قانون رقم (  ) 22لسنة 7991م
بشأن الشــركــات التجــاريــــة

(*)

باسم الشعب :
رئيس الجمهوريـة :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ()43لسنة 7997م بشأن الشركات التجارية. وبعد موافقة مجلس النــواب.(أصدرنا القانون اآلتي نصه)
الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ( : )7يسمى هذا القانون (قانون الشركات التجارية) .
مادة ( : )2يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم ينص على خالف ذلك.
ـ الجمهوريــــة  :الجمهورية اليمنية.
ـ الوزيــــــــــر  :وزير التموين والتجارة
ـ الـــــــــوزارة  :وزارة التموين والتجارة
ـ السجـــــــــل  :السجل التجاري
ـ نظام الشركـة  :النظام األساسي للشركة
ـ العقــــــــــد  :عقد تأسيس الشركة
ـ أمين السجل  :أمين السجل التجاري المكلف بتسجيل التجار والشركات التجارية في وزارة التموين والتجارة
ـ المراقـــــب  :هو مدير عام اإلدارة العامة للشركات.
ـ المحكمــة  :الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصها البت في القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون.
ـ الشركــــة  :أي شركة تجارية  ،ويتحدد نوعها حسب سياق النص.
ـ الجمعية العامة  :الهيئة العامة للمساهمين.
ـ الشركة األجنبية :أي شركة يكون مركزها الرئيسي أو تكون مؤسسة خارج الجمهورية.
مادة ( : ) 4يعتبر هذا القانون جزءا من قانون التجاارة وتساري أحكاماه علاى جمياع الشاركات التجارياة المؤسساة
في الجمهورية والواردة في هذا القانون أو يقع فيها مركزها الرئيسي.

(*) عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت :
-

بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( )51لسنة 5111م .

بالقانون رقم ( )51لسنة 1005م .

مااادة (7 : )3ـ ا الشااركات التجاريااة عقااد يلتاازم بمقتضاااك ش صااان أو أكهاار يشااترع كاال ماانهم فااي مشاااريع الشااركة
التجارية بحصة من مال أو عمل  ،ويقتسم مع غيرك ما ينشأ عن هذك المشاريع من ربح أو خسارة.
 -2يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقا ً ألحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن يارف
تسجيل أية شركة مؤلفة خالفا ألحكامه  ،وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يهبت أنهاا مؤلفاة طبقاا ً
للقانون.
ماادة ( : )5يفساار أي نااص ورد فاي العقااد أو النظااام وفقاا ً لماا ورد فااي أحاادهما ويسااتكمل باالرجوع إلااى أحكااام هااذا
القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بما ال يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون.
مادة ( 7 : )6ـ ال يجوز تسجيل شركة باسم شركة أخرى مسجلة في الجمهورية قبلها أو باسم يشبهه بدرجاه تاؤدي
إلى االلتباس أو الغش.
 - 2يستهنى من حكم الفقرة السابقة الشركات ذات األسماء المتماثلة أو المتشابهة والمساجلة قبال صادور
هذا القانون وللمحكمة الم تصة وحدها الفصل في النزاع الناشئ عن التماثل أو التشابه في األسماء.
مااادة ( -7 : )1مااع مراعاااة أحكااام المااادة ( )6ماان هااذا القااانون تعتباار جميااع الشااركات المسااجلة بمقتضااى القااوانين
النافااذة فااي الجمهوريااة قباال العماال بهااذا القااانون قائمااة بشااكل مشااروع علااى أن تعاادل أوضاااعها مااع
أحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذك وإال أعتبرت غير مسجلة.
 -2يحق لمجاالس إدارة الشاركات المسااهمة والشاركات ذات المساؤولية المحادودة تعاديل أحكاام أنظمتهاا
وعقودها الم الفة لهذا القاانون وكاذلك إضاافة األحكاام التاي يقتضايها هاذا القاانون دون الرجاوع إلاى
جمعياتها العامة خالل فترة التعديل المحددة في الفقرة السابقة من هذك المادة علاى أن يحايا المجلاس
الجمعيات العامة علما ً بذلك في أول اجتماع تعقدك.
 -4ت ضااع إجااراءات تع اديل أوضاااع الشااركات وفق اا ً ألحكااام هااذا القااانون لألحكااام واإلجااراءات ال اصااة
بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه.
مادة ( : )8يجب أن يكون غرض الشركة التجارية عمالً تجاريا ً مشروعا ً وال يكون م الفا ً للقوانين النافذة.
مادة ( : )9تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من النوعين التاليين من الشركات :
أ -شركات األش اص وتضم الشركات التالية :
 -7شركة التضامن.
 -2شركة التوصية البسيطة.
 -4شركة المحاصة.
ب -شركات األموال وتضم الشركات التالية :
 -7شركة المساهمة.
 -2شركة التوصية باألسهم.
 -4الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ج -مع عدم اإلخالل بما ورد في القوانين النافذة فان كل شاركة ال تت اذ أحاد هاذك األشاكال تعتبار باطلاة وال
يجااوز تسااجيلها علااى أن يكااون األش ا اص الااذين تعاقاادوا باساامها مسااؤولين ش صاايا ً تجاااك بعضااهم
ومسؤولين ش صيا ً بالتضامن تجاك الغير عن اإللتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
مااادة ( : )71يجااب إثبااات جميااع الشااركات التجاريااة باسااتهناء شااركات المحاصااة بعقااد مكتااوب ويجااوز للغياار عنااد
اإلقتضاء أن يهبت بجميع وسائل اإلثبات وجود الشركة أو وجود أي نص ي تص بها وال يجوز للشاركاء
اإلحتجاج بالبطالن تجااك الغيار  ،كماا يجاوز للغيار اإلحتجااج باالبطالن فاي مواجهاة الشاركاء  ،وإذا حكام
بالبطالن بنا ًء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه ويكون األشا اص الاذين تعاقادوا
معه باسم الشركة مسؤولين ش صيا ً وبالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن هذا العقد.
مااادة ( : )77تتمتااع جميااع الشااركات التجاريااة المؤلفااة بموجااب هااذا القااانون باسااتهناء شااركة المحاصااة بالش صااية
اإلعتبارية.
مادة ( 7 : )72ـ تسري أحكام هذا القانون على كل شركة تؤسس أو تت ذ مركزها الرئيسي في الجمهورية .
 - 2تسري على الشركات األجنبية التي تزاول نشاطها في الجمهورية عن طريق فتح فرع أو وكالاة فيهاا
أحكام القانون ال اص بالشركات األجنبية ووكاالتها.
مادة (7 : )74ـ مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون من أسباب خاصة النحالل بعا
تنحل الشركة كذلك ألحد األسباب العامة اآلتية:

أناواع الشاركات

أ -إذا انقضت مدتها المحددة في العقد ولم تجدد.
ب -إذا انتهى المشروع الذي أسست الشركة إلتمامه بدون تحديد مدة لها.
ج -إذا زال موضوع المشروع الذي أسست الشركة من أجله.
د -إذا أتفق جميع الشركاء على حل الشركة شريطة الوفاء بجميع التزاماتها.
 - 2يجوز للمحكمة الم تصة أن تقضي بحل الشركة ألسباب عادلة بنا ًء على طلب الشركاء أو أحدهم.
الباب الهاني
شركات األش اص
الفصل األول
شركات التضامن
مادة ( : ) 73شركة التضاامن هاي الشاركة التاي يكاون جمياع الشاركاء فيهاا مساؤولين بصافة ش صاية وبالتضاامن
والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها.
مادة ( 7: )75ـ يتألف اسم شاركة التضاامن مان أساماء جمياع الشاركاء وألقاابهم أو مان ألقاابهم فقاا أو مان أساماء
وألقاااب عاادد ماانهم مااع إضااافة عبااارة (وشااركاك) أو وشااركامهم أو مااا هااو فااي معناهااا  ،ويجااب علااى
الدوام أن يتوافق اسم الشركـــة مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحاليـة.
 - 2ال يجااوز لشااركة التضااامن إدراج أي ش ا ص غياار شااريك فااي اساام الشااركة إالر بعااد موافقااة الااوزارة
وصاحب الشأن كتابة.
 - 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة األولى من هذك المادة يجوز إدخال إسما ً مبتكراً إلى إسم الشركة.

مادة (7 : )76ـ ال يجوز أن يتضمن إسام شاركة التضاامن عباارة (محادودة) أو (محادودة المساؤولية) أو (محادودة
بالتضامن) أو ما فاي معناهاا  ،وال يجاوز تساجيل شاركة التضاامن فاي ساجل الشاركات أو شاهرها فاي
السجل التجاري إذا تضمن إسمها مهل هذك العبارات.
 - 2يجوز تغيير إسم الشركة على أن يتوافق إسمها الجديد مع مضمونها وفقاا ً ألحكاام الماادة الساابقة وال
يااؤثر هااذا التغيياار فااي حقوقهااا أو إلتزاماتهااا قجباال الغياار ويجااب أن يسااجل التغيياار فااي سااجل الشااركات
والسجل التجاري .
مادة (7 : )71ـ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا ً إما على وثيقة عادية أو رسمية موثقة لدى جهة رسمية.
 - 2إذا كان عقد الشركة مكتوبا ً على وثيقاة عادياة وجاب أن تكتاب مان الوثيقاة نساخ بقادر عادد الشاركاء
يحتفظ كل منهم بنس ة.
 - 4يجااب أن يكتااب أي تعااديل طاارأ علااى عقااد الشااركة ويبلا المراقااب عاان أيااة تعااديالت تطاارأ علااى العقااد
ويشهر في السجل التجاري.
مادة (7 : )78ـ إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصته فاي الشاركة عماالً وجاب علياه أن يقاوم بال ادمات التاي تعهاد
بها وعليه أن يقدم كشفا ً بما كسبه إعتباراً من مزاولة العمل الذي قدم كحصة في الشركة.
 - 2ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من سمعة مالية.
 - 4إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هاي دياون لاه فاي ذماة الغيار فاال ينقضاي التزاماه للشاركة إال إذا
أستوفيت هذك الديون من قبل الشركة ويكون الشاريك مساؤوالً عان تعاوي الضارر إذا لام تاوف هاذك
الديون عند استحقاقها.
 - 3إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائاه مان خساارة كاان العقاد بااطالً
إنما يجوز اإلتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عملاه مان ال ساارة إذا لام يقارر لاه أجار عان
عمله باإلضافة إلى حصته من الربح.
مادة ( : )79يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية :
أ -تاريخ إجراء العقد ومكانه.
ب -أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم .
ج -إسم الشركة.
د -مركز الشركة الرئيسي.
ك -نوع الشركة.
و -هدف الشركة ونطاق عملها.
ز -مقاادار رأس مااال الشااركة وحصااة كاال شااريك  ،وإذا لاام يعااين العقااد حصااة كاال شااريك تعتباار حصااص
الشركاء متساوية القيمة مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ح -أسماء الشركاء المفوضين بإدارة شئون الشركة والتوقيع عنها.
ط -مدة الشركة إذا كانت هذك المدة محددة.

ي -األحكام والشروط األخرى المنظمة لحقوق الشركاء والتزاماتهم.
مادة ( ) 21يجب أن يشهر تأسيس شاركة التضاامن بتساجيل عقاد تأسيساها وكال ماا يطارأ علياه مان تعاديل وتحفاظ
نس ة من العقد وأي تعديالت لدى إدارة الشركات والسجل التجاري في مركز المحافظة التي يكون فيها
المركز الرئيسي للشركة وذلك خالل شهر واحد من تاريخ عقد تأسيس الشركة أو إجراء التعديالت.
مادة ( : )27تسجل شركات التضامن وفقا ً لإلجراءات التالية :
أ -يقدم طلب التسجيل إلى المراقب وترفق النس ة األصلية من العقد موقعاا ً مان الشاركاء جميعاا ً ماع بياان
يوقعه كل منهم أمام المراقب أو من يفوضه خطيا ً بذلك  ،ويجوز توقيع هذا البيان لادى المحكماة وفاق
اإلستمارة التي تحددها الوزارة على نس تين تتضمن البيانات التالية:
 -7تاريخ تقديم الطلب.
 -2إسم الشركة.
 -4نوعها .
 -3غايتها ونطاق عملها.
 -5رأسمالها.
 -6أسماء الشركاء وحصة كل منهم في رأس المال.
 -1مركزها الرئيسي وعنوانها.
 -8المدير أو المدراء المفوضين بالتوقيع عنها.
 -9مدة الشركة إذا كانت محددة المدة.
ب -يوقع طلب التسجيل من المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة بموجب عقدها المرفق.
مادة (7: )22ـ للمراقب حق رف تسجيل الشركة إذا تبين له أن في عقادها أو بياناات طلاب التساجيل أو غايتهاا ماا
ي الف القانون أو النظام العام.
 - 2يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من قرار الرف
للقانون.

إلى الوزير الذي له أن يأمر بتساجيل الشاركة وفقاا ً

 - 4إذا رف الوزير تظلم صاحب العالقة يحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى الجهة القضائية الم تصة.
 - 3إذا وافااق المراقااب أو الااوزير أو الجهااة القضااائية علااى تسااجيل الشااركة حسااب مقتضااى الحااال يقااوم
المراقااب بإسااتكمال إجااراءات التسااجيل بعااد إسااتيفاء رسااوم التسااجيل المقااررة فااي الالئحااة واألنظمااة
النافذة.
مادة (7: )24ـ بعد استكمال إجراءات التسجيل  ..يقوم المراقب بتسليم المفوض بالتوقيع نسا ة مان اساتمارة طلاب
التساجيل مبيناا ً فيهااا رقام التساجيل وتاري ااه والرسام المسااتوفى بعاد إلصااق الطااابع الماالي (الدمغااة)
المقررة إلعطاء النسخ أو الصور وختم النس ة ب اتم إدارة الشركات والتوقيع عليها.
 - 2يحتفظ المراقب بعقد الشركة األصالي ونسا ة طباق األصال مان اساتمارة طلاب التساجيل مهبتاة عليهاا
إجراءات التسجيل المبينة في الفقرة السابقة.

 - 4على الشركة أن تحتفظ باالستمارة التي تهبت تسجيلها في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي.
 - 3للشركة أن تحصل على العدد الذي تحتاجه من هذك االستمارة مصادقة مان المراقاب بعاد دفاع الرساوم
وإلصاق الطوابع ( الدمغات ) المقررة.
مادة (7 : )23ـ ال يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها إالّ بعد إستكمال إجراءات تسجيلها لادى إدارة الشاركات
وشهرها في السجل التجاري.
 - 2إذا خالفاات الشااركة حكاام الفقاارة السااابقة يعاقااب كاال شااريك متضااامن بغرامااة قاادرها خمسااة الف
وتضاعف الغرامة عن كل سنة تأخير في التسجيل.
مادة (7 :)25ـ يجب التقدم بطلب تسجيل كل تغيير يطرأ علاى أحاد بياناات عقاد الشاركة وفاق االساتمارة المعادة مان
الااوزارة لهااذا الغاارض علااى نس ا تين مصااحوبة بالنس ا ة األصاالية للعقااد المعاادل موقعااة ماان جميااع
الشركاء أمام المراقب أو من يفوضه أو المحكمة الم تصة  ،وذلك خالل شهر واحد من تااريخ وقاوع
التغيير.
 - 2تتبع في تساجيل التغييار اإلجاراءات المتبعاة لتساجيل الشاركة بعاد إساتيفاء الرساوم المقاررة لتساجيل
التعديل وتسلم الشركة نس ة من االستمارة التي تهبت تسجيل التعديل.
 - 4تطبق أحكام الفقرة ( )2من المادة السابقة إذا خالفت الشركة أحكام الفقرة ( )7من هذك المادة.
مادة ( 7 : )26ـ الت لف عن إيداع وثيقة عقاد التأسايس للشاركة أو عادم تساجيله لادى إدارة الشاركات وشاهرها فاي
السجل التجاري يؤدي إلى بطالن الشركة ويجعل جمياع الشاركاء عناد وقاوع الضارر للغيار مساؤولين
بوجه التضامن.
 - 2الت لف عن ذكر نص يهم الغير فاي وثيقاة عقاد التأسايس المودعاة لادى إدارة الشاركات أو ال الصاة
المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن .
 - 4الت لااف عاان شااهر التعااديالت التااي أدخلاات علااى وثيقااة عقااد التأساايس بإيااداعها لاادى إدارة الشااركات
والسجل التجاري يجعل هذك التعديالت غير نافذة في حق الغير.
مادة (7: )21ـ ال يسقا بالتقادم البطالن الناشئ عن عدم شهر الشركة ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به.
 - 2ال يمنع الت لف عن التقيد بإجراءات اإليداع والتسجيل والشهر المبينة فاي الماواد الساابقة مان إثباات
وجود الشركة فعالً أو التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير.
 - 4ال يسااتفيد أحااد الشااركاء أو الشااركة ماان الت لااف عاان تسااجيل وشااهر الشااركة وال يجااوز أن يحتجااوا
بالبطالن ضد الغير.
 - 3إذا أجريت معامالت الترخيص والشهر متأخرة فيحق للاذين عاقادوا الشاركة قبال التصاحيح االحتجااج
بالبطالن الذي استهدفت له الشركة.
 - 5يعتبار كاال شاريك متضااامنا مااع ساائر الشااركاء فاي تحماال مسااؤولية أي ضارر ينااتن عان الت لااف عاان
الترخيص والشهر.
مادة ( : )28ال يجوز أن يكون شريكا ً متضامنا ً من كانت سنه دون الهامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية.

مادة (7 : )29ـ كل شريك في شركة التضامن يعتبر كأنه يمارس التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صافة
التاجر القانونية.
 - 2يعتبر الشريك مسؤوالً مسؤولية ش صية مطلقه بالتضامن مع سائر الشاركاء عان التزاماات الشاركة
وتطال هذك المسؤولية جميع ثروته.
 - 4يؤدي إفالس الشركة إلى إفالس كل من الشركاء ش صيا ً .
مادة (7: )41ـ إذا لم يحدد عقد الشركة أو أية وثيقة الحقة له مودعة ومسجلة وفقا ً ألحكام هذا القانون خاالف ذلاك
 ،يعتبر كل شريك متضامن وكيالً مسؤوالً عن الشركة وعن سائر شركائه فاي إدارة أعمالهاا وتلتازم
الشركة والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف أعمالها.
 - 2إذا خول عقد تأسيس الشركة أو أية وثيقة الحقاة لاه مودعاة ومساجلة وفاق أحكاام هاذا القاانون اسام
شريك أو اكهر إلدارة الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقا بماا قاام باه المادير
الم ول دون سائر الشركاء.
 - 4كل ش ص مفوض باذلك ساواء كاان شاريكا أم لام يكان قاام بعمال أو وقاع علاى مساتند باسام الشاركة
يتعلق بأعمالها يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو بالمستند الذي وقع عليه.
مادة (7 :)47ـ يعتبر كل شريك مسؤوال بالتضامن والتكافل مع ساائر الشاركاء وبااالنفراد أيضاا ً عان جمياع الاديون
واإللتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجودك شريكا ً فيهاا  11كماا يصابح ورثتاه بعاد وفاتاه فاي
حدود تركته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون وااللتزامات إلى أن توفى هذك الديون.
 - 2ال يتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليته الفردياة إالّ بعاد مالحقاة الشاركة بأموالهاا الموجاودة أوالً
وبعد ثبوت عدم كفاية لتسديد الدين أو بعد فسخ عقد الشركة.
 - 4يحق للشريك الذي يدفع ديون الشركة أن يرجع بما دفعاه علاى الشاركة وعلاى ساائر الشاركاء بنسابة
ما دفعه عن كل منهم.
مادة (7:)42ـ ال يجوز التنفيذ على أموال الشاركة لتحصايل حاق بموجاب حكام علاى أحاد الشاركاء فيهاا إالّ إذا كاان
الحكم صادراً على الشركة  ،ويجاوز للمحكماة أن تصادر أمارا بحجاز حصاة الشاريك المادين أو بيعهاا
تأمينا ً لدفع دينه كما يجوز لها أن تعين قيّما ً إلستالم أرباحه المساتحقة أو التاي تساتحق لوفااء الادين
منها وإلجراء الحساب معها.
 - 2يحق للشركاء اآلخرين طلب رفاع الحجاز عان الحصاة المحجاوزة أو شارامها إذا صادر أمار المحكماة
ببيع هذك الحصة.
مادة ( : )44إذا أفلس أحد الشركاء تعطى ديون دائني الشركة حق امتياز على ديونه ال اصة  ،وإذا أفلسات الشاركة
تعطى ديون دائنيها حق إمتياز على ديون الشركاء شريطة إنتفاء االحتيال أو ال داع.
مادة (7: )43ـ ال يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن إالّ بموافقة سائــر الشركــاء.
 - 2ال يلاازم الشااريك الجديااد بااأي عماال ماان أعمااال الشااركة قباال انضاامامه إليهااا مااالم يوجااد اتفاااق صااريح
خالف ذلك.

مادة (7: )45ـ ال يجوز للشريك التنازل إلاى الغيار عان حصاته فاي الشاركة إالّ بموافقاة جمياع الشاركاء أو بموافقاة
أغلبيتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلاك صاراحة  ،وفاي جمياع األحاوال يشاترط القياام باإجراءات التساجيل
والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير.
 - 2يبقااى الشااريك المنسااحب أو المتنااازل مسااؤوالً عاان الااديون وااللتزامااات التااي تحملتهااا الشااركة قباال
انسحابه أمام الغير مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركاء الباقين في الشركة  ،والشاريك المنضام حاديها ً
وبين الدائنين على إبرائه من هذك الديون واإللتزامات.
مادة (7: )46ـ يعود الحق في إدارة أعمال الشركة إلاى جمياع الشاركاء إالّ إذا قضاي عقاد الشاركة أو وثيقاة الحقاة
بأن تُناط اإلدارة بشاريك واحاد أو أكهار أو بشا ص خار علاى الوجاه المباين فاي الماادة( )41مان هاذا
القانون.
 - 2يعاازل مااديروا الشااركة بالطريقااة التااي ُعيّنااوا بهااا ،وإذا كااان العاازل تعساافيا ً يحااق للمعاازول المطالبااة
بالتعوي وفق أحكام القانون المدني المطبق.
 - 4إذا عين مدير جديد للشركة بدالً من مدير سابق نظامي وجب تسجيل و شهر التعديل.
 - 3يجوز لماديري الشاركة أن يقوماوا بجمياع ماا يلازم لتسايير مشاروع الشاركة تساييراً منتظماا ً إالّ إذا
كانت سلتطهم محدودة بمقتضى عقد الشركة.
مااادة (7: )41ـا ينبغااي علااى كاال شااريك أو ماادير للشااركة أو ش ا ص مفااوض يتااولى إدارة الشااركة أن يقااوم بالعماال
لمنفعة هذك الشركة بكل أمان ٍة وإخالص وأن يبذل من العناياة فاي تادبير مصاالح الشاركة ماا يبذلاه فاي
تدبير مصالحه ال اصة وأن يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلوماات إلاى كال الشاركاء وأن يمتناع عان
أي نشاط يلحق الضرر بالشركة.
 - 2ال يجوز لمديري الشركة من شركاء وغيرهم أن يعقدوا مع الشركة مقاوالت أو مشاروعات لحساابهم
ال ااص إالّ بناا ًء علاى موافقااة خطياة مان جميااع الشاركاء لمادة محاددة أو غياار محاددة وإذا لام تحاادد
المدة فتعتبر لمدة سنة ويجب تجديدها كل سنة عند اإلقتضاء.
 - 4ال يجوز لمديري الشركة أن يديروا مشروعا ً مشابها ً لمشاروع الشاركة إالّ بمقتضاى إجاازة مكتوباة
من الشركاء.
 - 3إذا خالف مدير الشركة أحكام الفقرتين الساابقتين مان هاذك الماادة يكاون مساؤوال عان تقاديم حسااب
للشركة عن كل ما جناك من أرباح نتيجة المقاوالت أو األعمال المحظورة عليه وعن دفع تلاك األربااح
لها.
 - 5علااى ماادير الشااركة أو الشااريك أن يقاادم للشااركة حسااابا عاان كاال منفعااة حازهااا باادون موافقااة سااائر
الشركاء من أية معاملة تتعلق بها أو من جراء استعماله أموالهاا أو إسامها أو عالمتهاا التجارياة وأن
يدفع إليها تعويضا عن ذلك.
مادة (7: )48ـ إذا وجد عدة مديرين للشركة بدون تحديد لمجال عمل كل منهم م تلف عن أعمال اآلخرين كان لكال
منهم حق المعارضة في التعليمات التاي يناوي اآلخارون عقادها وعندئاذ يت اذ القارار بأغلبياة أصاوات
المديرين ويلتزم به الجميع تحت طائلة المسؤولية.

