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شرآات تجارية

  م١٩٩٧لسنة) ٢٢( رقمقانون
 الشرآات التجارية بشان

 م ١٩٩٩لسنة ) ١٥(المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 
 ب ــــــ الشع باسم

 رئيس الجمهورية 
 .ى دستور الجمهورية اليمنية علاإلطالعبعد 

 .م بشان الشركات التجارية١٩٩١لسنة ) ٣٤(وعلى القانون رقم 
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 -:األتي القانون أصدرنا
 االولالباب 

  عامةوأحكامتعاريف 
 ).قانون الشركات التجارية ( يسمى هذا القانون ) ١(مادة
 كل منها ما لم     جانب المبينة إلى    معانيال والعبارات التالية    لفاظيكون لأل ) ٢(مادة

 .ينص على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية:الجمهورية  
 .وزير التموين والتجارة : رـ الوزي - 
 .وزارة التموين والتجارة  :وزارةـ ال - 
 .السجل التجاري : لـ السج - 
 .النظام االساسي للشركة : نظام الشركة  - 
 . الشركةتأسيسعقد   :  العقـد - 
والشـركات   امين السجل التجاري المكلف بتسجيل التجار      :امين السجل    

 .التجارية في وزارة التموين والتجارة
 .هو مدير عام االدارة العامة للشركات : المراقب  - 
الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصـها البـت فـي            :  المحكمة - 

 . هذا القانونبأحكامالقضايا المتعلقة 
 .اي شركة تجارية ، ويتحدد نوعها حسب سياق النص : الشركة  - 
 .الهيئة العامة للمساهمين:ة ـة العامـ الجمعي - 
اي شركة يكون مركزهـا الرئيسـي او تكـون           :ركة األجنبيةـالش  - 

 .الجمهورية مؤسسة خارج
يعتبر هذا القانون جزءا من قانون التجارة وتسري احكامه على جميـع             )٣(مادة

 في هذا القانون او يقع      والواردة المؤسسة في الجمهورية     الشركات التجارية 
   .فيها مركزها الرئيسي
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 او اكثر يشترك كل     شخصانزم بمقتضاه   تالشركات التجارية عقد يل    -١ )٤(مادة
منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال او عمل ، ويقتسم مـع              

 .خسارةغيره ما ينشا عن هذه المشاريع من ربح او 
 تاليف الشركة وتاسيسها وتسجيلها وفقـا الحكـام هـذا القـانون             يتم -٢

 شـركة مؤلفـة خالفـا       ايـة  يرفض تسجيل    انوللمراقب او امين السجل     
الحكامه، وللمتضرر ان يطعن امام القضاء او يثبت انهـا مؤلفـة طبقـا              

 .للقانون
يفسر اي نص في العقد او النظام وفقا لما ورد في احـدهما ويسـتكمل                )٥(مادة

لرجوع إلى احكام هذا القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بمـا ال            با
 .يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون

 شركة اخرى مسجلة في الجمهوريـة       باسمال يجوز تسجيل شركة      -١) ٦(مادة
 . او الغشااللتباسقبلها او باسم يشبهه  بدرجة تؤدي إلى 

 ذات االسـماء المتماثلـة او       يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات      -٢
المتشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون وللمحكمة المختصـة وحـدها           

 .الفصل في النزاع الناشئ عن التماثل او التشابه في االسماء
من هذا القانون تعتبر جميع الشـركات   ) ٦(مع مراعاة احكام المادة      -١ )٧(مادة

مهورية قبل العمل بهـذا القـانون       المسجلة بمقتضى القوانين النافذة في الج     
 مع احكامه خالل مدة اقصاها      اوضاعهاقائمة بشكل مشروع على ان تعدل       

  غير مسجلة اعتبرتسنة من تاريخ نفاذه واال 
يحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة والشـركات ذات المسـئولية           -٢

ـ         احكامالمحدودة تعديل    ذلك  انظمتها وعقودها المخالفة لهـذا القـانون وك
اضافة االحكام التي يقتضيها هذا القانون دون الرجوع إلى جمعياتها العامة           
خالل فترة التعديل المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة على ان يحيط             

 . تعقدهاجتماعالمجلس الجمعيات العامة، علما بذلك في اول 
تخضع اجراءات تعديل اوضاع الشركات وفقا الحكام هـذا القـانون            -٣

 . والتسجيل والنشر الواردة فيهبالتأسيس الخاصة واإلجراءاتلالحكام 
يجب ان يكون غرض الشركة التجارية عمال تجاريا مشروعا وال يكون            )٨(مادة

 .للقوانين النافذةمخالفا 
 الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون مـن النـوعين       تتألف )٩(مادة

 -:التاليين من الشركات 
 -:الشخاص وتضم الشركات التالية شركات ا - أ
 .شركة التضامن -١
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 .شركة التوصية البسيطة -٢
 .شركة المحاصة -٣
 -: وتضم الشركات التالية األموالشركات  - ب
 .شركة المساهمة -١
 .شركة التوصية باالسهم -٢
 .الشركة ذات المسئولية المحدودة -٣
 مع عدم االخالل بما ورد في القوانين النافذة فان كل شركة ال تتخـذ               -ج
 تعتبر باطلة وال يجوز تسجيلها على ان يكون االشخاص          االشكال هذه   احد

 مسئولين شخصيا تجاه بعضهم ومسـئولين شخصـيا         باسمهاالذين تعاقدوا   
 . الناشئة عن هذا التعاقدااللتزاماتبالتضامن تجاه الغير عن 

 شركات المحاصة بعقـد     باستثناءيجب اثبات جميع الشركات التجارية       )١٠(مادة
 وجـود   اإلثبات ان يثبت بجميع وسائل      االقتضاءويجوز للغير عند    مكتوب  

 االحتجـاج الشركة او وجود اي نص يختص بهـا وال يجـوز للشـركاء              
 بالبطالن فـي مواجهـة      االحتجاجكما يجوز للغير    . .بالبطالن تجاه الغير  

 حكم بالبطالن بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كـان           وإذاالشركاء ،   
 الشـركة   باسـم  ويكون االشخاص الذين تعاقدوا معـه        إليهسبة  لم تكن بالن  

 . الناشئة عن هذا العقدااللتزاماتمسئولين شخصيا وبالتضامن عن 
 باسـتثناء تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القـانون        )١١(مادة

 .االعتباريةشركة المحاصة بالشخصية 
ى كل شركة تؤسس او تتخذ مركزها       تسري احكام هذا القانون عل     -١ )١٢(مادة

 .الرئيسي في الجمهورية
 نشاطها في الجمهورية عن     تزاول التي   األجنبيةسري على الشركات     ت -٢

 األجنبيـة طريق فتح فرع او وكالة فيها احكام القانون الخاص بالشركات           
 .التهااووك

 أسـباب مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القـانون مـن              -١ )١٣(مادة
 االسـباب  ألحد الشركات تنحل الشركة كذلك      أنواع بعض   النحاللصة  خا

 -:العامة االتية 
 . مدتها المحددة في العقد ولم تجددانقضت إذا) ا
 . بدون تحديد مدة لهاإلتمامه الشركة أسست المشروع الذي انتهى  إذا)ب
 . الشركة من اجلهأسست زال موضوع المشروع الذي  إذا)ج
الشركاء على حل الشـركة شـريطة الوفـاء بجميـع            اتفق جميع    إذا) د

 .التزاماتها
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 عادلة بنـاء    ألسباب يجوز للمحكمة المختصة ان تقضي بحل الشركة         -٢
 .على طلب الشركاء او احدهم

 الثانيالباب 
 شرآات االشخاص

 االولالفصل 
 شرآات التضامن

ـ           )١٤(مادة ئولين شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مس
بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميـع عقودهـا           

 .والتزاماتها
 شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء والقـابهم او          اسم  يتألف -١ )١٥(مادة

) وشركاه(من القابهم فقط او من اسماء والقاب عدد منهم مع اضافة عبارة             
 اسـم دوام ان يتوافـق     او وشركاؤهم او ما هو في معناه ، ويجب على ال          

 .قعها ونشاطها وهيئتها الحاليةاالشركة مع و
 اسـم  ال يجوز لشركة التضامن ادراج اي شخص غير شـريك فـي              -٢

 .الشركة اال بعد موافقة الوزارة وصاحب الشان كتابة
 اسما مع مراعاة ما ورد في الفقرة االولى من هذه المادة يجوز ادخال              -٣

 . الشركةاسممبتكرا إلى 
او ) محـدودة   ( شركة التضامن عبـارة      اسمال يجوز ان يتضمن      -١ )١٦(دةما

او ما في معناها ، وال يجـوز        ) محدودة بالتضامن   (محدودة المسئولية او    
تسجيل شركة التضامن في سجل الشركات او شهرها في السجل التجاري           

 . مثل هذه العباراتاسمها تضمن إذا
 الجديد مع مضـمونها     اسمهاوافق   الشركة على ان يت    اسميجوز تغيير    -٢

 التزاماتهـا وفقا الحكام المادة السابقة وال يؤثر هذا التغيير في حقوقها او            
 . قبل الغير ويجب ان يسجل التغيير في سجل الشركات والسجل التجاري

 على وثيقة عادية او رسمية      اما يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا        -١ )١٧(مادة
 .موثقة لدى جهة رسمية

 كان عقد الشركة مكتوبا على وثيقة عادية وجب ان تكتـب مـن              إذا -٢*
 ١.الوثيقة نسخ بقدر عدد الشركاء يحتفظ كل منهم بنسخة

 يجب ان يكتب اي تعديل طرا على عقد الشركة ويبلغ المراقب عن اية              -٣
 .تعديالت تطرا على العقد ويشهر في السجل التجاري

                                                 
) ٢٢(م بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٠٠١لسنة ) ١٢( حذفت بموجب القانون رقم +

 .م بشأن الشرآات التجارية١٩٩٧لسنة 
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بان يقدم حصته في الشركة عمـال وجـب          تعهد احد الشركاء      إذا -١ )١٨(مادة
عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وعليه ان يقدم كشـفا بمـا كسـبه                

 . في الشركةكحصة العمل الذي قدم مزاولة من اعتبارا
ال يجوز ان تقتصر حصة الشركة على ما يكون له من نفوذ او علـى                -٢

 .ما يتمتع به من سمعة مالية
 قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فـال            كانت الحصة التي    إذا -٣

 هذه الديون من قبل الشركة ويكون       استوفيت إذا للشركة اال    التزامهينقضي  
 لـم تـوف هـذه الـديون عنـد           إذا عن تعويض الضرر     مسئوالالشريك  
 .استحقاقها

 احد الشـركاء مـن الـربح او         حرمان اتفق في عقد الشركة على        إذا -٤
 الشـريك   إعفاء على   االتفاق يجوز   إنماالعقد باطال    من خسارة كان     إعفائه

 لم يقرر لـه اجـر عـن عملـه           إذاالذي لم يقدم غير عمله من الخسارة        
 .  باالضافة إلى حصة من الربح

 -:يجب ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية  )١٩(مادة
 . تاريخ اجراء العقد ومكانة-ا
 . وجنسياتهموعناوينهم اسماء الشركاء -ب
 . الشركةاسم -ج
 . مركز الشركة الرئيسي-د

 . نوع الشركة-هـ 
 .ف الشركة ونطاق عملهاد ه-و
 لم يعين العقد حصة     وإذا مقدار راس مال الشركة وحصة كل شريك ،          -ز

 او  اتفـاق  متساوية القيمة ما لم يوجـد        ءكل شريك تعتبر حصص الشركا    
 .عرف يقضي بغير ذلك

 . شئون الشركة والتوقيع عنهاةبإدار اسماء الشركاء المفوضين -ح
 . كانت هذه المدة محددهإذا مدة الشركة -ط
 .والتزاماتهم المنظمة لحقوق الشركاء األخرى االحكام والشروط -ي

 وكل مـا    تأسيسها شركة التضامن بتسجيل عقد      تأسيسيجب ان يشهر     )٢٠(مادة
  تعـديالت لـدى ادارة  وأي عليه من تعديل وتحفظ نسخة من العقـد    يطرأ

كون فيهـا المركـز     يالشركات والسجل التجاري في مركز المحافظة التي        
 الشركة او   تأسيسالرئيسي للشركة وذلك خالل شهر واحد من تاريخ عقد          

 .اجراء التعديالت
 -: التالية لإلجراءاتتسجل شركات التضامن وفقا  )٢١(مادة
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يقدم طلب التسجيل إلى المراقب وترفق النسخة االصلية مـن العقـد             )  أ
 مـن   اوموقعا من الشركاء جميعا مع بيان يوقعه كل منهم امام المراقـب             
 االستمارةيفوضه خطيا بذلك ، ويجوز توقيع هذا البيان لدى المحكمة وفق            

 -:التي تحددها الوزارة على نسختين تتضمن البيانات التالية 
 .تاريخ تقديم الطلب -١
 . الشركةاسم -٢
 .نوعها -٣
 .غايتها ونطاق عملها -٤
 .رأسمالها -٥
 . الشركاء وحصة كل منهم في راس المالأسماء -٦
 . مركزها الرئيسي وعنوانها -٧
 . المدير او المدراء المفوضين بالتوقيع عنها -٨
 . كانت محددة المدةإذامدة الشركة  -٩
يوقع طلب التسجيل من المفوض او المفوضين بالتوقيع عن الشـركة            )  ب

 . بموجب عقدها المرفق
 تبين له ان في عقـدها او        إذالشركة  للمراقب حق رفض تسجيل ا     -١ )٢٢(مادة

 .بيانات طلب التسجيل او غايتها ما يخالف القانون او النظام العام
يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير الـذي             -٢

 . بتسجيل الشركة وفقا للقانونيأمرله ان 
ير  رفض الوزير تظلم صاحب العالقة يحق له ان يطعن بقرار الوز            إذا -٣

 .لدى الجهة القضائية المختصة
 وافق المراقب او الوزير او الجهة القضائية على تسجيل الشـركة             إذا -٤

 اجـراءات التسـجيل بعـد       باستكمالحسب مقتضى الحال يقوم المراقب      
 . النافذةواألنظمة  رسوم التسجيل المقررة في الالئحة استيفاء

وم المراقب بتسـليم المفـوض       يق ، اجراءات التسجيل  استكمالبعد   -١ )٢٣(مادة
 طلب التسجيل مبينا فيها رقم التسجيل وتاريخه        استمارةبالتوقيع نسخة من    

