات المختصػة بتكزيػ

االرباح كاف يقترح في ىذا التقرير اما المصادقة عمى البيانػات الماليػة بصػكرة مطمقػة بػدكف تحفػظ

أك م التحفظ كاما حجب الرأم أك اعطاء رأم معارض.
يجب اف يتضمف تقرير مدقؽ الحسابات ما يمي..

 /1مدل حصكلو عمى جمي المعمكمات كالبيانات كالكثائؽ التي طمبيا في سػبيؿ القيػاـ بميمتػو أك
بياف بما كجده مف صعكبات أك معكقات في الحصكؿ عمى تمؾ المعمكمات.

 /9اف الشركة تمسؾ حسابات كسجالت كمستندات منتظمة كاف بياناتيا المالية معدة كفقا لمعػايير

المحاسبة الدكلية كتظيػر المركػز المػالي لمشػركة كنتػائ اعماليػا كتػدفقاتيا النقديػة بصػكرة عادلػة
كاف الميزانية كالبيانات المالية متفقة م القيكد كالدفاتر.

 /3المخالفات الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي أك النظاـ االساسي لمشركة التي حصمت خػالؿ السػنة

الماليػػة مكضػػكع التػػدقيؽ كالتػػي مػػف شػػأنيا اف تػػؤثر بشػػكؿ جػػكىرم عمػػى نتػػائ اعمػػاؿ الشػػركة
ككضعيا المالي.
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مزكلػة اعماليػا بشػكؿ مسػتقؿ عمػا ابػداه مجمػس االدارة
 /4مدل مقدرة الشركة عمى االستمرار في ا

بيذا الخصكص.

المادة  /189اىمية تقرير مدقؽ الحسابات..

اذا لػـ يقػػدـ تقريػػر مػدققي الحسػػابات أك لػػـ يقػ أر فػػي الييئػػة العامػة فػػاف قػرار ىػذه الييئػػة بتصػػديؽ
الحسابات كبتكزي االرباح باطؿ.

المادة  /191حؽ مدققي الحسابات في دعكة الييئة العامة لالنعقاد..

يحؽ لمدقؽ الحسابات الطمب إلى مجمػس االدارة الػدعكة إلػى انعقػاد الييئػة العامػة العاديػة أك غيػر

العادية لمشركة بناء عمى كتاب خطي يبيف فيو االسباب الداعية لو كاذا اىمػؿ مجمػس االدارة دعػكة

الييئة العامة لالجتماع فػي المكاعيػد المقػررة فػي النظػاـ االساسػي أك فػي ىػذا المرسػكـ التشػريعي
فيجب عمى مدقؽ الحسابات اف يطمب اليو دعكتيا.

المادة  /191مسؤكلية مدقؽ الحسابات..

 /1اذا اطم مدقؽ الحسابات عمى ام مخالفة ارتكبتيا الشركة ليذا المرسكـ التشريعي أك لنظاميػا

االساسي أك عمى ام امكر مالية ذات اثر سمبي عمى أكضاع الشركة المالية أك االداريػة فعميػو اف
يبم ذلؾ خطيا إلى كؿ مف رئيس مجمس االدارة كالػكزارة كىيئػة األكراؽ اذا كانػت الشػركة مسػاىمة
مغفمة عامة اذا لـ يتـ ازالة المخالفة.

 /9يككف مدقؽ الحسابات مسؤكال تجاه الشركة التي يقكـ بتدقيؽ حساباتيا كتجػاه مسػاىمييا عػف

تعكيض الضرر الذم سببتو االخطاء التػي ارتكبيػا فػي تنفيػذ عممػو أك عػدـ قيامػو بالكاجبػات التػي

ترتبيػػا عميػو القػكانيف أك نظػػاـ الشػػركة االساسػػي كتسػػقط دعػػكل المسػػؤكلية المدنيػػة بمضػػي ثػػالث

سنكات مف تاري انعقاد الييئة العامة لمشركة التي تمي فييا تقرير مدقؽ الحسابات كاذا كاف الفعؿ

المنسكب لو يشكؿ جرما فال تسقط دعكل المسؤكلية المدنية اال كفقا الحكاـ القكاعد العامة.

المادة  /199كاجب السرية..

ال يحؽ لمدقؽ الحسابات أك لمكظفيو اف ينقؿ لممسػاىميف أك لمغيػر مػا حصػؿ عميػو مػف معمكمػات

ذات طػاب سػرم ال يكجػب ىػذا المرسػكـ التشػريعي االفصػػاح عنيػا فػي معػرض قيامػو بعممػو لػػدييا
تحت طائمة العزؿ كالتعكيض.

المادة  /193المحظكرات..

ال يحؽ لمدقؽ الحسابات أك لمكظفيػو المضػاربة باسػيـ الشػركة التػي يػدقؽ حسػاباتيا سػكاء جػرل

ىذا التعامؿ باالسيـ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة تحت طائمة العزؿ كالتعكيض.
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المادة  /194حسابات الشركة..

 /1السنة المالية لمشركة تتب السنة الميالدية.

 /9كيجكز اف يحدد النظاـ االساسي بػدأىا كانتياءىػا فػي ام شػير كػاف كيسػتثنى مػف ذلػؾ السػنة

المالية األكلى فانيا تعتبر مف تاري صدكر القرار بتأسيس الشركة حتى اخر الشير المعيف لنياية

السنة المالية التالية.

المادة  /195معايير المحاسبة كالتدقيؽ..

يجػػب عمػػى الشػػركة تنظػػيـ حسػػاباتيا كتػػدقيقيا كحفػػظ سػػجالتيا كدفاترىػػا كفػػؽ معػػايير المحاسػػبة
كالتدقيؽ.

المادة  /196نشر الميزانية..

 /1يجب عمى مجمس ادارة الشركة المساىمة المغفمة العامة نشر البيانات المالية السنكية كفؽ ما

ىػػك منصػػكص عميػػو فػػي قػػانكف ىيئػػة األكراؽ فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف قبػػؿ مكعػػد اجتمػػاع الييئػػة

العامػػة بخمسػػة عشػػر يكمػػا عمػػى االقػػؿ تحػػت طائمػػة بطػػالف االجتمػػاع كتتضػػمف البيانػػات المػػذككرة
مايمي..

 ..الميزانية العامة.