 - 2إذا كاناات معارضااة المااديرين اآلخاارين مسااتندة إلااى م الفااة عقااد الشااركة أو نظامهااا  ،فيجااب تنفيااذ
معارضتهم وعند اإلختالف يكون تقدير األمر للجهة القضائية الم تصة.
 - 4يجوز للشاركاء تغييار حقاوقهم وواجبااتهم قبال بعضاهم ساواء كانات معيناة فاي العقاد أو غيار معيناة
شريطة أن يسجل ويشهر التغيير إذا تضمن تغييراً في عقد الشركة أو بياناتها المسجلة.
 - 3ال يجوز للشركاء غير الم ولين باإدارة الشاركة أن يتادخلوا بإدارتهاا ويحاق لهام أن يطلعاوا بأنفساهم
على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل إتفاق خالف ذلك يقع باطالً .
مادة ( : )49ت كون الشركة ملزمة أمام الغير بماا يقاوم باه ماديروا الشاركة مان تصارفات باسام الشاركة ضامن حادود
سلطتهم ولو كان استعمالهم السام الشاركة أو التوقياع عنهاا فاي سابيل مصالحتهم الش صاية ماا لام يكان
الغير سيئ النية أو متواطئا مع المدير.
مادة ( : ) 31يجوز أن ينص في عقد الشركة علاى إعطااء الشاركاء نسابة معيناة مان رأس الماال ال تتجااوز ()%5
سنويا ً مان حصاتهم المدفوعاة مناه لمادة ال تزياد علاى ثاالإ سانوات إعتبااراً مان تااريخ إكماال تأسايس
الشركة ويجب خصم هذك النسبة من األرباح عندما تتحقق.
مادة(7: )37ـ تحدد حصص الشركاء في أموال شركة التضامن وكذلك حقوقهم وواجبااتهم تجاههاا وفاق ناص عقاد
الشركة الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية:ـ
أ -يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشاتراع كال مانهم بارأس مالهاا ،وإذا
اقتصاار العقااد علااى تعيااين نصاايب الشااريك فااي الااربح دون ال سااارة وجااب اعتبااار هااذا النصاايب فااي
ال سارة أيضا وبالعكس.
ب -تعوض الشركة على كل شريك جمياع ماا يدفعاه مان مصااريف وماا يتحملاه مان التزاماات ش صاية
نتيجة قيامه بأعمالها أو بأي أمر لمصلحتها أو حماية أموالها أو حسن سير أعمالها.
ج-ال يجوز ألغلبية الشركاء إخراج أي شريك منها أو حرمانه من أرباحها.
 - 2تفصل أغلبية الشركاء في كل خالف ينشأ عن إدارة شئونها وال يجوز إجراء تغييار فاي ناوع األعماال
التي تقوم بها الشركة إالّ بموافقة جميع الشركاء.
مادة( : ) 32إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كال شاريك بارد ماا قبضاه منهاا ولاو
كان الشريك حسان النياة وال يلازم الشاريك بارد األربااح الحقيقياة التاي قبضاها فاي سانة ماا  ،ولاو منيات
الشركة ب سائر في السنوات التالية.
مااادة (7: )34ـا إذا لاام يكاان فااي عقااد الشااركة أو نظامهااا نااص م ااالف تسااتمر شااركة التضااامن فااي حالااة وفاااة أحااد
شركائها بين بقية الشركاء.
 - 2إذا ترع الشريك المتوفى زوجاا أو فرعاا ً أو أكهار تاؤول إلايهم حقوقاه فاان الشاركة تساتمر ماع زوج
الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة وحقوق شركاء التوصية كما هو مبين في الفصل الالحق من هاذا
القانون مالم يكن في العقد شرط م الف.
مادة ( : ) 33تحفظ دفاتر الشركة فاي مركزهاا الرئيساي أو محال أعمالهاا  ،ولكال شاريك حاق االطاالع علاى أي دفتار
منها ونسخ أي قيد فيه كلما أراد.

مادة(7: )35ـ تنحل شركة التضامن إذا تحقق أحد أسباب انحالل الشركات بصورة عامة.
 - 2كما تنحل ألحد األسباب التالية:
أ -وفاة أحد الشركاء إذا نص عقد الشركة على انحالل الشركة لهذا السبب .
ب -إفالس أحد الشركاء.
ج -انسحاب أحد الشركاء بنا ًء على مشيئته.
د -فقد أحد الشركاء األهلية العامة.
ك -وقوع حادإ يجعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروع.
 - 4يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع اآلراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعازل عان الشاريك الاذي
توفى أو أفلس أو أنسحب أو فقد األهلية العامة شريطة أن يجروا معاملاة التساجيل والشاهر القانونياة
مالم يكن االستمرار تنفيذاً لنص صريح في عقد الشركة.
 - 3في جميع األحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتاوفي أو المنساحب أو الاذي قاررت المحكماة إخراجاه
بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يق عقد الشاركة بطريقاة أخارى للت ماين فتتباع هاذك الطريقاة وفاي
حالة االختالف تقوم المحكمة الم تصة بهذا التقدير عن طريق خبير أو أكهر.
مادة ( : ) 36يجب تسجيل وشهر انحالل الشركة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها وثيقة عقد تأسيسها ماالم
يكن انحاللها تنفيذاً لنص في هذا العقد.
مادة (7: )31ـ تبقى ش صية الشركة قائمة تحت التصفية خالل المدة الالزمة للتصفية وألجل حاجة التصفية فقا.
 - 2إذا كان عقد الشركة أو نظامها لم ينص على تعيين المصفى أو المصفين أو طريقة تعيينهم ولام يتفاق
الشركاء على اختيارهم تقوم المحكمة الم تصة بتعيينهم.
 - 4على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعييانهم كماا علايهم تساجيل وشاهر
تصفية الشركة وفس ها بعد تصفيتها وأداء الرسوم المقررة لذلك.
مادة (7 : )38ـ على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع مديري الشركة.
 - 2يحصار المصاافون مااا للشااركة ماان دياون فااي ذمااة الغياار أو فااي ذماة الشااركاء ويوفااون مااا عليهااا ماان
الااديون ويبيعااون موجوداتهااا ويقومااون بجميااع األعمااال التااي تقتضاايها التصاافية ويوزعااون صااافي
موجوداتها بين الشركاء.
 - 4ال يجوز للمصفين أن يواصلوا استهمار مشروع الشركة.
 - 3ال يجوز للمصفين أن يتنازلوا عان أماوال وموجاودات الشاركة بالجملاة إالّ بمقتضاى تارخيص خااص
من الشركاء.
 - 5على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ونتيجتها وعلاى
المديرين والشركاء التعاون معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصافية عان طرياق التقادم بمطالاب
تعسفية.

مااادة (7 : )39ـا تسااوى الحسااابات بااين الشااركاء وتجاارى قساامة أمااوال الشااركة المنحلااة بياانهم بعااد تصاافيتها وفقاا ً
لشروط عقد الشركة.
 - 2في حالة غياب هذك الشروط أو غموضها في عقد الشركة تستعمل موجاودات الشاركة وتاوزع حساب
الترتيب األتي:ـ
أ -تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة.
ب -تدفع الديون المترتبة على الشركة إلى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة أوالً .
ج -تدفع الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم أمواالً للشركة ليست من رأس المال.
د -تدفع لكل شريك حصته من رأس الماال  ..وإذا كاان البااقي مان موجاودات الشاركة ال يكفاي لاذلك
فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسبة حصته في رأس مال الشركة.
ك -يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشركاء بنسبة توزيع األرباح بيانهم وفاي حالاة غيااب
النص على هذك النسبة فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
مادة ( : ) 51إذا لحق الشركة ضرر من جراء تقصير قام به أحد الشركاء أو أخال بواجباه أثنااء تولياه إدارة أعمالهاا
يكااون هااذا الشااريك مسااؤوالً عاان تعااوي الشااركة وسااائر الشااركاء علااى أن يااتم ذلااك بالتراضااي بااين
الشركاء أو بموجب حكم قضائي.
الفصل الهاني
شركات التوصية البسيطة
مادة( : )57شركة التوصية البسيطة هي شركة أش اص تشمل فئتين من الشركاء هما:
أ -فئة الشركاء المتضامنين وتسري عليهم أحكاام الشاركاء المتضاامنين فاي شاركات التضاامن ويكوناون
مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم ال اصة كما لهم دون غيرهم إدارة الشاركة وفقاا ً
ألحكام عقدها.
ب -فئااة الشااركاء الموصاايين وهاام الااذين يقاادمون المااال للشااركة وتكااون مسااؤوليتهم محاادودة بمااا قاادموك
للشركة من مال فقا كل بنسبة حصته من رأس مال الشركة.
مادة(7 : )52ـ تؤسس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقعه جميع الشركاء المتضامنين والموصيين.
 - 2يجااب أن يوضااح العقااد إساام الشااركة ونوعهااا وأسااماء الشااركاء المتضااامنين مااع تعيااين مساائوليتهم
كمتضامنين وأسماء الشركاء الموصيين مع تعيين صفتهم كموصايين ونصايب ماا قدماه كال مانهم فاي
رأس مال الشركة.
 - 4يجب أن يكون لشركة التوصية إسم ال يشتمل إالّ علاى أساماء الشاركاء المتضاامنين أو بعضاهم دون
أسماء الشركاء الموصيين وإذا لم يكن هنااع إالّ شاريك متضاامن واحاد فيكاون اسام الشاركة متضامنا ً
إسمه مع إضافة عبارة(وشركامك) أو (وشريكه) حسب مقتضى الحال.
 - 3إذا أذن كتابة الشريك الموصي بإدراج إسمه في إسام الشاركة اصابح مساؤوالً كشاريك متضاامن عان
ديون الشركة وتعهداتها أمام الغير حسن النية.

مادة (7: )54ـ ينحصر حق إدارة شركة التوصية بالشركاء المتضاامنين ساوا ًء كاان جمايعهم أو بعضاهم أو أحادهم
يدير الشركة  ،وي ضعون لألحكام القانونية التي ي ضع لها الشركاء في شركة التضامن.
 - 2ال يجوز للشريك الموصي أن يتادخل فاي إدارة أعماال الشاركة ولاو كاان تدخلاه بموجاب توكيال  ،وإذا
خااالف هااذا الحكاام أصاابح مسااؤوال بالتضااامن مااع الشااركاء المتضااامنين عاان اإللتزامااات الناشاائة عاان
األعمااال اإلداريااة التااي قااام بهااا  ،كمااا يجااوز إلزامااه بكاال الاادين أو بعضااه الناشاائ عاان األعمااال غياار
المرخص له بها وذلك حسب جسامة العمل الذي قام به أو ال طأ الذي أرتكبه.
 - 4ال تعتبر من أعماال التادخل فاي اإلدارة مراقباة الشاريك الموصاي لتصارفات ماديري الشاركة  ،وكاذلك
اآلراء والنصائح التي يسديها إليهم والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم.
مااادة (7 : )53ـاا تطبااق علااى تأساايس شااركة التوصااية وحلهااا حتااى فيمااا ي ااتص بالشااركاء الموصاايين القواعااد
الموضوعة لتأسيس شركات التضامن وحلها.
 - 2ت ضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعاد المطبقاة علاى شاركات التضاامن فاي كال مااال يتعاارض
مع أحكام هذا القانون.
الفصل الهالث
حاصة
شركات ال ُم ّ
مااادة (7 : )55ـ ا شااركة المحاصااة شااركة مسااتترة غياار ظاااهرة ينحصاار كيانهااا بااين المتعاقاادين لصاافقة أو صاافقات
محدودة.
 - 2ال ت ضع شركة المحاصة لمعامالت الشهر المفروضة على الشركات التجارية األخرى.
 - 4ليس لشركة المحاصة ش صية اعتبارية وال يكون للغير رابطة قانونية إالّ بالشاريك الاذي تام التعاقاد
معه.
مادة (7: )56ـ اتفاقات المحاصاة التاي تعقاد باين ذوي الشاأن تعاين بحرياة تاماة الحقاوق وااللتزاماات المتبادلاة باين
الشركاء وتقاسم األربااح وال ساائر فيماا بيانهم ماع االحتفااظ بتطبياق المباادئ العاماة الم تصاة بعقاد
الشركة.
 - 2يمكاان إثبااات وجااود االتفاقااات المتقاادم ذكرهااا بجميااع طاارق اإلثبااات القانونيااة والتجاريااة بمااا فااي ذلااك
البينة والقرائن.
مادة ( :)51إذا ات ذت شركة المحاصة إسما ً لها وتعاقد أحد الشركاء بهاذا اإلسام تعامال بحساب األحاوال إماا شاركة
تضامن أو شركة توصية بسيطة وتسري عليها األحكام ال اصة بها.
مادة ( : )58ال يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول.
الباب الهالث
في شركات األموال
الفصل األول
في شركات المساهمة
(الجزء األول)
أحكام عامـــة

مادة ( : )59شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسما ً إلى أساهم متسااوية القيماة وقابلاة للتاداول ،
وال يسأل المساهمون فيها إالّ بقدر حصصهم في رأس المال.
مادة ( : )61يجب أن يكون إسم شاركة المسااهمة مشاتقا ً مان غرضاها وال يجاوز أن يشاتمل إسام شاركة المسااهمة
على إسم ش ص طبيعي إالّ إذا كان موضوع الشركة استهمار براءة اختراع مسجلة باسم هاذا الشا ص
أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية وات اذت اسامها إساما ً لهاا  ..وفاي جمياع
األحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة(شركة مساهمة) مكتوبة بالحروف الكاملة.
مادة ( : )67ال يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة.
وأن
مادة ( : )62يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافيا لتحقيق أغراضها وأال يقل عن خمسة مالياين
ال يقل المادفوع مناه عناد االكتتااب أو تأسايس الشاركة عناد عادم طارح األساهم علاى االكتتااب العاام عان
( )%21من قيمة األسهم .
مادة ( : ) 64ال يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المسااهمة أو االشاتراع فاي
تأسيسااها أو االشااتغال بصاافة دائمااة أو عرضااية بااأجر أو بغياار أجاار بااأي عماال فيهااا ولااو علااى ساابيل
االستشارة إالّ إذا كان الموظف يعمل بصفته ممهالً لجهة حكومية.
مادة( 7: )63ـ تسري أحكام هاذا القاانون علاى شاركات المسااهمة التاي تؤساس فاي الجمهورياة أو التاي تت اذ فيهاا
مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي.
 - 2تسري على الشركات المساهمة التاي يوجاد مركزهاا فاي دولاة أجنبياة وتباشار نشااطها الرئيساي فاي
ال ارج ولها في الجمهورية فرع أو مكتب ـ أحكام القانون ال اص بهذك الفروع.
 - 4ال يجوز للفروع أو المكاتب المشاار إليهاا فاي الفقارة الساابقة أن تباشار نشااطها فاي الجمهورياة ـ إالّ
بعااد التاارخيص لهااا وشااهرها فااي السااجل التجاااري  ،ويجااب أن يكااون لهااا ميزانيااة مسااتقلة وحساااب
مساااتقل لألربااااح وال ساااائر وأن يكاااون لهاااا مراقاااب حساااابات علاااى األقااال ممااان يتمتعاااون بجنساااية
الجمهورية.
مادة ( : )65يصدر بنموذج العقد االبتدائي والنظام األساسي لشركات المساهمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
( الجزء الهاني )
تأسيس الشركة
مادة(7: )66ـ ال يجوز تأسيس شركة المساهمة التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام إال بعد الحصاول علاى تارخيص
بذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء  ،أما الشركة التي ال تطارح أساهمها لإلكتتااب العاام فيجاري
الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير.
 - 2يقدم طلب الترخيص بتأسيس شركة المساهمة عن طريق الوزارة بالشاروط واألوضااع التاي تحاددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 - 4يجب أال يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة .

مادة( 7 : )61ـ المؤسس هو كل من يشترع إشتراكا ً فعليا ً في تأسيس الشركة بنية تحمال المساؤولية الناشائة عان
ذلك.
 - 2يعتبر مؤسسا ً على وجه ال صوص كل من وقع العقد االبتدائي أو طلاب التارخيص بتأسايس الشاركة
أو قدم حصة نقدية أو عينية عند تأسيسها.
مادة( 7 :)68ـ يقيد طلب الترخيص في تأسيس شركة المسااهمة فاي الساجل المعاد لاذلك باالوزارة ويجاب أن يكاون
الطلب مصحوبا ً بمشروع النظام األساسي للشركة.
 - 2يجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديالت على مشروع النظام ليكاون متفقاا ً ماع أحكاام القاانون ومطابقاا
للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون.
 - 4إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتأسايس الشاركة خاالل شاهر أعتبار ذلاك بمهاباة
الموافقة أما إذا اصدر القرار بالرف وجب أن يكون مسببا وللمؤسسين حق اللجوء إلى القضاء.
ماادة( :)69تااودع نسااخ كافيااة ماان مشاروع النظااام األساسااي للشااركة لاادى المصاارف المعتماادة التااي تتلقااى طلبااات
اإلكتتاب ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نس ة مطبوعة من مشروع النظام مقابل ثمن معقول.
مادة( :)11على المؤسسين مباشارة إجاراءات االكتتااب خاالل خمساة عشار يوماا ً مان تااريخ نشار قارار التارخيص
بتأساايس الشااركة بالجرياادة الرساامية ويجااوز للااوزير عنااد الضاارورة أن يااأذن بمااد هااذا الميعاااد لماادة ال
تتجاوز ثالثين يوما ً .
مادة( :)17أ ـ يجوز للمؤسسين أن يقصروا االكتتاب في جميع األسهم أو جزء منها عليهم وحادهم وتطارح األساهم
التي ال يكتتب فيها المؤسسون لإلكتتاب العام.
ب -إذا كااان غاارض الشااركة اسااتهمار امتياااز ممنااوح ماان الدولااة وجااب عاارض ( )%51علااى األقاال ماان
األسهم لالكتتاب العام.
ج -يبين في طلب الترخيص بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها وفي نظامها األساسي كيفياة اإلكتتااب وعادد
األسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل منهم.
ماادة( :)12تعفاى الشاركات المسااهمة التااي تطارح ( )%25مان أساهمها فاأكهر لالكتتاااب العاام مان رساوم الدمغااة
ورسااوم التوثيااق ورسااوم الشااهر  ،وكااذا عقااود القاارض والاارهن المرتبطااة بأعمااال هااذك الشااركات لماادة
سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها  ،كما تعفى نهائيا ً من ضريبة رأس المال.
مادة( :)14يُحظر على مؤسسي الشركة التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام  ،االكتتاب بهذك األسهم بطريقاة مباشارة
أو غير مباشرة ويجوز لهم تغطية ما تبقى من األسهم بعد انقضاء أسبوعين علاى إغاالق االكتتااب العاام
بعد المدة المحددة بقرار الوزير.
مادة( :)13أ ـ إذا طرح المؤسسون جزءاً من أسهم الشركة لإلكتتاب العام وجاب أن ياتم ذلاك عان طرياق المصاارف
المرخص لها بالعمل في الجمهورية .
ب -تكون دعوة الجمهور لالكتتاب العام بنشرة تشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قارار مان الاوزير
على أن يكون من بينها البيانات التالية:ـ
 -7أسماء المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهم.

-2
-4
-3
-5
-6
-1

اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
مدة الشركة.
مقدار رأس المال ونوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتاب العام وما يحاتفظ
به الكتتاب المؤسسين والقيود التي ترد على تداولها.
طريقة توزيع األرباح.
المعلومات ال اصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها.
تاااريخ صاادور قاارار رئاايس مجلااس الااوزراء الماارخص بتأساايس الشااركة ورقاام وعاادد الجرياادة
الرسمية الذي تم فيه النشر.

 -8تاريخ بدء االكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
 -9جميع البيانات األخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة.
ج -تعلاان نشاارة االكتتاااب فااي صااحيفة رساامية يوميااة واحاادة علااى األقاال تصاادر باللغااة العربيااة علااى نفقااة
الشركة وقبل تاريخ بدء االكتتاب بسبعة أيام على األقل.
د ـ يوقع نشرة االكتتاب المؤسسون الاذين وقعاوا طلاب التارخيص بتأسايس الشاركة ويكوناون مساؤولين
بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبياناات الماذكورة باالفقرة(ب)
من هذك المادة.
مااادة( :)15أ ـ يكااون االكتتاااب باألسااهم بمقتضااى وثيقااة تشاامل علااى وجااه ال صااوص بيانااات عاان اساام الشااركة
وغرضها ورأس مالها وشروط االكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد األسهم التاي
ي ريد االكتتاب بها وتعهد بقبول أحكام نظام الشركة كماا تقرهاا الجمعياة التأسيساية ويوقاع المكتتاب أو
ماان ينااوب عنااه وثيقااة االكتتاااب وإذا كااان المكتتااب غياار مقاايم بالجمهوريااة  ..وجااب أن يعااين موطن اا ً
م تاراً بها  ،ويسلم البنك المكتتب إيصااالً يباين فياه اسامه وموطناه الم تاار وتااريخ االكتتااب وعادد
األسهم المكتتب بها واألقساط المدفوعة وتسلمه نس ة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
ب -يجب أن يكون االكتتاب ناجزاً غير معلق علاى شارط وكال شارط يضاعه المكتتاب فاي وثيقاة االكتتااب
يعتبر كأن لم يكن.
مادة( :)16ال يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند االكتتااب عان ( )%21مان قيمتاه اإلسامية ويجاب
أن يدفع الباقي من قيمة السهم خالل أرباع سانوات مان تااريخ تأسايس الشاركة فاي المواعياد التاي يعينهاا
نظام الشركة أو مجلس إدارتها ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته.
مادة( :)11أ ـ يجب أن يظل االكتتاب مفتوحا ً لمدة ال تقل عن عشرة أيام وال تتجاوز ثالثة أشهر.
ب -يجب عرض قسم رأس المال الذي لم يكتتب باه المؤسساون بأجمعاه لالكتتااب العاام  ،وال ياتم تأسايس
الشركة إالّ إذا أكتتب برأس المال كامالً.
ج -إذا لم يكتتاب بهالثاة أربااع رأس الماال علاى األقال خاالل األشاهر الهالثاة المنصاوص عليهاا فاي الفقارة
األولى  ..جاز بإذن من الوزير مد فترة االكتتاب لمدة ال تجاوز ثالثين يوما ً .
د -إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم في نهاية الميعاد وجب على المؤسسين الرجوع عان تأسايس الشاركة
أو إنقاص رأس مالها.