 إلعطـاء المقـررة   ) الدمغة  (  الطابع المالي    إلصاقوالرسم المستوفي بعد    
 .النسخ او الصور وختم النسخة بخاتم ادارة الشركات والتوقيع عليها

 استمارة من   األصل ونسخة طبق    ياألصليحتفظ المراقب بعقد الشركة      -٢
 .طلب التسجيل مثبتة عليها اجراءات التسجيل المبينة في الفقرة السابقة

 التي تثبت تسجيلها في مكان ظاهر       باالستمارة تحتفظ   انعلى الشركة    -٣
 .من مكتب مركزها الرئيسي
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 مصدقة  االستمارةللشركة ان تحصل على العدد الذي تحتاجه من هذه           -٤
 .المقررة) الدمغات (  الطوابع وإلصاققب بعد دفع الرسوم من المرا

 اسـتكمال  ال يجوز لشركة التضامن ان تباشر اعمالهـا اال بعـد             -١ )٢٤(مادة
 . تسجيلها لدى ادارة الشركات وشهرها في السجل التجارياجراءات

 خالفت الشركة حكم الفقرة السابقة يعاقب كـل شـريك متضـامن              إذا -٢
ة االف ريال وتضاعف الغرامة عن كل سنة تاخير في          بغرامة قدرها خمس  

 .التسجيل
 إلى احد بيانـات عقـد       يطرأيجب التقدم بطلب تسجيل كل تغيير        -١ )٢٥(مادة

 المعدة من الوزارة لهذا الغـرض علـى نسـختين           االستمارةالشركة وفق   
 امـام مصحوبة بالنسخة االصلية للعقد المعدل موقعة من جميع الشـركاء           

 من يفوضه او المحكمة المختصة ، وذلك خالل شهر واحد من            المراقب او 
 .تاريخ وقوع التغيير

 استيفاء المتبعة لتسجيل الشركة بعد      اإلجراءاتتتبع في تسجيل التغيير      -٢
 التـي   االستمارةالرسوم المقررة لتسجيل التعديل وتسلم الشركة نسخة من         

 .تثبت تسجيل التعديل
 خالفت الشـركة احكـام      إذاالمادة السابقة   من  ) ٢(تطبق احكام الفقرة     -٣

 .من هذه المادة) ١(الفقرة 
 للشركة او عدم تسجيله لدى      التأسيس وثيقة عقد    إيداعالتخلف عن    -١ )٢٦(مادة

 الشـركة   بطـالن ادارة الشركات وشهرها في السجل التجاري يؤدي إلى         
 .ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسئولين بوجه التضامن

 المودعة لـدى  التأسيسالتخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة عقد    -٢
ادارة الشركات او الخالصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص           

 .غير نافذ في حق ذوي الشان
 التأسـيس  على وثيقـة عقـد       أدخلتالتخلف عن شهر التعديالت التي       -٣

يجعل هذه التعديالت  غير      لدى ادارة الشركات والسجل التجاري       بإيداعها
 .نافذة في حق الغير

 عن عدم شهر الشـركة ويحـق        الناشئال يسقط بالتقادم البطالن      -١ )٢٧(مادة
 .لجميع ذوي الشان ان يحتجوا به

 والتسجيل والشهر المبينة    اإليداع بإجراءاتال يمنع التخلف عن التقيد       -٢
التغيير الطارئ عليهـا    في المواد السابقة من اثبات وجود الشركة فعال او          

 .لمصلحة الغير
ال يستفيد احد الشركاء او الشركة من التخلف عـن تسـجيل وشـهر               -٣

 . الشركة وال يجوز ان يحتجوا بالبطالن ضد الغير



 

 
٢٩٨

شرآات تجارية

 فيحق للـذين عاقـدوا      متأخرة معامالت الترخيص والشهر     أجريت  إذا -٤
 .شركة له الاستهدفتالشركة قبل التصحيح االحتجاج بالبطالن الذي 

يعتبر كل شريك متضامنا مع سائر الشركاء في تحمـل مسـئولية اي              -٥
 .ضرر ينتج عن التخلف عن الترخيص والشهر

ال يجوز ان يكون شريكا متضامنا من كانت سنه دون الثامنة عشرة او        )٢٨(مادة
 .من يكون غير يمني الجنسية

تجارة بنفسـه    يمارس ال  كأنهالتضامن يعتبر   في شركة   كل شريك    -١ )٢٩(مادة
 . الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونيةعنوانتحت 

يعتبر الشريك مسئوال مسئولية شخصية مطلقة بالتضامن مـع سـائر            -٢
 . الشركة وتطال هذه المسئولية جميع ثروتهالتزاماتالشركاء عن 

 .  كل من الشركاء شخصياإفالس الشركة إلى إفالسيؤدي  -٣
د الشركة او اية وثيقة الحقة له مودعـه ومسـجلة            لم يحدد عق    إذا -١ )٣٠(ةماد

 يعتبر كل شـريك متضـامن وكـيال     ، ذلك فوفقا الحكام هذا القانون خال    
مسئوال عن الشركة وعن سائر شركائه في ادارة اعمالها وتلتزم الشـركة            

 .والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف اعمالها
وثيقة الحقة له مودعة ومسـجلة       الشركة او اية     تأسيس خول عقد     إذا -٢

 الشركة والتوقيع عنهـا     إلدارةوفق احكام هذا القانون اسم شريك او اكثر         
دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقط بما قام به المدير المخول دون سائر             

 .الشركاء
 لم يكن قام بعمل او وقع       أمكل شخص مفوض بذلك سواء كان شريكا         -٣

يتعلق باعمالها يلزم الشـركة وجميـع الشـركاء     الشركة باسمعلى مستند  
 . بالمستند الذي وقع عليهاوبالعمل الذي قام به 

يعتبر كل شريك مسئوال بالتضامن والتكافل مع سـائر الشـركاء            -١ )٣١(مادة
 التي ترتبت على الشـركة      وااللتزامات عن جميع الديون     أيضا وباالنفراد

ته بعد وفاته في حـدود تركتـه        كما يصبح ورث  .. اثناء وجوده شريكا فيها   
 . ان توفى هذه الديونإلى وااللتزاماتمسئولين بالتضامن عن تلك الديون 

 بعـد مالحقـة     االال يتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليته الفردية          -٢
 وبعد ثبوت عدم كفاية لتسديد الدين او بعـد         أوال الموجودة   بأموالهاالشركة  

 .فسخ عقد الشركة
ريك الذي يدفع ديون الشركة ان يرجع بما دفعه على الشركة           يحق للش  -٣

 .وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم
 الشركة لتحصيل حق بموجـب حكـم        أموالال يجوز التنفيذ على      -١ )٣٢(مادة

 كان الحكم صادرا على الشـركة ، ويجـوز      إذاعلى احد الشركاء فيها اال      



 

 
٢٩٩

شرآات تجارية

 لـدفع   تأمينا بيعها   او الشريك المدين     بحجز حصة  أمراللمحكمة ان تصدر    
 المستحقة او التي تستحق     أرباحه الستالمدينه كما يجوز لها ان تعين قيما        

 . الحساب معهاوإلجراءلوفاء الدين منها 
 طلب رفع الحجز عن الحصـة المحجـوزة او          اآلخرينيحق للشركاء    -٢

 . المحكمة ببيع هذه الحصةأمر صدر إذاشراؤها 
 علـى   امتيـاز  احد الشركاء تعطى ديون دائني الشركة حق         أفلس  إذا )٣٣(مادة

 علـى   امتياز الشركة تعطى ديون دائنيها حق       أفلست وإذاديونه الخاصة،   
 . او الخداعاالحتيال انتفاءديون الشركاء، شريطة 

 ال يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن اال بموافقة سـائر             -١ )٣٤(مادة
 .الشركاء

 اليها  انضمامه عمل من اعمال الشركة قبل       بأيريك الجديد    ال يلزم الش   -٢
 . صريح خالف ذلكاتفاقمالم يوجد 

ال يجوز للشريك التنازل إلى الغير عن حصته فـي الشـركة اال              -١ )٣٥(مادة
 عقـد الشـركة ذلـك       أجاز إذا أغلبيتهمبموافقة جميع الشركاء او بموافقة      

 التسجيل والشـهر    جراءاتبإصراحة ، وفي جميع االحوال يشترط القيام        
 .لنفاذ التنازل بحق الغير

 وااللتزامـات ك المنسحب او المتنازل مسئوال عن الـديون         ييبقى الشر -٢
 بينـه وبـين     اتفاق امام الغير مالم يوجد      انسحابهالتي تحملتها الشركة قبل     

الشركاء الباقين في الشركة، والشريك المنضم حديثا وبين الـدائنين علـى            
 .وااللتزاماتذه الديون ابرائه من ه

 إذا الشركة إلى جميـع الشـركاء اال         اعمال يعود الحق في ادارة      -١ )٣٦(مادة
 بشريك واحد او اكثـر      االدارةوثيقة الحقة بان تناط     او  قضي عقد الشركة    

 .من هذا القانون) ٣٠( او بشخص اخر على الوجه المبين في المادة 
 كان العزل تعسفيا    وإذا ،نوا بها ي الشركة بالطريقة التي ع    مديروا يعزل   -٢

 .يحق للمعزول المطالبة بالتعويض وفق احكام القانون المدني المطبق
 عين مدير جديد للشركة بدال من مدير سابق نظامي وجب تسجيل            إذا -٣

 .وشهر التعديل
 يجوز لمديري الشركة ان يقوموا بجميع ما يلـزم لتسـيير مشـروع              -٤

 . كانت سلطتهم محدودة بمقتضى عقد الشركةإذا الشركة تسييرا منتظما اال
 يتـولى  مدير للشركة او شخص مفوض       اوينبغي على كل شريك      -١ )٣٧(مادة

 واخالص وان   امانةادارة الشركة ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة بكل          
يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله فـي تـدبير مصـالحه               



 

 
٣٠٠

شرآات تجارية

 حسابات صحيحة ومعلومات إلى كل الشركاء وان        الخاصة وان يقدم عنها   
 .يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة

ال يجوز لمديري الشركة من شركاء وغيرهم ان يعقدوا مع الشـركة             -٢
 او مشروعات لحسابهم الخاص اال بناء على موافقة خطيـة مـن      مقاوالت

ة فتعتبر لمـدة     لم تحدد المد   وإذاجميع الشركاء لمدة محددة او غير محددة        
 .سنة ويجب تجديدها كل سنة عند االقتضاء

ال يجوز لمديري الشركة ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة           -٣
 .اال بمقتضى اجازة مكتوبة من الشركاء

 خالف مدير الشركة احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكـون             إذا -٤
مـن أربـاح نتيجـة      جنـاه   مسئوال عن تقديم حساب للشركة عن كل ما         

 .المقاوالت او األعمال المحظورة عليه وعن دفع تلك االرباح لها
 الشريك ان يقدم للشركة حسابا عن كل منفعـة          اوعلى مدير الشركة     -٥

حازها بدون موافقة سائر الشركاء من اية معاملة تتعلق بها او من جـراء              
ن يدفع اليها تعويضا عن      او اسمها او عالمتها التجارية وا      أموالهااستعماله  

 .  ذلك
 وجد عدة مديرين للشركة بدون تحديد لمجال عمل كل مـنهم             إذا -١ )٣٨(مادة

كان لكل منهم حق المعارضة في التعليمـات        اآلخرين،  مختلف عن اعمال    
 المـديرين   أصوات بأغلبية عقدها، وعندئذ يتخذ القرار      اآلخرينالتي ينوي   

 .سئوليةويلتزم به الجميع تحت طائلة الم
 مستنده إلى مخالفة عقد الشـركة       اآلخرين كانت معارضة المديرين      إذا -٢

 ةاألمر للجه  يكون تقدير    االختالفاو نظامها فيجب تنفيذ معارضتهم وعند       
 .القضائية المختصة

يجوز للشركاء تغيير حقوقهم وواجباتهم قبل بعضهم سواء كانت معينة           -٣
 تضمن تغييرا   إذاسجل ويشهر التغيير    في العقد او غير معينة شريطة ان ي       
 .في عقد الشركة او بياناتها المسجلة

 بإدارتهـا  الشركة ان يتدخلوا     بإدارةال يجوز للشركاء غير المخولين       -٤
 اتفـاق  على دفاتر الشركة ومستنداتها وكـل        بأنفسهمويحق لهم ان يطلعوا     
 . خالف ذلك يقع باطال

 الشـركة مـن     مـديرو ير بما يقوم بـه      تكون الشركة ملزمة امام الغ     )٣٩(مادة
 السـم  اسـتعمالهم تصرفات باسم الشركة ضمن حدود سلطتهم ولو كـان          

 التوقيع عنها في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكـن الغيـر             اوالشركة  
 . النية او متواطئا  مع المديرسيئ



 

 
٣٠١

شرآات تجارية

 الشركاء نسبة معينة مـن      إعطاءيجوز ان ينص في عقد الشركة على         )٤٠(مادة
سنويا من حصتهم المدفوعة منه لمدة ال تزيـد         % ٥المال ال تتجاوز    راس  

 الشركة ويجب خصـم     تأسيس اكمالعلى ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ       
 .هذه النسبة من االرباح عندما تتحقق

ذلك حقـوقهم  ك شركة التضامن وأموالتحدد حصص الشركاء في      -١ )٤١(مادة
موقع بينهم وفي حالـة غيـاب       وواجباتهم تجاهها وفق نص عقد الشركة ال      

 :النص تسري عليهم القواعد التالية
 اشـتراك  وخسائرها بنسبة    وأرباحهايتقاسم الشركاء راس مال الشركة       )  أ

 اقتصر العقد على تعيين نصيب الشـريك فـي          وإذاكل منهم براس مالها،     
 أيضـا الربح دون الخسارة وجب اعتبار هـذا النصـيب فـي الخسـارة              

 .وبالعكس
ة على كل شريك جميع ما يدفعه من مصـاريف ومـا            تعوض الشرك  )  ب

 لمصـلحتها   أمر بأي شخصية نتيجة قيامه باعمالها او       التزامات من   هيتحمل
 . او حسن سير اعمالهاأموالهااو حماية 

 مـن   حرمانـه  اي شريك منهـا او       إخراج الشركاء   ألغلبيةيجوز   ال ) ج
 .أرباحها