 ..حسابات االرباح كالخسائر /قائمة الدخؿ./
 ..قائمة التدفقات النقدية.

 ..بياف التغيرات في حقكؽ المساىميف.
 ..تقرير مدقؽ الحسابات.

 ..ممخص عف االيضاحات حكؿ البيانات المالية.

 /9كمػػا يجػػب عمػػى مجمػػس االدارة نشػػر البيانػػات الماليػػة المػػذككرة م ػ ايضػػاحاتيا عمػػى المكقػػ

االلكتركني لمشركة.

المادة  /197االحتياطي االجبارم..

 /1عمى الشركة اف تقتط كؿ سنة  11بالمئة مف ارباحيا الصافية لتكػكيف احتيػاطي اجبػارم كليػا

اف تكقؼ ىذا االقتطاع اذا بم ىذا االحتياطي رب راس الماؿ اال انو يجػكز بمكافقػة الييئػة العامػة

لمشركة االستمرار في اقتطاع ىذه النسبة حتى يبم مجمكع االقتطاعات ليذا االحتياطي كامػؿ راس
ماؿ الشركة.

 /9يستعمؿ االحتياطي االجبارم مف قبؿ مجمس االدارة لتأميف الحد االدنى لمربح المحدد في النظاـ
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االساسػػي كذلػػؾ فػػي السػػنكات التػػي ال تسػػمح فييػػا اربػػاح الشػػركة بتػػأميف ىػػذا الحػػد أك لمكاجيػػة

الظركؼ االستثنائية كغير المنتظرة.
المادة  /198االحتياط االختيارم..

 /1لمييئة العامة لمشركة المساىمة المغفمة أف تقرر سنكيا اقتطاع ما ال يزيد عمى  20بالمئة مف

أرباحيا الصافية عف تمؾ السنة لحساب االحتياطي االختيارم.

 /2يستعمؿ االحتياطي االختيارم كفقا لما يقرره مجمس االدارة أك الييئة العامة كلمييئػة العامػة أف
تقرر تكزي الجزء الغير المستعمؿ منو أك أم جزء منو كارباح المساىميف.

المادة  /199احتياطي االستيالؾ..

 /1لمشركة المساىمة المغفمة اف تقرر سنكيا اقتطاع جزء مف االرباح غير الصافية باسـ احتياطي

استيالؾ مكجكدات الشركة عمى اال يتجأكز ىذا المبم النسب المقبكلة محاسبيا.

 /2تستعمؿ ىذه االمكاؿ لشراء المكاد كاالالت كالمنشتت المستيمكة أك الصػالحيا كال يجػكز تكزيػ
تمؾ االمكاؿ كارباح عمى المساىميف.

المادة  /200اال رباح الصافية..

يقصد باالرباح الصافية الفرؽ بيف مجمكع االيرادات المتحققة في ام سنة مالية مف جية كمجمكع

المصركفات كاالستيالؾ في تمؾ السنة مف جيػة اخػرل كقبػؿ تنزيػؿ مخصػص ضػريبة الػدخؿ عمػى
االرباح.

المادة  /201تغطية الخسائر..

ال يجكز لمشركة المساىمة المغفمة تكزي ام ربح عمى المساىميف اال بعد تغطية الخسائر المدكرة
مف سنكات سابقة.

المادة  /919الحؽ بتقاضي االرباح..

 /1ينشأ حؽ المساىـ في تقاضي االرباح السػنكية بصػدكر قػرار الييئػة العامػة لمشػركة المسػاىمة

المغفمة بتكزيعيا.

 /9يمتزـ مجمس االدارة القياـ باالجراءات الالزمة لتسميـ االرباح المقػرر تكزيعيػا عمػى المسػاىميف

خالؿ ثالثيف يكما مف تاري اجتماع الييئة العامة كيػتـ االعػالف عػف ذلػؾ فػي صػحيفتيف يػكميتيف
كعمى مرتيف.

المادة  /913العقكبات..

 /1يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير إلى ثالث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثمئة الػؼ ليػرة سػكرية
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كال تزيد عمى ثالثة مالييف ليرة سكرية كؿ مف ارتكب ايا مف االفعاؿ التالية..

أ /اصػػدار االسػػيـ أك تسػػميميا الصػػحابيا أك عرضػػيا لمتػػداكؿ قبػػؿ شػػير الشػػركة أك قػػرار زيػػادة
رأسماليا.

ب /طرح اكتتابات صكرية لالسيـ أك قبكؿ اكتتابات فييا بصكرة غير حقيقية.
ج /تسديد رأسماؿ الشركة بشكؿ صكرم.

د /اصدار سندات قرض كعرضيا لمتداكؿ بصكرة مخالفة الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

ىػ /تنظيـ ميزانية الشركة كحسابات ارباحيا كخسائرىا بصكرة غير مطابقة لمكاق أك تضميف تقرير
مجمس ادارتيا أك مديرييا أك تقرير مدققي الحسابات بيانات غير صحيحة بصكرة متعمدة.

ك /كػػػػتـ المؤسسػػػػيف أك اعضػػػػاء مجمػػػػس االدارة أك المػػػػديريف أك مػػػػدققي الحسػػػػابات لمعمكمػػػػات

كايضػػاحات يكجػػب ىػػذا المرسػػكـ التشػػريعي ذكرىػػا بقصػػد اخفػػاء حالػػة الشػػركة الحقيقيػػة عػػف ذكم

العالقة.

ز /تكزي ارباح صكرية أك غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

ح /قياـ الجية التي قامت بتقدير قيمة المقدمات العينية بتأسيس تقريرىا عمى معمكمات نعمـ انيػا

غير صحيحة أك تضمينو مثؿ ىذه المعمكمات.

ط /نشر كقائ كاذبة لحمؿ الجميكر عمى االكتتاب باالسيـ أك باسناد القرض.

م /تقديـ عضك مجمس االدارة أك المدير أك مدقؽ الحسابات معمكمات غير صػحيحة فػي تصػريحو

المقدـ استنادا الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

ؾ /قيػػاـ عضػػك مجمػػس االدارة أك الشػػخص المكمػػؼ بتمثيػػؿ الشػػركة أك مػػدقؽ الحسػػابات بعمميػػات

التالعػػػب فػػػي اسػػػعار اسػػػيـ الشػػػركة فػػػي اسػػػكاؽ األكراؽ الماليػػػة أك شػػػراء كبيػػػ االسػػػيـ اسػػػتنادا
لمعمكمػػػات حصػػػمكا عمييػػػا فػػػي معػػػرض ممارسػػػتيـ لػػػكظيفتيـ كغيػػػر متاحػػػة لمعامػػػة أك نقػػػؿ ىػػػذه

المعمكمات الم شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار اسيـ ىذه الشركة.