ك -في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة يارد المؤسساون المباال المدفوعاة مان المكتتباين إلاى أصاحابها
كاملااة وهاام مسااؤولون بالتضااامن عاان رد هااذك المبااال وعاان المصااروفات التااي أنفقاات علااى تأساايس
الشركة.
وـ في حال إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عان اكتتاابهم فاي ميعااد ال يقال عان مادة
االكتتاب األولى  ،فإذا لم يرجعوا عنه خالل هذك المدة اعتبر االكتتاب نهائيا .
مادة( :)18أ ـ إذا تم االكتتااب بجمياع األساهم فاي أي وقات بعاد إنقضااء عشارة أياام مان البادء باه وجاب إغاالق بااب
االكتتاب.
ب -ال يجوز في حالة التوزيع إقصاء المساهم عن الشركة مهما كان عدد األسهم التي اكتتب بها.
مادة( :) 19تودع المبال التي يدفعها المكتتبون أحد المصارف المعتمدة لحساب الشاركة تحات التأسايس  ،وال يجاوز
للمصرف تسليمها إالّ لمجلس اإلدارة بعد إتمام تأسيس الشاركة أو تعااد للمكتتباين إذا تقارر الرجاوع عان
تأسيس الشركة وفق أحكام الفقرة(هـ) من المادة( )11من هذا القانون.
مادة( :)81أ ـ إذا اشتمل رأس المال على حصص عينياة وجاب أن يقومهاا المؤسساون باإلتفااق ماع مقادميها وعلاى
المؤسسين أن يطلبوا من الوزير تعيين خبير أو اكهر للتحقق مان صاحة التقاويم الماذكور وتقاديم تقريار
بذلك للوزير  ،وتعتبر من المقدمات العينية حقوق اإلمتياز واالختراع وجميع الحقوق المعنوية.
ب -يقدم ال براء تقريرهم خاالل ثالثاين يوماا ً مان تااريخ تكلايفهم بالعمال ويجاوز للاوزير بناا ًء علاى طلاب
مسبب من ال براء أن يمنحهم مهلة أخرى ال تتجااوز ثالثاين يوماا ً  ،وإذا تباين مان تقادير ال باراء أن
قيمة المقدمات العينية ال تبل القيمة المقدرة مان قبال المؤسساين فللاوزارة أن تارف التصاديق علاى
النظام  ،على أن يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن أما تنزيالً لعدد األسهم العينياة بماا
يتوافااق مااع تقاادير ال بااراء أو تقااديم مقاادمات عينيااة إضااافية علااى أن يجااري تقااديرها وفااق األصااول
السابقة وبمعرفة ال براء أنفسهم أو تقديمهم أمواال نقدية تغطي الفرق.
ج -إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة ال براء فللوزير بنا ًء على تقرير المراقب رفا تساجيل
الشركة  ،أو تشكيل لجناة خباراء ثانياة ،ويعتبار تقادير لجناة ال باراء الهانياة نهائياا ً  ،فاإذا لام يقبال باه
المؤسسون  ،على الوزير رف قبول المقدمات العينية.
د -يرسل الوزير صورة من تقرير ال براء إلى المؤسسين ويقوم المؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبال
انعقاااد الجمعيااة التأسيسااية ب مسااة عشاار يوم اا ً علااى األقاال ،كمااا يااودع التقرياار مركااز الشااركة خااالل
الميعاد المذكور ويحق لكل ذي شأن االطالع عليه .
ك -يعاارض علاى الجمعيااة التأسيسااية التقااويم الااذي أجااراك المؤسسااون باالتفاااق مااع مقاادم الحصااة العينيااة
وتقرير ال براء  ،ومن حق الجمعية المصادقة على التقويم الذي أجراك المؤسسون باإلتفاق ماع مقادم
الحصة أو رفضه أو ت فيضه  ،فاإذا قاررت الجمعياة ت فاي التقاويم الماذكور جااز لمقادم الحصاة أن
يسحبها من رأس المال أو أن يدفع الفرق.
و -إذا قررت الجمعية التأسيسية رف الحصة العينياة أو ساحبها مقادمها وجاب ت فاي رأس الماال بماا
يعادل النقص بشرط إالّ يقل رأس المال عن الحد األدنى المقرر في هذا القانون.

ز -تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصاص العينياة باألغلبياة العددياة للمكتتباين باألساهم النقدياة بشارط
أن تكااون هااذك األغلبيااة حااائزة علااى األقاال لهلهااي األسااهم المااذكورة بعااد اسااتبعاد مااا اكتتااب بااه مقاادموا
الحصص العينية  ،وال يكون لهؤالء حق التصويت ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية.
ح -ال يجوز تسليم األسهم التي تمهل الحصص العينية إالّ بعد نقل ملكية هذك الحصص كاملة إلى الشركة.
ط -تتضمن األسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية من بيانات وحقوق وتعطى أرقاماا متسلسالة خاصاة
ويذكر أنها عينية.
ي -ال يجوز التداول باألسهم العينياة إالّ بعاد انقضااء سانة علاى إصادارها وإذا كانات هاذك األساهم العينياة
ناتجااة عاان إناادماج شااركة أخاارى أو أكهاار معهااا وكاناات أسااهم هااذك الشااركة المندمجااة متداولااة قباال
اإلندماج فال يسري عليها حظر التداول المنصوص عليه في هذك الفقرة.
مادة( :)87أ -يجب على المؤسسين خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إقفال االكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى جمعياة
تأسيسية  ،وال يجوز أن تزيد الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد االجتمااع علاى ثالثاة أساابيع وأن ال
تقل عن عشرة أيام  ..وفي جميع األحوال ال يجوز عقد االجتماع قبل انقضاء عشرين يوما ً من التااريخ
الذي يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة ال براء بشأن تقويم الحصص العينية.
ب -إذا لم يقام المؤسساون بإرساال الادعوة النعقااد الجمعياة التأسيساية قامات الاوزارة بهاذك الادعوة علاى
نفقتهم.
ج -يكون لكل مكتتب ـ أيّا ً كان عدد أسهمه ـ حق حضور الجمعية التأسيسية.
د -يتولى رئاسة الجمعية مؤقتا ً أكبر المؤسسين سنا ً وتنت ب الجمعية أمين سر وجامع أصوات.
ك -يوقع الرئيس وأماين السار وجاامع األصاوات محضار الجلساة  ،وترسال صاورة مان هاذا المحضار إلاى
الوزارة.
ماد( : )82تنظر الجمعية التأسيسية على وجه ال صوص في المسائل اآلتية :ـ
أ -تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركات والنفقات التي استلزمتها.
ب -بحااث مشااروع نظااام الشااركة  ،ووضااع نصوصااه النهائيااة وفق اا ً لألحكااام القانونيااة وال يجااوز للجمعيااة
إدخااال تعااديالت علااى المشااروع إالّ بموافقااة األغلبيااة العدديااة للمكتتبااين بشاارط أن تكااون حااائزة لهله اي
رأس المال.
ج -تقويم الحصص العينية وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في المادة( )81من هذا القانون.
د -انت اب أعضاء مجلس اإلدارة األول.
ك -تعيين أول مراقب حسابات للشركة.
مادة ( : )84أ ـ يشترط لصحة إجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد مان المكتتباين يمهال نصاف رأس الماال علاى
األقل.
ب -إذا لاام يتااوافر فااي االجتماااع األول النصاااب المنصااوص عليااه فااي الفقاارة السااابقة وجااب توجيااه دعااوة
الجتماع ثان يعقد خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ االجتمااع األول  ،علاى أالّ تقال الفتارة باين تااريخ

توجيه هذك الدعوة وتاريخ االجتماع عن سبعة أيام ويكاون االجتمااع الهااني صاحيحا ً إذا حضارك عادد
من المكتتبين يمهل ( )%41من رأس المال على األقل.
ج -تصاادر القاارارات فااي الجمعيااة التأسيسااية باألغلبيااة المطلقااة لألسااهم الممهلااة فااي االجتماااع مااالم ياانص
النظام األساسي على نسبة اكبر.
ماادة( :)83أ ـ يقادم المؤسساون خاالل عشارة أياام مان تااريخ انتهااء اجتمااع الجمعياة التأسيساية طلباا ً إلاى الاوزير
بااإعالن تأساايس الشااركة،ويقدم هااذا الطلااب بالشااروط واألوضاااع التااي تحااددها الالئحااة التنفيذيااة لهااـذا
القانون  ،ويجب أن يرفق بالطلب :
 -7إقرار بحصول االكتتاب برأس المال كامالً وما دفعاه المكتتباون مان قيماة األساهم وبياان بأسامائهم
وعدد األسهم التي اكتتب بها كل منهم.
 -2محضر جلسة الجمعية التأسيسية.
 -4نظام الشركة األساسي كما أقرته الجمعية.
 -3قاارارات الجمعيااة بالمصااادقة علااى تقرياار المؤسسااين وتقااويم الحصااص العينيااة وتعيااين أعضاااء
مجلس اإلدارة األول ومراقب الحسابات.
 -5الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس.
ب -يصدر قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة خالل عشرة أيام مان تااريخ تقاديم الطلاب ساالف الاذكر إلاى
الوزارة ويعتبر في حكم قرار بإعالن التأسيس انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب.
ج -تعتبار الشااركة مؤسسااة قانوناا ً ماان تاااريخ صاادور قارار الااوزير بااإعالن تأسايس الشااركة أو ماان تاااريخ
انقضاء الميعاد المشار إليه دون بت في الطلب.
مادة( :)85بنشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير الصاادر باإعالن تأسيساها مرفقاا ً باه نظامهاا
األساسي.
مادة( :) 86اليجوز بعد صدور قرار الوزير بإعالن تأسيس الشاركة الطعان بابطالن الشاركة بسابب م الفاة األحكاام
المتعلقة بإجراءات التأسيس إالر وفقا ً للمادة ( )97من هذا القانون.
ماادة( :)81أ ـ يقاوم مجلاس اإلدارة األول بشاهر نظاام الشاركة فاي الساجل التجااري وفقاا ً ألحكاام القاانون ال ااص
بالسجل التجاري.
ب -إذا لاام يشااهر عقااد الشااركة ونظامهااا فااي السااجل التجاااري فااي الميعاااد المنصااوص عليااه فااي القااانون
المشار إليه كانت الشركة باطلة  ،وإذا أقتصر عدم الشهر فاي الساجل التجااري علاى بياان أو أكهار مان
البيانات الواجب شهرها فال يتناول البطالن إالّ هذك البيانات.
ج -للغير وحدك حق التمسك بابطالن الشاركة بسابب عادم شاهرها ويازول الابطالن إذا تام الشاهر قبال طلاب
الحكم به.
د -تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطالنهاا وفاي تساوية حقاوق الشاركاء قبال بعضاهم الابع الشاروط
الواردة في نظامها الداخلي وعند خلوك تطبق األحكام ال اصة الواردة في هذا القانون.
مااادة( :)88إذا لاام يااتم تأساايس الشااركة للمكتتبااين الحااق فااي اسااترداد المبااال التااي دفعوهااا ويكااون المؤسسااون
مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضالً عن التعوي عند اإلقتضاء وكذلك يتحمل المؤسساون جمياع

المصاااريف التااي أنفقاات فااي تأساايس الشااركة ويكونااوا مسااؤولين بالتضااامن أمااام الغياار عاان األفعااال
والتصرفات التي صدرت منهم خالل فترة التأسيس.
مااادة( :)89إذا تاام تأساايس الشااركة انتقلاات إليهااا بحكاام القااانون جميااع التصاارفات التااي أجراهااا المؤسسااون أثناااء
تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها.
مادة( :)91أ ـ يتحمل أعضاء أول مجلس إدارة بالتضامن المسؤولية عن األضرار الناشئة عن عدم القياام باإجراءات
الشهر المنصوص عليها في هذا الفصل  ،وعلى مفتش الحسابات مراقبة القيام بهذك اإلجراءات.
ب -يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتااريخ إنشاامها ومقادار رأس مالهاا فاي جمياع
العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات واإلعالنات وساائر المطبوعاات التاي تصادر
عنها.
مااادة( : )97أ ـ ال يجااوز بعااد صاادور قاارار الااوزير بااإعالن تأساايس الشااركة الطعاان باابطالن الشااركة بساابب م الفااة
األحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.
ب -إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي عالقة خالل خمس سنوات من تأسيسها
أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة الناقصة أو التصاحيح وفقاا ً ألحكاام القاانون وخاالل ثالثاة أشاهر مان
تاريخ اإلنذار.
ج -إذا لم تقم الشركة خالل هذا الميعااد باإجراء التصاحيح الاالزم جااز لاذي العالقاة أن يطلاب مان المحكماة
الم تصة الحكم ببطالن الشركة وتصفيتها.
د -إذا حكم ببطالن الشركة تجري تصفيتها كأنها شاركة فعلياة ويلازم المؤسساون وأعضااء مجلاس اإلدارة
األول متضامنين وكذلك المحاسبون القاانونيون الاذين يهبات إهماالهم باأداء ماايكون لاذوي العالقاة مان
حقوق قبل الشركة.
ك -ال يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء أن يحتجوا تجاك الغير ببطالن الشركة.
مادة( :)92على مجلس اإلدارة أن ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية خالل شهرين من تاريخ موافقاة الجمعياة
العاماة علاى الحساابات ـ ميزانياة السانة المالياة الم تتماة وحسااباتها ال تامياة وقائماة بأساماء أعضااء
مجلس اإلدارة ومفتشي الحسابات.
( الجزء الهالث )
الصكوع التي تصدرها الشركة
مادة( :)94أ ـ الصكوع التي تصدرها شركة المساهمة هي األسهم وأسناد القرض المشروع.
ب -ال يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس وال منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
ج -ال يجوز إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازاً من أي نوع كان.
 – 7األسهم :
وأن ال تزيد على ألف .
مادة( :)93أ ـ يجب أال تقل القيمة االسمية للسهم عن مائة
ب -ال يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقال مان قيمتاه االسامية وال باأكهر مان هاذك القيماة مضاافا ً
إليها مصاريف اإلصدار.

ج -يكون السهم غير قابل للتجزئة  ،فإذا تملكه أشا اص متعاددون وجاب أن ي تااروا أحادهم ليناوب عانهم
في استعمال الحقوق المتصلة بالساهم ويكاون هاؤالء األشا اص مساؤولين بالتضاامن عان اإللتزاماات
الناشئة عن ملكية السهم.
ماادة( :)95تاادفع قيماة األسااهم النقديااة دفعاة واحاادة أو علاى أقسااط وال يجااوز أن يقال القسااا الواجاب تسااديدك عنااد
االكتتاب عن ( )%21من قيمة السهم ويجب أن يسدد كامل قيمة الساهم خاالل أرباع سانوات مان تااريخ
قرار إعالن التأسيس.
مااادة( :)96أ ـ تسااتبدل الشااركة بعااد تأسيسااها بإيصاااالت االكتتاااب شااهادات مؤقتااة باألسااهم يوقعهااا رئاايس مجلااس
اإلدارة وتشااتمل بوجااه ال صااوص علااى اساام المساااهم وعاادد األسااهم التااي اكتتااب بهااا وكيفيااة الوفاااء
بقيمتها والمبلا المادفوع مان هاذك القيماة وتااريخ الادفع والارقم المسلسال للشاهادات المؤقتاة وأرقاام
األسهم التي تمهلها ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي.
ب -تقوم هذك الشهادات مقام األسهم وتظل اسمية إلى أن تستبدل بها صكوع األسهم.
ج -يجااب أن تسااتبدل بالشااهادات المؤقتااة صااكوع األسااهم خااالل سااتة اشااهر ماان تاااريخ إشااهار الشااركة ،
ويجب أن يوقع صكوع األسهم عضوان على األقال مان مجلاس اإلدارة وترفاق قساائم األربااح بصاكوع
األسااهم  ،ويج اوز أن تكااون القسااائم اساامية أو لحاملهااا وتكااون قابلااة للتااداول وكاال شاارط يقيااد حريااة
تداولها يعتبر كأن لم يكن.
ماادة( :) 91أ ـ تكاون أساهم الشاركة إماا نقدياة تمهال حصاة مان النقاود أو عينياة تمهال حصاة مان ماال أو حاق قابال
للتقويم ويجب أن يذكر نوع السهم في الصك الذي يمهله.
ب -تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وت ضع إللتزامات متساوية.
مادة( :)98أ ـ تكون األسهم اسمية أو لحاملها وتبقى األسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة.
ب -يجوز لصاحب السهم اإلسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلاب تحويلاه إلاى ساهم لحاملاه ماالم يانص
في نظام الشركة على غير ذلك.
مادة( :)99تعد الشاركة ساجالً خاصاا ً لقياد األساهم االسامية وأساماء المسااهمين وجنساياتهم وماواطنهم ومهناتهم
وأرقام األسهم والقدر المدفوع من قيمتها وتبل صورة من هذك البيانات إلى الوزارة.
مادة(:)711أ ـ تكون األسهم قابلة للتداول .
ب -تتداول األسهم اال سمية بقيد التصرف في سجل األسهم والتأشير به على الساهم  ،وال يجاوز االحتجااج
بالتصرف قبل الشركة أو الغير إالّ من تاريخ القيد.
ج -تتداول األسهم لحاملها بمجرد تسليمها.
مادة( :)717أ ـ إذا انتقلت ملكية السهم االسمي بطريق اإلرإ أو الوصية وجب علاى الاوارإ أو الموصاى لاه أو مان
يقوم مقامهما أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل األسهم.
ب -إذا كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم نهائي جرى القيد في سجل األسهم وفقاا ً لهاذا الحكام  ،ويؤشار
على السهم بما يفيد نقل ملكيته بطريق اإلرإ أو الوصية أو بمقتضى حكم.
ماادة(:)712أ ـ ال يجاوز تاداول األسااهم النقدياة التاي يكتتاب بهاا المؤسسااون أو األساهم العينياة قبال نشار الميزانيااة
وحساب األرباح وال سائر عن سانة مالياة ال تقال عان اثناي عشار شاهراً مان تااريخ تأسايس الشاركة

وتظل هذك األسهم إسمية وال يجاوز تساليمها ألصاحابها خاالل المادة الماذكورة ويوضاع عليهاا ماا يادل
على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة.
ب -يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون فيما بينهم أو من أحادهم
إلى أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة المؤسس في حالة وفاته إلى الغير.
ج -تسري أحكام هذك المادة على ماا يكتتاب باه المؤسساون فاي حالاة زياادة رأس الماال قبال انقضااء فتارة
الحظر.
مادة( :) 714مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة ال يجوز قبل نشر الميزانياة وحسااب األربااح وال ساائر
عن السنة المالية األولى ـ بشرط أالر تقل عن اثني عشار شاهراً ـ تاداول إيصااالت االكتتااب أو الشاهادات
المؤقتة أو األسهم على اخاتالف أنواعهاا باأكهر مان قيمتهاا االسامية مضاافا ً إليهاا عناد االقتضااء مقابال
نفقات اإلصدار.
مادة( :)713يجوز أن ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم االسمية بشرط أالّ يكون من شأن هذك
القيود تحريم التداول.
مادة( :)715أ ـ ال يسأل المساهم عن التزامات الشركة إالّ بقدر حصته في رأس المال.
ب -ال يجوز الحجز علاى أماوال الشاركة بسابب دياون مترتباة علاى أحاد المسااهمين  ،وإنماا يجاوز لادائني
المساهم توقيع الحجز على السهم وعلى األرباح الناتجة عنه بموجب حكم قضائي.
ج -يذكر الحجز على السهم في سجل األسهم ويؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه والترفاع هاذك
اإلشارة إالّ بقرار من السلطة الم تصة وتسري على الحاجز أو المرتهن جميع القارارات التاي تت اذها
الجمعيااة العامااة بالنساابة للمساااهم المحجااوزة أسااهمه أو الااراهن دون أن يكااون لهمااا حقااوق المساااهم
األخرى في الشركة.
مادة( :)716أ ـ يلتزم المساهم بدفع قيماة الساهم فاي المواعياد المعيناة لاذلك  ،وتساتحق الغراماات عان التاأخير فاي
الوفاء بمجرد حلول ميعاد االستحقاق دون حاجة إلى إنذار.
ب -إذا ت لف المساهم عن دفع القسا المستحق عليه من قيمة الساهم فاي ميعااد االساتحقاق جااز لمجلاس
اإلدارة التنفيذ على السهم وذلاك بإناذار المسااهم بادفع القساا المساتحق بكتااب مساجل مصاحوب بعلام
الوصول  ،فإذا لم يقم بالوفاء خالل عشرة أيام من تااريخ وصاول اإلناذار جااز للشاركة بياع الساهم فاي
سوق األوراق المالياة وإذا لام توجاد هاذك الساوق جااز للشاركة بياع الساهم فاي مازاد علناي وال يجاوز
للمساهم دفع القيمة المستحقة عليه في اليوم المحدد إلجراء المزايدة.
ج -تستوفي الشركة من الهمن الناتن عن البيع ما يستحق لها من أقسااط متاأخرة وغراماتهاا والمصااريف
وترد الباقي لصاحب السهم  ،فإذا لم يكف الهمن للوفاء بهذك المبال جاز للشركة الرجوع بالبااقي علاى
المساهم بالطريقة العادية.
د -إذا تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر بما تم في جلسة المزايدة  ،وتعتبر البياناات
الواردة في هذا المحضر صحيحة مالم يهبت خالف ذلك.
ك -تلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطى المشتري سهما ً جدياداً يحمال رقام الساهم الملغاي
ويؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