ادارة شئونها وال يجوز     الشركاء في كل خالف ينشا عن        أغلبية تفصل   -٢
 التي تقوم بها الشـركة اال بموافقـة جميـع       األعمالفي نوع    اجراء تغيير 

 . الشركاء
 صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبـة         أرباح وزعت    إذا )٤٢(مادة

كل شريك برد ما قبضة منها ولو كان الشريك حسن النية وال يلزم الشريك          
قبضها في سنة ما، ولو منيت الشركة بخسـائر         برد االرباح الحقيقية التي     

 .في السنوات التالية
 لم يكن في عقد الشركة او نظامها نص مخالف ، تستمر شركة              إذا -١ )٤٣(مادة

 .التضامن في حالة وفاة احد شركائها بين بقية الشركاء
 زوجا او فرعا او اكثر تؤول اليهم حقوقـه          المتوفى ترك الشريك     إذا -٢

 فروعة وتكون لهم صفة وحقـوق       اوستمر مع زوج الشريك     فان الشركة ت  
شركاء التوصية كما هو مبين في الفصل الالحق من هذا القانون ما لم يكن              

 .في العقد شرط مخالف
تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعمالهـا ، ولكـل              )٤٤(مادة

 .أراد على اي دفتر منها ونسخ اي قيد فيه كلما اإلطالعشريك حق 
 الشـركات   انحـالل  أسـباب  احد تحقق   إذا تنحل شركة التضامن     -١ )٤٥(مادة

 .بصورة عامة
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شرآات تجارية

 -: التالية االسباب ألحد كما تنحل -٢
 الشـركة لهـذا     انحـالل  نص عقد الشركة على      إذا وفاة احد الشركاء     -ا

 .السبب
 . احد الشركاءإفالس-ب
 .تهئ احد الشركاء بناء على مشيانسحاب -ج
 . العامةاألهليةد الشركاء  فقد اح-د

 الشـركاء فيهـا غيـر    اسـتمرار  او   استمرارها وقوع حادث يجعل     -هـ
 .مشروع

 الشركة فيمـا    استمرار االراء بإجماع يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا       -٣
 األهليـة  او انسحب او فقـد       أفلسبينهم بمعزل عن الشريك الذي توفى او        
 والشهر القانونية مـا لـم يكـن         العامة شريطة ان يجروا معاملة التسجيل     

 . تنفيذا لنص صريح في عقد الشركةاالستمرار
 او المنسـحب او     المتوفىفي جميع االحوال تعين قيمة حقوق الشريك         -٤

 بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يقض عقـد          إخراجهالذي قررت المحكمة    
 االخـتالف الشركة بطريقة اخرى للتخمين فتتبع هذه الطريقة وفي حالـة           

 .  قوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير او اكثرت
 الشركة بـنفس الطريقـة التـي سـجلت          انحالليجب تسجيل وشهر     )٤٦(مادة

 تنفيذا لنص فـي هـذا   انحاللها ما لم يكن   تأسيسها بها وثيقة عقد     وأشهرت
 .العقد

ـ           -١ )٤٧(مادة ة تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خالل المـدة الالزم
 . حاجة التصفية فقطوألجلللتصفية 

 كان عقد الشركة او نظامها لم ينص علـى تعيـين المصـفى او                إذا -٢
 تقوم المحكمة   اختيارهمالمصفين او طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على         

 .المختصة بتعيينهم
على المصفين شهر نتيجة اختيارهم او القـرار القضـائي المتضـمن      -٣

 تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسـخها بعـد تصـفيتها    تعيينهم كما عليهم  
 . واداء الرسوم المقررة لذلك

 مـع مـديري     بالتعـاون على المصفين ان يضعوا قائمة الجرد         -١ )٤٨(مادة
 .الشركة

يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير او ذمة الشـركاء         -٢
 األعمالن بجميع   ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومو       

 . التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي موجوداتها بين الشركاء
 .ال يجوز للمصفين ان يواصلوا استثمار مشروع الشركة -٣
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 وموجودات الشركة بالجملـة   أموالال يجوز للمصفين ان يتنازلوا عن        -٤
 .اال بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء

جميع المعلومات التي يطلبونها عن     على المصفين ان يقدموا للشركاء       -٥
 معهـم وعـدم     التعـاون حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين والشركاء       

 .وضع العراقيل في سبيل التصفية عن طريق التقدم بمطالب تعسفية
 الشركة المنحلة   أموال الحسابات بين الشركاء وتجرى قسمة       وىتس -١ )٤٩(مادة

 . الشركةبينهم بعد تصفيتها وفقا لشروط عقد
في حالة غياب هذه الشروط او غموضها في عقد الشـركة تسـتعمل              -٢

 -:االتيموجودات الشركة وتوزع حسب الترتيب 
 . تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة-ا
 تدفع الديون المترتبة على الشركة إلى الدائنين من غير الشركاء مـع             -ب

 .أوالدفع الحقوق الممتازة 
 للشـركة   أمواالفع الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم          تد -ج

 .ليست من راس المال
 كـان البـاقي مـن       وإذا..  تدفع لكل شريك حصته مـن راس المـال         -د

موجودات الشركة ال يكفي لذلك، فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسـبة             
 .حصته في راس مال الشركة

ركة على الشركاء بنسـبة توزيـع        يوزع ما تبقى من موجودات الش      -هـ
االرباح بينهم وفي حالة غياب النص على هذه النسبة فبنسبة حصـة كـل              

 .منهم في راس المال
 لحق الشركة ضرر من جراء تقصير قام به احد الشركاء او اخـل               إذا )٥٠(مادة

 ادارة اعمالها يكون هذا الشريك مسئوال عن تعـويض          هبواجبه اثناء تولي  
لشركاء على ان يتم ذلك بالتراضـي بـين الشـركاء او            الشركة وسائر ا  

 .بموجب حكم قضائي
  الفصل الثاني 

   شرآات التوصية البسيطة 
 تشمل فئتين من الشركاء     اشخاصشركة التوصية البسيطة هي شركة       )٥١(مادة

 -:هما 
فئة الشركاء المتضامنين وتسري عليهم احكام الشركاء المتضامنين في          )  أ

 فـي   التزاماتهـا ونون مسئولين بالتضامن عن جميع      شركات التضامن ويك  
 . الخاصة كما لهم دون غيرهم ادارة الشركة وفقا الحكام عقدهاأموالهم
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فئة الشركاء الموصيين وهم الذين يقدمون المـال للشـركة وتكـون             )  ب
مسئوليتهم محدودة بما قدموه للشركة من مال فقط كل بنسبة حصته مـن              

 .راس مال الشركة
تؤسس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقعه جميع الشركاء          -١ )٥٢(مادة

 .المتضامنين والموصيين
 الشـركاء   وأسـماء  الشـركة ونوعهـا      اسـم يجب ان يوضح العقد      -٢

 الشركاء الموصـيين    وأسماءالمتضامنين مع تعيين مسئوليتهم كمتضامنين      
مع تعيين صفتهم كموصيين ونصيب ما قدمه كل مـنهم فـي راس مـال               

 .كةالشر
 ال يشتمل اال على اسماء الشركاء       اسميجب ان يكون لشركة التوصية       -٣

 لم يكن هنـاك     وإذاالمتضامنين او بعضهم دون اسماء الشركاء الموصيين        
 مـع اضـافة     اسمه الشركة متضمنا    اسم شريك متضامن واحد فيكون      اال

 .حسب مقتضى الحال) شريكه(او ) وشركاؤه(عبارة 
 أصـبح  الشركة   اسم في   اسمه بإدراجيك الموصى    اذن كتابة الشر    إذا -٤

مسئوال كشريك متضامن عن ديون الشركة وتعهداتها امام الغيـر حسـن            
 .النية

ينحصر حق ادارة شركة التوصية بالشركاء المتضـامنين سـواء           -١ )٥٣(مادة
كان جميعهم او بعضهم او احدهم يدير الشـركة ، ويخضـعون لالحكـام              

 . الشركاء في شركة التضامنالقانونية التي يخضع لها
يتدخل في ادارة اعمال الشركة ولو كان       ان  ال يجوز للشريك الموصى      -٢

 مسئوال بالتضامن مـع     أصبح خالف هذا الحكم     وإذاتدخله بموجب توكيل    
 التي قام   اإلدارية األعمالالشركاء المتضامنين عن االلتزامات الناشئة عن       

 غيـر   األعمـال  بعضه الناشئ عـن       بكل الدين او   إلزامهبها ، كما يجوز     
 الـذي   الخطـأ المرخص له بها وذلك حسب جسامة العمل الذي قام به او            

 .ارتكبه
ال تعتبر من اعمال التدخل في االدارة مراقبـة الشـريك الموصـى              -٣

لتصرفات مديري الشركة ، وكذلك االراء والنصائح التي يسـديها الـيهم            
 .دود سلطتهموالترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز ح

 شركة التوصية وحلها حتـى فيمـا يخـتص          تأسيستطبق على    -١ )٥٤(مادة
 . شركات التضامن وحلهالتأسيسبالشركاء الموصيين القواعد الموضوعة 

تخضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعد المطبقة على شـركات           -٢
 .التضامن في كل ما ال يتعارض مع احكام هذا القانون
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 الفصل الثالث
 المحاصةشرآــات 

 بـين   كيانهـا شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر      المحاصة  شركة   -١ )٥٥(مادة
 . لصفقة او صفقات محدودةتعاقدينالم
ال تخضع شركة المحاصة لمعامالت الشهر المفروضة على الشركات          -٢

 .األخرىالتجارية 
  وال يكون للغير رابطة قانونية     اعتباريةليس لشركة المحاصة شخصية      -٣

 .ك الذي تم التعاقد معهياال بالشر
 المحاصة التي تعقد بين ذوي الشان تعين بحريـة تامـة             اتفاقات -١ )٥٦(مادة

 المتبادلة بين الشركاء وتقاسم االرباح والخسائر فيمـا         وااللتزاماتالحقوق  
 . بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركةاالحتفاظبينهم مع 

 اإلثبـات  المتقدم ذكرها بجميـع طـرق        فاقاتاالتيمكن اثبات وجود     -٢
 . والقرائنةنلبيالقانونية والتجارية بما في ذلك ا

 االسـم، سما لها وتعاقد احد الشركاء بهذا       ا شركة المحاصة    اتخذت  إذا )٥٧(مادة
تعامل بحسب االحوال اما شركة تضامن او شركة توصية بسيطة وتسري           

 .عليها االحكام الخاصة بها
 . او سندات قابلة للتداولأسهمايجوز لشركة المحاصة ان تصدر ال  )٥٨(مادة

 الباب الثالث
 األموالفي شرآات 

 الفصل االول
 في شرآات المساهمة

 الجزء االول
  عامـــةأحكام

 أسـهم  مقسما إلـى     رأسمالهاشركة المساهمة هي الشركة التي يكون        )٥٩(مادة
ـ          اهمون فيهـا اال بقـدر      متساوية القيمة، وقابلة للتداول ، وال يسـال المس

 .حصصهم في راس المال
 شركة المساهمة مشتقا من غرضها وال يجـوز ان          اسميجب ان يكون     )٦٠(مادة

 كان موضوع   إذا شخص طبيعي اال     اسم شركة المساهمة على     اسميشتمل  
 تملكـت   إذا هذا الشـخص  او       باسم مسجلة   اختراع براءة   استثمارالشركة  

 لها ،   اسما اسمهاتخذت  الك مؤسسة تجارية و    او بعد ذ   تأسيسهاالشركة عند   
شـركة  (وفي جميع االحوال يجب ان يضاف إلى اسم الشـركة عبـارة             

 .مكتوبة بالحروف الكاملة) مساهمة
 .ال يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة )٦١(مادة
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ال يجب ان يكون راس مال شركة المساهمة كافيا لتحقيق اغراضها وا           )٦٢(مادة
 او  االكتتـاب  المدفوع منه عنـد      لال يق يقل عن خمسة ماليين ريال وان       

من %) ٢٠(العام عن    االكتتاب الشركة عند عدم طرح االسهم على        تأسيس
 .قيمة االسهم

ال يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلـس ادارة احـدى              )٦٣(مادة
 بصفة دائمـة او     االشتغال او   تأسيسها في   االشتراكشركات المساهمة او    

 إذا اال االستشارة عمل فيها ولو على سبيل   بأيعرضية باجر او بغير اجر      
  .كان الموظف يعمل بصفته ممثال لجهة حكومية

تسري احكام هذا القانون على شركات المساهمة التي تؤسس فـي           -١ )٦٤(مادة
 . او التي تتخذ فيها مركز ادارتها او مركز نشاطها الرئيسي-الجمهورية 

 أجنبيـة تسري على الشركات المساهمة التي يوجد مركزها في دولة           -٢
 -وتباشر نشاطها الرئيسي في الخارج ولها في الجمهورية فرع او مكتب            

 .احكام القانون الخاص بهذه الفروع
ال يجوز للفروع او المكاتب المشار اليها في الفقرة السابقة ان تباشـر              -٣

عد الترخيص لها وشـهرها فـي السـجل          اال ب  -نشاطها في الجمهورية    
التجاري ، ويجب ان يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مسـتقل لالربـاح             

 ممن يتمتعون بجنسية    األقلوالخسائر وان يكون لها مراقب حسابات على        
 .الجمهورية

 والنظام االساسي لشـركات المسـاهمة       االبتدائييصدر بنموذج العقد     )٦٥(مادة
 .لوزراءقرار من رئيس مجلس ا

 الثانيالجزء 
  الشرآةتأسيس

 لالكتتـاب  أسـهمها  شركة المساهمة التي تطرح      تأسيسال يجوز    -١ )٦٦(مادة
العام اال بعد الحصول على ترخيص بذلك بموجب قرار رئـيس مجلـس             

 العـام فيجـري   لالكتتـاب  أسـهمها الوزراء ، اما الشركة التي ال تطرح    
 . بقرار من الوزيربتأسيسهاالترخيص 

م طلب الترخيص بتاسيس شركة المساهمة عن طريـق الـوزارة           يقد -٢
 . التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونواألوضاعبالشروط 

 .يجب اال يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة -٣
 الشركة بنية   تأسيس فعليا في    اشتراكاالمؤسس هو كل من يشترك       -١ )٦٧(مادة

 . ذلكتحمل المسئولية الناشئة عن
 او  االبتـدائي يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقـد            -٢