 /9تفرض غرامة ال تقؿ عف خمسة كعشريف الؼ ليرة سكرية كال تزيد عمى مائة الؼ ليرة سػكرية

بحؽ اعضاء مجمس ادارة الشركة في حاؿ..

أ /عدـ دعكة الييئات العامة لالجتماع عندما يكجب ىذا المرسكـ التشريعي دعكتيا.
ب /عدـ تقديـ المعمكمات لمكزارة عندما يكجب ىذا المرسكـ التشريعي ذلؾ.
ج /عدـ دعكة الكزارة إلى االجتماع.

 /3يعاقب بالعقكبة ذاتيا المنصكص عمييا فػي الفقػرة  /9/رئػيس مجمػس االدارة أك نائبػو فػي حػاؿ
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عدـ دعكة مجمس االدارة لالجتماع كفقا لممادة  /157/مف ىذا المرسكـ التشريعي.

 /4تفػػرض بق ػرار مػػف الػػكزير الغرامػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي البنػػد  /9/مػػف ىػػذه المػػادة كالبنػػديف

9/ك 3مػػػف المػػػادة  /14كالبنػػػكد 9/ك 3ك 4مػػػف المػػػادة  /85مػػػف ىػػػذا المرسػػػكـ التشػػػريعي كتسػػػدد

لمخزينػػة العامػػة كفػػي حػػاؿ عػػدـ دف ػ الغرامػػة مػػف قبػػؿ المخػػالؼ يػػتـ تحصػػيميا كفػػؽ قػػانكف جبايػػة
االمكاؿ العامة.

 /5تفرض بقرار مف الكزير العقكبات المذككرة ادناه عمى جمي الشركات التي ترتكب مخالفػات يػتـ

اثباتيا مف قبؿ الجيات الرسمية..

أ /ايقػاؼ العمػػؿ بالسػػجؿ التجػارم لمشػػركة التػػي يثبػت فييػػا عمميػػات تالعػب أك غػػش أك تػػدليس أك
احتيػاؿ أك اسػاءة ائتمػاف بتعامالتيػا مػ الغيػػر كاحالػة المسػؤكليف عػف ادارة الشػركة المخالفػة إلػػى
النيابة العامة المختصة.

ب /ايقػػاؼ العمػػؿ بالسػػجؿ التجػػارم لمشػػركة فػػي حػػاؿ انتػػاج أك اسػػتيراد أك تكزي ػ سػػم كمنتجػػات
مخالفة لممكاصفات القياسية المعتمدة في سكرية.

ج /شػػطب السػػجؿ التجػػارم فػػي حػػاؿ ارتكػػاب الشػػركة لمخالفػػات جسػػيمة مثبتػػة مػػف قبػػؿ جيػػات

مختصة.

د /حرماف الشركة مف ممارسة اغراضيا المصرح عنيا كالتعاقد م الدكلة في حاؿ مخالفػة الشػركة

الحكاـ القكانيف كاالنظمة النافذة كلعقد تأسيسيا أك نظاميا االساسي.

ىػ /في حاؿ تكرار المخالفة يتـ الغاء قرار التصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة ذات العالقة كيتـ

شطب تسجيميا.

الباب الساب

الشركة القابضة

المادة  /914تعريؼ الشركة القابضة..

الشركة القابضة ىي شركة مساىمة مغفمة عامة أك خاصة يقتصر عمميا عمػى تممػؾ حصػص فػي

شػػركات محػػدكدة المسػػؤكلية أك اسػػيـ ف ػي شػػركات مسػػاىمة أك االشػػتراؾ فػػي تأسػػيس مثػػؿ ىػػذه

الشركات كاالشتراؾ في ادارة الشركات التي ممؾ فييا اسيما أك حصصا.
المادة  /915ماىية الشركة القابضة..

 /1تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية كتخض الحكاـ قانكف التجارة.
 /9يجب اف يتب اسـ الشركة عبارة تدؿ عمى نكعيا.
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 /3تعتبر الشركة التي تممؾ فييا الشركة القابضة حصصا أك اسيما شركة تابعػة لمشػركة القابضػة

في حاؿ اذا كانت الشركة القابضة تممؾ اكثر مف نصؼ رأسماؿ الشركة التابعة.

 /4يجب عمى الشركة القابضة اعالـ الكزارة بتحقؽ الشرط المذككر في الفقرة السابقة خالؿ ثالثيف
يكما مف ىذه الكاقعة.

 /5اليجكز لمشركة القابضة تممؾ حصص في شركات التضامف أك في

شركات التكصية.

 /6يجكز لمشركة القابضػة تقػديـ القػركض كالكفػاالت لمشػركات التابعػة ليػا كمػا يحػؽ ليػا اسػتثمار

امكاليا في االسيـ كالسندات كاألكراؽ المالية االخرل.

 /7يحظر عمى الشركة التابعة تممؾ ام سيـ في الشركة القابضة.

المادة  /916رأسماؿ الشركة القابضة..

يحدد رأسماؿ الشركة القابضة كفقا الحكاـ المادة  1/993/مف ىذا المرسكـ التشريعي.

المادة  /917/االحكاـ التي تخض ليا

تطبؽ عمى الشركة القابضة جمي االحكاـ الخاصة بالشركة التي اخػذت شػكميا القػانكني كذلػؾ فػي

كؿ ما ال يتعارض كاحكاـ ىذا الباب.