مادة ( )711يكون مالكوا السهم المتتابعين مساؤولين بالتضاامن عان الوفااء بقيمتاه وفيماا عادا المالاك األخيار تبارأ
ذمة كل مساهم من هذك المسؤولية بانقضاء سنتين من تاريخ تنازله عن السهم في سجل األسهم.
مادة( :)718ال يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بادفع قيماة الساهم وال تقاع المقاصاة باين هاذا االلتازام
وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة .
مادة( :)719ال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس المال.
مادة( :)771تهبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم  ،وعلى وجه ال صوص الحق في الحصاول علاى نصايب
من األرباح التاي تقارر توزيعهاا ومان موجاودات الشاركة عناد التصافية وحاق حضاور الجمعياات العاماة
واالشتراع في مداوالتها والتصويت على قراراتهاا وحاق التصارف فاي الساهم وحاق طلاب اإلطاالع علاى
أوراق الشركة ودفاترها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة وإقامة دعوى المسؤولية علاى أعضاائه والطعان
في قرارات الجمعية العامة  ،وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون أو في نظام الشركة.
مااادة(:)777أ ـ يعتباار باااطالً كاال قاارار يصاادر عاان الجمعيااة العامااة العاديااة وغياار العاديااة يكااون ماان شااأنه المساااس
بحقوق المساهم األساسية التي يستمدها بصافته شاريكا مان أحكاام القاانون أو نظاام الشاركة ويشامل
هذا البطالن على وجه ال صوص القرارات التي يكون موضوعها حرماان المسااهم مان االشاتراع فاي
األرباااح أو فااي قساامة موجااودات الشااركة بعااد انقضااائها وحرمانااه ماان حضااور الجمعيااات العامااة أو
االشااتراع فااي مااداوالتها والتصااويت علااى قراراتهااا وحرمانااه ماان م اصاامة أعض ااء مجلااس اإلدارة
بدعوى المسؤولية أو من حق التنازل عن األسهم أو تقييد هذا الحاق بشاروط تجعال اساتعماله متعاذرا
أو حرمانه من األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة عند زيادة رأس المال.
ب -يكون القرار الصادر بشأن المسائل المذكورة في الفقرة السابقة ملزما ً للمساهمين الذين وافقاوا علياه
دون غيرهم.
مادة( :)772أ ـ يجوز أن ينص في النظاام علاى اساتهالع األساهم أثنااء قياام الشاركة إذا كاان مشاروعها مماا يهلاك
تدريجيا أو كان قائما ً على حقوق مؤقتة.
ب -اليكون استهالع األسهم إالّ من األرباح أو من االحتياطي ويقع تباعا ً بطريق القرعة السانوية أو بأياة
طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين.
ج -يجوز أن يكون االساتهالع بطرياق شاراء الشاركة أساهمها فاي ساوق األوراق المالياة بشارط أن يكاون
سعرها أقل من قيمتها االسمية أو مساويا ً لهذك القيمة وتعدم الشركة األسهم التي تحصال عليهاا بهاذك
الطريقة.
د -يجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع ألصحاب األسهم التي تستهلك بالقرعاة وتكاون
هذك األسهم اسمية أو لحاملها  ،ويحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها ألصاحابها  ،وماع ذلاك يجاب
أن ي صص نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي لألسهم التاي لام تساتهلك لياوزع عليهاا باألولوياة
على أسهم التمتع  ،وفي حالة انقضاء الشركة يكون ألصاحاب األساهم التاي لام تساتهلك حاق الحصاول
باألولوية من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة االسمية ألسهمهم.
 - 2أسناد القروض :

مادة(:)774أ ـ للشركة المساهمة أن تصدر أسناداً للقروض المشروعة التي تعقدها وتكون هاذك األساناد متسااوية
القيمة قابلة للتداول وال يجوز تجزئتها.
ب -تكون األسناد التي تصدرها الشركة اسمية أو لحاملهاا  ،ويبقاى الساند اساميا ً إلاى حاين الوفااء بقيمتاه
كاملة.
مااادة( :)773أ ـ ال يجااوز إصاادار أسااناد قاارض إال بعااد موافقااة الجمعيااة العامااة العاديااة ويجااوز للجمعيااة العامااة أن
ت ول مجلس اإلدارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه.
ب -ال يجااوز إصاادار أسااناد القاارض إالّ إذا كااان رأس مااال الشااركة قااد دفااع بأكملااه وبشاارط أالّ تزيااد قيمااة
األسناد على رأس المال الموجود فعال .
ج -ال يجااوز إصاادار أسااناد قاارض جدياادة إالر إذا دفااع المكتتبااون بأسااناد القاارض السااابق قيمااة هااذك األسااناد
كاملة وبشرط أالّ تزيد قيمة أسناد القروض الجديادة باإلضاافة إلاى ماا بقاي فاي ذماة الشاركة مان قيماة
أسناد القروض السابقة على رأس المال الموجود فعالً .
د -ال تسري األحكام المنصوص عليهاا فاي الفقارتين الساابقتين علاى شاركات االئتماان العقااري ومصاارف
التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير.
مادة( :)775ال يجوز للشاركات قبال إقارار ميزانياة سانتها المالياة األولاى إصادار أساناد قارض إالّ إذا كفلات الوفااء
بهااذك األسااناد أحااد المصااارف المعتماادة أو كاناات األسااناد مضاامونة بصااكوع أصاادرتها إحاادى الجهااات
المذكورة.
مادة( :)776ال يجوز تنفيذ قرار الجمعية العامة بإصدار أسناد القرض إال بعد قيد القرار في السجل التجاري.
مادة( :)771األسناد التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى ألصحابها حقوقا ً متساويةً ويعتبر باطالً كل شرط علاى
خالف ذلك.
مادة( :)778إذا طرحت أسناد قرض لالكتتاب العام وجب أن ياتم عان طرياق أحاد المصاارف المعتمادة وتكاون دعاوة
الجمهور لالكتتاب وفقا ً للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ماد( :)779تسري في حالة عدم الوفاء بقيمة السند األحكام المنصوص عليها في المادتين( )711 ، 716مان هاذا
القانون.
ماد( :)721أ ـ تقوم الشركة بوفااء قيماة أساناد القارض طبقاا ً للشاروط المتفاق عليهاا عناد اإلصادار وال يجاوز لهاا
تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيرك .
ب -يجب أن يشهد العمليات المتعلقة بسحب األسناد بطريق القرعة ممهل عن الحكوماة ويترتاب علاى عادم
حضور ممهل الحكومة بطالن عملية السحب.
مادة( :)727ال يجوز تحويل أسناد القرض إلى أسهم إالّ إذا نص على ذلك في شاروط القارض  ،فاإذا تقارر التحويال
كان لمالك السند ال ياريين قبول التحويل أو قب القيمة اإلسمية للسند.
( الجزء الرابع )
إدارة الشركـــــــــــــة

 - 7مجلس اإلدارة :
مادة( :)722أ ـ يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلاس إدارة  ،ويعاين نظاام الشاركة عادد أعضاائه علاى أالّ يقال عان
أو اكهار جااز أن يبلا عادد
ثالثة واليزيد عن سبعة  ،وإذا كان رأس ماال الشاركة عشارين ملياون
أعضاء مجلس اإلدارة أحد عشر عضواً .
ب -يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مساهما في الشركة.
مادة( :)724يعين نظام الشاركة مادة العضاوية فاي مجلاس اإلدارة علاى أالّ يتجااوز ثاالإ سانوات  ،كماا يباين النظاام
كيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب على مراحل.
مادة( :)723تنت ب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري كتابة ويجوز إعادة انت ابهم ماالم يانص
نظام الشركة على غير ذلك.
مادة( :)725ينت ب مجلس اإلدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ً للرئيس يحل محلاه عناد غياباه  ،كماا
يعين المجلس أماين سار ي تاارك مان باين أعضاائه أو مان غيارهم  ،وتبلا الاوزارة بصاورة مان قارارات
انت اب الرئيس ونائبه واألعضاء المفوضين وكل تعديل يطرأ على تشكيل المجلس.
مادة(:)726أ ـ إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلاس اإلدارة وجاب علاى الجهاة التاي عينات السالف أن تنت اب عضاواً
بدالً منه من باين المسااهمين الاذين تتاوافر فايهم شاروط العضاوية  ،ويجاب عارض هاذا التعياين علاى
الجمعية العامة في أول اجتماع لها لتقرك أو لتنت ب عضواً خر  ..وفاي جمياع األحاوال يكمال العضاو
الجديد مدة سلفه.
ب -إذا شغر ثلث مراكز أعضاء مجلس اإلدارة وجب دعوة الجمعياة العاماة إلاى االنعقااد فاوراً لتنت اب مان
يحل محلهم إال إذا كان محددا النعقاد الجمعية العامة ميعاد ال يجاوز ثالثين يوما ً .
ج -إذا كااان تعيااين بع ا األعضاااء ماان جهااة حكوميااة فيعااود لهااذك الجهااة تساامية أعضاااء مجلااس اإلدارة
الممهلين لها بقرار من الوزير.
مادة(:)721أ ـ يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من المتمتعاين بجنساية الجمهورياة  ،ولهام ماوطن بهاا
ومااع ذلااك يجااوز بتاارخيص خاااص ماان مجلااس الااوزراء إعفاااء الشااركة ماان هااذا الحكاام إذا كااان بعا
المساااهمين ماان األجانااب  ،إنمااا يجااب أن ال تكااون نساابة األجانااب فااي مجلااس اإلدارة أكهاار ماان نساابة
اشتراع المساهمين األجانب في رأس مال الشركة.
ب -إذا فقدت لسبب ما النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب اساتكمالها خاالل ثالثاة أشاهر علاى األكهار
وإال كانت قرارات المجلس الصادرة بعد انقضاء هذك المدة باطلة.
ج -على الشركة أن تعد سنويا قائمة بأسماء رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وجنسياتهم وسنهم.
مادة( :)728أ ـ إذا كانت الحكومة أو إحدى هيئاتهاا أو مؤسسااتها أو شاركاتها العاماة مسااهمة فاي الشاركة فتكاون
ممهلة في مجلس إدارتها بنسبة ما تملكه من األسهم.
ب -فاي جميااع األحااوال ال يجااوز للحكومااة أو الهيئااات الماذكورة فااي الفقاارة السااابقة اإلشااتراع فااي انت اااب
أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يمهلونها.

مادة( :)729أ ـ يجوز أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أي ش ص خر من غير أعضااء المجلاس بوظيفاة
مدير عام الشركة.
ب -يجوز أن يكون أي مست دم في الشاركة عضاوا فاي مجلاس إدارتهاا كماا يجاوز لمجلاس اإلدارة دعاوة
مااادير الشاااركة أو أي مسااات دم بهاااا لحضاااور جلساااات مجلاااس اإلدارة علاااى أالّ يكاااون لاااه صاااوت فاااي
المداوالت.
مادة(:) 741أ ـ ال يجوز الجمع بين عضاوية مجلاس اإلدارة وأياة وظيفاة عاماة ويعتبار بااطال انت ااب الموظاف إلاى
عضوية مجلس اإلدارة إال باسم وظيفته.
ب -ال يجااوز أن ينت ااب أي عضااو فااي مجلااس اإلدارة ماان حكاام عليااه بعقوبااة فااي جريمااة م لااة بالشاارف
واألمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مالم يرد إليه اعتبارك.
ج -ال يجوز أن يكون الش ص الواحد عضواً في مجلس إدارة اكهر من شركتين مساهمتين عرضات كال أو
بع أسهمها لالكتتاب العام وأن ال يكون رئيسا ً أو عضواً منتدبا ً فاي اكهار مان شاركتين مسااهمتين
إذا كان ممهالً للحكومة.
مااادة( :)747فيمااا عاادا ممهلااي الحكومااة والش صاايات االعتباريااة فااي مجلااس اإلدارة ال يجااوز انت اااب أي ش ا ص
عضااواً بمجلااس اإلدارة إالر بعااد أن يقاار كتابااة بقبااول الترشاايح ويجااب أن يشااتمل اإلقاارار علااى بيااان ماان
العضو بجنسيته والشركات التي زاول فيها أي عمل خالل السنوات الهالإ الساابقة علاى ترشايحه وناوع
هذا العمل.
مادة( :) 742ال يجوز لمدير الشركة المساهمة أو أي مست دم خر بها أن يقاوم بصافة دائماة أو مؤقتاة أو عرضاية
بأي عمل في أية شركة مساهمة أخرى إالّ بعد الحصول علاى تارخيص مان مجلاس اإلدارة يجادد فاي كال
سنة.
مادة( :) 744ال يجوز لمن يكون عضوا في مجلس إدارة أحد المصارف أو إحدى الشاركات التاي تسااهم فيهاا الدولاة
أو غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات العامـة بما اليقال عان ( )%71مان رأسامالها ن يشاترع
بصفته الش صية أو بصافته نائباا ً عان الغيار فاي عضاوية مجلاس إدارة أي مصارف خار أو أياة شاركة
مساااهمة أخاارى  ..وال يجااوز لماان يشااغل وظيفااة الماادير أو أيااة وظيفااة أخاارى فااي المصااارف أو إحاادى
الشركات المشار إليهاا فاي الفقارة الساابقة أن يقاوم بصافة دائماة باأي عمال فاي مصارف خار أو شاركة
مساااهمة أخاارى  ،ويترتااب علااى م الفااة أحكااام هااذك المااادة إعتبااار الم ااالف مسااتقيالً ماان عملااه فااي
المصرف أو الشركة.
مادة( :)743أ ـ فيما عدا ممهلي الحكومة و الش صيات االعتبارية في مجلاس اإلدارة يجاب أن يكاون عضاو مجلاس
إدارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازي ( )%2على األقال مان رأسامالها  ،وماع
ذلك يجوز أن يكون العضو مالكاا لعادد مان األساهم التقال قيمتهاا وقات انت اباه عان ثالثاين ألاف
ويشترط في رئيس مجلس اإلدارة أن يملك مهلي عدد األسهم المطلوباة مان العضاو  ،ويرجاع فاي ذلاك
إلى أسعار األسهم في سوق األوراق المالية أو إلى قيمة األسهم االسمية إذا لم تكان الشاركة قاد قيادت
في هذك األسواق.

ب -ي صاص القاادر مان األسااهم الماذكورة فااي الفقارة السااابقة لضامان مسااؤولية أعضااء مجلااس اإلدارة ،
ويجب إيداع تلك األسهم أحد المصارف المعتمدة خالل شاهر مان تااريخ انت ااب العضاو وتظال األساهم
المودعااة غياار قابلااة للتااداول إلااى أن تنتهااي ماادة العضااوية وتنقضااي ماادة سااقوط دعااوى المسااؤولية
المقاررة للشااركة قباال العضااو  ،ويؤشار علااى السااهم بمااا يفيااد عادم قابليتااه للتااداول  ،وتنقضااي دعااوى
المسؤولية المقررة للشركة قبل العضو بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسؤولية.
ج -تكون باطلة أوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق أحكام هذك المادة.
د -إذا لم يقدم العضو أسهم الضمان بطلب عضاويته  ،وإذا نقاص عاددها عان الحاد المقارر فاي هاذك الماادة
وجب على العضو أن يكمله خالل شهر وإال زالت عنه العضوية.
مادة( :)745أ ـ يحق للجمعياة العاماة عازل أعضااء مجلاس اإلدارة كلهام أو بعضاهم المنت باين مان قبلهاا ولاو وجاد
شرط في نظام الشركة يقضاي بعادم جاواز عازلهم  ،وللعضاو المعازول مطالباة الشاركة باالتعوي إذا
كان العزل في وقت غير مناسب أو لغير سبب معقول  ،كماا يجاوز للحكوماة والش صايات االعتبارياة
عزل ممهليها في مجلس اإلدارة دون موافقة المجلس أو الجمعية.
ب -يطلب العزل بنا ًء على قرار من مجلس اإلدارة أو بنا ًء علاى طلاب عادد مان المسااهمين يمهال ()%71
من رأس المال وفي هذك الحالاة األخيارة يجاب علاى رئايس المجلاس عارض أمار العازل علاى الجمعياة
العامة.
ج -إذا طلب عزل أعضاء مجلس اإلدارة قبل الميعاد المعين النعقاد الجمعية العامة بشاهرين أو أكهار وجاب
على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى انعقاد غير عادي خاالل عشارة أياام مان تااريخ طلاب
العزل وإالّ قامت الوزارة بتوجيه الدعوة.
د -ال يجااوز للجمعيااة العامااة النظاار فااي طلااب العاازل إالّ إذا كااان واردا بجاادول أعمالهااا مااالم تظهاار خااالل
االجتماع وقائع خطيرة تقت العزل  ..وفي جميع األحوال يجب أن يمكان العضاو المطلاوب عزلاه مان
الرد على ما ينسب إليه وإالّ كان قرار العزل باطال.
ك -إذا قررت الجمعية العامة عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة فاال يجاوز إعاادة انت اباه قبال خماس سانوات
من تاريخ قرار الجمعية بعزله.
مادة (:)746أ ـ يجوز لعضاو مجلاس اإلدارة أن يساتقيل مان العضاوية بشارط أن يكاون ذلاك فاي وقات مالئام يوافاق
عليه مجلس اإلدارة وإال التزم بالتعوي .
ب -يجب أن يوجه طلب االستقالة كتابة إلى مجلس اإلدارة ويرتاب أثارك مان ياوم تقديماه وال يجاوز لطالاب
االستقالة العدول عنها إذا تم قبول االستقالة.
مااادة ( :)741أااـ يبااين نظااام الشااركة طريقااة تحديااد مكافااأة أعضاااء مجلااس اإلدارة مااع مراعاااة األحكااام المقااررة فااي
الفقرات التالية :
ب ـ إذا كانت المكافأة محددة بنسبة معينة من أرباح الشركة فال يجوز أن تجاوز هذك النسابة ( )%71مان
الربح الصافي بعد خصام المباال المذكـاـورة فاي الماادتين ( )792 ، 797مان هاذا القاانون ويتباع فاي

شااأن توزيااع هااذك المكافااأة بااين أعضاااء المجلااس األحكااام المنصااوص عليهااا فااي نظااام الشااركة أو فااي
الالئحة الداخلية للمجلس.
ج ـ إذا كانت مكافأة عضو مجلس اإلدارة راتبا ً معينا ً أو بدل حضور عن الجلساات أو مزاياا عينياة أخارى
ال تستوجبها طبيعة عمل الشركة فاال يجاوز أن تزياد المكافاأة الماذكورة سانويا ً عان الحاد الاذي تحاددك
الالئحااة التنفيذيااة لهااذا القااانون سااواء بالنساابة إلااى عضااو مجلااس اإلدارة أو بالنساابة إلااى رئاايس
المجلس.
د ـ في جميع األحوال ال يجوز أن تزيد المكافأة التاي تمنحهاا الشاركة وفقاا ً للفقارتين الساابقتين عان الحاد
الذي تحددك الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويكاون بااطالً كال تقادير ياتم علاى خاالف أحكاام هاذك الماادة
وكذلك كل شرط يقضي بدفع المكافآت خالصة من الضرائب المقررة عليها.
مادة (:)748أ ـ يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بنا ًء على طلب ثلث أعضائه على األقل.
ب ـ يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ست جلسات على األقال خاالل السانة المالياة الواحادة  11وال يجاوز أن
ينقضي شهران دون عقد اجتماع للمجلس.
ج ـ إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عان الحضاور أرباع جلساات متتالياة أو نصاف عادد الجلساات
فااي سااتة أشااهر دون عااذر مقبااول اعتباار مسااتقيال  ،ويعاارض األماار علااى المجلااس للفصاال فيااه ،ويبلا
العضو قرار المجلس.
مادة ( :)749أ ـ ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صاحيحا ً إالّ إذا حضارك نصاف عادد أعضاائه علاى األقال ماالم يانص
نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ب ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حالاة تسااوي األصاوات يارجح الجاناب الاذي
منه الرئيس .
ج ـ ال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن غيرك من األعضاء عند التصويت علاى قارارات المجلاس ،
كما ال يجوز التصويت بطريق المراسلة.
مااادة (:)731أ ـ تاادون محاضاار اجتماعااات مجلااس اإلدارة فااي دفتاار خاااص  ،ويوقااع ك ال محضاار ماادون فااي الاادفتر
األعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين سر المجلس وعلى العضو الذي لم يوافق على أي قارار ات اذك
المجلس أن يهبت اعتراضه في محضر االجتماع.
ب ـ يكون الموقعون على محاضر االجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر.
مااادة ( :)737أ ـ لمجلااس اإلدارة جميااع الساالطات الالزمااة للقيااام باألعمااال التااي يقتضاايها غاارض الشااركة عاادا مااا
احااتفظ بااه القااانون أو نظااام الشااركة للجمعيااة العامااة  ..وعليااه أن يتقيااد بتوجيهااات الجمعيااة العامااة
وقراراتها.
ب ـ ال يجااوز لمجلااس اإلدارة أن يعقااد القااروض التااي تجاااوز جالهااا ثااالإ ساانوات أو أن يبيااع عقااارات
الشااركة أو أن يرهنهااا أو أن يبيااع أمااوال وموجااودات الشااركة أو أن يرهنهااا أو أن يباارئ ذمااة مااديني
الشركة من التزاماتهم إالّ إذا كان مصرحا ً له بذلك في نظاام الشاركة وبالشاروط الاواردة فياه  11فاإذا

لاام ياارد فااي النظااام أحكااام بهااذا الشااأن فااال يجااوز للمجلااس القيااام بالتصاارفات المااذكورة إالّ بااإذن ماان
الجمعية العامة وذلك مالم تكن هذك التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
مادة ( :)732يقوم رئيس مجلس اإلدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية  ،ويتولى على وجه ال صوص ما يأتي :
أ -دعوة مجلس اإلدارة إلى االنعقاد.
ب -دعوة الجمعية العامة إلى االنعقاد طبقا ً لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون ونظام الشركة.
ج -التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط المذكورة في النظام.
د -تمهيل الشركة أمام الغير.
ك -متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
و -طلب تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة.
ز -تعيين الموظفين والعمال وعزلهم واإلشراف عليهم.
ح -اإلشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط القانونية فيها.
مادة (:)734أ ـ يضع مجلس اإلدارة النظم واللوائح الداخلية لتنظايم ساير العمال فياه وتحدياد االختصاصاات وحقاوق
وواجبات العاملين مع مراعاة أحكام القوانين النافاذة واألحكاام المنصاوص عليهاا فاي القاانون ونظاام
الشركة.
ب -يااوزع المجلااس العماال بااين أعضااائه بمااا يتفااق وطبيعااة االسااتهمار الااذي تقااوم بااه الشااركة  ،ويجااوز
للمجلس أن يكون من أعضائه أو من غيرهم لجاان لدراساة ماا يحيلاه إليهاا مان مساائل وتقاديم تقاارير
عنها  ،كما يجاوز للمجلاس أن يكلاف أحاد أعضاائه أو ش صاا ً مان غيارهم للقياام بعمال معاين أو بعقاد
صفقة معينة مع منحه السلطة الالزمة لذلك  ،وللمجلس في كال وقات حال اللجاان التاي كونهاا أو عازل
من أنابهم للقيام ببع األعمال.
ج -فيما عدا المكافآت المقررة في نظام الشركة لمجلس اإلدارة ال يستحق رئايس المجلاس أو أعضاامك أي
أجر نظير ما قد يؤدونه للشركة من أعمال إضافية.
ماادة ( :)733أ ـ تلتازم الشاركة باألعماال والتصارفات التاي يجريهاا مجلاس اإلدارة إذا كانات مماا يادخل فاي غارض
الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المجلس في نظام الشركة مالم تهبات الشاركة أن الغيار
الذي تعاقد مع مجلس اإلدارة كان يعلم وقت إجراء التصرف بالقيود المذكورة.
ب -تلتزم وتسأل الشركة بالتعوي عن الضارر الاذي ينشاأ عان األعماال غيار المشاروعة الم الفاة لنظاام
الشركة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة أعمال الشركة.
ماادة( :)735أ ـ يجاب علاى كال عضاو مان أعضااء مجلاس إدارة الشاركة وعلاى كال مادير لهاا أن يقادم إلاى مجلاس
اإلدارة فااي أول اجتماااع لااه بعااد تعيينااه إقااراراً بمااا يملكااه ماان أسااهم الش اركة وأسااناد القااروض التااي
أصاادرتها باساامه أو باساام زوجااه أو أوالدك القصاار وكااذلك بكاال تغيياار فااي هااذك الصااكوع ويشااتمل هااذا
اإلقرار على تاريخ كل عملية على حدك وعدد األساهم أو أساناد القاروض التاي تناولهاا وساعر الشاراء
أو البيع ويعتبر معزوالً بحكم القانون كل من ي الف حكم هذك الفقرة.