  تأسيسهاطلب الترخيص بتاسيس الشركة او قدم حصة نقدية او عينية عند 
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 شركة المساهمة في السجل المعد      تأسيسيقيد طلب الترخيص في      -١ )٦٨(مادة
لذلك بالوزارة ويجب ان يكون الطلب مصحوبا بمشروع النظام االساسـي           

 .للشركة
 تطلب ادخال تعديالت على مشروع النظام ليكـون         انيجوز للوزارة    -٢

 .متفقا مع احكام القانون ومطابقا للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون
 لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتاسيس الشـركة           إذا -٣

ب  اصدر القرار بالرفض وج    إذا اماخالل شهر اعتبر ذلك بمثابة الموافقة       
 . إلى القضاءوءان يكون مسببا وللمؤسسين حق اللج

تودع نسخ كافية من مشروع النظام االساسي للشركة لدى المصـارف           )٦٩(مادة
جوز لكل ذي شان الحصول علـى       يالمعتمدة التي تتلقى طلبات االكتتاب و     

 .نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل ثمن معقول
ءات االكتتاب خالل خمسة عشر يوما من       على المؤسسين مباشرة اجرا    )٧٠(مادة

تاريخ نشر قرار الترخيص بتاسيس الشركة بالجريدة الرسـمية ويجـوز           
 .تتجاوز ثالثين يوما للوزير عند الضرورة ان ياذن بمد هذا الميعاد لمدة ال

يجوز للمؤسسين ان يقصروا االكتتاب في جميع االسـهم او جـزء            )  ا )٧١(مادة
االسهم التي ال يكتتب فيها المؤسسون لالكتتاب       منها عليهم وحدهم وتطرح     

 .العام
 ممنوح من الدولة وجب عرض      امتياز كان غرض الشركة استثمار      إذا) ب
 . لالكتتاب العاماألسهم من األقلعلى % ٥٠
 وفي نظامهـا    تأسيسهايبين في طلب الترخيص بتاسيس الشركة وعقد        )  ج

 أنفسهمرها المؤسسون على    االساسي كيفية االكتتاب وعدد االسهم التي قص      
 .ومقدار ما اكتتب به كل منهم

 فـأكثر  أسـهمها مـن   %) ٢٥(تعفى الشركات المساهمة التي تطرح       )٧٢(مادة
لالكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم الشـهر ، وكـذا             
عقود القرض والرهن المرتبطة باعمال هذه الشركات لمدة سـنتين مـن            

 .ها كما تعفى نهائيا من ضريبة راس المالتاريخ تسجيلها وشهر
 العـام ،    لالكتتـاب  أسهمهاحظر على مؤسسي الشركة التي تطرح       ي )٧٣(مادة

 بهذه االسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة ويجوز لهم تغطية ما            االكتتاب
 العام بعد المدة    االكتتاب إغالق على   أسبوعين انقضاءتبقى من االسهم بعد     

 .الوزيرالمحددة بقرار 
 العام وجـب    لالكتتاب الشركة   أسهم طرح المؤسسون جزء من       إذا - أ )٧٤(مادة

 .ان يتم ذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في الجمهورية



 

 
٣٠٨

شرآات تجارية

 العام بنشرة تشتمل على البيانات التـي      لالكتتابتكون دعوة الجمهور     -ب
 -:انات التالية يصدر بتعيينها قرارا من الوزير على ان يكون من بينها البي

 . المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهماسماء -١
 .اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي -٢
 .مدة الشركة -٣
مقدار راس المال ونوع االسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها            -٤

 المؤسسين والقيود التي تـرد علـى        الكتتابلالكتتاب العام وما يحتفظ به      
 .تداولها

 .طريقة توزيع االرباح -٥
 .المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها -٦
تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرخص بتاسيس الشـركة           -٧

 .ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر
 .تاريخ بدء االكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه -٨
 التي يكون من شانها ان تـؤثر فـي المركـز            األخرىجميع البيانات    -٩

 .المالي للشركة
 األقـل تعلن  نشرة االكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحـدة علـى              -ج

 أيامتصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاريخ بدء االكتتاب بسبعة            
  .األقلعلى 

 يوقع نشرة االكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص بتاسيس           -د
صحة البيانات الواردة بالنشـرة     الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن      

 .من هذه المادة) ب(وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة بالفقرة 
يكون االكتتاب باالسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه الخصوص          - ا )٧٥(مادة

 واسـم  االكتتـاب  الشركة وغرضها وراس مالها وشروط       اسمبيانات عن   
 بهـا   االكتتـاب السهم التي يريد     ومهنته وجنسيته وعدد ا    وعنوانهالمكتتب  

 ويوقـع   التأسيسـية وتعهد بقبول احكام نظام الشركة كما تقرها الجمعيـة          
 كان المكتتب غيـر مقـيم       وإذا االكتتاب من ينوب عنه وثيقة      اوالمكتتب  

وجب ان يعين موطنا مختارا بها ، ويسلم البنـك المكتتـب            .. بالجمهورية
 وتاريخ االكتتاب وعـدد االسـهم        يبين فيه اسمه وموطنه المختار     إيصاال

 والنظـام   التأسيس المدفوعة وتسلمه نسخة من عقد       واالقساطالمكتتب بها   
 . للشركةاألساسي

 يجب ان يكون االكتتاب ناجزا غير معلق على شـرط وكـل شـرط               -ب
 .يضعه المكتتب في وثيقة االكتتاب يعتبر كان لم يكن
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 عـن   االكتتـاب  سهم نقدي عند     ال يجوز ان يقل المدفوع من قيمة كل        )٧٦(مادة
 ويجب ان يدفع الباقي من قيمة السـهم خـالل           االسميةمن قيمته   %) ٢٠(

 الشركة في المواعيد التـي يعينهـا نظـام          تأسيس سنوات من تاريخ     أربع
 .  الشركة او مجلس ادارتها ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته

 وال  أيـام لمدة ال تقل عن عشـرة       يجب ان يظل االكتتاب مفتوحا       -  أ  )٧٧(مادة
 .تتجاوز ثالثة اشهر

يجب عرض قسم راس المال الذي لم يكتتب به المؤسسون باجمعـه             -ب
 . اكتتب براس المال كامالإذا الشركة اال تأسيسلالكتتاب العام، وال يتم 

 الثالثة  األشهر خالل   األقل راس المال على     أرباع لم يكتتب بثالثة      إذا -ج
ا في الفقرة االولى ، جاز باذن من الـوزير مـد فتـرة              المنصوص عليه 

 .االكتتاب لمدة ال تجاوز ثالثين يوما
 لم يتم االكتتاب بكامل االسهم فـي نهايـة الميعـاد وجـب علـى                 إذا -د

 . راس مالهاإنقاص الشركة  او تأسيسالمؤسسين الرجوع عن 
 الشركة،  يـرد المؤسسـون المبـالغ         تأسيسفي حالة الرجوع عن      -هـ

المدفوعة من المكتتبين إلى اصحابها كاملة وهم مسئولون بالتضامن عـن           
 . الشركةتأسيس على أنفقترد هذه المبالغ وعن المصروفات التي 

 راس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجـوع عـن           إنقاصفي حال    -و
 لم يرجعـوا عنـه      فإذا،  األولي في ميعاد ال يقل عن مدة االكتتاب         اكتتابهم
 .ه المدة اعتبر االكتتاب نهائياخالل هذ

 أيـام  عشرة   انقضاء في اي وقت بعد      األسهم تم االكتتاب بجميع      إذا - أ )٧٨(مادة
 . باب االكتتابإغالقمن البدء به وجب 

 المساهم عن الشركة مهما كان عدد       اقصاءال يجوز في حالة التوزيع       -ب
 . التي اكتتب بهااألسهم

عها المكتتبون احد المصارف المعتمدة لحسـاب       تودع المبالغ التي يدف    )٧٩(مادة
 بعد  االدارة، وال يجوز للمصرف تسليمها اال لمجلس        التأسيسالشركة تحت   

 تأسـيس  تقرر الرجـوع عـن       إذا الشركة او تعاد للمكتتبين      تأسيساتمام  
 . من هذا القانون) ٧٧(من المادة )هـ( الفقرة احكامالشركة وفق 

 يقومهـا   انس المال على حصص عينية وجـب         اشتمل را   إذا - أ ) :٨٠(مادة  
 يطلبوا مـن الـوزير      ان مع مقدميها وعلى المؤسسين      باالتفاقالمؤسسون  

تعيين خبير او اكثر للتحقق من صحة التقويم المذكور وتقديم تقرير بـذلك             
 وجميـع   واالختراع االمتيازللوزير ، وتعتبر من المقدمات العينية حقوق        

 .الحقوق المعنوية
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 الخبراء تقريرهم خالل ثالثين يوما من تاريخ تكلـيفهم بالعمـل            يقدم -ب
 اخـرى  يمنحهم مهلة انجوز للوزير بناء على طلب مسبب من الخبراء         يو

 تبين من تقدير الخبراء ان قيمـة المقـدمات          وإذا ثالثين يوما،    تتجاوزال  
 تـرفض   انتبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسـين فللـوزارة           العينية ال 

على ان يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلـب جديـد          ،  على النظام  ديقالتص
 العينية بما يتوافق مع تقدير الخبـراء او         األسهميتضمن اما تنـزيال لعدد     

 السـابقة   األصولتقديم مقدمات عينية اضافية على ان يجري تقديرها وفق          
 . نقدية تغطي الفرقأمواال او تقديمهم أنفسهموبمعرفة الخبراء 

 لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير بناء على           اإذ -ج
، ثانيـة تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة ، او تشكيل لجنـة خبـراء             

 علـى   ، لم يقبل به المؤسسون    فإذا نهائيا،   الثانيةويعتبر تقدير لجنة الخبراء     
 .الوزير رفض قبول المقدمات العينية

ر الخبـراء إلـى المؤسسـين ويقـوم          يرسل الوزير صورة من تقري     -د
 بخمسـة   التأسيسـية  الجمعية   انعقادالمؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبل      

 ، كما يودع التقرير مركز الشركة خـالل الميعـاد           األقلعشر يوما على    
 .  عليهاإلطالعالمذكور ويحق لكل ذي شان 

 المؤسسـون   أجـراه  التقويم الـذي     التأسيسية يعرض على الجمعية     -هـ
 مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبراء، ومـن حـق الجمعيـة             باالتفاق

 مع مقدم الحصة او     باالتفاق المؤسسون   أجراهالمصادقة على التقويم الذي     
 قررت الجمعية تخفيض التقويم المـذكور جـاز         فإذارفضه او تخفيضه،    

 .لمقدم الحصة ان يسحبها من راس المال او ان يدفع الفرق
 رفض الحصة العينية او سحبها مقـدمها        التأسيسيةجمعية   قررت ال  إذا -و

وجب تخفيض راس المال بما يعادل النقص بشرط اال يقل راس المال عن             
 . المقرر في هذا القانوناألدنىالحد 
 العدديـة   باألغلبيـة  تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصص العينية        -ز

 األقـل  حائزة على    ألغلبيةا النقدية بشرط ان تكون هذه       باألسهمللمكتتبين  
 الحصص العينية ،    مقدموا ما اكتتب به     استبعاد المذكورة بعد    األسهملثلثي  

 . النقديةاألسهموال يكون لهؤالء حق التصويت ولو كانوا من اصحاب 
  ال يجوز تسليم االسهم التي تمثل الحصص العينية اال بعد نقل ملكيـة              -ح

 .هذه الحصص كاملة إلى الشركة
ضمن االسهم العينية ما تتضمنه االسهم النقدية من بيانات وحقـوق             تت  -ط

 .وتعطى ارقاما متسلسلة خاصة ويذكر انها عينية
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 سنة على اصـدارها     انقضاءال يجوز التداول باالسهم العينية اال بعد         -ي
 شركة اخرى او اكثر معها      اندماج العينية ناتجة عن     األسهم كانت هذه    وإذا

ركة المندمجة متداولة قبل االندماج ، فال يسري عليها          هذه الش  أسهموكانت  
 .حظر التداول المنصوص عليه في هذه الفقرة

يجب على المؤسسين خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ اقفـال             -  ا  )٨١(مادة
، وال يجوز ان تزيد الفترة      تأسيسيةاالكتتاب ان يدعوا المكتتبين إلى جمعية       

تقل عن    وان ال  أسابيعجتماع على ثالثة    بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد اال     
 انقضـاء  عقد االجتمـاع قبـل       زال يجو  ، وفي جميع االحوال      أيامعشرة  

عشرين يوما من التاريخ الذي يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة الخبـراء            
 .بشان تقويم الحصص العينية

ـ  التأسيسية الدعوة النعقاد الجمعية     بإرسال لم يقم المؤسسون      إذا -ب ت  قام
 .الوزارة بهذه الدعوة على نفقتهم

 حـق حضـور الجمعيـة       - أسهمه كان عدد    أيا - يكون لكل مكتتب     -ج
 .التأسيسية

 يتولى رئاسة الجمعية مؤقتا اكبر المؤسسين سنا وتنتخب الجمعية امين           -د
 .أصواتسر وجامع 

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

 -: على وجه الخصوص في المسائل االتية التأسيسيةتنظر الجمعية  )٨٢(مادة
 الشـركات والنفقـات التـي       تأسـيس سين عن عمليـات     ستقرير المؤ  -ا

 .استلزمتها
بحث مشروع نظام الشركة ووضع نصوصه النهائية وفقـا لالحكـام            -ب

لى المشـروع اال بموافقـة       تعديالت ع  ادخالالقانونية وال يجوز للجمعية     
 . العددية للمكتتبين بشرط ان تكون حائزة لثلثي راس المالاألغلبية

) ٨٠(تقويم الحصص العينية وفقا لالحكام المنصوص عليها في المادة           -ج
 .من هذا القانون

 . االولاإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -د
 . مراقب حسابات للشركةل تعيين او-هـ

 حضور عدد من المكتتبين     التأسيسيةلصحة اجتماع الجمعية    يشترط   - ا )٨٣(مادة
 .األقليمثل نصف راس المال على 

 لم يتوافر في االجتماع االول النصاب المنصوص عليه في الفقرة            إذا -ب
 يعقد خالل خمسة عشر يوما مـن        ثانة وجب توجيه دعوة الجتماع      قالساب