المادة  /918/ميزانية الشركة القابضة

عمى الشركة القابضة اف تعد في نياية كػؿ سػنة ماليػة ميزانيػة مجمعػة كبيانػات االربػاح كالخسػائر

كالتدفقات النقدية ليا كلجمي الشركات التابعة ليا كاف تعرضيا عمى الييئة العامة م االيضػاحات

كالبيانات المتعمقة بيا كفقا لما تتطمبو معايير كاصكؿ المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية المعتمدة1
الباب الثامف

الشركة الخارجية

المادة  /919/تعريؼ الشركة الخارجية

 /1الشػػركة الخارجيػػة ىػػي شػػركة محػػدكدة المسػػؤكلية تقػػكـ بممارسػػة كافػػة نشػػاطاتيا ال ػكاردة فػػي

نظاميا االساسي خارج سكرية1

 /9يجكز اف يككف لمشركة مقر في سكرية1

 /3فيما عدا المقر اليجكز لمشركة الخارجية تممؾ اية امكاؿ غير
منقكلة في سكرية1

 /4اليحؽ لمشركة الخارجية ممارسة ام نشاط ليا ميما كاف في
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سكرية1

المادة  /911/ماىية الشركة الخارجية

 /1تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية كتخض الحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي1
 /9يجب اف يتب عنكاف الشركة عبارة //شركة خارجية محدكدة المسؤكلية1//

المادة /911/االحكاـ التي تخض ليا

تطبػؽ عمػػى الشػػركة الخارجيػػة جميػ االحكػاـ الخاصػػة بالشػػركات المحػػدكدة المسػػؤكلية المنصػػكص

عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي كذلؾ في كؿ ما ال يتعارض كاحكاـ ىذا الباب1
الباب التاس

تحكيؿ الشكؿ القانكني لمشركات

المادة  /919/تحكيؿ الشكؿ القانكني لمشركات التضامنية
كالتكصية1

 /1يحؽ الم شركة تضامنية اف تحكؿ شػكميا القػانكني إلػى شػركة تكصػية كبػالعكس كذلػؾ باتبػاع

االجراءات التالية:

 /تقديـ طمب مكق مف قبؿ جمي الشركاء إلى امانة السجؿ التجارم
مرفقا بو مايمي:

أ /صؾ تعػديؿ عقػد الشػركة القائمػة مػ مراعػاة اتمػاـ اجػراءات كأكضػاع تأسػيس الشػركة التػي يػتـ

التحكؿ الييا1

ب /تقرير مف جية محاسبية ذات خبرة أك شركة محاسبة معتمدة مف

الكزارة يتضمف تقدي ار فعميا لقيمة الشركة القائمة كبيانا بمكجكداتيا كمطاليبيا بتاري التحكيؿ1
ج /الئحة صادرة عف محاسب الشركة تتضمف اسماء دائني الشركة كمقدار ديف كؿ منيـ1

 /9يحؽ الم شركة تضامنية أك تكصية اف تغير شكميا القانكني بعد ثالث سػنكات عمػى االقػؿ مػف

شيرىا بتحكيمو إلى شركة محدكدة مسؤكلية أك شركة مساىمة مغفمة باتباع االجراءات التالية:

 /1اف يقدـ جمي الشػركاء طمبػا مكقعػا مػنيـ إلػى الػكزارة لمتصػديؽ عمػى النظػاـ االساسػي لمشػركة

التػػي سػػيتـ التحػػكؿ الييػػا مػػ اسػػباب التحكيػػؿ كمتضػػمنا المعمكمػػات التػػي يكجػػب ىػػذا المرسػػكـ
التشريعي ايرادىا في طمب تأسيس الشركة المطمكب التحكؿ الييا كيرفؽ بالطمب مايمي:

أ /النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية أك المسػػاىمة المغفمػػة المطمػػكب التحػػكؿ الييػػا
كطمػػب بالتصػػديؽ عميػػو كفقػػا لمقكاعػػد المتعمقػػة بطمػػب تأس ػيس الشػػركات المحػػدكدة المسػػؤكلية أك
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المساىمة المغفمة1

ب /ميزانية الشركة طالبة التحكيؿ لكؿ مف ثالث السنكات االخيرة مصدقة مف محاسب قانكني1

ج /تقرير مف جية محاسبية سكرية ذات خبرة أك مف شػركة محاسػبة معتمػدة مػف الػكزارة يتضػمف

تقدي ار لقيمة الشركة كبيانا بمكجكداتيا كمطالبييا1

د /الئحة صادرة عف محاسب الشركة تتضمف اسماء دائني الشركة كمقدار ديف كؿ منيـ1

 /9يعتبر صافي مكجكدات الشركة طالبة التحكيػؿ كفقػا لتقريػر التقػدير حصػة عينيػة فػي رأس مػاؿ

الشركة المحدكدة المسؤكلية أك المساىمة المغفمة المطمكب التحكؿ الييا كتخض الحكاميا1
 /3يتـ التصديؽ عمى تكاقي الشركاء اماـ الكاتب بالعدؿ أك اماـ ام جية يحددىا الكزير1

المادة  /913/اعالف التحكيؿ

 /1يجػػب عمػػى الشػػركة التضػػامنية أك التكصػػية نشػػر اعػػالف التحكيػػؿ متضػػمنا المعمكمػػات الكاجػػب

ايرادىا في طمب التحكيؿ م الئحة الدائنيف في صحيفتيف يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ1

 /9يحؽ لمدائنيف الذيف يبم مجمكع ديكنيـ ما ال يقؿ عػف  11بالمئػة مػف ديػكف الشػركة كفقػا لمػا

ىك كارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعكل اماـ المحكمة المختصة فػي مركػز الشػركة خػالؿ

ثالثػػيف يكمػػا مػػف تػػاري االعػػالف عػػف التحكيػػؿ فػػي الصػػحؼ الخػػر مػػرة كذلػػؾ البطػػاؿ قػرار التحكيػػؿ

عندما يككف مػف شػأنو االضػرار بمصػالحيـ  ،كالتسػرم المػدة المحػددة بحػؽ الػدائنيف الػذيف ال يػرد

اسميـ في االعالف1

 / 3لممحكمة اف تقرر كقؼ تنفيذ قرار التحكيؿ لحيف البت بالدعكل1

 /4تنظر المحكمة بالدعكل عمى كجو السرعة كتعقد جمساتيا كؿ  79ساعة عمى االكثر1
 / 5يككف قرار محكمة االستئناؼ الذم يصدر في الدعكل مبرما1

 /6اذا لػػـ يػػتـ تبمي ػ امػػيف السػػجؿ التجػػارم فػػي حػػاؿ كػػاف التحػػكؿ مػػف شػػركة تضػػامف إلػػى شػػركة
تكصػػية أك بػػالعكس أك تبمي ػ الػػكزارة عػػف تحػػكؿ شػػركة التضػػامف أك التكصػػية إلػػى شػػركة محػػدكدة