ب -تعاد الشااركة ساجالً خاصاا ً تهباات فياه مااا يملكااه كال عضااو ماان أعضااء مجلااس إدارتهااا وكال ماادير لهااا
باسمه أو باسم زوجه أو أوالدك القصر من أسهم الشركة وأسنادها وكل تغيير يرد على هذك الملكية.
مادة( :)736أ ـ ال يجوز بغير موافقة الجمعية العامة إبارام أي عقاد أو القياام باأي عمال يكاون ألحاد أعضااء مجلاس
إدارة شركة المساهمة أو أحد مديريها مصلحة ش صية فيه ويستهنى مان ذلاك األعماال والعقاود التاي
تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة أو المدير هو صاحب العرض األنسب.
ب -يجب على عضاو مجلاس اإلدارة أو المادير أن يبلا المجلاس بمالاه مان مصالحة ش صاية فاي األعماال
والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يهبت هذا التبلي في محضر الجلسة  ،وال يجوز له االشتراع فاي
التصويت ال اص بالقرار الصادر في شأن األعمال أو العقود المذكورة.
ج -على رئيس مجلس اإلدارة تبلي الجمعية العامة عند انعقادهاا باألعماال والعقاود التاي يكاون فيهاا ألحاد
أعضاء مجلس اإلدارة أو مديرها مصلحة ش صية  ،ويجب أن يكون هذا التبلي مصحوبا ً بتقريار مان
مراقب الحسابات.
مادة(:)731أ ـ ال يجوز بغير ترخيص خاص مان الجمعياة العاماة لعضاو مجلاس إدارة شاركة المسااهمة أو لماديرها
أن يشترع في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيارك فاي أحاد فاروع
النشاط الذي تزاولاـه الشاركة  ،وإالّ كاان لهاا أن تطالباه باالتعوي أو باعتباار العملياات التاي باشارها
لحسابه ال اص كأنها أجريت لحسابها.
ب -ال يجااوز ألعضاااء مجلااس اإلدارة أن يااذيعوا إلااى المساااهمين بصاافتهم الفرديااة أو إلااى الغياار مااا وقفااوا
عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإال حق عليهم العزل مع إلزامهم بالتعوي .
مادة( :)738أ ـ ال يجوز للشركة المساهمة أن تقادم قرضاا ً نقاديا ً مان أي ناوع كاان ألعضااء مجلاس إدارتهاا أو أن
تضمن أي قروض يعقدها أحد األعضاء مع الغير.
ب -يستهنى من الحكم الوارد بالفقرة السابقة المصارف وغيرها من شركات االئتمان فيجوز لها فاي حادود
األعمااال الداخلااة ضاامن غرضااها وباألوضاااع والشااروط التااي تتبعهااا بالنساابة إلااى جمهااور العمااالء أن
تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
مادة( :)739أ ـ يعد مجلاس اإلدارة عان كال سانة مالياة ميزانياة الشاركة وحسااب األربااح وال ساائر وتقريارا عان
نشاط الشركة خالل السنة المالياة المنتهياة ومركزهاا الماالي فاي هاذك السانة والطريقاة التاي يقترحهاا
لتوزيع األرباح الصافية الناتجة عنها وذلك قبال انعقااد الجمعياة العاماة بشاهر علاى األقال  ،ويجاب أن
تكون الميزانية وحسااب األربااح وال ساائر وغيرهاا مان حساابات الشاركة واضاحة ومطابقاة لألحكاام
التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب -يوقع رئيس مجلس اإلدارة الميزانية وحساب األرباح وال سائر وتقرير مجلس اإلدارة.
مادة( :)751أ ـ يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية وحساب األرباح وال ساائر وخالصاة وافياة مان
تقريرك والنص الكامل لتقرير مراقب الحساابات فاي صاحيفة يومياة رسامية تصادر باللغاة العربياة فاي
مركز الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب مسة عشر يوما ً على األقل.

ب -إذا كانت أسهم الشركة اسمية جاز االكتفاء بإرسال نسا ة مان الوثاائق المبيناة فاي الفقارة األولاى إلاى
كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة ب مسة عشر يوما ً على األقل.
مادة( :) 757على مجلس اإلدارة أن يضاع سانويا تحات تصارف المسااهمين الطالعهام ال ااص قبال انعقااد الجمعياة
العامة التي تدعى للنظر في تقرير المجلس ب مسة عشار يوماا ً علاى األقال بياناا ً يوقعاه رئايس المجلاس
ويشتمل على ما يأتي:
أ -المبال التي قبضها خالل السنة المالية كال عضاو فاي مجلاس اإلدارة علاى أياا كاان سابب اساتحقاقه
لها والمزايا العينية التي يتمتع بها.
ب -المبال المقترح صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو السابقين بصفة معاش تقاعد أو تعاوي
عن انتهاء ال دمة.
ج -المبال التي أُنفقت فعالً في الدعاية مع التفصيالت ال اصة بكل مبل .
د -األعمال والعقود التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة ش صية.
ك -التبرعات مع بيان مسوغات كل تبرع.
مادة( :)752أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون قبل الشركة وتجااك المسااهمين إذا أسااءوا تادبير شائونها أو خاالفوا
األحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام الشركة وكل شرط يقضي بغيار ذلاك يعتبار كاأن لام
يكن.
مااادة( :)754أ ـ تقااع المسااؤولية علااى جميااع أعضاااء مجلااس اإلدارة إذا نشااأ ال طااأ عاان قاارار صاادر بإجماااع راء
األعضاااء  ،أمااا القاارارات الصااادرة باألغلبيااة فااال يسااأل عنهااا األعضاااء المعارضااون بشاارط أن يهبتااوا
اعتراضهم صراحة في محضر الجلسة  ،وال يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التاي صادر فيهاا القارار
سااببا ً لإلعفااااء مااان المساااؤولية إال إذا ثبااات عااادم علاام العضاااو الغائاااب باااالقرار أو علماااه باااه وعااادم
استطاعته االعتراض عليه.
ب -إذا اشترع أكهر من عضو واحد في ال طأ كاانوا مساؤولين قبال الشاركة بالتضاامن وتاوزع المساؤولية
بينهم بقدر نصيب كل منهم في ال طأ المشترع.
مادة( :) 753يسأل أعضاء مجلس اإلدارة عن تعوي الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب أخطائهم.
 - 2الجمعية العامة العادية:
ماادة( :)755أ ـ تنعقاد الجمعياة العامااة العادياة للمسااهمين بادعوة مان رئاايس مجلاس اإلدارة فاي الزماان والمكااان
اللذين يعينهما نظام الشركة ويجب أن تنعقد الجمعية مرة على األقل في السنة خالل الشاهور األربعاة
التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس اإلدارة أن يقرر دعوة الجمعية كلما دعات الضارورة إلاى
ذلك.
ب -علااى مجلااس اإلدارة أن يقاارر دعااوة الجمعيااة العامااة العاديااة إلااى االنعقاااد إذا طلااب إليااه ذلااك مراقااب
الحسابات أو عدد من المساهمين يمهل ( )%71من رأس مال الشاركة بشارط أن يكاون لاديهم أساباب
جدية تبرر الطلب.

ج -يجااوز للااوزارة أن تاادعو الجمعيااة العامااة العاديااة إلااى االنعقاااد إذا مضااى شااهر علااى الموعااد المحاادد
النعقادها دون أن تدعى إلى االنعقاد أو إذا طلب منها المحاسب القانوني أو عادد مان المسااهمين يمهال
( )%71من رأس المال بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب.
د -في جميع األحوال تكون مصاريف الدعوة على الشركة.
مادة( :)756أ ـ يجب أن يكون مجلس اإلدارة ممهالً في الجمعية العامة بما اليقال عان العادد الواجاب تاوافرك لصاحة
انعقادك.
ب -إذا لم يمهل مجلس اإلدارة على النحو المبين في الفقرة األولى فال يكون اجتمااع الجمعياة العاماة بااطالً
وإنما يعتبر عضو مجلس اإلدارة الذي ت لف عن حضور االجتماع بغير عذر تقبله الجمعية مستقيالً .
مادة ( :)751أ ـ للوزارة الحق في إرسال مندوب أو اكهر لحضور الجمعية العامة للمساهمين دون أن يكاون لهاؤالء
المناادوبين حااق االشااتراع فااي المااداوالت أو التصااويت  ،وعلاايهم تسااجيل وقااائع االجتماااع فااي محضاار
خاص يتلى على المكلفين بتحرير محضر الجلسة إلبداء مالحظاتهم علياه كتاباة ويجاب إثباات حضاور
مندوبي الوزارة في محضر جلسة الجمعية العامة.
ب -يجوز لمندوبي الاوزارة االعتاراض علاى قارار الجمعياة إذا لام يساتكمل اإلجاراءات القانونياة أو خاالف
القانون.
ج -يجوز الطعن في اعتراض مندوب الوزارة لدى الوزير خالل خمسة عشار يوماا ً مان تااريخ االعتاراض
ويكون قرار الوزير في هذا الطعن قطعيا ً وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.
مادة( :)758أ ـ لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين.
ب -يجوز التوكيل في حضور الجمعياة العاماة بشارط أن يكاون الوكيال مسااهما ً وان يكاون التوكيال خاصاا
وثابتا ً بالكتابة وال يجوز للمساهم أن ينيب عنه أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.
ج -في جمياع األحاوال ال يجاوز أن يزياد عادد األساهم التاي يحوزهاا الوكيال بهاذك الصافة علاى ( )%5مان
أسهم رأس مال الشركة.
د -فيما عدا األش اص االعتبارية ال يجاوز أن يكاون ألحاد المسااهمين بوصافه أصايالً أو نائباا ً عان الغيار
عدد من األصوات يجاوز ( )%21من عدد األصوات المقررة لألسهم الممهلة في االجتماع ماالم يانص
نظام الشركة على نسبة أقل.
ك -يعتبر حضاور ولاي أو وصاي المسااهم فاي الشاركة أو ممهال الشا ص االعتبااري المسااهم فيهاا بمهاباة
حضور قانوني للمساهم األصلي إلجتماع الجمعياة العمومياة ولاو كاان ذلاك الاولي أو الوصاي أو ممهال
الش ص االعتباري غير مساهم بالشركة.
مادة( :)759أ ـ تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صاحيفة يومياة رسامية واحادة علاى األقال ويجاب أن ياتم
اإلعالن قبل الموعد المحدد لالنعقاد ب مسة عشر يوما ً على األقل  ،ومع ذلاك يجاوز االكتفااء بتوجياه
الدعوة في الميعاد المذكور ب طابات مسجلة ترسل لجميع المساهمين.
ب -يجب أن يشتمل إعالن الدعوة على جدول األعمال.
ج -ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة قبل موعد اجتماع الجمعية بعشرة أيام على األقل.
مادة( :)761يعد مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة ويشتمل هذا الجدول بوجه خاص على ما يلى :
 -7سماع تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.

 -2النظر في ميزانية الشركة وحساب األرباح وال ساائر والتصاديق عليهماا بعاد ساماع تقريار مراقاب
الحسابات.
 -4انت اب أعضاء مجلس اإلدارة الممهلين للمساهمين وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد األجار الاذي
يمنح لهم خالل السنة المالية المقبلة مالم يكن محدداً في النظام األساسي.
 -3النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن األرباح وات اذ القرار الالزم بشأنها.
 -5الترخيص لمجلس اإلدارة بمنح التبرعات.
 -6النظر في عزل أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
 -1إباااراء ذماااة أعضااااء مجلاااس اإلدارة ومراقاااب الحساااابات مااان المساااؤولية أو تقريااار رفاااع دعاااوى
المسؤولية عليهم بحسب األحوال.
مادة( :)767أ ـ ال يكون انعقاد الجمعية العامة صاحيحا ً إالّ إذا حضارك مسااهمون يمهلاون نصاف رأس ماال الشاركة
على األقل مالم يانص نظاام الشاركة علاى نسابة أعلاى فاإذا لام يتاوافر الحاد األدناى فاي االجتمااع األول
وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الهالثاين يوماا ً التالياة لالجتمااع األول  ،ويجاب
أن يمهل في االجتماع الهاني ربع رأس مال الشركة  ،فإذا لم يتوفر هذا الحد في االجتماع الهااني وجاب
دعوة الجمعياة العاماة إلاى اجتمااع ثالاث خاالل خمساة عشار يوماا ً التالياة لالجتمااع الهااني  ،ويعتبار
االجتماع الهالث صحيحا أيا ً كان عدد األسهم الممهلة فيه.
ب -تصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممهلة في االجتماع.
مادة( :)762أ ـ يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من يعينه مجلس اإلدارة لاذلك وتعاين
الجمعية من المساهمين من يتولى أمانة السر وجمع األصوات.
ب -إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس االجتمااع وجاب أن ت تاار الجمعياة مان باين المسااهمين
من يتولى الرئاسة.
مادة( :)764أ ـ يفتح في مركز الشركة الرئيسي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العاماة بأسابوع علاى األقال ساجل تساجل
فيه أسماء المسااهمين الاراغبين فاي االشاتراع بالجمعياة العاماة وعادد األساهم التاي يحملهاا المسااهم
أصااالة ووكالااة ويعطااى بطاقااة يااذكر فيهااا عاادد األصااوات التااي يسااتحقها وذلااك بإشااراف وتوقيااع أحااد
أعضاء مجلس اإلدارة على مسؤولية المجلس.
ب -لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجاة فاي جادول أعماال الجمعياة العاماة واساتجواب أعضااء
مجلس اإلدارة والمراقبين بشاأنها  ،ولاـه أن يقـاـدم ماا يشااء مان األسائلة قبال انعقااد الجمعياة ب مساة
أيام على األقل وكل شرط في النظاام يقضاي بحرماان المسااهم مان حاق االساتجواب أو توجياه األسائلة
يعتبر باطالً .
ج -يرد مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين بالقدر الاذي ال يعارض مصالحة الشاركة أو أياة هيئاة أخارى
أو المصاالحة العامااة للضاارر  ،وإذا رأى المساااهم أن الاارد علااى سااؤاله غياار كاااف احااتكم إلااى الجمعيااة
العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
د -لكل مساهم عدد من األصوات في الجمعية العامة يساوي عدد أسهمه.

ماادة( :)763يحارر محضار ب الصاة وافياة لمناقشاات الجمعياة العاماة وبكال ماا يحادإ أثنااء االجتمااع بماا فاي ذلاك
أسماء المساهمين الحاضرين والقرارات التي ات ذت في الجمعية وعدد األصاوات التاي وافقات عليهاا أو
خالفتها واألقوال التي يطلب المساهمون إثباتها في المحضر.
مادة( :)765أ ـ تدون محاضر اجتماع الجمعياة العاماة بصافة منتظماة عقاب كال جلساة فاي دفتار خااص ويوقاع كال
محضر مادون فاي الادفتر رئايس الجمعياة وأماين سارها وجاامع األصاوات ومراقاب الحساابات ويكاون
الموقعون على محاضر االجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بها.
ب -يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الجمعياة العاماة وعادد األصاوات التاي يملكونهاا أصاالة
ووكالة وتوقيعاتهم ويحفظ مع محضر االجتماع لدى الشركة.
مااادة( :)766يكااون التصااويت فااي الجمعيااة العامااة بالطريقااة التااي يعينهااا نظااام الشااركة ويجااب أن يكااون التصااويت
بطريق االقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانت اب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعازلهم أو إقاماة دعاوى
المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو ( )%71من المساهمين على األقل.
مادة( :)761ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراع في التصويت علاى قارارات الجمعياة العاماة ال اصاة باإبراء
ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.
مادة( :)768أ ـ ت تص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القاانون
للجمعية العامة غير العادية.
ب -ال يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول األعمال ومع ذلك تكون للجمعياة
حق المداولة في الوقائع ال طيرة التي تتكشف أثناء االجتماع.
ج -إذا طلب عدد من المساهمين يمهل ( )%5من رأس المال إدراج مسائل معينة في جدول األعمال وجاب
على مجلس اإلدارة إجابة الطلب وإالّ كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشاة هاذك المساائل بعاد التحقاق
من توافر النصاب المذكور.
مادة( : )769يجب على مجلس اإلدارة إعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة إذا طلب ذلك.
مادة( :)711أ ـ تعتبر القرارات التي تصدر من الجمعية العاماة وفقاا ً ألحكاام القاانون ونظاام الشاركة ملزماة لجمياع
المساااهمين سااوا ًء كااانوا حاضاارين االجتماااع الااذي صاادرت فيااه هااذك القاارارات أو غااائبين أو كااانوا
موافقين عليها أو م الفين لها.
ب -على مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مادة( :)717أ ـ مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية يعتبر باطالً كل قرار يصدر من الجمعية العاماة بالم الفاة
ألحكام القانون أو نظام الشركة.
ب -يجاوز إبطااال كاال قاارار يصاادر لمصاالحة فئااة معيناة ماان المساااهمين أو لإلضاارار بهااا لجلااب نفااع خاااص
ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشاركة  ،وفاي هاذك الحالاة ال يجاوز أن يطلاب
البطالن إالّ المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الاذين تغيباوا عان الحضاور
بسبب مقبول.
ج -يترتب على الحكام باالبطالن اعتباار القارار كاأن لام يكان بالنسابة إلاى جمياع المسااهمين وعلاى مجلاس
اإلدارة نشر الحكم بالبطالن في إحدى الصحف اليومية الرسمية.

د -تسقا دعوى البطالن بمضي سانة مان تااريخ صادور القارار وال يترتاب علاى رفاع الادعوى وقاف تنفياذ
القرار مالم تأمر المحكمة بغير ذلك.
 - 4الجمعية العامة غير العادية :
مادة( :)712أ ـ ت تص الجمعية العامة غير العادياة بتعاديل نظاام الشاركة وبانادماج الشاركة فاي شاركة أو مؤسساة
أخرى أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها.
ب -مع مراعاة أحكام المادة( )777من هذا القانون يجوز للجمعية العامة غيار العادياة إدخاال ماا تاراك مان
تعديالت على نظام الشركة عدا :
 -7التعديالت التي يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين المالية.
 -2تعديل الغرض األساسي للشركة.
 -4نقل موطن الشركة المؤسسة في الجمهورية إلى بلد أجنبي.
ج -كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير األحكام المذكورة في هذك المادة يعتبر كأن لم يكن.
مادة ( :)714تسري على الجمعية العامة غير العادية األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة ما يأتي:
 -7ال تجتمع الجمعية العامة غير العادية إالر بنا ًء على دعوة من مجلس اإلدارة وعلى المجلس توجياه
هذك الدعوة إذا طلاب إلياه ذلاك عادد مان المسااهمين يمهال ( )%25مان رأس الماال ألساباب جدياة
ويج اب أن تااذكر مااواد جاادول األعمااال فااي الاادعوة الموجهااة للمساااهمين وال يجااوز المااذاكرة فااي
موضوعات لم يرد ذكرها في الدعوة  ،وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل خمسة عشر يوماا ً
من تقديم الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلاى الاوزارة بطلاب لتوجياه الادعوة  ،وللاوزارة أن تادعو
الجمعية لالنعقاد.
 -2ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إالّ إذا حضارك مسااهمون يمهلاون ثلهاي رأس
المال على األقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فاإذا لام يتاوافر الحاد األدناى فاي االجتمااع
األول وجاب دعاوة الجمعياة إلاى اجتمااع ثاان خاالل الهالثاين يوماا ً التالياة لموعاد االجتمااع األول ،
ويعتبر االجتماع الهاني صحيحا إذا حضرك عدد من المساهمين يمهل ثلث رأس المال على األقل.
 -4تصدر قرارات الجمعية العاماة غيار العادياة بأغلبياة ثلهاي األساهم الممهلاة فاي االجتمااع إالر إذا كاان
القاارار يتعلااق بزيااادة رأس المااال أو ت فيضااه أو إطال اة ماادة الشااركة أو حاال الشااركة قباال الميعاااد
المعين في النظام أو إدماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى فال يكون القرار صاحيحا إالر إذا صادر
بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممهلة في االجتماع.
 -3للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات من صالحيات الجمعية العامة العادية.
الجزء ال امس
في مراقب الحسابات
مادة ( :)713أ ـ يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكهر بشرط أالر يزيد عددهم على ثالثة.
ب -يعين مراقب الحسابات لمدة سنه إلى ثالإ سنوات قابلة للتجديد من جدول المحاسبين القانونيين الاذي
تضعه الوزارة.
ج -يكون تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيينه وتقدير مكافآته بقرار من الجمعية العامة.

مادة ( :)715أ ـ إذا شغر مركز أحد مراقباي الحساابات وجاب علاى رئايس مجلاس اإلدارة أن ي طار الجمعياة العاماة
فورا لتعيين من يحل محله.
ب -ال يجوز الجمع بين عمل المراقب واالشتراع في تـأسيس الشركة أو عضوية مجلاس إدارتهاا أو القياام
بأي عمل فني أو إداري بها ولو على سبيل االستشارة  ،كماا ال يجاوز أن يكاون المراقاب شاريكا ألحاد
مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفا لدية أو من أقربائه إلى الدرجة الرابعة.
ج -يعتبر باطال كل عمل م الف ألحكام هذك الماادة ويلازم الم االف بإعاادة جمياع المباال التاي قبضاها مان
الشركة ل زانتها ويتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة الم الفة.
مادة ( :)716أ ـ على مراقب الحسابات أن يقدم إلى مجلس اإلدارة في أول اجتماع له بعاد تعييناه إقاراراً بماا يملكاه
من أسهم الشركة أو سندات القرض التي أصدرتها باسمه أو باسم زوجه أو أوالدك القصر وكذلك بكال
تغيير في هذك الصكوع ويشتمل هذا اإلقرار علاى تااريخ كال عملياة علاى حادك وعادد األساهم وساندات
القرض التي تناولتها وسعر الشراء أو البيع  ،ويعتبار معازوال بحكام القاانون كال مراقاب ي االف هاذك
الفقرة.
ب ـ تعد الشركة سجال خاصاا تهبات فياه ماا يملكاه كال مراقاب حساابات باسامه أو باسام زوجاه أو أوالدك
القصر من أسهم الشركة وسنداتها وكل تغيير يرد على هذك الملكية .
مادة ( :)711أ ـ لمراقب الحسابات في كل وقت االطالع على جميع دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلاك مان الوثاائق
وفااي طلااب البيانااات واإليضاااحات التااي ياارى ضاارورة الحصااول عليهااا  ،ولااـه كااذلك أن يتحقااق ماان
موجودات الشركة والتزاماتها  ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكن المراقب من كل ذلك.
ب -على المراقب في حالة االمتناع عن تمكينه من أداء عملاه المنصاوص علياه فاي الفقارة الساابقة إثباات
ذلاك فاي تقريار يقادم إلاى مجلاس اإلدارة  ،فاإذا لاام يقام المجلاس بتيساير عمال المراقاب وجاب عليااه أن
يرسل إلى الوزارة صورة من التقرير وأن يعرضه على الجمعية العامة.
مادة ( :)718أ ـ على مجلس اإلدارة أن يسلم مراقب الحساابات صاورة مان اإلخطاارات والبياناات التاي يرسالها إلاى
المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ االجتماع بعشرة أيام على األقل.
ب ـ علاى المراقاب فاي الجمعياة العاماة أن يتأكاد مان صاحة اإلجاراءات التاي اتبعات فاي الادعوة لالجتمااع،
وعليه أن يدلي في االجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله.
ج ـ إذا لم يحضر المراقب فال يكون االجتماع باطالً وإنما يعتبر المراقب الذي ت لف عان حضاور االجتمااع
بغير عذر مقبول تقرك الجمعية مستقيال .
ماادة ( :)719أ ـ يقادم مراقاب الحساابات إلاى الجمعياة العاماة والاوزارة تقريارا يشاتمل علاى البياناات التاي تحاددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب -على المراقب أن يبين في التقرير الوضع المالي للشركة ودرجة وضوحها في حسااباتها وماا إذا كانات
دفاترهااا منظمااة بصااورة أصااولية واقتراحااه بالمصااادقة علااى الميزانيااة الساانوية والحسااابات ال تاميااة
بصورة مطلقة أو مع التحفظ أو بإعادتها إلى مجلس اإلدارة  ،كما يجب أن يبين موقاف مجلاس اإلدارة
فيمااا يتعلااق بتمكينااه ماان الحصااول علااى البيانااات والمعلومااات التااي طلبهااا  ،وان يهباات فااي التقرياار مااا
يتكشف له من م الفات ألحكام القانون أو نظام الشركة.