ريخ توجيه هذه الـدعوة      تقل الفترة بين تا    االعلى  ،  تاريخ االجتماع االول  
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 إذا ويكون االجتمـاع الثـاني صـحيحا         أيامة  ـوتاريخ االجتماع عن سبع   
 .األقلمن راس المال على %) ٣٠(حضره عدد من المكتتبين يمثل 

 لألسـهم  المطلقـة    باألغلبيـة  التأسيسيةتصدر القرارات في الجمعية      -ج
 .  ة اكبر على نسباألساسيالـممثلة في االجتماع ما لم ينص النظام 

 اجتماع الجمعية   انتهاء من تاريخ    أياميقدم المؤسسون خالل عشرة      -  ا  )٨٤(مادة
 . الشركةتأسيس بإعالن طلبا إلى الوزير التأسيسية

 التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القـانون  واألوضاعويقدم هذا الطلب بالشروط     
 -:ويجب ان يرفق بالطلب

مال كامال وما دفعه المكتتبـون مـن         بحصول االكتتاب براس ال    إقرار -١
 . بها كل منهماكتتب التي األسهم وعدد بأسمائهمقيمة االسهم وبيان 

 .التأسيسيةمحضر جلسة الجمعية  -٢
 . الجمعيةأقرته كما األساسينظام الشركة  -٣
قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصـص          -٤

 .ول ومراقب الحسابات االاإلدارة مجلس أعضاءالعينية وتعيين 
 .التأسيس اجراءاتالوثائق المؤيدة لصحة  -٥
 مـن   أيـام  الشركة خالل عشرة     تأسيس بإعالنيصدر قرار الوزير     -ب

 بإعالنتاريخ تقديم الطلب سالف الذكر إلى الوزارة ويعتبر في حكم قرار            
 . انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلبالتأسيس

 بـإعالن نا من تاريخ صدور قرار الوزير       تعتبر الشركة مؤسسة قانو    -ج
 دون بـت فـي      إليـه  الشركة او من تاريخ انقضاء الميعاد المشار         تأسيس
 .الطلب

ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الـوزير الصـادر             )٨٥(مادة
 .األساسي مرفقا به نظامها تأسيسها بإعالن

 الشـركة الطعـن     تأسـيس  نبإعالال يجوز بعد صدور قرار الوزير        )٨٦(مادة
 اال وفقا   التأسيس بإجراءاتببطالن الشركة بسبب مخالفة االحكام المتعلقة       

 .من هذا القانون)٩١(للمادة 
يقوم مجلس االدارة االول بشهر نظام الشركة في السجل التجـاري           - ا )٨٧(مادة

 .وفقا الحكام القانون الخاص بالسجل التجاري
نظامها في السجل التجاري فـي الميعـاد         لم يشهر عقد الشركة و      إذا -ب

 اقتصر  وإذا كانت الشركة باطلة ،      إليهالمنصوص عليه في القانون المشار      
عدم الشهر في السجل التجاري على بيان او اكثر من البيانـات الواجـب              

 . البطالن اال هذه البياناتيتناولشهرها فال 
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شهرها ويـزول     للغير وحده حق التمسك ببطالن الشركة بسبب عدم           -ج
 . تم الشهر قبل طلب الحكم بهإذاالبطالن 

  تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطالنها وفي تسوية حقوق الشركاء             -د
قبل بعضهم البعض الشروط الواردة في نظامها الداخلي وعند خلوه تطبق           

 .االحكام الخاصة الواردة في هذا القانون
 المبـالغ التـي     اسـترداد كتتبين الحق في     الشركة للم  تأسيس لم يتم     إذا )٨٨(مادة

دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها فضـال عـن          
، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي       االقتضاءالتعويض عند   

 الشركة ويكونوا مسئولين بالتضامن امـام الغيـر عـن           تأسيس في   أنفقت
 .التأسيسل فترة  والتصرفات التي صدرت منهم خالاألفعال

 اليها بحكم القانون جميع التصرفات التي       انتقلت الشركة   تأسيس تم    إذا )٨٩(مادة
 وتتحمل الشركة جميع المصاريف التـي       تأسيسها المؤسسون اثناء    أجراها
 .أنفقوها

يتحمل اعضاء اول مجلـس ادارة بالتضـامن المسـئولية عـن             -  ا  )٩٠(مادة
 الشهر المنصوص عليها في هذا      جراءاتبإ الناشئة عن عدم القيام      األضرار
 .اإلجراءات وعلى مفتش الحسابات مراقبة القيام بهذه ،الفصل

 إنشائهايجب ان يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ           -ب
ومقدار راس مالها في جميع العقود التي تعقـدها الشـركة وفـي جميـع               

 .التي تصدر عنها وسائر المطبوعات واإلعالناتالرسائل والنشرات 
 الشركة الطعـن    تأسيس بإعالنيجوز بعد صدور قرار الوزير       ال - ا )٩١(مادة

 .التأسيس بإجراءاتببطالن الشركة بسبب مخالفة االحكام المتعلقة 
 شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي عالقة           أسست  إذا -ب

املة الناقصة   ان ينذرها بوجوب اتمام المع     تأسيسهاخالل خمس سنوات من     
 .اإلنذاراو التصحيح وفقا الحكام القانون وخالل ثالثة اشهر من تاريخ 

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

شـركة فعليـة ويلـزم       كأنها حكم ببطالن الشركة تجري تصفيتها       إذا -د
 االول متضامنين وكذلك المحاسـبون      اإلدارة مجلس   وأعضاءالمؤسسون  

 ما يكون لذوي العالقة من حقوق قبـل         بأداء إهمالهمالقانونيون الذين يثبت    
 .الشركة
ال يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء ان يحتجوا تجاه الغير بـبطالن            -هـ

 . الشركة
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نشر كل عام في جريدة يومية رسمية خـالل          ان ي  االدارةعلى مجلس    )٩٢(مادة
 ميزانية السـنة    -شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات         

 اإلدارة مجلـس    أعضاء بأسماءالمالية المختتمة وحساباتها الختامية وقائمة      
 .ومفتشي الحسابات

 الجزء الثالث
 الصكوك التي تصدرها الشرآة

 القرض  وإسنادها شركة المساهمة هي االسهم      الصكوك التي تصدر   - ا )٩٣(مادة
 .المشروع

 وال مـنح مزايـا خاصـة        تأسـيس  حصص   إنشاءال يجوز للشركة     -ب
 .للمؤسسين او لغيرهم

 . امتيازا من اي نوع كاناصحابها تعطي أسهمال يجوز اصدار -ج
  :االسهم -١

تزيد على   للسهم عن مائة ريال وان ال        االسميةيجب اال تقل القيمة     )  ا )٩٤(مادة
 .الف ريال

 بأكثر وال   االسمية من قيمته    بأقل الشركة اصدار السهم     تأسيسال يجوز عند    ) ب
 .اإلصدارا مصاريف همن هذه القيمة مضافا الي

 متعددون وجب ان    اشخاص تملكه   فإذايكون السهم غير قابل للتجزئة ،       ) ج
ويكـون  يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم          

 ملكيـة  الناشئة عـن     االلتزاماتهؤالء االشخاص مسئولين بالتضامن عن      
 .السهم

 ، وال يجـوز ان      أقساطتدفع قيمة االسهم النقدية دفعة واحدة او على          )٩٥(مادة
مـن قيمـة السـهم ،       % ٢٠يقل القسط الواجب تسديدة عند االكتتاب عن        

ـ     أربعويجب ان يسدد كامل قيمة السهم خالل         اريخ قـرار    سنوات مـن ت
 .التأسيس إعالن

 مؤقتـة  االكتتاب شـهادات     بإيصاالت تأسيسهاتستبدل الشركة بعد    )  ا )٩٦(مادة
 اسـم باالسهم يوقعها رئيس مجلس االدارة وتشتمل بوجه الخصوص على          

المساهم وعدد االسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع           
 وأرقـام لرقم المسلسل للشهادات المؤقتـة      من هذه القيمة وتاريخ الدفع وا     

 . ومركزها الرئيسية الشركورأسمال التي تمثلها األسهم
تقوم هذه الشهادات مقام االسهم وتظل اسمية إلـى ان تسـتبدل بهـا              ) ب

 .صكوك االسهم
يجب ان تستبدل بالشهادات المؤقتة صكوك االسهم خالل ستة اشـهر           ) ج

 علـى   عضوانوقع صكوك االسهم     الشركة، ويجب ان ي    إشهارمن تاريخ   



 

 
٣١٥

شرآات تجارية

 من مجلس االدارة وترفق قسائم االرباح بصكوك االسهم ، ويجـوز            األقل
 وكل شـرط يقيـد      للتداول او لحاملها وتكون قابلة      اسميةان تكون القسائم    

  .حرية تداولها يعتبر كان لم يكن
ثـل   نقدية تمثل حصة من النقود او عينية تم        اما الشركة   أسهمتكون  )  ا )٩٧(مادة

حصة من مال او حق قابل للتقويم ويجب ان يذكر نوع السهم في الصـك               
 .الذي يمثله

 اللتزامـات  الشركة حقـوق متسـاوية وتخضـع         أسهمتكون لجميع   ) ب
 .متساوية

 حتـى الوفـاء     اسميةتكون االسهم اسمية او لحاملها وتبقى االسهم        )  ا )٩٨(مادة
 .بقيمتها كاملة

 الوفاء بقيمته كاملة ان يطلب تحويله        بعد االسمييجوز لصاحب السهم    ) ب
 .إلى سهم لحامله ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك

 المسـاهمين   وأسـماء تعد الشركة سجال خاصا لقيد االسهم االسـمية          )٩٩(مادة
 والقدر المدفوع مـن قيمتهـا       األسهم وأرقاموجنسياتهم ومواطنهم ومهنتهم    

 .زارةوتبلغ صورة من هذه البيانات إلى الو
 .تكون االسهم قابلة للتداول)  ا)١٠٠(مادة

 بـه   والتأشـير تتداول االسهم االسمية بقيد التصرف في سجل االسهم         ) ب
 وال يجوز االحتجاج بالتصرف قبل الشركة او الغير اال مـن            ،على السهم 
 .تاريخ القيد

 . لحاملها بمجرد تسليمهااألسهمتتداول ) ج
 او الوصية وجـب     اإلرث بطريق   االسميالسهم   ملكية   انتقلت إذا)  ا )١٠١(مادة

ا ان يطلب قيد نقل الملكية      معلى الوارث او الموصى له او من يقوم مقامه        
 .األسهمفي سجل 

 كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم نهائي جرى القيد فـي سـجل              إذا) ب
االسهم وفقا لهذا الحكم، ويؤشر على السهم بما يفيد نقل ملكيتـه بطريقـة              

 .و الوصية او بمقتضى حكم ااإلرث
ال يجوز تداول االسهم النقدية التي يكتتـب بهـا المؤسسـون او             )  ا )١٠٢(مادة

االسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب االرباح والخسائر عن سنة مالية           
 الشركة وتظل هذه االسـهم      تأسيس عشر شهرا من تاريخ      اثنيال تقل عن    

خالل المدة المذكورة ويوضع عليها ما      اسميه وال يجوز تسليمها الصحابها      
 . الشركةتأسيسيدل على نوعها وتاريخ 



 

 
٣١٦

شرآات تجارية

يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية االسهم النقدية التي يكتتـب بهـا             ) ب
 لتقـديمها   اإلدارة مجلـس    أعضاءالمؤسسون فيما بينهم او من احدهم إلى        

 . او من ورثه المؤسس في حالة وفاته إلى الغيرلإلدارة كضمان
تسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيـادة             ) ج

 .راس المال قبل انقضاء فترة الحظر
 المادة السابقة ال يجوز قبـل نشـر         بأحكاممع مراعاة عدم االخالل      )١٠٣(مادة

 بشرط اال   -الميزانية وحساب االرباح والخسائر عن السنة المالية االولى         
 االكتتاب او الشهادات المؤقتة     إيصاالت تداول   - عشر شهرا    اثنيتقل عن   

 مضافا اليها عند    االسمية من قيمتها    بأكثر أنواعهااو االسهم على اختالف     
 .اإلصداراالقتضاء مقابل نفقات 

 األسـهم يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتـداول             )١٠٤(مادة
 .لتداولاالسمية بشرط اال يكون من شان هذه القيود تحريم ا

 الشركة اال بقدر حصته فـي راس        التزاماتال يسال المساهم عن     )  ا )١٠٥(مادة
 .المال
 الشركة بسبب ديون مترتبة علـى احـد         أموالال يجوز الحجز على     ) ب

 يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السـهم وعلـى           وإنما ،المساهمين
 .االرباح الناتجة عنه بموجب حكم قضائي

ز على السهم في سجل االسهم ويؤشر على السهم بما يفيـد            يذكر الحج ) ج
 اال بقرار من السلطة المختصـة       اإلشارةتوقيع الحجز عليه وال ترفع هذه       

تتخـذها الجمعيـة     وتسري على الحاجز او المرتهن جميع القرارات التي       
 او الراهن دون ان يكـون لهمـا         أسهمهالعامة بالنسبة للمساهم المحجوزة     

 . في الشركةاألخرى حقوق المساهم
 ،يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم فـي المواعيـد المعينـة لـذلك             - ا )١٠٦(مادة

 في الوفاء بمجرد حلول ميعاد االسـتحقاق        التأخيروتستحق الغرامات عن    
 .إنذاردون حاجة إلى 

 تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه من قيمة السهم فـي              إذا -ب
 بإنـذار مجلس االدارة التنفيذ على السـهم وذلـك         ميعاد االستحقاق جاز ل   

 فـإذا  ،المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول     
 جاز للشركة بيع    اإلنذار من تاريخ وصول     أياملم يقم بالوفاء خالل عشرة      

 لم توجد هذه السوق جاز للشركة بيع        وإذا المالية     األوراقالسهم في سوق    
ني وال يجوز للمساهم دفع القيمة المستحقة عليـه فـي           السهم في مزاد عل   
 . المزايدةجراءاليوم المحدد إل



 

 
٣١٧

شرآات تجارية

 أقسـاط   تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من              -ج
 لم يكف   فإذا وغراماتها والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم ،         متأخرة

لبـاقي علـى المسـاهم      الثمن للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة الرجوع با        
 .بالطريقة العادية

 تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر بما تـم             إذا  -د
في جلسة المزايدة، وتعتبر البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم            

 . ذلكفيثبت خال
 تلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما           -هـ