المسؤكلية أك مساىمة مغفمة ق ار ار يكقؼ تنفيذ قرار تحكيؿ الشكؿ القانكني لمشػركة كفقػا لمػا سػمؼ

بيانو خالؿ خمسة كاربعيف يكما مف تاري نشر اعالف التحكؿ في الصحؼ الخر مرة  ،يقػكـ امػيف

السجؿ بتسجيؿ الشكؿ القانكني الجديد لمشركة سكاء كانت شركة تضامف أك تكصػية كتقػكـ الػكزارة

بالمصادقة عمى النظاـ االساسػي لمشػركة المحػكؿ الييػا سػكاء كانػت شػركة محػدكدة المسػؤكلية أك
مساىمة1

المادة /914/تحكيػؿ الشػكؿ القػانكني لمشػركات المحػدكدة المسػؤكلية كالشػركات المسػاىمة المغفمػة
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الخاصة إلى شركة مساىمة عامة

لمشركة المحدكدة المسػؤكلية ككػذلؾ لمشػركة المسػاىمة المغفمػة الخاصػة اف تغيػر شػكميا القػانكني

بعد ثالث سنكات عمى االقؿ مف شيرىا بتحكيمو إلى شركة مساىمة مغفمة عامػة باتبػاع االجػراءات

التالية:

 /1اف تتخػػذ الييئػػة العامػػة لمشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية أك الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة لمشػػركة

المساىمة المغفمة الخاصة ق ار ار بتعديؿ شكميا القانكني كتحكيمو إلى شركة مساىمة مغفمة عامة1

 / 9اف تقػػػدـ الشػػػركة ذات العالقػػػة طمبػػػا إلػػػى الػػػكزارة لمتصػػػديؽ عمػػػى النظػػػاـ االساسػػػي لمشػػػركة

المسػاىمة المغفمػة العامػػة التػي سػيتـ التحػػكؿ الييػا مػ بيػاف اسػباب التحكيػػؿ متضػمنا المعمكمػػات

التػػي يكجػػب ىػػذا المرسػػكـ التشػػريعي ايرادىػػا فػػي طمػػب تأسػػيس الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة العامػػة
كتكزي رأس الماؿ في ىذه االخيرة كيرفؽ بالطمب مايمي:

أ /النظاـ االساسي لمشركة المساىمة المغفمة العامػة كطمػب التصػديؽ عميػو كفقػا لمقكاعػد المتعمقػة
بطمب تأسيس الشركة المساىمة المغفمة العامة1

ب /ميزانية الشركة ذات العالقة لكؿ مف السنكات الثالث السابقة لطمب التحكيؿ ،مصدقة مف مدقؽ

حسابات الشركة شريطة اف تككف الشركة قد حققت ارباحا صافية خالؿ السنتيف االخيرتيف1
ج /بياف بأف رأسماؿ الشركة مدفكع بالكامؿ1

د /تقرير مف جية محاسبية سػكرية ذات خبػرة أك مػف شػركة محاسػبة معتمػدة مػف الػكزارة المعنيػة
يتضمف تقدي ار لقيمة الشركة كبيانا بمكجكداتيا كمطاليبيا1

ىػ /الئحة صادرة عف مدقؽ حسابات الشركة تتضمف اسماء دائني الشػركة طالبػة التحكيػؿ كمقػدار

ديف كؿ منيـ كعناكينيـ1

 /3يعتبر صافي مكجكدات الشركة التي يجرم تحكيميا كفقا لتقرير التقدير ،حصػة عينيػة فػي رأس

ماؿ الشركة المساىمة المغفمة العامة كتخض الحكاميا1

 /4كيجكز لمشركة المحدكدة المسؤكلية تحكيؿ شكميا القانكني إلى شركة تضامنية أك تكصية1

 /5تصػػدر الػػكزارة قرارىػػا بالمصػػادقة عمػػى النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة المطمػػكب التحػػكؿ الييػػا كفقػػا

لممكاعيد كاالجراءات المتعمقة بطمب تأسيس الشركات المساىمة المغفمة أك المحدكدة المسؤكلية1

كيخض االعتراض عمى قػ اررات الػكزارة بػرفض التحكيػؿ لػنفس االجػراءات كالميػؿ التػي تطبػؽ عمػى
رفض المصادقة عمى النظاـ االساسي1
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 /6اليعتد بالشكؿ القانكني الجديد لمشركة مػالـ تػتـ اجػراءات الشػير المقػررة بمكجػب ىػذا المرسػكـ

التشريعي1

المادة  /915/تحكيؿ الشكؿ القانكني لمشركات المساىمة المغفمة الخاصة إلى محػدكدة المسػؤكلية

كبالعكس لمشركة المساىمة المغفمة الخاصة اف تغير شكميا القػانكني بتحكيمػو إلػى شػركة محػدكدة

المسؤكلية أك العكس باتباع االجراءات التالية:

 /1اف تتخذ الييئة العامة غير العادية لمشركة المساىمة المغفمة الخاصة أك الييئة العامة لمشركة

المحدكدة المسؤكلية ق ار ار بتعديؿ شكميا القانكني1

 /9اف تقدـ الشركة ذات العالقة طمبا إلى الكزارة لمتصديؽ عمى النظاـ االساسي لمشركة التي سيتـ

التحػػكؿ الييػػا مػ بيػػاف اسػػباب التحكيػػؿ متضػػمنا المعمكمػػات التػػي يكجػػب ىػػذا المرسػػكـ التشػػريعي
ايرادىا فػي طمػب تأسػيس الشػركة المػراد التحػكؿ الييػا كتكزيػ رأس المػاؿ فػي ىػذه االخيػرة كيرفػؽ
بالطمب مايمي:

أ /النظاـ االساسي لمشركة ذات العالقة كطمب التصديؽ عميو كفقا لمقكاعد المتعمقة بطمػب تاسػيس

الشركة المذككرة1

ب /تقرير مف جية محاسبية سكرية ذات خبرة أك مف شػركة محاسػبة معتمػدة مػف الػكزارة المعنيػة
يتضمف تقدي ار لقيمة الشركة كبيانا بمكجكداتيا كمطاليبيا1

ج /الئحة صادرة عف مدقؽ حسابات الشركة تتضمف اسماء دائني الشػركة طالبػة التحكيػؿ كمقػدار