ج -يتلااى تقرياار مراقااب الحسااابات فااي الجمعيااة العامااة ويكااون لكاال مساااهم حااق مناقشااة التقرياار وطلااب
إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه  ،وإذا قررت الجمعية العامة المصادقة علاى تقريار مجلاس اإلدارة
دون سماع تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطالً .
مادة ( )781إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا على التقرير المنصاوص علياه فاي الماادة الساابقة وجاب أن يعاد
كل منهم تقريرا مستقال وتتلى التقارير كلها في الجمعية العامة.
مادة ( :)787أ ـ إذا أغفل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة في األحوال المبيناة فاي القاانون أو فاي نظاام الشاركة
وجب على مراقب الحسابات توجيه هذك الدعوة.
ب ـ يجوز لمراقبي الحسابات دعوة الجمعية العاماة لالنعقااد كلماا دعات الضارورة القصاوى إلاى ذلاك وفاي
هذك الحالة يضع المراقب جدول األعمال ويتولى نشرك  ،وإذا أهمل المراقب دعوة الجمعياة فاي الحالاة
المذكورة فيكون للوزارة أن تقوم بها على نفقة الشركة.
مادة ( :) 782ال يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلاى المسااهمين فاي غيار الجمعياة العاماة أو إلاى غيارهم ماا وقاف
عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإالر حق عليه العزل مع إلزامه بالتعوي .
مادة ( :)784أ ـ يكون مراقب الحسابات مسؤوال قبل الشركة عن تعوي الضرر الذي يلحقها بسبب األخطاء التاي
تقع مناه فاي تنفياذ عملاه  ،وإذا تعادد المراقباون المشاتركون فاي ال طاأ كاانوا مساؤولين قبال الشاركة
بالتضامن.
ب ـ تسقا دعوى المسؤولية المدنية المذكورة في الفقارة الساابقة بمضاي سانه مان تااريخ انعقااد الجمعياة
العامة التي تلاي فيهاا تقريار المراقاب وإذا كاان الفعال المنساوب إلاى المراقاب يكاون جريماة فاال تساقا
دعوى المسؤولية إالر بسقوط الدعوى العامة.
ج ـ يسأل المراقب عن تعوي الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب خطأك.
الجزء السادس
الرقابــــة الحكوميـــــة
مادة ( :)783أ ـ تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنفيذ األحكام المنصوص عليها فاي القاانون
وفي نظام الشركة.
ب ـ للااوزارة فااي أي وقاات ماان أوقااات الاادوام الرساامي إجااراء تفتاايش علااى الشااركة وفحااص حساااباتها
ودفاترهااا وسااجالتها وغياار ذلااك ماان الوثااائق وسااائر أعمالهااا وطلااب إيضاااحات أو بيانااات ماان مجلااس
اإلدارة  ،كما لها أن تكلف في كل وقت مراقب الحسابات للقيام بهذك المهمة وتقديم تقرير بذلك لها.
ج ـ على الوزارة تبلي الجهة القضائية الم تصة بكل فعل يعتبر جريمة وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مادة ( :)785أ ـ على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة خالل الشهر األول من بدء كال سانة مالياة صاورة
من الوثائق اآلتية:
 -7قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وجنسياتهم وسنهم.
 -2الئحة تنظيم العمل في مجلس اإلدارة.
 -4البيااان ال اااص بمااا يملكااه أعضاااء مجلااس اإلدارة وماادير الشااركة باساامهم أو باساام أزواجهاام أو
أوالدهم القصر من أسهم الشركة وسنداتها.

 -3إسم مراقب الحسابات ومكافآته والبيان ال اص بما يملكاه باسامه أو باسام زوجاه أو أوالدك القصار
من أسهم الشركة وسنداتها.
ب ـ يجااب علااى رئاايس مجلااس اإلدارة أن يرساال إلااى الااوزارة صااورة ماان الميزانيااة وحساااب األرباااح
وال سائر وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيان المنصوص عليه فاي الماادة()752
من هذا القانون  ،وذلك بمجرد إعداد هذك الوثائق.
ج ـ كاال تغييار يطاارأ خاالل الساانة المالياة علاى البيانااات الاواردة بالوثااائق المنصاوص عليهااا فاي الفقاارتين
السابقتين يجب أن يبل إلى الوزارة فورا .
مااادة ( :)786علااى رئاايس مجلااس اإلدارة أن يرساال إلااى الااوزارة صااورة ماان محاضاار اجتماعااات مجلااس اإلدارة
والجمعيات العامة والقرارات التي أت ذت في هذك اإلجتماعات وذلك خالل خمسة عشر يوما ً مان انتهااء
كل اجتماع.
مادة (:)781أ ـ لكل ذي مصلحة طلاب االطاالع لادى الجهاة اإلدارياة الم تصاة علاى الوثاائق والساجالت والمحاضار
والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذك الجهة.
ب ـ للجهاة الماذكورة أن تارف الطلاب المشاار إلياه فاي الفقارة الساابقة إذا كاان مان شاأن إذاعاة البياناات
المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو المصلحة العامة.
ج ـ تعين الالئحة التنفيذية لهذا القانون رسوم اإلطالع والحصول على البيانات.
ماادة (:)788يجااوز للجهااة اإلدارياة الم تصااة فضااال عاان األحاوال المنصااوص عليهااا فااي الفقارة الهالهااة ماان المااادة
( )756مان هااذا القاانون أن تاادعو الجمعيااة العاماة لإلنعقاااد إذا تباين لهااا ضاارورة ذلاك لوقااوع م الفااات
للقانون أو لنظام الشركة أو خلل في إدارتها.
الجزء السابع
ماليـــــة الشركـــة
مادة ( :)789تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها.
مادة ( :)791أ ـ على مجلاس اإلدارة أن يجناب فاي كال سانة ( )%71مان األربااح الصاافية لتكاون إحتياطياا ً قانونياا ً
ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف تجنيب هذا االحتياطي إذا بل نصف رأس المال.
ب ـ يست دم االحتياطي القانوني في تغطياة خساائر الشاركة وشاراء الت جديادة وفاي زياادة رأس الماال
وإذا جاوز هذا االحتياطي نصف رأس المال جااز للجمعياة العاماة إن تقارر توزياع القادر الزائاد علاى
المساهمين وذلك في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها من األرباح الصافية ما يكفاي ألداء النسابة
المقررة لهم في نظام الشركة على أن ال تزيد هذك النسبة على ( )%5من رأس المال.
ج ـ يجب أن يعاد إلى االحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح أرباح السنين التالية بذلك.
د ـ يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسابة معيناة مان األربااح الصاافية لتكاوين احتيااطي نظاامي
اختياري ي صص لألغراض المنصوص عليهاا فاي النظاام  ،وال يجاوز اسات دام هاذا االحتيااطي فاي
غياار مااا خصااص لااه إالر بقاارار ماان الجمعيااة العامااة غياار العاديااة  ،فااإذا لاام يكاان االحتياااطي النظااامي
م صصا ألغاراض معيناة جااز للجمعياة العاماة العادياة بناا ًء علاى إقتاراح مجلاس اإلدارة أن تقارر
صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.

مادة ( :)797يجرى توزيع األرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية العامة بنا ًء على إقتراح مجلس اإلدارة وفقاا ً
للترتيب التالي :
 -7تفرز من األرباح المتحققة االلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل كما تفارز
منها الضرائب المستحقة على الشركة لتأمين دفع هذك اللتزامات في مواعيدها.
 -2تفاارز ماان األرباااح النساابة المقااررة إلسااتهالع رأس المااال ومبااال االحتياااطي اإلجباااري القااانوني
واإلحتياطي النظامي االختياري ضامن حادود النساب المقاررة فاي هاذا القاانون والنظاام الساتعمالها
في األغراض الم صصة لها.
 -4تقرر الجمعية العامة المكافآت الم صصة ألعضاء مجلس اإلدارة ومفتشي الحسابات.
 -3توزع األرباح الباقية على المساهمين بنسبة أسهمهم.
مادة ( :)792أ ـ يستحق المساهم حصته في األرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
ب ـ علااى مجلااس اإلدارة أن يقااوم بتنفيااذ قاارار الجمعيااة العامااة بتوزيااع األرباااح علااى المساااهمين خااالل
شهرين على األكهر من تاريخ صدور القرار مالم ينص نظام الشركة على مدة أقل.
ماادة ( :)794أ ـ إذا بلغات ال ساائر نصاف رأس الماال دون أن تغطاى مان االحتيااطي وجاب علاى مجلاس اإلدارة أن
يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة.
ب -إذا لم يقم مجلس اإلدارة بتوجياه هاذك الادعوة أو لام يتاوافر النصااب القاانوني لصاحة االجتمااع وفقاا ً
للمااادة ( )713ماان هااذا القااانون أو رفضاات الجمعيااة العامااة غياار العاديااة حاال الشااركة جاااز للااوزارة
ولكل مساهم أن يرفع دعوى بطلب الحكم بحل الشركة.
ج ـ إذا قضت المحكمة برف طلب الحال وجاب علاى مجلاس اإلدارة دعاوة الجمعياة العاماة غيار العادياة
إلى االنعقاد خالل شهر من تاريخ الحكم النهائي لتقرر ت في رأس المال أو عدم ت فيضه.
الجزء الهامن
تعديل نظام الشركة
مادة ( :)793أ ـ ال تكون قرارات الجمعية العامة غيار العادياة المتعلقاة بتعاديل نظاام الشاركة أو بحلهاا أو انادماجها
بشركة أخرى نافذة إالر إذا أقرها الوزير .
ب ـ يقدم مجلس اإلدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقا به محضر جلسة الجمعية العاماة غيار العادياة
التي ات ذ فيها قرار التعديل وجميع األوراق والمستندات المتعلقة به إلاى الاوزارة خاالل خمساة أياام
من تاريخ صدور القرار المذكور.
ج ـ يصدر الوزير قرارك بشأن التعديل خالل خمسة عشر يوماا ً مان تااريخ إعاادة األوراق إلاى الاوزارة .
ويعتبر في حكم قرار بالقبول انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب.
ماادة ( :) 795ينشار علااى نفقاة الشااركة قارار الااوزير بالموافقاة علاى تعااديل نظاام الشااركة مرفقاا بااه قارار الجمعيااة
العامة بالتعديل في الجريدة الرسمية.
مادة ( :)796أ ـ يقوم مجلس اإلدارة بشهر تعديل نظام الشركة في السجل التجاري وفقا ً ألحكام القانون.

ب ـ إذا لم يشهر التعديل في السجل التجاري كان باطال وللغير وحدك التمسك بهذا البطالن.
ج ـ يزول البطالن إذا تم الشهر قبل طلب الحكم به.
 - 7زيادة رأس المال :ـ
مادة ( :)791ال يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال إالر بعد أداء رأس المال األصلي بأكمله.
مادة ( :) 798يجب أن يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التاي تتباع فاي زياادة رأس الماال ومقادار هاذك
الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة وال يجوز ت ويل مجلس اإلدارة هذك السلطات.
مادة ( :)799ال تسرى على األسهم الجديدة التي تصدر عند زيادة رأس الماال األحكاام الماذكورة فاي الماادة ()714
من هذا القانون.
مادة ( :) 211تكون القيمة االسمية لألسهم الجديدة معادلة للقيمة االسامية لألساهم األصالية ويجاوز للجمعياة العاماة
غير العادية أن تقرر إضافة عالوة إصادار إلاى القيماة االسامية للساهم وان تحادد مقادارها وتضااف هاذك
العالوة إلى االحتياطي القانوني ولو بل نصف رأس المال.
مادة (:)217أ ـ يكون للمساهمين األصليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديادة وكال شارط علاى خاالف ذلاك
يعتبر كأن لم يكن.
ب ـ ينشر بيان في إحدى الصحف اليومية الرسامية يتضامن إعاالن المسااهمين بأولويااتهم فاي االكتتااب
وتاريخ إفتتاحه وتاريخ إقفاله وسعر األسهم الجديادة ويجاوز باإلضاافة إلاى ذلاك إخطاار المسااهمين
بهذا البيان ب طابات مسجلة إالر إذا ترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة.
ج ـ على كل مساهم أن يبدى رغبته كتابة في اساتعمال حقاه فاي األولوياة فاي االكتتااب باألساهم الجديادة
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ نشر البيان المذكور.
مااادة ( :)212أ ـ تااوزع األسااهم الجدياادة علااى المساااهمين األصااليين الااذين طلبااوا االكتتاااب باألسااهم الجدياادة حسااب
طلبهم إذا لم تتجاوز األسهم المطلوبة.
ب ـ فااي الحاااالت التااي تتجاااوز األسااهم المطلوبااة األسااهم المطروحااة تااوزع األسااهم علااى المساااهمين
األصليين كل بنسبة أسهمه على أن ال يجاوز ما حصل عليه المساهم ما طلبه من أسهم جديدة.
ج ـ إذا زادت األساهم المطروحاة علاى األساهم المطلوباة يطارح ماا يتبقاى مان األساهم الجديادة لإلكتتااب
العام وتتبع في هذا االكتتاب األحكام المتعلقة باالكتتاب العاام عناد تأسايس الشاركة كماا تتباع األحكاام
المتعلقة بتقويم الحصص العينية على أن تقوم الجمعية العامة مقام الجمعية التأسيسية.
مادة ( :)214أ-في حالة عرض األسهم الجديادة لإلكتتااب العاام يجاب تحريار نشارة اكتتااب تشامل علاى وجاه خااص
البيانات اآلتية:
 -7أسباب زيادة رأس المال.
 -2قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وقرار الوزير بالموافقة على القرار.
 -4رأس مال الشركة عند إصدار األسهم الجديدة ومقادار الزياادة المقترحاة وعادد األساهم الجديادة
وعالوة اإلصدار.

 -3بيانات عن الحصص العينية.
 -5بيانااات عاان متوسااا األرباااح التااي وزعتهااا الشااركة خااالل الساانوات الااهالإ السااابقة علااى قاارار
زيادة رأس المال.
 -6إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.
ب ـ يوقااع النشاارة رئاايس مجلااس اإلدارة ومراقااب الحسااابات ويكونااان مسااؤولين بالتضااامن عاان صااحة
البيانات الواردة بها.
 - 2ت في

رأس المال :ـ

مادة ( :)213للشركة المساهمة أن ت ف رأسمالها بقرار من الجمعية العامة غير العادية خاضع لمصاادقة الاوزير
إذا زاد عاان حاجتهااا أو إذا لحقتهااا خسااائر ورأت معهااا ت فااي رأساامالها إلااى قاادرك الفعلااي  ،وال يجااوز
ت في رأس مال الشركة إلى ما دون الحد األدنى المقرر قانونا .
مادة ( :)215أـ ال يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر ت فاي رأس الماال إالر بعاد ساماع تقريار مان مراقاب
الحسااابات يبااين فيااه أسااباب الت فااي وااللتزامااات التااي علااى الشااركة وأثاار الت فااي فااي هااذك
االلتزامات.
ب ـ ال يجاوز أن تقارر الجمعياة العاماة غيار العادياة ت فاي
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ج ـ يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بت في

رأس الماال إلاى الحاد األدناى الاذي يضاعف

رأس المال الطريقة التي تتبع في الت في

.

مادة ( :)216أ ـ يقوم مجلس اإلدارة بنشر القرار الصادر بت في رأس المال على نفقة الشركة في إحدى الصاحف
اليومية الرسمية وعليه أن ي طر الدائنين المعلومة مواطنهم بهذا القرار بكتب مسجلة.
ب ـ على الدائنين أن يقدموا إلى الشركة المستندات المهبتة لديونهم خالل ساتين يوماا ً مان تااريخ النشار
في الصحف اليومياة الرسامية لتقاوم الشاركة بوفااء الاديون الحالياة منهاا وتقاديم الضامانات الكافياة
للوفاء بالديون اآلجلة.
ج ـ ال يصدر قرار من الوزير بالموافقة على ت في
الفترة السابقة.
مادة ( :)211يجوز أن يتبع في ت في

رأس المال إالر بعد اساتيفاء الشاروط الماذكورة فاي

رأس المال إحدى الطرق اآلتية :ـ

 -7تنزيل القيمة االسمية لألسهم برد جزء مان هاذك القيماة إلاى المسااهمين أو باإبرائهم مان جازء مان
الباقي غير المدفوع من قيمة األسهم.
 -2تنزيل القيمة االسمية لألسهم بإلغاء جزء من هذك القيمة يعادل ال سارة التي لحقت الشركة.
 -4إلغاء عدد من األسهم يوازي الجزء المراد ت فيضه.
 -3شراء عدد من األسهم يوازي الجازء الماراد ت فيضاه وإتالفاه علاى أن ياتم الشاراء مان االحتيااطي
االختياري وتؤدى قيمة األسهم كاملة.

مادة ( :)218إذا كان ت في رأس المال برد جزء من القيمة االسمية لألسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القادر
غياار الماادفوع ماان قيمااة األسااهم فااال يحااتن بااالت في قباال الاادائنين الااذين قاادموا طلباااتهم فااي الميعاااد
المذكور في الفقرة الهانية من المادة ( )211مان هاذا القاانون إالر إذا اساتوفى هاؤالء دياونهم أو حصالوا
على الضمانات الكافية للوفاء بها.
مادة ( :)219إذا خفضت الشركة رأسمالها بما يعادل خسارتها الهابتة بمقتضى خر ميزانياة لهاا  ،فاال يتوقاف تنفياذ
قرار الت في على اساتيفاء الشاروط الماذكورة فاي الفقارة الهانياة مان الماادة ( )211مان هاذا القاانون
بشرط أالر يزيد الت في على ال سارة التي لحقت الشركة.
مادة ( :)271إذا كان ت في رأس المال بإلغاء عدد من األسهم وجب مراعاة المساواة بين المساهمين وعلايهم أن
يقاادموا إلااى الشااركة فااي الميعاااد الااذي تحااددك األسااهم التااي تقاارر إلغامهااا وإالر كااان ماان حااق الشااركة
إعتبارها ملغاة.
مادة ( :)277أ ـ إذا قررت الشركة ت في رأسمالها بشراء عدد من أسهمها وإتالفه وجب توجيه دعاوة عاماة إلاى
جميع المساهمين ليقوموا بع رض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صاحيفة يومياه رسامية تصادر فاي
مركز الشركة  ،ويجوز أيضا إخطار المساهمين ب طابات مسجلة برغبة الشركة في شراء األسهم ماا
لم يترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة.
ب ـ إذا زاد عدد األسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قاررت الشاركة شارامك وجاب ت فاي
البيع بنسبة الزيادة.

طلباات

ج ـ يتبع في تقدير ثمن شراء األسهم األحكام المنصوص عليها في نظام الشركة  ،فإذا لم يرد فاي النظاام
نص بهذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الهمن العادل.
مادة ( :)272ال يجوز بأي حال للشركة أن تقترض ماال برهن أسهمها.
الجزء التاسع
إنحالل الشركة المساهمة وتصفيتها
مادة ( :)274مع مراعاة حكم المادة ( )74من هذا القانون  ..تنحل الشركة المساهمة وتصفى في األحوال اآلتية:
 -7بانتهاااء الماادة المحااددة لهااا فااي نظامهااا األساسااي أو إتمااام المشااروع الااذي تأسساات ماان أجلااه أو
باستحالة إتمامه ويحق للشركة طلب التمديد لفترة أخرى.
 -2بقرار من الجمعية العامة غير العادية يحوز األغلبية المطلقة ألسهم الشركة.
 -4اندماج الشركة بشركة أو مؤسسة أخرى.
 -3في جميع الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون أو نظام الشركة.
مادة (:)273أ ـ تتوقاف الشاركة التاي تقارر تصافيتها عان ممارساة أعمالهاا مان تااريخ البادء باإجراءات التصافية ،
وذلااك إلااى الماادى الااذي تتطلبااه إجااراءات التصاافية وتسااتمر الش صااية االعتباريااة للشااركة ويمهلهااا
المصفي لحين فس ها بعد اإلنتهاء من تصفيتها.
ب -على المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى إسم الشركة في جميع أوراقها ومراسالتها.

مادة ( :)275يجب شهر قرار حل الشركة وتصفيتها في السجل التجاري.
مادة ( :)276تجرى التصفية مبدئيا حسب القواعد المنصوص عليها ب صوص شركات التضامن.
مادة (:)271إذا لم يعين المصفون في نظاام الشاركة األساساي يجاري تعييانهم بااقتراع الجمعياة العاماة غيار العادياة
وإذا أخفقت الجمعية العامة بتعيينهم فيعود أمر تعيينهم للوزير أو للمحكمة الم تصة.
مادة ( :)278يبقى مفتشوا الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم خبير التصفية الذي تعينه الوزارة أو المحكمة.
مااادة ( :)279يتلقااى المصاافون حسااابات أعمااال اإلدارة التااي قااام بهااا مجلااس اإلدارة اعتبااارا ماان موافقااة الجمعيااة
العامة على الميزانية األخيرة إلى افتتاح التصفية فيوافقون عليها أو يعرضاون علاى الاوزارة أو القضااء
حسب مقتضى الحال المشاكل التي تعترضهم.
مااادة ( :)221إذا تجاااوزت ماادة التصاافية ساانة واحاادة وجااب علااى المصاافين أن يضااعوا الميزانيااة الساانوية للشااركة
وينشرونها.
ماادة ( :)227أ ـ بعاد انتهااء أعماال التصافية يضاع المصافون ميزانياة نهائياة يعيناون فيهاا نصايب كال مسااهم فاي
توزيع موجودات الشركة.
ب ـ يضع مفتشوا الحسابات تقريراً عان الحساابات التاي يقادمها المصافون يعارض علاى الجمعياة العاماة
العادية لتقرير الموافقة عليها وإبراء ذمة المصفين.
ج ـ إذا اعترضات الجمعياة العاماة علاى الحساابات ولام تساتطع الاوزارة حال ال االف يرفاع إلاى المحكماة
الم تصة للبت فيه.
الفصل الهاني
شركة التوصية باألسهم
مااادة ( :) 222شااركة التوصااية باألسااهم هااي الشااركة التااي تتكااون ماان فئتااين ماان الشااركاء أحاادهما فئااة الشااركاء
المتضااامنين المسااؤولين بالتضااامن فااي جميااع أمااوالهم عاان التزامااات الشااركة  ،واألخاارى فئااة الشااركاء
المساهمين الذين ال يسألون عن التزامات الشركة إالر بقدر حصصهم برأس المال.
مادة ( :) 224يجوز أن تتكون شركة التوصية باألسهم من شريك متضامن واحد أما الشركاء المساهمون فاال يجاوز
أن يقل عددهم عن خمسة.
مادة ( :)223يقسم رأس مال شركة التوصية باألسهم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
مادة ( :)225يتكون إسم شركة التوصية باألسهم من إسم واحد أو أكهر من الشركاء المتضامنين ويجوز أن يضااف
إلااى إساام الشااركة تساامية مبتكاارة أو مشااتقة ماان غرضااها  ،ويجااب أن يااذكر اساامها فااي جميااع عقودهااا
وأوراقها مطبوعا مع عبارة (شركة التوصية باألسهم)  ،وال يجاوز أن ياذكر إسام الشاريك المسااهم فاي
إسم شركة التوصية باألسهم  ،فإذا ذكر إسمه مع علمه بذلك أعتبر شريكا متضاامنا بالنسابة إلاى الغيار
حسن النية.
مادة (:)226تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باألسهم األحكام ال اصة بشركة التضامن.