رقم السهم الملغي ويؤشر في سجل االسهم بوقوع البيع مـع           جديدا يحمل   
 .بيان اسم المالك الجديد

 بالتضامن عن الوفاء بقيمتـه      مسئولين السهم المتتابعين    مالكوايكون   )١٠٧(مادة
 بانقضـاء  ذمة كل مساهم من هذه المسئولية        أ تبر األخيروفيما عدا المالك    

 .سهمسنتين من تاريخ تنازله عن السهم في سجل اال
ال يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم وال             )١٠٨(مادة

 . وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركةااللتزامتقع المقاصة بين هذا 
ال يجوز للمساهم ان يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في راس           ) ١٠٩(مادة

 .المال
 المتصـلة بالسـهم ، وعلـى وجـه          تثبت للمساهم جميع الحقـوق     )١١٠(مادة

الخصوص الحق في الحصول على نصيب من االرباح التي تقرر توزيعها           
ومن موجودات الشركة عند التصفية وحق حضـور الجمعيـات العامـة            

 والتصويت على قراراتها وحق التصـرف فـي         مداوالتهاواالشتراك في   
 اعمـال ة   على اوراق الشركة ودفاترها ومراقب     اإلطالعالسهم وحق طلب    

 والطعن في قـرارات  أعضائه دعوى المسئولية على وإقامةمجلس االدارة   
وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون او في نظام          ،  الجمعية العامة 

 . الشركة
يعتبر باطال كل قرار يصدر عن الجمعية العامة العاديـة وغيـر            )  ا )١١١(مادة

 التـي يسـتمدها     األساسيةمساهم  العادية يكون من شانه المساس بحقوق ال      
بصفته شريكا من احكام القانون او نظام الشركة ويشمل هذا البطالن على            

 المسـاهم مـن     حرمـان وجه الخصوص القرارات التي يكون موضوعها       
 انقضـائها االشتراك في االرباح او في قسمة موجـودات الشـركة بعـد             

ـ  فـي    االشـتراك  من حضور الجمعيـات العامـة او         وحرمانه  داوالتهام
 مجلـس االدارة    اعضاء من مخاصمة    وحرمانهوالتصويت على قراراتها    

بدعوة المسئولية او من حق التنازل عن االسهم او تقييد هذا الحق بشروط             
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 فـي االكتتـاب باالسـهم       األولوية من   حرمانهتجعل استعماله متعذرا او     
 .الجديدة عند زيادة راس المال

مسائل المذكورة في الفقرة السابقة ملزما      يكون القرار الصادر بشان ال    ) ب
 .للمساهمين الذين وافقوا عليه دون غيرهم

 قيام الشركة   اثناء االسهم   استهالك ينص في النظام على      انيجوز  )  ا )١١٢(مادة
 .مؤقتةا او كان قائما على حقوق يجي كان مشروعها مما يهلك تدرإذا
 ويقع تباعا   االحتياطيمن  ال يكون استهالك االسهم اال من االرباح او         ) ب

 بـين   المسـاواة  طريقـة اخـرى تحقـق        بأيةة السنوية او    عبطريق القر 
 .المساهمين

 فـي سـوق     أسهمها بطريق شراء الشركة     االستهالكيجوز ان يكون    ) ج
 مسـاويا  يكون سعرها اقل من قيمتها االسمية او         ان المالية بشرط    األوراق

 .حصل عليها بهذه الطريقةلهذه القيمة وتعدم الشركة االسهم التي ت
 ألصـحاب  تمتـع    أسـهم  إعطاءيجوز ان ينص في نظام الشركة على        ) د

 التي تستهلك بالقرعة وتكون هذه االسهم اسمية او لحاملها، ويحدد           األسهم
نظام الشركة الحقوق التي تعطيها الصحابها، ومع ذلك يجب ان يخصص           

لم تستهلك ليوزع عليها     التي   لألسهم السنوي الصافي    حنسبة مئوية من الرب   
 ألصـحاب  الشـركة يكـون   انقضاء التمتع وفي حالة   أسهم على   باألولوية
 من موجودات التصفية على     باألولوية التي لم تستهلك حق الحصول       األسهم

 .ألسهمهمما يعادل القيمة االسمية 
  :القروض إسناد -٢

عة التـي    للقـروض المشـرو    اسناداللشركة المساهمة ان تصدر     )  ا )١١٣(مادة
 . القيمة قابلة للتداول وال يجوز تجزئتهامتساوية االسنادتعقدها وتكون هذه 

 التي تصدرها الشركة اسمية او لحاملها، ويبقـى السـند           االسنادتكون  ) ب
 . كاملةبقيمتهاسميا إلى حين الوفاء 

 قرض اال بعد موافقة الجمعية العامة العادية        إسناد اصدارال يجوز   )  ا )١١٤(مادة
 تخول مجلس االدارة سلطة تعيين مقدار القرض        انيجوز للجمعية العامة    و

 .وشروطه
 كان راس مال الشركة قد دفـع        إذا القرض اال    إسنادال يجوز اصدار    ) ب

 . على راس المال الموجود فعالاالسناد وبشرط اال تزيد قيمة بأكمله
سـناد   دفـع المكتتبـون با     إذا قرض جديدة اال     إسنادال يجوز اصدار    )  ج

 إسـناد القرض السابق قيمة هذه االسناد كاملة وبشـرط اال تزيـد قيمـة              
 إسـناد القروض الجديدة باالضافة إلى ما بقي في ذمة الشركة من قيمـة             

 .القروض السابقة على راس المال الموجود فعال



 

 
٣١٩

شرآات تجارية

ال تسري االحكام المنصوص عليها فـي الفقـرتين السـابقتين علـى             )  د
ومصارف التسـليف الزراعـي او الصـناعي         العقاري   االئتمانشركات  

 .والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير
 سنتها المالية االولـى اصـدار       ميزانية إقراريجوز للشركات قبل     ال )١١٥(مادة

 كفلت الوفاء بهذه االسناد احد المصارف المعتمـدة او          إذا قرض اال    اسناد
 .جهات المذكورة الاحدى أصدرتهاكانت االسناد مضمونة بصكوك 

 القرض اال بعد قيد     إسناد بإصدارال يجوز تنفيذ قرار الجمعية العامة        )١١٦(مادة
 .القرار في السجل التجاري

االسناد التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى الصـحابها حقوقـا            )١١٧(مادة
 .متساوية ويعتبر باطال كل شرط على خالف ذلك

تاب العام وجب ان يتم عن طرق احـد          قرض لالكت  إسناد طرحت    إذا )١١٨(مادة
المصارف المعتمدة وتكون دعوة الجمهور لالكتتاب وفقا للقواعـد التـي           

 .تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
ي حالة عدم الوفاء بقيمة السند االحكـام المنصـوص          ـري ف ــتس )١١٩(مادة

 .من هذا القانون) ١٠٧-١٠٦(عليها في المادتين 
 القرض طبقا للشروط المتفق عليها      إسنادتقوم الشركة بوفاء قيمة     )  ا )١٢٠(مادة

 .تأخيره وال يجوز لها تقديم ميعاد الوفاء او اإلصدارعند 
يجب ان يشهد العمليات المتعلقة بسحب االسناد بطريق القرعة ممثـل           ) ب

 عمليـة   بطـالن عن الحكومة ويترتب على عدم حضور ممثل الحكومـة          
 .السحب

 نص على ذلك فـي      إذا اال   أسهم القرض إلى    إسنادوز تحويل   جال ي  )١٢١(مادة
ـ   تقرر التحويل كان لمالك السند الخيـار       فإذاشروط القرض،    ين قبـول    ب

 .التحويل او قبض القيمة االسمية للسند
 الجزء الرابع
 ادارة الشرآة

  :االدارة مجلس -١
نظام الشركة  يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة ، ويعين         )  ا )١٢٢(مادة

 كـان راس    وإذا ، على اال يقل عن ثالثة وال يزيد عن سبعة         أعضائهعدد  
مال الشركة عشرين مليون ريال او اكثر جاز ان يبلغ عدد اعضاء مجلس             

 .االدارة احد عشر عضوا
 .يجب ان يكون عضو مجلس االدارة مساهما في الشركة) ب
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 يتجـاوز  االدارة على اال يعين نظام الشركة مدة العضوية في مجلس      )١٢٣(مادة
 او  ة مدة العضوية دفعة واحـد     انتهاء كما يبين النظام كيفية      ،ثالث سنوات 

 . على مراحلبالتناوب
 السري كتابة   باالقتراعتنتخب الجمعية العامة اعضاء مجلس االدارة        )١٢٤(مادة

 . ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلكانتخابهم إعادةويجوز 
 رئيسـا ونائبـا     أعضائهجلس االدارة في كل سنة من بين        ينتخب م  )١٢٥(مادة

 سر يختاره من بين     امينللرئيس يحل محله عند غيابه، كما يعين المجلس         
 الرئيس  انتخاب او من غيرهم، وتبلغ الوزارة بصورة من قرارات          أعضائه
 . على تشكيل المجلسيطرأ المفوضين وكل تعديل واألعضاءونائبه 

 مركز احد اعضاء مجلس االدارة وجب على الجهة التي           شغر إذا)  ا )١٢٦(مادة
عينت السلف ان تنتخب عضوا بدال منه من بين المساهمين الذين تتـوافر             
فيهم شروط العضوية، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في           

 وفي جميع االحوال يكمـل      ر،اول اجتماع لها لتقره او لتنتخب عضوا اخ       
 .فهالعضو الجديد مدة سل

 شغر ثلث مراكز اعضاء مجلس االدارة وجب دعوة الجمعية العامة           إذا) ب
 النعقـاد  كـان محـددا      إذا فورا لتنتخب من يحل محلهـم اال         االنعقادإلى  

 .الجمعية العامة ميعاد ال يجاوز ثالثين يوما
 من جهة حكومية فيعود لهـذه الجهـة         األعضاء كان تعيين بعض     إذا) ج

 . الممثلين لها بقرار من الوزيرارةاإلد مجلس أعضاءتسمية 
 مـن المتمتعـين     اإلدارة مجلـس    أعضاء أغلبيةيجب ان تكون    )  ا )١٢٧(مادة  

بجنسية الجمهورية ، ولهم موطن بها ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من            
 كان بعض المساهمين من     إذا الشركة من هذا الحكم      إعفاءمجلس الوزراء   

 اكثر من   اإلدارة في مجلس    االجانب  يجب ان ال تكون نسبة     إنما،  االجانب
 . في راس مال الشركةاالجانبنسبة اشتراك المساهمين 

 فقدت لسبب ما النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب اسـتكمالها            إذا) ب
 واال كانت قرارات المجلس الصـادرة بعـد         األكثرخالل ثالثة اشهر على     

 . هذه المدة باطلةانقضاء
 وأعضاء اإلدارة رئيس مجلس    بأسماءد سنويا قائمة    على الشركة ان تع   ) ج

 .المجلس وجنسياتهم وسنهم
 هيئاتهـا او مؤسسـاتها او شـركاتها     احدى كانت الحكومة او     إذا)  ا )١٢٨(مادة

 بنسبة ما تملكه    ادارتهاالعامة مساهمة في الشركة فتكون ممثلة في مجلس         
 .األسهممن 
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لهيئات المذكورة في الفقـرة     في جميع االحوال ال يجوز للحكومة او ا       ) ب
 . اعضاء مجلس االدارة الذين ال يمثلونهاانتخاب في االشتراكالسابقة 

يجوز ان يقوم رئيس مجلس االدارة او نائبه او اي شخص اخـر             )  ا )١٢٩(مادة
 .من غير اعضاء المجلس بوظيفة مدير عام الشركة

ها كما  يجوز ان يكون اي مستخدم في الشركة عضوا في مجلس ادارت          ) ب
يجوز لمجلس االدارة دعوة مدير الشركة او اي مسـتخدم بهـا لحضـور          

 . على اال يكون له صوت في المداوالتاإلدارةجلسات مجلس 
 وظيفـة عامـة     وأيةال يجوز الجمع بين عضوية مجلس االدارة        )  ا )١٣٠(مادة

 الموظف إلـى عضـوية مجلـس االدارة اال باسـم            انتخابويعتبر باطال   
 .وظيفته

 من حكم عليه بعقوبة     اإلدارة يجوز ان ينتخب اي عضو في مجلس         ال) ب
 الجرائم المنصوص عليها    احدى او في    واألمانةفي جريمة مخلة بالشرف     
 . اعتبارهإليهفي هذا القانون ما لم يرد 

 عضوا في مجلس ادارة اكثر مـن        الواحدال يجوز ان يكون الشخص      ) ج
 لالكتتاب العـام وان ال      أسهمهاشركتين مساهمتين عرضت كل او بعض       

 كـان   إذايكون رئيسا او عضوا منتدبا في اكثر من شركتين مسـاهمتين            
 . ممثال للحكومة

 اإلدارة في مجلـس  االعتباريةفيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات     )١٣١(مادة
 اال بعد ان يقر كتابـة       اإلدارة اي شخص عضوا بمجلس      انتخابال يجوز   

 من العضـو بجنسـيته      بيان على   اإلقرارتمل  بقبول الترشيح ويجب ان يش    
 فيها اي عمل خالل السنوات الثالث السـابقة علـى           زاولوالشركات التي   

 .ترشيحه ونوع هذا العمل
ال يجوز لمدير الشركة المساهمة او اي مستخدم اخر بهـا ان يقـوم            )١٣٢(مادة

 عمل في اية شركة مساهمة اخـرى        بأي او عرضية    مؤقتةبصفة دائمة او    
 . يجدد في كل سنةاإلدارة بعد الحصول على ترخيص من مجلس اال

 احدىال يجوز لمن يكون عضوا في مجلس ادارة احد المصارف او             )١٣٣(مادة
الشركات التي تساهم فيها الدولة او غيرها مـن الهيئـات و المؤسسـات              

 ان يشترك بصـفته     رأسمالهامن  % ١٠والشركات العامة بما ال يقل عن       
صفته نائبا عن الغير في عضوية مجلس ادارة اي مصرف          الشخصية او ب  

 وال يجوز لمن يشغل وظيفة المدير او        .. شركة مساهمة اخرى   ايةاخر او   
 في الفقرة   اليها الشركات المشار    احدىاية وظيفة اخرى في المصارف او       

 عمل في مصرف اخر او شركة مساهمة        بأيالسابقة ان يقوم بصفة دائمة      
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 هذه المادة اعتبار المخالف مستقيال من       احكاممخالفة   ويترتب على    ،اخرى
 .عمله في المصرف او الشركة