ديف كؿ منيـ كعناكينيـ1

 /3يعتبر صافي مكجكدات الشركة التي يجرم تحكيميا كفقػا لتقريػر التقػدير حصػة عينيػة فػي راس

ماؿ الشركة المراد التحكؿ الييا كتخض الحكاميا1

 /4يجػكز لمشػػركات المسػػاىمة المغفمػة العامػػة المرخصػػة كفػؽ قػػانكف الصػرافة كخػالؿ فتػػرة سػػرياف

قانكف الشركات رقـ /3/لعاـ  9118اف تحكؿ شكميا القانكني إلى شركة مساىمة مغفمة خاصػة أك
شركة محدكدة المسؤكلية كفقا لالجراءات الكاردة اعاله1

 /5تصػػدر الػػكزارة قرارىػػا بالمصػػادقة عمػػى النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة المطمػػكب التحػػكؿ الييػػا كفقػػا

لممكاعيد كاالجراءات المتعمقة بطمب تأسيس الشركات المساىمة المغفمة أك المحدكدة المسؤكلية1

كيخض االعتراض عمى قػ اررات الػكزارة بػرفض التحكيػؿ لػنفس االجػ ارءات كالميػؿ التػي تطبػؽ عمػى
رفض المصادقة عمى النظاـ االساسي1

 /6ال يعتد بالشكؿ القانكني الجديد لمشركة مالـ تتـ اجراءات الشػير المقػررة بمكجػب ىػذا المرسػكـ
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التشريعي1

المػػادة  /916/تحكيػػؿ الشػػكؿ القػػانكني لشػػركات القطػػاع العػػاـ إلػػى شػػركات مسػػاىمة مغفمػػة عامػػة
يجكز لممؤسسات كالشركات االقتصادية العامة اف تحكؿ شكميا القانكني إلى شركة مساىمة مغفمة

عامة كذلؾ باتباع االجراءات التالية:

 /1اف تحصؿ عمى مكافقة مجمػس الػكزراء كالجيػة التابعػة ليػا ،كيصػدر قػرار عػف مجمػس الػكزراء
بتحكيميا بناء عمى اقتراح الكزير المختص تحدد فيو الضكابط التي تخض ليا الشركة بعد التحػكؿ

كتتكلى الحككمة اتخاذ االجراءات القانكنية لتنفيذ ذلؾ1

 /9يخض تحكيؿ الشكؿ القانكني لمشركات العامة (المممككػة لمدكلػة) إلػى شػركات مسػاىمة مغفمػة

عامة لمقكاعد كاالنظمة المتعمقة بيذا الخصكص1

المادة  /917/بقاء الشخصية االعتبارية لمشركة

اليترتػػب عمػى تعػػديؿ الشػػكؿ القػػانكني لمشػػركة عنػػدما يجػػرم تحكيمػػو إلػػى شػػكؿ جديػػد ام تغييػػر فػػي

شخصػػيتيا االعتباريػػة بػػؿ تبقػػى لمشػػركة شخصػػيتيا االعتباريػػة السػػابقة كتحػػتفظ بجمي ػ حقكقيػػا
كتككف الشركة الناتجػة عػف التحػكؿ مسػؤكلة عػف جميػ التزاماتيػا السػابقة عمػى التحكيػؿ اسػتنادا

لالحكاـ كالقكاعد التي تحكـ مسؤكليتيا حيف نشؤ االلتزاـ1
الباب العاشر

اندماج الشركات

المادة  /918/اندماج الشركات

 / 1لمشركة اف تندم في شركة اخرل سكرية كفقا لالجراءات الكاردة في ىذا الباب كتمؾ المتعمقػة
بتعديؿ العقد أك النظاـ االساسي1

 / 9يتـ الدم اما بأف تندم شركة ( الشػركة المندمجػة) بشػركة اخػرل ( الشػركة الدامجػة) بحيػث
تنقضي الشركة المندمجة كتزكؿ شخصيتيا االعتبارية كتبقى الشػركة الدامجػة كحػدىا القائمػة بعػد

الدم أك باندماج شركتيف لتأسػيس شػركة جديػدة تكػكف ىػي الشػركة الناتجػة عػف االنػدماج بحيػث

تنقضػػي الشػػركتاف المنػػدمجتاف كتػػزكؿ شخصػػيتيما االعتباريػػة اعتبػػا ار مػػف تػػاري شػػير الشػػركة

الناتجة عف الدم 1

المادة  /919/الشركات التي يحؽ ليا االندماج

/ 1يجكز لمشركات ذات الشكؿ القانكني الكاحد االندماج ببعضيا1

 /9يجكز لمشركات ميما كاف شكميا القانكني االندماج لتشكيؿ شركة جديدة1
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 / 3يجكز لمشػركات التضػامنية كالتكصػية االنػدماج بشػركات محػدكدة المسػؤكلية أك مسػاىمة كمػا

يجكز لمشركة المحدكدة المسؤكلية االندماج بشركة مساىمة أك العكس1

 / 4تعفػػػى الشػػػركات المندمجػػػة كالشػػػركاء فييػػػا كمسػػػاىمكىا كالشػػػركات المنػػػدم فييػػػا كالشػػػركات

الناجمػػة عػػف االنػػدماج مػػف جميػ الضػرائب كالرسػػكـ بمػػا فػػي ذلػػؾ رسػػكـ نقػػؿ الممكيػػة لممكجػػكدات
الثابتػػة كالمنقكلػػة كالحقػػكؽ المعنكيػػة بكافػػة انكاعيػػا التػػي تترتػػب عمػػى االنػػدماج امػػا اذا تػػـ دخػػكؿ
شركاء جدد في الشركة فيكمفكف بالضريبة كالرسـ كما في حاؿ تأسيسيا ألكؿ مرة.