مااادة ( :)221يصاادر بنمااوذج النظااام األساسااي لشااركة التوصااية باألسااهم قاارار ماان مجلااس الااوزراء  ،وال تج اوز
م الفته إالر ألسباب يقرها الوزير.
مادة ( :) 228تساري األحكاام المتعلقاة بتأسايس شاركات المسااهمة علاى شاركات التوصاية باألساهم ماع مراعااة ماا
يلي:
 -7يصدر قرار من الوزير بالترخيص بتأسيس الشركة.
 -2ال يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ستة.
 -4يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم مان المؤسساين نظاام الشاركة ويكاون حكمهام مان حياث
المسؤولية حكم المؤسسين في الشركات المساهمة.
 -3يذكر في نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وجنسياتهم ومواطنهم.
 -5ال يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن ثالثة ماليين

.

 -6يتولى إجراء شهر الشركة مديرها ويكون مسؤوالً عن ذلك.
مادة ( :) 229تسري على الصكوع التي تصدرها شاركة التوصاية باألساهم األحكاام التاي تانظم األساهم واألساناد فاي
الشركات المساهمة.
مادة ( :)241يعهد بإدارة شركة التوصية باألسهم إلى شريك متضاامن أو أكهار وتاذكر أساماء مان عاين لاإلدارة مان
الشركاء المتضامنين وسلطاتهم في نظام الشركة  ،ويكون حكم مان يعهاد إلايهم باإدارة شاركة التوصاية
باألسهم على الوجه المتقدم من حيث المسؤولية حكم أعضااء مجاالس اإلدارة فاي شاركة المسااهمة فاي
تطبيق أحكام هذا القانون.
مااادة ( :)247أ ـ يكااون لكاال شااركة توصااية باألسااهم مجلااس رقابااة مكااون ماان ثالثااة أعضاااء علااى األقاال تنت اابهم
الجمعية التأسيسية من بين المساهمين أو من غيرهم.
ب ـ على المجلس التحقق من أن إجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق أحكاام القاانون ويساأل أعضاامك
عن ذلك بالتضامن.
ج ـ تكون مادة مجلاس الرقاباة األول سانة مالياة واحادة تنتهاي بانعقااد االجتمااع العاادي للجمعياة العاماة
العاديااة  ،ويكااون انت اااب مجلااس الرقابااة بعااد ذلااك ماان اختصاااص هااذك الجمعيااة وفقااا ً لألحكاااام
المنصوص عليها في نظام الشركة.
د ـ ال يكون للشركاء المتضامنين صوت في انت اب أعضاء مجلس الرقابة.
مادة (:)242أ ـ يقوم المجلس بالرقابة على أعماال الشاركة ولاه تحقيقاا ً لهاذا الغارض أن يطلاب إلاى الماديرين تقاديم
حساب عن إداراتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشاركة ووثائقهاا وطلاب جارد أموالهاا وعلياه أن يبادي
الرأي في المساائل التاي يعرضاها علياه مادير الشاركة وان ياأذن فاي إجاراء التصارفات التاي يشاترط
نظام الشركة الحصول على إذنه للقيام بها  ..وللمجلس الحق فاي دعاوة الجمعياة العاماة لالنعقااد إذا
تبين له وقوع م الفة جسيمه في إدارة الشركة.
ب ـ ال يسأل أعضاء مجلاس الرقاباة عان أعماال الماديرين أو نتائجهاا إالر إذا علماوا بماا وقاع مان أخطااء
واغفلوا إخطار الجمعية العامة بها.

مادة (:)244إذا شغر مركز مادير شاركة التوصاية باألساهم وجاب علاى مجلاس الرقاباة أن يعاين ماديراً مؤقتاا ً للقياام
بأعمال اإلدارة العاجلة وعلى هذا المدير أن يدعو الجمعياة العاماة إلاى االنعقااد خاالل خمساة عشار يوماا ً
من تاريخ تعيينه لتنت ب المدير الدائم  ..فإذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعياة العاماة إلاى االنعقااد
وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فوراً .
مادة ( :)243أ ـ ال يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال اإلدارة المتصلة بالغير ولو بنا ًء على تفوي .
ب ـ يجوز للشريك المساهم االشتراع في أعمال اإلدارة الداخلية في الحادود المنصاوص عليهاا فاي عقاد
الشركة.
ج ـ إذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص علياه فاي الفقارة األولاى مان هاذك الماادة كاان مساؤوال
في جميع أمواله عن االلتزامات التي تنشأ عما أجراك من أعمال اإلدارة .
د -إذا قااام الشااريك المساااهم بأعمااال اإلدارة المحظااورة عليااه بنااا ًء علااى تفااوي صااريح أو ضاامني ماان
الشركاء المتضامنين كان هؤالء الشركاء مساؤولين معاه بالتضاامن عان االلتزاماات التاي تنشاأ عان
هذك األعمال.
مادة ( :)245إذا كانت مكافأة مديري شركة التوصية باألسهم محددة بنسابة معيناة مان أربااح الشاركة فاال يجاوز أن
تجاوز النسبة ( )%71من الربح الصافي بعد خصم مبال االحتياطي.
مادة ( :)246أ ـ يكون لشركة التوصية باألسهم مراقب حسابات واحد أو أكهر بشرط أالر يزيد عددهم عن ثالثة.
ب ـ تسري على مراقب الحسابات األحكام ال اصة به في الشركات المساهمة.
مادة ( :)241أ ـ يكون لشركة التوصية باألسهم جمعية عامة.
ب ـ تسااري األحكااام المتعلقااة بالجمعيااة العامااة فااي شااركات المساااهمة علااى الجمعيااة العامااة فااي شااركة
التوصية باألسهم ويجب أن تصادر قارارات الجمعياة العاماة بإجمااع اآلراء إذا كاان عادد الشاركاء ال
يجاوز الستة مالم ينص القانون أو نظام الشركة على غير ذلك.
ج ـ ال يجااوز للجمعيااة العامااة أن تقااوم بتصاارفات تتعلااق بصاالة الشااركة بااالغير أو أن تصاادق عليهااا إالر
بموافقة المديرين.
مادة ( :)248أ ـ ال يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إدخال أي تعديل علاى نظاام شاركة التوصاية باألساهم
إالر بموافقااة جميااع الشااركاء المتضااامنين وتااوافر النصاااب واألغلبيااة المنصااوص عليهااا فااي المااادة
( )713من هذا القانون .
ب ـ إذا قااررت الجمعيااة العامااة تعااديل نظااام الشااركة وجااب تطبيااق األحكااام ال اصااة بتعااديل النظااام فااي
الشركات المساهمة.
مادة ( :)249تسري على شركة التوصية باألسهم األحكام ال اصة بمالية الشركات المساهمة.
الفصل الهالث
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الجزء األول
أحكام عامــــــة

مادة ( :)231الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي يكون فيها الشريك مسؤوالً فقا بحدود حصاته فاي
رأسمالها  ،إنما ال يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول بل إلى حصص.
مادة( :)237أ ـ يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شا ص طبيعاي أو اكهار مان المؤسساين
أو غيرهم.
ب ـ يجب أن يَتجبَ َع اسم الشركة عبارة(محدودة) مع بيان رأس مال الشركة.
ج -يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة ونشراتها البيانات المذكورة في الفقرة السابقة.
د ـ إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبار الماديرون مساؤولين ش صايا
وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاك الغير.
مادة ( :) 232ال يجوز أن يقل عادد الشاركاء فاي الشاركة ذات المساؤولية المحادودة عان شاريكين وأن ال يزياد علاى
خمسة وعشرين شريكا .
مادة ( :) 234ال يجوز أن تقوم الشاركة ذات المساؤولية المحادودة بأعماـال التاأمين أو التاوفير أو أعمــاـال البناوع ،
كما ال يجوز لها أن تقوم بإصدار أسناد قرض.
مادة ( :) 233يكون تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة محدودة في النظام األساسي  ،ويسري فاي شاأن
انحاللها وتصفيتها أحكام االنحالل والتصفية ال اصة بالشركات المساهمة وذلك بما ياتالءم وطبيعاة تلاك
الشركات.
الجزء الهاني
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مادة( :)235ي ضع تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإلجراءات التالية :
أ -تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بترخيص يصدر بقرار من الوزير.
ب -يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مع نس ة من عقد التأسيس ونس ة من النظام األساسي
موقعا ً عليها من جميع المؤسسين ومصادقا ً عليها من إحدى المحاكم الم تصة.
ج -على المؤسسين أن يهبتوا تواقيعهم في العقد والنظام األساسي أمام الموظاف الم اتص فاي الاوزارة أو
إدارتها في المحافظات.
د -للمؤسسين أن يفوضوا في طلب الترخيص من يشاءون للتوقيع على النص النهائي للنظام األساسي.
ك -للمراقاب أن يطلاب مان المؤسسااين أن يادخلوا علاى النظااام األساساي المقادم ماان قابلهم التعاديالت التااي
تتفق مع أحكام هذا القانون.
و -يصدر قرار الوزارة باالترخيص والمصاادقة علاى النظاام األساساي خاالل شاهر واحاد مان تااريخ تقاديم
طلااب التاارخيص إليهااا وإذا رفا الطلااب يجااب أن يكااون الاارف مسااببا  ،وللمااتظلم حااق الرجااوع إلااى
القضاء وفي حالة عدم صدور قرار مان الاوزير باالرف أو القباول خاالل المادة المحاددة يعتبار الطلاب
مقبوال .
ز -تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام األساسي في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.

ماد ة( :) 236على المؤسسين فور صادور قارار التارخيص والمصاادقة علاى النظاام األساساي أن يقوماوا بمعاامالت
الشهر بتقديم طلب تسجيل وبإيداع نس ة من عقد التأسيس والنظام األساسي المصادق علياه لادى إدارة
السجل التجاري في المنطقة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة.
مادة (:)231يترتب على عدم إجراء معامالت الشهر على الصورة المبينة في المادة الساابقة بطاالن الشاركة وإلقااء
المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.
مااادة( :)238أ ـ يجااب أن يكااون رأس مااال الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة كافيااا لتحقيااق أغراضااها  ،وتحاادد
 ،ويجب أن يهبت الوفااء باه
الالئحة التنفيذية الحد األدنى لرأس المال  ،بحيث ال يقل عن مليون
كامال حين التأسيس .
ب -يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسما ً إلى حصص متفاوتة.
ج -يجااب أن يكااون دفااع الحصااص النقديااة ثابت اا ً فااي مصاارف ماان المصااارف المعتماادة ويجااب أن تااودع
الشهادة المهبتة للدفع مع عقد التأسيس لدى إدارة السجل التجاري.
د ـ ال يجاوز للمصارف تساليم المباال المدفوعاة مان الشاركاء عان حصصاهم فاي رأس ماال الشاركة إال
للمديرين  ،وال يجوز لهؤالء المديرين إقراض الشركاء من مال الشركة.
مادة ( :)239أ ـ إذا كانت حصص الشركاء أو بعضاهم مقادمات عينياة فيجاب تقادير قيمتهاا وذكار تفاصايلها ماع تلاك
القيمة في النظام األساسي.
ب -يجب أن تسلم هذك المقدمات إلى الشركة عند التأسيس.
ج -يكاون المؤسسااون مساؤولين ش صاايا بالتضاامن والتكافاال تجاااك الغيار عاان صاحة ت مااين المقاادمات
العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص للمراقب.
د -تسقا دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الهالهة من هذك المادة بعد مارور خماس سانوات
من إشهار الشركة في السجل التجاري.
مااادة( :)251أ ـ مااع مراعاااة األحكااام المنصااوص عليهااا فااي المااادة السااابقة تعتباار الشااركة باطلااة إذا كاناات القيمااة
الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسابب غاش أو تادليس أو كاان
ذلك النقص يبل خمسين بالمائة فأكهر ألي سبب كان.
ب -تعتبر باطلة كل شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة خالفا ً ألحكام هذا القانون.
مادة( :)257أ ـ ال يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطالن الشركة لألسباب الواردة في المادة السابقة.
ب -تسقا دعاوى الابطالن المشاار إليهاا فاي الماادتين الساابقتين بعاد انقضااء خماس سانوات مان إشاهار
الشركة في السجل التجاري.
مادة( :)252أ ـ يسقا االدعاء بالبطالن بازوال ساببه قبال الحكام النهاائي الاذي تصادرك المحكماة الم تصاة علاى أن
يتحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها.
ب -للمحكمة أن تمنح الشركاء مهلة إلزالة أسباب البطالن بنا ًء على طلبهم أو من تلقاء نفسها.
ج -إذا حكماات المحكمااة بااالبطالن يصاابح المؤسسااون والمااديرون الااذين أدت م ااالفتهم إلااى الاابطالن
مسؤولين بالتضامن تجاك الشركاء اآلخرين والغير عن األضرار الناتجة عن الحكم.
الجزء الهالث

الحصص وإنتقالها
مادة ( :)254يقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية أو غير متسااوية ال تقال قيماة
كل منها عن (خمسة الف ).
مادة (:)253أ ـ لكل شريك أن يتنازل للغير عن حصته في الشركة أو عن جزء منها ال تقال قيمتاه عان خمساة الف
مالم ينص النظام األساسي على خالف ذلك على أن ال يترتب على هذا التناازل اإلخاالل باألحكاام
القانونية.
ب ـ إذا كااان المتنااازل لااه غياار شااريك فااي الشااركة فللشااركاء اآلخاارين حااق الرجحااان واسااترداد الحصااة
المبيعة بالشروط نفسها  ،وفي هذك الحالة يجب تطبيق القواعد اآلتية :ـ
 -7علااى الشااريك الااذي عاازم علااى بيااع حصااته إلااى شا ص غياار شااريك فااي الشااركة أن يبلا سااائر
الشركاء العرض الذي تلقاك.
 -2يجرى هذا التبلي عن طريق المديرين.
 -4بعد انقضاء شهر على إبالغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكاون الشاريك
الراغب بالبيع حرا بالتصرف بحصته .
 -3إذا استعمل حق الرجحان اكهر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم فاي
الشركة.
ج ـ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته.
د ـ إذا انتقلاات حصااة باااإلرإ إلااى أكهاار ماان شا ص وكااان عااددهم يااؤدي إلااى زيااادة عاادد الشااركاء علااى
ال مسااة والعشاارين تبقااى حصااص جميااع الورثااة بحكاام حصااة واحاادة بالنساابة للشااركة مااالم تنتقاال
الحصة باتفاقهم أو بحكم القضاء إلى عدد منهم ضمن الحد األقصى لعدد الشركاء.
مادة ( :) 255أ ـ يجوز تقسيم الحصص على أن ال يزيد عدد الشركاء على خمسة وعشرين.
ب ـ في جميع األحوال ال يكاون لنقال الحصاص أو التناازل عنهاا أثار بالنسابة إلاى الشاركاء إالر مان وقات
القيد في سجل الشركة  ،ولدى إدارة الشركات واإلشهار في السجل التجاري.
ج ـ يعاد فاي مركاز الشاركة ساجل خااص للشاركاء يتضامن أسامامهم وعنااوين إقاامتهم ومهناتهم وعادد
الحصص التي يملكها كل منهم ووقائع التنازل عن هذك الحصص وتاريخ التنازل وللشاركاء ولادائني
الشركة حق االطالع على هذا الدفتر.
د ـ يجب تبلي كل تغيير يطــــرأ علـى الشركاء إلى (إدارة الشركات) في الوزارة والى السجل التجاري.
هـ ـ يصبح المتنازل له وفق أحكام هذا القانون شريكا ً في الشركة وله حقوق سائر الشركاء.
الجزء الرابع
إدارة الشركـــة
مادة (:)256أ ـ يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مادير أو أكهار علاى أن ال يتجااوز عادد المادراء علاى
سبعة وذلك وفق أحكام النظام األساسي للشركة أو إقرار من الجمعية العامة للشركاء.
ب ـ المديرين مسؤولون بالتضامن تجاك الشركة والغير عن م الفاتهم ألحكام القوانين أو لنظاام الشاركة
الرئيسي وعن أخطامهم في إدارة الشركة وفقا ً للقواعد المطبقة على الشركات المساهمة.

ج ـ يعين النظام األساسي سلطة المديرين.
د ـ ال يسري تحديد سلطتهم دون ما هو موضح في النظام األساسي على الغير.
هـ ـ تلتزم الشركة بتوقيع المديرين.
مادة (:)251أ ـ ال يجوز للمديرين بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء أن يتولوا اإلدارة في شاركة أخارى منافساة
أو ذات أغااراض مماثلااة أو أن يقومااوا لحسااابهم أو لحساااب الغياار بعمليااات فااي تجااارة مماثلااة أو
منافسة لتجارة الشركة.
ب ـ يترتب على م الفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المديرين وإلزامهم بالتعوي .
مادة ( :)258أ ـ تتألف الجمعية العامة للشركة من جميع الشركاء.
ب ـ على المديرين أن يدعوا الجمعية العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على األقال فاي السانة وكلماا
طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس مال الشركة.
ج ـ توجه الدعوة بكتاب مسجل قبل الموعد المعين لإلجتماع بهمانية أيام على األقل.
د ـ يجب أن يحضر مندوب الوزارة اجتماع الجمعية العامة للشركاء لتكون قراراتها صحيحة.
مادة ( :)259الجمعية العامة للشركاء هي السلطة العليا في الشركة وعلى المديرين تنفيذ قراراتهاا وتتاولى بصاورة
خاصة االختصاصات اآلتية :
 -7تعيين المديرين مالم يكن النظام األساسي قد تضمن تعيينهم.
 -2عزل المديرين وفق أحكام هذا القانون والنظام األساسي.
 -4تعديل النظام األساسي.
 -3الموافقااة علااى تقرياار المااديرين وميزانيااة الشااركة وحساااباتها الساانوية ال تاميااة بعااد تااالوة تقرياار
مفتشي الحسابات.
مادة ( :)261أ ـ تصدر قرارات الجمعية العامة باستهناء تعديل النظاام األساساي بموافقاة عادد مان الشاركاء حاائزين
ألغلبية رأس المال  ،ويجوز أن يضيف النظام األساسي على هذك األغلبية أغلبية عددية للشركاء.
ب ـ يشترط لتعديل النظام األساسي موافقة أغلبية شركاء يملكون ثالثة أرباع رأس الماال علاى األقال وال
يصاابح قاارار التعااديل نافااذا مااا لاام تصااادق عليااه الااوزارة وفقاا ً لإلجااراءات المتعلقااة بتصااديق النظااام
المذكور  ،وبعد شهرك في السجل التجاري.
مااادة ( :)267أ ـ يجااب أن ياانص نظااام الشااركة علااى تعيااين مفااتش للحسااابات أو أكهاار بقاارار ماان الجمعيااة العامااة
للمساهمين من الجدول الذي تضعه الوزارة.
ب ـ ي ضااع مفتشااوا الحسااابات فااي ساالطتهم ومسااؤوليتهم وإجااراءاتهم للقواعااد المقااررة للشااركات
المساهمة.
مادة ( :)262أ ـ يجب أن يصدر قرار الجمعية العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية والحسابات السنوية للشاركة
بعد تالوة تقرير مفتشي الحسابات وال تبرأ ذمة المديرين إالر إذا تمت هذك الموافقة.
ب ـ على المديرين خالل األيام العشرة التالياة للتصاديق أن يودعاوا الميزانياة وتقريار مفتشاي الحساابات
وصورة عن محضر جلسة الجمعية العامة لدى الوزارة.

مادة ( :)264للوزارة حق الرقاباة علاى الشاركات ذات المساؤولية المحادودة ضامن الشاروط المنصاوص عليهاا فاي
الشركات المساهمة.
الباب الرابع
تحول الشركات وإندماجها
الفصل األول
تحول الشركات
مادة ( :) 263يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة  ،كما يجاوز لشاركة التوصاية البسايطة أن
تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع اإلجراءات القانونية في تساجيل الشاركة
وتسجيل التغييرات الطارئة عليها.
مادة ( :)265لشركة التضامن أو شاركة التوصاية البسايطة أن تتحاول إلاى شاركة ذات مساؤولية محادودة أو شاركة
توصيه باألسهم باتباع اإلجراءات التالية :
أ -أن يقدم جميع الشركاء طلبا ً خطيا ً إلى المراقب برغبتهم في تحويال الشاركة ماع بياان أساباب التحويال
ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي:
 -7ميزانية الشركة لكل من السنتين األخيرتين مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية خر سانه
مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكهر من سنه.
 -2بيان بتقديرات الشركاء بموجودات الشركة ومطلوباتها.
ب -يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفة يوميه رسميه واحدة محلية على األقل وعلى نفقة الشاركة
خالل خمسة عشر يوما ً مان تااريخ تقاديم الطلاب ويباين فاي اإلعاالن ماا إذا كاان هنااع اعتراضاات مان
الدائنين أو الغير  ،وال يتم التحويل إالر بموافقة الدائنين ال طية.
ج -للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء بالطريقة التي يراها مناسبة بماا فاي ذلاك
تعياين خبياار أو أكهار للتحقااق ماان صاحة هااذك التقااديرات وتتحمال الشااركة أتعاااب ال باراء التااي يحااددها
المراقب.
د -للوزير قبول التحويل أو رفضه على أن يكون الرف

مسببا ً .

ك -في حالة موافقة الوزير على التحويل تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مادة ( :)266يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية باألسهم التحول إلى شاركة مسااهمة اكتتااب
عام وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في هاذا القاانون ويقادم طلاب التحويال فاي هاذك الحالاة إلاى المراقاب
مرفقا ً به ما يلي:
أ -قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على التحويل.
ب -أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصاادية ومالياة عان أوضااع الشاركة وماا ساتكون علياه
بعد التحويل.