 فـي مجلـس     االعتباريةفيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات      )  ا )١٣٤(مادة  
االدارة يجب ان يكون عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من            

لـك يجـوز ان     ، ومع ذ  رأسمالها من   األقلعلى  % ٢ الشركة يوازي    أسهم
 عن ثالثين   انتخابه ال تقل قيمتها وقت      األسهميكون العضو مالكا لعدد من      

 األسـهم  ان يملك مثلي عـدد       اإلدارة ريال ويشترط في رئيس مجلس       الف
 األوراق في سوق    األسهم أسعارالمطلوبة من العضو، ويرجع في ذلك إلى        

 قد قيدت فـي هـذه        لم تكن الشركة   إذا االسمية   األسهمالمالية او إلى قيمة     
 .األسواق

 مسئولية  لضمان في الفقرة السابقة     ةيخصص القدر من االسهم المذكور    ) ب
 احد المصارف المعتمدة    األسهم تلك   إيداعاعضاء مجلس االدارة ، ويجب      

 العضو وتظل االسهم المودعة غيـر قابلـة         انتخابخالل شهر من تاريخ     
دة سقوط دعوى المسـئولية      م وتنقضيللتداول إلى ان تنتهي مدة العضوية       

المقررة للشركة قبل العضو ، ويؤشر على السهم بما يفيـد عـدم قابليتـه               
للتداول ، وتنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو بمضـي           

 .سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسئولية
 .ةتكون باطلة اوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق احكام هذه الماد) ج
 نقص عددها عن    وإذا ،طلب عضويته ب الضمان أسهم لم يقدم العضو     إذا) د

الحد المقرر في هذه المادة وجب على العضو ان يكمله خالل شـهر واال              
 .زالت عنه العضوية

 مجلس االدارة كلهم او بعضهم      عزل اعضاء  العامة   يةيحق للجمع )  ا )١٣٥(مادة
يقضي بعـدم جـواز     الشركة  المنتخبين من قبلها ولو وجد شرط في نظام         

 كان العـزل فـي      إذابالتعويض  عزلهم، وللعضو المعزول مطالبة الشركة      
وقت غير مناسب او لغير سبب معقول ، كما يجوز للحكومة والشخصيات            

 عزل ممثليها فـي مجلـس االدارة دون موافقـة المجلـس او              االعتبارية
 .الجمعية

رة او بناء على طلب عدد      يطلب العزل بناء على قرار من مجلس االدا       ) ب
 يجب  األخيرةمن راس المال وفي هذه الحالة       %) ١٠(من المساهمين يمثل    

 . العزل على الجمعية العامةأمرعلى رئيس المجلس عرض 
 النعقـاد  مجلس االدارة قبل الميعـاد المعـين         اعضاء طلب عزل    إذا) ج

 الجمعية العامة بشهرين او اكثر وجب على رئـيس المجلـس ان يـدعو             
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 من تـاريخ طلـب      أيام غير عادي خالل عشرة      انعقاد إلىالجمعية العامة   
 .العزل واال قامت الوزارة بتوجيه الدعوة

 كان واردا بجدول    إذاال يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل اال          ) د
 العـزل، وفـي     ي ما لم تظهر خالل االجتماع وقائع خطيرة تقتض        اعمالها

كن العضو المطلوب عزله من الرد علـى مـا          جميع االحوال يجب ان يم    
 . واال كان قرار العزل باطالإليهينسب 
 فال يجوز   اإلدارة مجلس   أعضاء قررت الجمعية العامة عزل احد       إذا) هـ
 .  قبل خمس سنوات من تاريخ قرار الجمعية بعزلهانتخابه إعادة

ط ان  يجوز لعضو مجلس االدارة ان يستقيل من العضـوية بشـر          )  ا )١٣٦(مادة
 . واال التزم بالتعويضاإلدارةيكون ذلك في وقت مالئم يوافق عليه مجلس 

 من يوم   أثره ويرتب   اإلدارة كتابة إلى مجلس     االستقالةيجب ان يوجه طلب     ) ب
 .الستقالةا تم قبول إذا العدول عنها االستقالةتقديمه وال يجوز لطالب 

 مع  اإلدارة مجلس   أعضاء ةمكافأيبين نظام الشركة طريقة تحديد      )  ا )١٣٧(مادة
 . في الفقرات التاليةالمقررةمراعاة االحكام 

 ان الشركة فال يجـوز      أرباح محددة بنسبة معينة من      المكافأة كانت   إذا) ب
من الربح الصافي بعد خصم المبالغ المذكورة في        % ١٠ هذه النسبة    تجاوز

 المكافأة من هذا القانون ويتبع في شان توزيع هذه       ) ١٩٢،  ١٩١(المادتين  
 المجلس االحكام المنصوص عليها في نظام الشـركة او فـي            أعضاءبين  

 .الالئحة الداخلية للمجلس
 راتبا معينا او بدل حضور عـن        اإلدارة عضو مجلس    مكافأة كانت   إذا) ج

الجلسات او مزايا عينية اخرى ال تستوجبها طبيعة عمل الشركة فال يجوز            
عن الحد الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا       ة المذكورة سنويا    أفاان تزيد المك  

 او بالنسـبة إلـى رئـيس        اإلدارةالقانون سواء بالنسبة إلى عضو مجلس       
 .المجلس

 التي تمنحها الشركة وفقـا      المكافأةفي جميع االحوال ال يجوز ان تزيد        ) د
للفقرتين السابقتين عن الحد الذي تحدده الالئحة التنفيذيـة لهـذا القـانون             

باطال كل تقدير يتم على خالف احكام هذه المادة وكذلك كل شرط            ويكون  
 .ة خالصة من الضرائب المقررة عليهاأيقضي بدفع المكاف

 يجتمع مجلس االدارة بدعوة من رئيس المجلس او بنـاء علـى             )ا  ) ١٣٨(مادة
 .األقلعلى أعضائه طلب ثلث 

لسـنة   خالل ا  األقل ست جلسات على     اإلدارة  يجب ان يجتمع مجلس       )ب
 . للمجلساجتماع دون عقد شهران وال يجوز ان ينقضي ..ةالمالية الواحد
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 جلسـات   أربع عن الحضور    أعضائه تغيب رئيس المجلس او احد        إذا )ج
متتالية او نصف عدد الجلسات في ستة اشهر دون عذر مقبـول اعتبـر              

 على المجلس للفصل فيه ، ويبلغ العضـو قـرار           األمرمستقيال، ويعرض   
  .المجلس

 حضره نصف عدد    إذاال يكون اجتماع مجلس االدارة صحيحا اال        )  ا )١٣٩(مادة
 .، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبراألقل على أعضائه

 وفي حالة تساوي    ، الحاضرين أصوات بأغلبيةتصدر قرارات المجلس    ) ب
 . يرجح الجانب الذي منه الرئيساألصوات

 عنـد   األعضاء عن غيره من     اإلدارةس  ال يجوز ان ينوب عضو مجل     ) ج
التصويت على قرارات المجلس ، كمـا ال يجـوز التصـويت بطريـق              

 .المراسلة
 مجلس االدارة في دفتر خاص، ويوقـع        اجتماعاتتدون محاضر   )  ا )١٤٠(مادة

 سـر   وأمين الذين حضروا الجلسة     األعضاءكل محضر مدون في الدفتر      
 اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت       المجلس وعلى العضو الذي لم يوافق على      

 .اعتراضه في محضر االجتماع
 البياناتيكون الموقعون على محاضر االجتماعات مسئولين عن صحة         ) ب

 .الواردة بالدفتر
 التـي   باالعمـال لمجلس االدارة جميع السلطات الالزمة للقيـام        )  ا )١٤١(ادةم

ة للجمعية  كلشر او نظام ا   القانونيقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به        
 . وعليه ان يتقيد بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها..العامة
 اجالهـا ثـالث     تجاوزال يجوز لمجلس االدارة ان يعقد القروض التي         ) ب

 أمـوال سنوات او ان يبيع عقارات الشـركة او ان يرهنهـا او ان يبيـع                
 وموجودات الشركة او ان يرهنها او ان يبرئ ذمة مديني الشـركة مـن             

 الواردة كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط          إذا اال   التزاماتهم
 لم يرد في النظام احكام بهذا الشان فال يجوز للمجلـس القيـام              فإذا ..فيه

بالتصرفات المذكورة اال باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكـن هـذه              
 .التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة

 ويتولى  ، الشركة اليومية  اعمالوم رئيس مجلس االدارة بتصريف      يق )١٤٢(مادة
 -:يأتيعلى وجه الخصوص ما 

 .االنعقاددعوة مجلس االدارة إلى ) ا
 طبقا لالحكام المنصوص عليها فـي       االنعقاددعوة الجمعية العامة إلى     ) ب

 .هذا القانون ونظام الشركة
 .المذكورة في النظاممع مراعاة الشروط التوقيع بالنيابة عن الشركة ) ج
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 .تمثيل الشركة امام الغير) د
 .تابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارةم) هـ
 .طلب تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة) و
 . عليهمواإلشرافتعيين الموظفين والعمال وعزلهم ) ز
 على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشـروط القانونيـة          اإلشراف) ح
 .فيها

يضع مجلس االدارة النظم واللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل فيه          )  ا )١٤٣(مادة
القوانين  احكام وحقوق وواجبات العاملين مع مراعاة       االختصاصاتوتحديد  

 .النافذة واالحكام المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة
 الـذي   االسـتثمار  بما يتفق وطبيعة     أعضائهيوزع المجلس العمل بين     ) ب

 او مـن غيـرهم      أعضائهتقوم به الشركة ، ويجوز للمجلس ان يكون من          
 لدراسة ما يحيله اليها من مسائل وتقديم تقارير عنها، كمـا يجـوز              انلج

 او شخصا من غيرهم للقيام بعمل معين او         أعضائهللمجلس ان يكلف احد     
بعقد صفقة معينة مع منحة السلطة الالزمة لذلك ، وللمجلس في كل وقـت             

 .األعمال للقيام ببعض أنابهم التي كونها او عزل من للجاناحل 
 المقررة في نظام الشركة لمجلس االدارة ال يستحق         المكافآتفيما عدا   ) ج

 للشركة من اعمال    يؤدونه اي اجر نظير ما قد       أعضاؤهرئيس المجلس او    
 .اضافية

 إذاالدارة   والتصرفات التي يجريها مجلس ا     باالعمالتلتزم الشركة   )  ا )١٤٤(مادة
 القيود المقررة على سلطة     جاوزتكانت مما يدخل في غرض الشركة ولو        

المجلس في نظام الشركة ما لم تثبت الشركة ان الغير الـذي تعاقـد مـع                
 . التصرف بالقيود المذكورةاجراءمجلس االدارة كان يعلم وقت 

 األعمـال تلتزم وتسال الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشا عن          ) ب
ر المشروعة المخالفة لنظام الشركة التي تقع من اعضاء المجلس فـي            غي

 .   الشركةاعمالادارة 
يجب على كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة وعلى كـل        )  ا )١٤٥(مادة

 في اول اجتماع له بعد تعيينه اقـرارا         اإلدارةمدير لها ان يقدم إلى مجلس       
 باسم او   باسمه أصدرتهاتي   القروض ال  وإسناد الشركة   أسهمبما يملكه من    

 القصر وكذلك بكل تغيير في هذه الصكوك ويشتمل هـذا           أوالدهزوجة او   
 القـروض   إسناد على تاريخ كل عملية على حده وعدد االسهم او           اإلقرار
 وسعر الشراء او البيع ويعتبر معزوال بحكم القانون كل مـن            تناولهاالتي  

 .يخالف حكم هذا الفقرة
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له كل عضو مـن اعضـاء       م خاصا تثبت فيه ما يك     تعد الشركة سجال  ) ب
 القصر مـن    أوالده زوجة او    باسم او   باسمه وكل مدير لها     ادارتهامجلس  
 . الشركة واسنادها وكل تغيير يرد على هذه الملكيةأسهم

 بـأي ال يجوز بغير موافقة الجمعية العامة ابرام اي عقد او القيام            )  ا )١٤٦(مادة
 ادارة شركة المساهمة او احـد مـديريها          مجلس أعضاء ألحدعمل يكون   

 والعقود التي تتم بطريـق      األعمالمصلحة شخصية فيه ويستثنى من ذلك       
 او المدير هـو صـاحب       اإلدارة كان عضو مجلس     إذاالمناقصات العامة   

 .االنسبالعرض 
يجب على عضو مجلس االدارة او المدير ان يبلغ المجلس بما له من             ) ب

 والعقود التي تتم لحساب الشركة وان يثبـت         لاألعما فيمصلحة شخصية   
 فـي التصـويت   االشـتراك هذا التبليغ في محضر الجلسة وال يجوز لـه   

 . او العقود المذكورةاألعمالالخاص بالقرار الصادر في شان 
 باالعمـال  انعقادهاعلى رئيس مجلس االدارة تبليغ الجمعية العامة عند     )ج

 او مـديرها مصـلحة     اإلدارة مجلس   ءأعضا ألحدوالعقود التي يكون فيها     
شخصية ، ويجب ان يكون هذا التبليغ مصـحوبا بتقريـر مـن مراقـب               

 .الحسابات
 لعضو مجلـس    العامة بغير ترخيص خاص من الجمعية       زال يجو )  ا )١٤٧(مادة

ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شانه منافسة             
   حساب غيره في احد فروع النشاط الـذي        تجر لحسابه او ل   الشركة او ان ي

 العمليـات   باعتبار الشركة ، واال كان لها ان تطالبه بالتعويض او           تزاوله
 . لحسابهاأجريت كأنهاالتي باشرها لحسابه الخاص 

 ان يذيعوا إلى المسـاهمين بصـفتهم        اإلدارة مجلس   ألعضاءال يجوز   ) ب
 تهمشركة بسـبب مباشـر     ال أسرار عليه من    اما وقفو  او إلى الغير     الفردية

 . بالتعويضإلزامهمالدارتها واال حق عليهم العزل مع 
ال يجوز للشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع كـان             )  ا )١٤٨(مادة

 األعضـاء  او  ان تضمن اي قروض يعقدها احد          ادارتها مجلس   ألعضاء
 .مع الغير