 / 5اما اذا ترافقت عممية االندماج باعادة تقدير فاف الفركقات االيجابية الناتجة عف اعادة التقدير

تخضػ الحكػػاـ المرسػػكـ التشػػريعي /61/لعػػاـ  9117خػػالؿ فتػػرة سػػريانو امػػا اذا كانػػت خػػارج فتػػرة

سرياف المرسكـ التشريعي المذككر فتخض لمضريبة اذا اقفمت في حساب راس الماؿ1

المادة  /991/اجراءات االندماج يجب عمى الشركات الراغبة باالندماج اتباع االجراءات التالية:

 / 1اتخاذ الشركة المندمجة ق ار ار باندماج يصدر عف الجيػة التػي يحػؽ ليػا تعػديؿ العقػد أك النظػاـ

االساسي لمشركة1

 / 9اتخػاذ الشػػركة المندمجػة قػ ار ار بالمكافقػة عمػػى اتفاقيػة الػػدم التػي يجػػب اف يحػدد فييػػا شػػركط

ككيفيػػة تكزيػػ راس المػػاؿ فػػي الشػػركة الدامجػػة أك الشػػركة الجديػػدة بعػػد االنػػدماج كتصػػدر ىػػذه

المكافقة عف الجية التي يحؽ ليا تعديؿ العقد أك النظاـ االساسي لمشركة المندمجة1

 / 3اتخاذ الشركة الدامجػة قػ ار ار باالنػدماج كبزيػادة راسػماليا بقيمػة الشػركة المندمجػة عمػى االقػؿ،

يصدر عف الجية التي يحؽ ليا تعديؿ العقد أك النظاـ االساسي لمشركة1

 / 4اتخػػاذ الشػػركة الدامجػػة ق ػ ار ار بالمكافقػػة عمػػى اتفاقيػػة الػػدم التػػي يجػػب اف تحػػدد فييػػا شػػركط

االنػدماج ككيفيػة تكزيػ رأس المػاؿ فػي الشػركة الدامجػة 1كتصػدر ىػذه المكافقػة عػف الجيػة التػي
يحؽ ليا تعديؿ العقد أك النظاـ االساسي لمشركة الدامجة1

 / 5تقديـ طمب التصديؽ عمى النظاـ االساسػي لمشػركة الجديػدة أك عمػى النظػاـ االساسػي لمشػركة

الدامجػػة بعػػد تعديمػػو تبعػػا لمػػدم إلػػى الػػكزارة كفػػؽ االجػراءات كالقكاعػػد المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا

المرسكـ التشريعي1

 / 6تعتبر قيمة الشركة المندمجة استنادا لتقرير الجية التي قامت بتقييميا حصة عينية فػي راس

مػػػاؿ الشػػػركة الدامجػػػة أك الشػػػركة الناتجػػػة عػػػف االنػػػدماج كتخضػػػ الحكػػػاـ الحصػػػص أك االسػػػيـ

العينية1

 / 7تعفػػى الشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة المندمجػػة المدرجػػة اسػػيميا فػػي االسػكاؽ الماليػػة مػػف تقػػديـ
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التقرير لتقدير قيمتيا اذا تـ الدم كفقا لسعر السيـ في ىػذه االسػكاؽ كال تخضػ فػي ىػذه الحالػة

اسػػيـ الشػػركة الدامجػػة أك اسػػيـ الشػػركة الناتجػػة عػػف الػػدم التػػي تػػـ اصػػدارىا بقيمػػة الشػػػركة
المندمجة الحكػاـ االسػيـ العينيػة كمػا ال يحػؽ لػدائني ىػذه الشػركة االعتػراض عمػى قػرار الػدم أك
اقامة الدعكل كفقا الحكاـ ىذه المادة كما ال تخضػ اسػيـ الشػركة المسػاىمة المغفمػة الناتجػة عػف

الػػدم فػػي ىػػذه الحالػػة إلػػى الحظػػر عمػػى تػػداكؿ اسػػيـ المؤسسػػيف بالنسػػبة لمشػػركات المندمجػػة
المؤسسة1

المادة  /991/االعالف عف االندماج

 / 1عندما تككف الشركة الدامجة أك الشركة الجديدة الناتجة عف الػدم ذات شػكؿ قػانكني يختمػؼ

عف تمؾ التي لمشركات المندمجة يجب نشر اعالف الدم م الئحة الدائنيف كفقا لتقريػر محاسػبي

الشركة أك مدققي حساباتيا في صحيفتيف يكميتيف كلمرتيف عمى االقؿ1

 /9ليس لمػكزارة تصػديؽ النظػاـ االساسػي لمشػركات المحػدكدة المسػؤكلية الدامجػة أك الناتجػة عػف

الدم قبؿ التحقؽ مف نشر اعالف الدم 1

 /3يحؽ لمدائنيف الذيف يبم مجمكع دينيـ ما اليقؿ عف  11بالمئة مف ديكف الشركة كفقا لمػا ىػك

كارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعكل اماـ المحكمة المختصة في مركز الشركة أك مكطنيا

المختار خػالؿ ثالثػيف يكمػا مػف تػاري االعػالف عػف الػدم فػي الصػحؼ كذلػؾ البطػاؿ قػرار الػدم

الذم مف شأنو االضرار بمصالحيـ 1كال تسرم المدة المحددة بحؽ الدائنيف الذيف اليرد اسميـ فػي
االعالف1

 / 4لممحكمة اف تقرر كقؼ تنفيذ قرار الدم لحيف البت بالدعكل1

 / 5تنظر المحكمة بالدعكل عمى كجو السرعة ،كتعقد جمساتيا كؿ  79ساعة عمى االكثر1
 / 6يككف قرار محكمة االستئناؼ الذم يصدر في الدعكل مبرما1

 / 7في حاؿ لـ يتـ تبمي الكزارة ق ار ار بكقؼ تنفيذ قرار انػدماج الشػركة كفقػا لمػا سػمؼ بيانػو خػالؿ

خمسة كاربعيف يكما مف تاري نشر اعالف الػدم فػي الصػحؼ الخػر مػرة تقػكـ الػكزارة بالمصػادقة

عميو1

 / 8ال تسرم مدة نشر اعال ف التحكؿ أك االندماج المذككرة في الفقرة السابقة عمى الشركات طالبة

التحكيؿ أك االندماج اذا لـ تظير بياناتيا المالية مديكنيػة لمغيػر كاثبػت ذلػؾ بمكجػب كثيقػة صػادرة
عف محاسب الشركة كمصدقة مف مدقؽ الحسابات1

المادة  /999/الخمؼ القانكني
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تعتبػػر الشػػركة الدامجػػة أك الناتج ػة عػػف االنػػدماج خمفػػا قانكنيػػا لمشػػركات المندمجػػة كتنتقػػؿ كافػػة

الحقكؽ كااللتزامات لمشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أك الناتجة عف االندماج1
الباب الحادم عشر