ج -الميزانيااة الساانوية للشااركة للااهالإ ساانوات السااابقة علااى طلااب التحوياال وبحيااث ال يقاال معاادل األرباااح
السنوية الصافية خاللها عن ( )%71من رأسمال الشركة المدفوع.
د -بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
ك -بيان من الشركة بالتقديرات األولية لموجوداتها ومطلوباتها.
مادة ( :)261للوزير بنا ًء على توصية المراقاب الموافقاة علاى تحويال الشاركة ذات المساؤولية المحادودة أو شاركة
التوصية باألسهم إلى شركة مساهمة اكتتاب عاام خاالل ثالثاين يومـاـا ً مان تااريخ تقديــاـم الطلاب المشاار
إليــه في المادة ( )261من هذا القانون وبعد استكمال اإلجراءات التالية:
أ -تقاادير موجااودات ومطلوبااات الشااركة الراغبااة بااالتحول ماان قباال لجنااة ماان ذوي ال باارة واالختصاااص
يشكلها الوزير على أن يكون من ضمنها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعااب هاذك اللجناة علاى
نفقة الشركة.
ب -موافقة الدائنين ال طية على التحويل.
مادة ( :)268أ ـ يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين ياوميتين رساميتين علاى األقال
ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة.
ب ـ لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خالل ثالثين يوماا ً مان تااريخ نشار
خر إعالن عان التحويال  ،وإذا لام تاتم تساوية االعتراضاات المقدماة أو أي منهاا خاالل ثالثاين يوماا ً
من تاريخ تقديم خر اعتراض  ،فلكل من المعترضين الطعن فاي قارار الاوزير لادى المحكماة خاالل ،
ثالثين يوما ً من انتهاء تلك المدة  ،على أن ال يوقف الطعن إجراءات التحويال إالر إذا قاررت المحكماة
غير ذلك.
مادة ( :)269ال يتم تحويل الشركة إالر بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجاب هاذا القاانون  ،وإذا كاان
رأس المال الناتن عن إعادة التقدير يقال عان الحاد األدناى لرأسامال الشاركة المسااهمة المقارر بمقتضاى
هذا القانون فتتبع اإلجراءات القانونية ال اصة بتأسيس الشاركة المسااهمة ذات االكتتااب العاام واعتباار
صافي حقوق الشركة الراغبة بالتحويل كمقدمات عينياه يصادر مقابلهاا أساهما عينياه ويطارح ماا تبقاى
من أسهم للمساهمين ولإلكتتاب العام.
مادة ( :) 211إن تحويل أي شركة إلى شركة أخرى ال يترتاب علياه نشاوء شا ص اعتبااري جدياد بال تبقاى للشاركة
ش صيتها االعتبارية وتحاتفظ بجمياع حقوقهاا وتكاون مساؤولة عان التزاماتهاا الساابقة علاى التحويال ،
وتبقااى مسااؤولية الشااريك المتضااامن بأموالااه الش صااية عاان ديااون الشااركة والتزاماتهااا السااابقة علااى
تاريخ التحويل قائمة .
الفصل الهاني
إندماج الشركـــات
مادة ( :) 217ياتم انادماج الشاركات المنصاوص عليهاا فاي هاذا الفصال بإحادى الطارق التالياة علاى أن تكاون غاياات
الشركات الراغبة في االندماج متماثلة أو متكاملة:ـ

أ -باناادماج شااركة أو أكهاار مااع شااركة أخاارى تسمى(الشااركة الدامجااة) وتنقضااي الشااركة أو الشااركات
األخرى المندمجة فيها وتزول الش صية االعتبارية لكل منها.
ب -باندماج شركتين أو أكهر لتأسيس شركة جديدك تكاون هاي الشاركة الناتجاة عان االنادماج  ،وتنقضاي
الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الش صية االعتبارية لكل منها.
مااادة ( :)212إذا اناادمجت شااركتان أو أكهاار ماان نااوع واحااد فااي إحاادى الشااركات القائم اة أو لتأساايس شااركة جدياادة
فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عان الادمن مان ذلاك الناوع  ،علاى أناه يجاوز للشاركة
المحاادودة المسااؤولية أو شااركة التوصااية باألسااهم االناادماج فااي شااركة مساااهمة اكتتاااب عااام قائمااه أو
تأسيس شركة مساهمة ذات إكتتاب عام جديدة.
مادة ( :)214يقدم طلب االندماج للوزير مرفقا بالبيانات والوثائق التالية :
أ -قرار الجمعية العمومية غيار العادياة لكال مان الشاركات الراغباة فاي االنادماج أو قارار جمياع الشاركاء
حسب مقتضى الحال بالموافقة على االندماج وفقاا ً للشاروط والبياناات المحاددة فاي عقاد االنادماج بماا
في ذلك التاريخ المحدد للدمن النهائي.
ب -عقااد االناادماج المباارم بااين الشااركات الراغبااة فااي االناادماج موقعااا ماان المفوضااين بااالتوقيع عاان تلااك
الشركات.
ج -قائمااة المركااز المااالي للشااركات الراغبااة باالناادماج ألقاارب تاااريخ لقاارار الجمعيااة العموميااة لكاال ماان
الشركات أو قرار الشركاء باالندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة.
د -خر ميزانيتين للشركات الراغبة باالندماج مصادقا عليها من مدققي الحسابات.
ك -التقدير األولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة باالندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية.
مادة ( :)213يبل قارار الجمعياة العمومياة لكال شاركة مان الشاركات الراغباة فاي االنادماج إلاى المراقاب خاالل مادة
أقصاها أسبوعين ويوقف تداول أسهمها إعتباراً من تااريخ ات ااذ ذلاك القارار ويعااد تاداولها بعاد إنتهااء
إجراءات االندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمن.
مادة (:)215أ ـ يحيل الاوزير طلاب االنادماج ومرفقاتاه إلاى المراقاب لدراساته وتقاديم توصاياته إلياه بشاأنه إذا كاان
االندماج يتعلق بشركة مساهمة ذات اكتتاب عام أو سينتن عنه شركة مساهمة إكتتاب عام.
ب ـ على المراقب حسب مقتضى الحال تقديم التوصيات الالزمة للاوزير بشاأن الطلاب خاالل ثالثاين يوماا ً
من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة أو المراقب.
مادة ( :) 216إذا وافق الوزير عل طلب االنادماج يشاكل (لجناة تقادير) يشاترع فاي عضاويتها المراقاب أو مان يمهلاه
وماادققوا حساااابات الشااركات الراغباااة باالنااادماج وممهاال عااان كاال شاااركه وعااادد مناسااب مااان ال باااراء
والم تصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة باالندماج ومطلوباتهاا لبياان صاافي
حقااوق المساااهمين أو الشااركاء حسااب مقتضااى الحااال فااي التاااريخ المحاادد للاادمن وعلااى اللجنااة تقااديم
تقريرها للوزير مع الميزانية االفتتاحية للشركة الناتجة عن االندماج خالل مدة ال تزيد على تسعين يوماا ً
من تاريخ إحالة األمر إليها  ..وللاوزير تمدياد هاذك المادة لمادة مماثلاة علاى األكهار إذا اقتضات الضارورة

ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في االندماج بحساب نسابة
كل شركة في رأس المال.
مادة ( :)211على الشركات التي قررت االندماج إعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشاراف مادققي حسااباتها مان
تاريخ االندماج وحتى إقرار االندماج النهائي وتعرض نتائن أعمال هذك الشاركات للفتارة الماذكورة علاى
الجمعية العمومية غيار العادياة المشاتركة أو االجتمااع المشاترع للشاركاء حساب مقتضاى الحاال بتقريار
مصدق من مدققي حساباتها إلقرارها.
مااادة (:)218يشااكل الااوزير لجنااة تنفيذيااة ماان رمساااء وأعضاااء مجااالس إدارات الشااركات الراغبااة باالناادماج أو
مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بااإلجراءات التنفيذياة لالنادماج وب اصاة
ما يلي:
أ -تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء فاي الشاركات الداخلاة فاي االنادماج مان خاالل تقاديرات
لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة( )211من هذا القانون.
ب -تعااديل عقااد التأساايس والنظااام األساسااي للشااركة الدامجااة إذا كاناات قائمااه أو إعااداد عقااد التأساايس
والنظام األساسي للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج.
ج -دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمسااهمين فاي الشاركات الداخلاة فاي االنادماج إلقارار ماا يلاي
على أن يتم إقرارها بأغلبية ( )%15من األسهم الممهلة في االجتماع لكل شركة على حدك :
 -7عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها األساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة .
 -2نتااائن إعااادة تقاادير موجااودات الشااركات ومطلوباتهااا والميزانيااة االفتتاحيااة للشااركة الجدياادة
الناتجة عن االندماج.
 -4الموافقة النهائية على االندماج.
د -ياازود مجلااس اإلدارة الجديااد المراقااب بمحضاار إجتماااع الجمعيااة العموميااة المشااتركة  ،وذلااك خااالل
سبعة أيام من تاريخ عقدك.
مادة ( :)219أ ـ تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضاى هاذا القاانون لتساجيل الشاركة الدامجاة
أو الناتجة عن االندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.
ب -يعلان المراقاب فااي الجريادة الرسامية وفااي صاحيفتين ياوميتين رسااميتين محليتاين لمارتين متتاااليتين
موجزا عن عقاد االنادماج ونتاائن إعاادة التقادير والميزانياة اإلفتتاحياة للشاركة الدامجاة أو الناتجاة
عن اإلندماج وعلى نفقة الشركة.
مااادة ( :)281تسااتمر مجااالس إدارة الشااركات التااي قااررت االناادماج قائمااه إلااى أن يااتم تسااجيل الشااركة الدامجااة أو
الناتجااة عاان االناادماج وعناادها تقااوم اللجنااة التنفيذياة المشااار إليهااا فااي المااادة ( )219ماان هااذا القااانون
بتولي إدارة الشركة لمدة ال تزيد على ثالثين يوما ً تدعوا خاللها الجمعياة العمومياة للشاركة الدامجاة أو
الناتجة عن االندماج النت اب مجلس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناتجة عان االنادماج وتعياين مادققي
حسابات الشركة.

مادة ( :)287أ ـ يجوز لحملة أساهم أساناد القارض ولادائني الشاركات المندمجاة أو الدامجاة ولكال ذي مصالحة مان
المساهمين أو الشركاء االعتراض إلى الوزير خالل ثالثين يوما ً من تاريخ خر إعاالن فاي الصاحف
المحليااة تاام بمقتضااى أحكااام المااادة ( )281ماان هااذا القااانون علااى أن يبااين المعتاارض موضااوع
إعتراضاه واألسااباب التاي يسااتند إليهاا واألضاارار التاي ياادعي أن االنادماج قااد ألحقهاا بااه علاى وجااه
التحديد.
ب ـ لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار إندماج الشركة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ نشار
خر إعالن عن االنادماج  ،وإذا لام تاتم تساوية االعتراضاات المقدماة أو أي منهاا خاالل ثالثاين يوماا ً
من تااريخ تقاديم خار إعتاراض فلكال مان المعترضاين الطعان فاي قارار الاوزير لادى المحكماة خاالل
ثالثين يوما ً من إنتهاء تلك المدة على أن ال يوقف الطعن إجراءات اإلندماج إالر إذا قاررت المحكماة
غير ذلك.
مادة ( :)282إذا لم يراع في االندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء م الفاا للنظاام العاام فلكال ذي مصالحة
رفع الدعوى لدى المحكماة للطعان فاي االنادماج والمطالباة ببطالناه وذلاك خاالل ساتين يوماا ً مان تااريخ
اإلعالن عن االندماج النهاائي علاى أن يباين المادعي األساباب التاي يساتند إليهاا فاي دعاواك وب اصاة ماا
يلي:
أ -إذا تبااين أن هناااع عيوبااا تبطاال عقااد االناادماج أو كااان هناااع نقااص جااوهري واضااح فااي تقاادير حقااوق
المساهمين.
ب -إذا كان االندماج ينطاوي علاى التعساف فاي اساتعمال الحاق أو أن هدفاه كاان تحقياق مصالحة ش صاية
مباشاارة لمجلااس إدارة أي ماان الشااركات الداخلااة فااي االناادماج أو ألغلبيااة الشااركاء فااي أي منهااا علااى
حساب حقوق األقلية.
ج -إذا قام االندماج على التضليل واالحتيال أو ترتب على االندماج أضرار بالدائنين.
د -إذا أدى االندماج إلى االحتكار وتبين أنه يلحق أضرارا بالمصلحة االقتصادية العامة .
مااادة ( :)284ال يوقااف الطعاان باابطالن االناادماج اسااتمرار العماال بااه إلااى أن يصاادر قاارار ماان المحكمااة بااالبطالن ..
ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطالن أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح األسباب التاي أدت
إلى الطعان باالبطالن  ،ولهاا رد الادعوة بطلاب الابطالن إذا قامات الجهاة المعنياة بتصاحيح األوضااع قبال
النطق بالحكم.
مااادة ( :)283رئاايس وأعضاااء مجلااس اإلدارة والماادير العااام وماادققوا الحسااابات لكاال ماان الشااركات المندمجااة أو
الدامجة مسؤولون بصفة ش صية تجاك الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعااءات يادعي بهاا علاى
الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم اإلعالن عنهاا قبال تااريخ الادمن النهاائي وللمحكماة إعفاائهم مان هاذك
المسؤولية إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن تلك االلتزامات والمطالبات أو عدم علمهم بها.
مااادة ( :)285تنتقاال جميااع حقااوق والتزامااات الشااركات المندمجااة إلااى الشااركة الدامجااة أو الشااركة الناتجااة عاان
االندماج حكما ً بعد انتهاء إجراءات الدمن وتسجيل الشاركة وفقاا ً ألحكاام هاذا القاانون  ،وتعتبار الشاركة

الدامجااة أو الناتجااة عاان االناادماج خلف اا ً قانوني اا ً للشااركات المندمجااة وتحاال محلهااا فااي جميااع حقوقهااا
والتزاماتها  ،وذلك في حدود ما أتفق عليه في عقد االندماج مع عدم اإلخالل بحقوق الدائنين.
مادة (:)286إذا ظهرت التزامات أو إدعاءات علاى إحادى الشاركات المندمجاة بعاد الادمن النهاائي وكانات قاد أخفيات
من بع المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع ألصاحابها مان قبال الشاركة الدامجاة أو الناتجاة عان
الدمن  ،ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين أو العاملين وتحات طائلاة العقوباات المقاررة
لذلك بموجب القوانين المعمول بها.
الباب ال امس
فــي الجـــــزاءات
مادة ( :)281بدون إخالل بالحق فاي المطالباة باالتعوي عناد االقتضااء يعتبار بااطالً كال تصارف أو تعامال أو قارار
يصاادر علااى خااالف القواعااد المقااررة فااي هااذا القااانون أو يصاادر ماان مجااالس إدارة الشااركات المساااهمة
والمحاادودة أو جمعياتهااا العموميااة المشااكلة علااى خااالف أحكامااه وذلااك دون إخااالل بحقااوق الغياار حساان
النية .
مادة ( :)288مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في القوانين األخرى  ..يعاقب بالحبس مادة ال تزياد
وال تتجااوز أربعمائاة وثماانين
عن ثالثة أشهر وال تتجاوز سنتين  ،أو بغرامة ال تقل عن ستين ألف
:
ألف
 -7كل من يهبت عمداً في عقد الشركة أو نظامهاا أو فاي نشارات االكتتااب أو فاي غيار ذلاك مان وثاائق
الشركة بيانات كاذبة أو م الفة ألحكام هذا القانون وكل من وقع هذك الوثائق أو وزعهاا ماع علماه
بذلك.
 -2كل من يقو م بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم حصصا ً عينيه بأكهر من قيمتها الحقيقية.
 -4كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشاركاء أو غيارهم أرباحاا ً صاورية أو أرباحاا ً أو فوائاد
على خالف أحكاام هاذا القاانون أو عقاد الشاركة أو نظامهاا وكال مراقاب حساابات يصادق علاى هاذا
التوزيع مع علمه بالم الفات.
 -3كل مدير أو عضو مجلاس إدارة أو مراقاب حساابات يساتولي علاى مكافاأة اكهار مماا هاو منصاوص
عليه في هذا القانون أو عقد الشركة.
 -5كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ياذكر عمادا بياناات كاذباة فاي الميزانياة أو فيماا يعاد مان
تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو يغفال عان عماد ذكار وقاائع جوهرياة فاي هاذك التقاارير وذلاك
بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
 -6كل مراقب حسابات أو معاون له أو مست دم لديه يتعمد وضع تقارير كاذبة عن نتيجاة مراجعتاه أو
ي في عمداً وقائع جوهرية في التقرير الذي يقدمه للشركاء أو للجمعية العامة.

 -1كل مدير أو عضاو مجلاس إدارة يغفال دعاوة الجمعياة العاماة أو الشاركاء لإلنعقااد فاي حالاة وقاوع
خسارة للشاركة تبلا الحاد المنصاوص علياه فاي هاذا القاانون أو فاي عقاد الشاركة ماع علماه بهاذك
ال سارة.
 -8كل من يستعمل بسوء قصد وثائق مزورة إلثبات حقه في التصويت فاي الجمعياات العاماة وكال مان
يزو ر هذك الوثائق.
 -9كل من يستعمل أي حق مماا ناص علياه فاي القاانون بمقتضاى حصاص أو أساهم ليسات مملوكاة لاه
دون أن يكون مأذونا في ذلك من مالكها.
كاال ماادير أو عضااو مجلااس إدارة أو عضااو رقابااة أو مراقااب حسااابات أو معاااون لااه أو
-71
مست دم لديه وكل ش ص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصال علياه بحكام عملاه مان
أسرار الشركة أو يستغل هذك األسرار لجلب نفع له أو لغيرك.
كل ش ص معين من قبل الوزارة للتفتيش على الشركة يهبت عمدا فيماا يعادك مان تقاارير
-77
عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا في هذك التقارير وقائع جوهرية مان شاأنها أن تاؤثر
في نتيجة التفتيش.
كل من يصدر أسهما أو إيصاالت اكتتااب أو شاهادات مؤقتاة أو أساناد قارض أو يعرضاها
-72
للتااداول أو يعلاان عنهااا قباال صاادور قاارار التاارخيص بتأساايس الشااركة أو صاادور القاارار الااوزاري
القاضي بالمصادقة على نظامها األساسي أو بالسماح بزيادة رأس مالها.
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كل من يقوم بنشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على االكتتاب باألسهم أو بأسناد القرض .
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كل من يقوم بإجراء اكتتابات صورية أو وهمية لألسهم أو قبولها.

-75

وفي كل األحوال يحكم بإعادة المال محل الم الفة.

مادة ( :)289مع عدم اإلخاالل بالعقوباات األشاد المنصاوص عليهاا فاي القاوانين األخارى يعاقاب بغراماة ال تقال عان
:
وال تتجاوز خمسين ألف
خمسة الف
-7
-2

-4
-3
-5

كل من يصدر أساهما أو إيصااالت إكتتااب أو شاهادات مؤقتاة أو أساناد قارض أو يعرضاها للتاداول
على خالف األحكام المقررة في هذا القانون.
كاال ماان يقااوم بتعيااين مااديراً أو رئيساا ً لمجلااس إدارة الشااركة أو عضااوا فيااه أو يبقااى فااي عضااوية
المجلس وكذلك كل من يعاين مراقباا للحساابات وكال مان يتاولى وظيفاة أو عماالً فاي الشاركة علاى
خالف األحكام المقررة في هذا القانون وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة أو عضو مساؤول للشاركة
التي تقع فيها الم الفة.
كل شركة ت الف النسبة الم صصة للمتمتعين بجنسية الجمهورية في مجلس اإلدارة وكل مادير أو
رئيس مجلس إدارة للشركة التي تقع فيها الم الفة.
كل عضو مجلس إدارة يت لف عن تقديم أسهم الضمان طبقا ً للقانون.
كل من يت لف عن تقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادتين ( )711 ، 736من هذا القانون.

 -6كل مدير أو رئيس مجلس إدارة يمتناع عان دعاوة الجمعياة العاماة أو عان إدراج مساائل فاي جادول
أعمالها في األحوال التي يوجب عليه القاانون دعاوة الجمعياة لالنعقااد أو إدراج المساائل الماذكورة
في جدول أعمالها.
 -1كل مدير أو رئيس مجلس إدارة ي الف األحكام المنصوص عليها في الماادتين ( )781 ، 786مان
هذا القانون.
 -8كل من يمتنع عماداً عان تمكاين األشا اص المكلفاين مان قبال الاوزارة باالتفتيش علاى الشاركة مان
اإلطالع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عمداً عن تقديم المعلومات أو اإليضاحات الالزمة لهم.
مادة ( :)291في حالة التكرار أو االمتناع عن إزالة الم الفة التي صادر فيهاا حكام نهاائي باإلداناة تضااعف العقوباة
المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
مااادة ( :)297يكااون للمااوظفين الااذين يصاادر باختيااارهم قاارار ماان الااوزير صاافة رجااال الضاابا القضااائي فااي إثبااات
الجرائم التي تقع بالم الفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مااادة ( :)292أ ـ للمااوظفين المااذكورين فااي المااادة السااابقة حااق االطااالع علااى جميااع سااجالت الشااركة ودفاترهااا
ووثائقها في مقر الشركة أو غيرها من األمكنة.
ب ـ علااى ماادير الشااركة ورئاايس مجلااس اإلدارة وأعضاااء هااذا المجلااس ومراقااب الحسااابات وسااائر
مست دمي الشاركة أن يقادموا للماوظفين الماذكورين البياناات والمعلوماات والوثاائق التاي يطلبونهاا
ألداء أعمالهم.
مادة ( :) 294مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في القوانين األخرى يعاقاب الماديرون والشاركاء
الذين يقومون باسم الشاركة باألعماال المحظاورة علاى الشاركات ذات المساؤولية المحادودة وفاق أحكاام
القانون بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثاة أشاهر وال تزياد علاى السانتين أو بغراماة ال تقال عان ساتين ألاف
وال تزيد على أربعمائة وثمانين ألف .
مادة ( :)293مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها فاي القاوانين األخارى يعاقاب كال مان ي االف ساائر
والتزياد علاى
األحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرامة ال تقال عان خمساة الف
خمسين ألف .
مادة ( :)295مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها فاي القاوانين األخارى يعاقاب كال مان ي االف ساائر
وال
األحكام المتعلقة بشركات التضامن والتوصية والمحاصة وغيرها بغرامة ال تقال عان ساتة الف
تزيد على ثالثين ألف .
الباب السادس
أحكام إنتقالية وختامية
مااادة ( :)296أ ـ مااع مراعاااة أحكااام المااواد ال اصااة بالشااركات االسااتهمارية الااواردة فااي قااانون االسااتهمار علااى
الشركات القائمة قبل تنفيذ هذا القانون أن توفق وضعها معه وأن تتقدم للوزارة بالبياناات والوثاائق
الالزمة لذلك خالل ستة أشهر إعتباراً من تاريخ نشرك في الجريدة الرسمية.

ب ـ تكون الشركات األجنبية وفروعها التي تمارس نشاطا في الجمهورية تابعة ألحكام القاانون ال ااص
بتنظيم وكاالت الشركات والبيوت األجنبية وفروعها كماا تكاون الجمعياات التعاونياة خاضاعة للقاانون
ال اص بها.
مادة ( :)291تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على عرض الوزير .
مااادة ( :)298يلغااى القاارار بالقااانون رقاام( )43لساانة 7997م بشااأن الشااركات التجاريااة  ،ويلغااى أي حكاام أو نااص
يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (:)299يعمل بهذا القانون من تاريخ صدورك وينشر في الجريدة الرسمية.
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