المادة /993/

احكاـ عامة

 /1م مراعاة االحكاـ المنصكص عمييا في القكانيف الخاصة يحدد الحد االدنى لرأسماؿ كػؿ شػركة

مف الشركات المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي بقرار مف الكزير1

 / 9م ػ مراعػػاة االحكػػاـ المنصػػكص عمييػػا فػػي الق ػكانيف الخاصػػة تحػػدد بق ػرار مػػف الػػكزير نسػػبة

مشاركة أك مساىمة غير السكرييف في الشركات المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ التشريعي1

 /3يسمح لمشركات ايا كاف نكعيػا بتحكيػؿ اسػتحقاقات الشػركاء كالمسػاىميف غيػر السػكرييف فييػا

إلػػى الخػػارج كالناجمػػة عػػف حصػػيمة اعمػػاؿ الشػػركة أك تصػػفيتيا اسػػتنادا إلػػى حسػػاباتيا كميزانيتيػػا

الختامية المصدقة اصكال كذلؾ بمكجب تعميمات تصدر عف الجيات المختصة1
المادة  /994/تكفيؽ أكضاع الشركات

 -1عمى الشركات القائمة بتاري نفاذ ىػذا المرسػكـ التشػريعي تكفيػؽ أكضػاعيا كاجػراء التعػديالت

الالزمػػة عمػػى عقػػكد تأسيسػػيا كانظمتيػػا االساسػػية خػػالؿ سػػنتيف مػػف تػػاري نفػػاذ ىػػذا المرسػػكـ

التشريعي1

 -9يطمػػب امػػيف السػػجؿ التجػػارم مػػف المحكمػػة المختصػػة التػػي يكجػػد فػػي دائرتيػػا مركػػز الشػػركة

الرئيسي حؿ ام شركة ال تكفؽ أكضاعيا كعقكدىا كانظمتيا م احكاـ ىذا المرسكـ التشريعي بعػد

التاري المذككر اعاله1

الباب الثاني عشر
احكاـ ختامية

المادة  /995/رقابة الكزارة..

 1 1يحػػؽ لػػكزارة االقتصػػاد كالتجػػارة اف تراقػػب الشػػركات المسػػاىمة المغفمػػة كالقابضػػة كالمحػػدكدة

المسؤكلية كالتضػامنية كالتكصػية فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بتنفيػذ احكػاـ ىػذا المرسػكـ التشػريعي كالنظػاـ

االساسي ليذه الشركات كعقكد تاسيسيا1

 -9كيحؽ ليا اف تبم النيابة العامة عف كؿ مخالفة تشكؿ جرما لمالحقة المسؤكليف قضائيا1

 -3كيحػػؽ لمػػكزارة اف تكمػػؼ فػػي كػػؿ كقػػت جيػػة محاسػػبية سػػكرية أك شػػركة محاسػػبة معتمػػدة مػػف
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الكزارة المعنية ذات خبرة تنتدبيا لمقياـ بتػدقيؽ حسػابات الشػركة كقيكدىػا كدفاترىػا كسػائر اعماليػا
كتقديـ تقرير بذلؾ إلى الكزارة ،كتصدر الكزارة التعميمات المتعمقة بالجية التي تتحمؿ نفقات تدقيؽ

الحسابات1

 -4كلمػكزارة اف تصػدر القػ اررات كالتعميمػػات كالنمػاذج لتنفيػذ احكػاـ ىػػذا المرسػكـ التشػريعي ،كعمػػى

الشركات اف تعمؿ بمقتضاىا1

 -5يجػػكز لمػػكزارة اف تض ػ التعميمػػات الالزمػػة لتصػػنيؼ اغ ػراض كنشػػاطات لمشػػركات المنصػػكص

عمييا في ىذا المرسػكـ التشػريعي ،كاف تحػدد نسػب التممػؾ لمشػركاء (السػكرييف أك االجانػب) فييػا
بحسب النشػاط الػذم ستمارسػو ،كاف تصػنؼ االغػراض كالنشػاطات التػي يمكػف ممارسػتيا مػف قبػؿ

غير السكرييف1

المادة /996/

 -1يحػػدد رسػػـ التصػػديؽ عمػػى النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة المحػػدكدة المسػػؤكلية بعشػػرة االؼ ليػػرة

سكرية1

 -9يحػػدد رسػػـ التصػػديؽ عمػػى النظػػاـ االساسػػي لمشػػركة المسػػاىمة المغفمػػة العامػػة أك الخاصػػة
بخمسة كعشريف الؼ ليرة سكرية1

 -3يحدد رسـ منح صكرة طبؽ االصؿ عف النظاـ االساسي لمشركة بمبم

خمسمئة ليرة سكرية1

 -4يحدد رسـ منح صػكرة طبػؽ االصػؿ عػف التعػديالت الطارئػة عمػى االنظمػة االساسػية لمشػركات

بمبم ثالثمئة ليرة سكرية1

 -5تصػػدر بقػػػرار مػػف الػػػكزير بػػػدؿ اتعػػاب تقػػػديـ خػػدمات لقػػػاء دراسػػػة عقػػكد الشػػػركات كانظمتيػػػا

االساسية كالتعديالت التي تط أر عمييا  ،كتسدد ىذه البػدالت فػي حسػاب مديريػة الشػركات كتصػرؼ

بقرار مف الكزير لتأميف بػرام التػدريب كمسػتمزمات العمػؿ كتعكيضػات بنسػبة  95بالمئػة لمعػامميف
بالمديرية1

 -6تحدد تعكيضات ممثؿ الكزارة عف حضكر اجتماعات الييئػات العامػة بقػرار مػف كزيػر االقتصػاد

كالتجارة1

 -7كيجكز بقرار مػف الػكزير تعػديؿ المبػال المػذككرة فػي الفقػرات اعػاله مػف ىػذه المػادة زيػادة أك

نقصانا كمما رأل ذلؾ مناسبا1

المادة /997/

 -1ينيى العمؿ بأحكاـ قانكف الشركات رقـ  /3/لعاـ 1 /9118/
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 -9ينشر ىذا المرسكـ التشريعي في الجريدة الرسمية كيعتبر نافذا

مف تاري صدكره1

دمشؽ في  /1439/3/11/ىجرم ،المكافؽ ؿ /9111/9/14/ـ1
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