ف وغيرهـا مـن   يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة السـابقة المصـار       ) ب
 الداخلة ضـمن غرضـها      األعمال فيجوز لها في حدود      االئتمانشركات  

 والشروط التي تتبعها بالنسبة إلى جمهور العمالء ان تقـرض           وباألوضاع
 او تضمنه في القروض التي      اعتمادا او تفتح له     ادارتهااحد اعضاء مجلس    

 .يعقدها مع الغير
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 الشـركة وحسـاب     ميزانيةة مالية   يعد مجلس االدارة عن كل سن     )  ا )١٤٩(مادة
االرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهيـة           
ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيـع االربـاح            

 ،  األقـل  الجمعية العامة بشهر على      انعقادالصافية الناتجة عنها وذلك قبل      
ساب االرباح والخسائر وغيرها من حسابات       وح الميزانيةويجب ان تكون    

الشركة واضحة ومطابقة لالحكام التي تحددها الالئحـة التنفيذيـة لهـذا            
 .القانون

يوقع رئيس مجلس االدارة الميزانية وحساب االرباح والخسائر وتقرير         ) ب
 .مجلس االدارة

يجب على رئيس مجلس االدارة ان ينشـر الميزانيـة وحسـاب            )  ا )١٥٠(مادة
 والنص الكامل لتقرير مراقب     هرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير     اال

الحسابات في صحيفة يومية رسمية تصدر باللغة العربية في مركز الشركة           
 .األقلوذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على 

ق  نسخة من الوثـائ    بإرسال االكتفاء الشركة اسمية جاز     أسهم كانت   إذا) ب
المبينة في الفقرة االولى إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقـاد             

 .األقلالجمعية العامة بخمسة عشر يوما على 
لى مجلس االدارة ان يضع سـنويا تحـت تصـرف المسـاهمين              ع )١٥١(مادة

 الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقريـر            إلطالعهم
 يوقعه رئيس المجلس ويشـتمل      بيانا األقلما على   المجلس بخمسة عشر يو   

 -:يأتيعلى ما 
المبالغ التي قبضها خالل السنة المالية كل عضو في مجلس االدارة على            ) ا
 . لها والمزايا العينية التي يتمتع بهااستحقاقه كان سببا أيا
 الحاليين او السـابقين     اإلدارة مجلس   ألعضاءبالغ المقترح صرفها    الم) ب

 . الخدمةانتهاءمعاش تقاعد او تعويض عن بصفة 
 . فعال في الدعاية مع التفصيالت الخاصة بكل مبلغأنفقتالمبالغ التي ) ج
 مصـلحة   اإلدارة مجلس   أعضاء ألحد والعقود التي يكون فيها      األعمال) د

 .شخصية
 . مسوغات كل تبرعبيانالتبرعات مع  )هـ

 إذالشركة وتجاه المسـاهمين      مسئولون قبل ا   اإلدارة مجلس    أعضاء )١٥٢(مادة
 تدبير شئونها او خالفوا االحكام المنصوص عليها في هذا القـانون            أساءوا

 .او في نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن
 عن  الخطأ نشا   إذاتقع المسئولية على جميع اعضاء مجلس االدارة        )  ا )١٥٣(مادة

 فـال   باألغلبيةا القرارات الصادرة     ، ام  األعضاء أراء بإجماعقرار صدر   
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 صراحة في   اعتراضهم المعارضون بشرط ان يثبتوا      األعضاءيسال عنها   
محضر الجلسة ، وال يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صـدر فيهـا              

 ثبت عدم علم العضـو الغائـب        إذا اال   ةالمسؤولي من   لإلعفاءالقرار سببا   
 . عليهعتراضاال استطاعتهبالقرار او علمه به وعدم 

 مسئولين قبل الشركة    كانوا الخطأ اشترك اكثر من عضو واحد في        إذا) ب
 الخطـأ بالتضامن وتوزع المسئولية بينهم بقدر نصيب كـل مـنهم فـي             

 .المشترك
يسال اعضاء مجلس االدارة عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم           )١٥٤(مادة

 .أخطائهماو الغير بسبب 
 :ية  العامة العادالجمعية -٢

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلـس          )  ا )١٥٥(مادة
 اللذين يعينهما نظام الشركة ويجـب ان تنعقـد          والمكان الزماناالدارة في   

 التالية لنهاية السنة    األربعة في السنة خالل الشهور      األقلالجمعية مرة على    
ة الجمعيـة كلمـا دعـت       المالية للشركة ولمجلس االدارة ان يقرر دعـو       

 .الضرورة إلى ذلك
 االنعقادعلى مجلس االدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى           ) ب
من % ١٠ ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل          إليه طلب   إذا

 . جدية تبرر الطلبأسبابراس مال الشركة بشرط ان يكون لديهم 
 مضـي   إذاة العامة العادية إلى االنعقاد      يجوز للوزارة ان تدعو الجمعي    ) ج

 طلب  إذاشهر على الموعد المحدد النعقادها دون ان تدعى إلى االنعقاد او            
من راس المال   % ١٠المساهمين يمثل   من  منها المحاسب القانوني او عدد      

 . جدية تبرر الطلبأسباببشرط ان تكون لديهم 
 .شركةفي جميع االحوال تكون مصاريف الدعوة على ال) د
يجب ان يكون مجلس االدارة ممثال في الجمعية العامة بما ال يقل            ) ا )١٥٦(مادة

 .عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاده
 لم يمثل مجلس االدارة على النحو المبين في الفقرة االولـى فـال              إذا) ب

 يعتبر عضو مجلس االدارة الذي      وإنمايكون اجتماع الجمعية العامة باطال      
 . حضور االجتماع بغير عذر تقبله الجمعية مستقيالتخلف عن

للوزارة الحق في ارسال مندوب او اكثر لحضور الجمعية العامة          )  ا )١٥٧(مادة
للمساهمين دون ان يكون لهؤالء المندوبين حق االشتراك في المداوالت او           

ر خاص يتلـى علـى      حضالتصويت، وعليهم تسجيل وقائع االجتماع في م      
 مالحظاتهم عليه كتابة ويجب اثبات      إلبداءر محضر الجلسة    المكلفين بتحري 

 .حضور مندوبي الوزارة في محضر جلسة الجمعية العامة
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 لم يسـتكمل    إذا على قرار الجمعية     االعتراضيجوز لمندوبي الوزارة    ) ب
 . القانونية او خالف القانوناإلجراءات

 خمسـة    مندوب الوزارة لدى الوزير خالل     اعتراضيجوز الطعن في    ) ج
 ويكون قرار الوزير في هذا الطعن قطعيا        االعتراضعشر يوما من تاريخ     

 . القضاءإلىوللمتضرر حق اللجوء 
 .لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين)  ا)١٥٨(مادة

يجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط ان يكـون الوكيـل            ) ب
كتابة وال يجـوز للمسـاهم ان       مساهما وان يكون التوكيل خاصا وثابتا بال      

 .ينيب عنه اعضاء مجلس االدارة في حضور الجمعية العامة
في جميع االحوال ال يجوز ان يزيد عدد االسهم التي يحوزها الوكيـل             ) ج

 . راس مال الشركةأسهممن % ٥بهذه الصفة على 
 المسـاهمين   ألحـد  ال يجوز ان يكـون       االعتبارية االشخاصفيما عدا   ) د

من عدد  % ٢٠ يجاوز األصوات او نائبا عن الغير عدد من        الأصيبوصفة  
 الممثلة في االجتماع ما لم ينص نظام الشـركة          لألسهم المقررة   األصوات

 .على نسبة اقل
يعتبر حضور ولي او وصي المساهم في الشركة او ممثل الشـخص            ) هـ

 الجتمـاع   األصلي للمساهم   قانوني المساهم فيها بمثابة حضور      االعتباري
و كان ذلك الـولي او الوصـي او ممثـل الشـخص             وللجمعية العمومية   ا

 . غير مساهم بالشركةاالعتباري
تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفة يومية رسـمية          )  ا )١٥٩(مادة

 قبل الموعـد المحـدد لالنعقـاد        اإلعالن ويجب ان يتم     األقل على   ةواحد
 بتوجيه الدعوة في    االكتفاء ، ومع ذلك يجوز   األقلبخمسة عشر يوما على     

 .الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسل لجميع المساهمين
 .األعمال الدعوة على جدول إعالنيجب ان يشتمل ) ب
ترسل صورة من اوراق الدعوة إلى الـوزارة قبـل موعـد اجتمـاع              ) ج

 .األقل على أيامالجمعية بعشرة 
ية العامة ويشتمل هذا الجدول     يعد مجلس االدارة جدول اعمال الجمع      )١٦٠(مادة

 -:بوجه خاص على ما يلي
 سماع تقرير مجلس االدارة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما  -١
النظر في ميزانية الشركة وحساب االرباح والخسائر والتصديق عليهما          -٢

 .بعد سماع تقرير مراقب الحسابات
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ـ       انتخاب -٣ ين مراجعـي    اعضاء مجلس االدارة الممثلين للمساهمين وتعي
خالل السنة المالية المقبلة مـا لـم        لهم   الذي يمنح    األجرالحسابات وتحديد   

 .يكن محددا في النظام االساسي
 القرار الالزم   واتخاذالنظر في مقترحات مجلس االدارة بشان االرباح         -٤

 .بشأنها
 .الترخيص لمجلس االدارة بمنح التبرعات -٥
 .قتضاء االدارة عند االمجلسالنظر في عزل اعضاء  -٦
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة ومراقب الحسابات من المسـئولية او            -٧

 .تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب االحوال
 حضره مسـاهمون    إذاال يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا اال        )  ا )١٦١(مادة

 ما لم ينص نظام الشركة على       األقليمثلون نصف راس مال الشركة على       
 وجـب دعـوة   االول في االجتمـاع   األدنى لم يتوافر الحد     إذاف أعلىنسبة  

 ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لالجتمـاع         الجمعية العامة إلى اجتماع   
االول، ويجب ان يمثل في االجتماع الثاني ربع راس مال الشركة، فإذا لم             

ـ يتوفر هذا الحد في االجتماع الثاني وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع         ث  ثال
، ويعتبر االجتمـاع الثالـث      الثانيخالل خمسة عشر يوما التالية لالجتماع       

  كان عدد االسهم الممثلة فيه أياصحيحا 
 الممثلـة فـي     لألسهم المطلقة   باألغلبيةتصدر قرارات الجمعية العامة     ) ب

 .االجتماع
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس االدارة او نائبه او من           )  ا )١٦٢(مادة

 امانـة نه مجلس االدارة لذلك وتعين الجمعية من المساهمين من يتولى           ييع
 .األصواتالسر وجمع 

 يتعلق برئيس االجتمـاع وجـب ان        أمر كانت الجمعية تبحث في      إذا) ب
 .تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة

عية العامـة   يفتح في مركز الشركة الرئيسي قبل تاريخ انعقاد الجم        )  ا )١٦٣(مادة
 المسـاهمين الـراغبين فـي       اسـماء  سجل تسجل فيه     األقل على   بأسبوع

 أصـالة االشتراك بالجمعية العامة وعدد االسهم التي يحملهـا المسـاهم             
 التـي يسـتحقها وذلـك       األصـوات ووكالة ويعطى بطاقة يذكر فيها عدد       

 .باشراف وتوقيع احد اعضاء مجلس االدارة على مسئولية المجلس
 اعمـال مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة فـي جـدول          لكل  ) ب

 وله ان   بشأنها اعضاء مجلس االدارة والمراقبين      واستجوابالجمعية العامة   
 وكـل   األقل على   أيام قبل انعقاد الجمعية بخمسة      األسئلةيقدم ما يشاء من     
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 او توجيـه    االسـتجواب  المساهم من حق     بحرمانشرط في النظام يقضي     
 . باطال يعتبراألسئلة

 المساهمين بالقـدر الـذي ال يعـرض         أسئلةيرد مجلس االدارة على     ) ج
 رأى وإذامصلحة الشركة او اية هيئة اخرى او المصلحة العامة للضرر ،            

المساهم ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكـون             
 .قرارها واجب التنفيذ

 . أسهمه عدد يساوية العامة  في الجمعياألصواتلكل مساهم عدد من ) د
يحرر محضر بخالصة وافية لمناقشات الجمعية العامة وبكـل مـا            )١٦٤(مادة

يحدث اثناء االجتماع بما في ذلك اسماء المساهمين الحاضرين والقرارات          
 التي وافقت عليهـا او خالفتهـا        األصواتالتي اتخذت في الجمعية وعدد      

 .  في المحضراإثباته التي يطلب المساهمون واألقوال
تدون محاضر اجتماع الجمعية العامة بصفة منتظمة عقـب كـل           )  ا )١٦٥(مادة

جلسة في دفتر خاص ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس الجمعيـة             
 ومراقب الحسابات ويكون الموقعون علـى       األصوات سرها وجامع    وأمين

 .محاضر االجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة بها
سك جدول حضور يسجل فيه اسماء اعضاء الجمعية العامة وعـدد    يم)  ب

 ووكالة وتوقيعاتهم ويحفـظ مـع محضـر        أصالة التي يملكونها    األصوات
 .االجتماع لدى الشركة

 بالطريقة التي يعينها نظام الشركة      العامةيكون التصويت في الجمعية      )١٦٦(مادة
كان القرار يتعلـق     إذا السري   االقتراع يكون التصويت بطريقة     انويجب  
 او بعزلهم او اقامة دعوى المسئولية عليهم        اإلدارة مجلس   أعضاء بانتخاب

 .األقلمن المساهمين على % ١٠ او اإلدارة طلب ذلك رئيس مجلس إذااو 
 االشتراك فـي التصـويت علـى        اإلدارة مجلس   ألعضاءيجوز   ال )١٦٧(مادة

 .لمسئولية عن ادارتهم ذمتهم من ابإبراءقرارات الجمعية العامة الخاصة 
تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقـة          )  ا )١٦٨(مادة

 . يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العاديةعدا ما بالشركة 
 في غير المسائل المدرجة في جدول       المداولةال يجوز للجمعية العامة     ) ب

 في الوقائع الخطيـرة التـي       داولةالم ومع ذلك تكون للجمعية حق       األعمال
  .تتكشف اثناء االجتماع

 مسـائل   ادراجمن راس المال    % ٥ طلب عدد من المساهمين يمثل        إذا )ج
ب واال كان   ل الط إجابة وجب على مجلس االدارة      األعمالمعينة في جدول    

من حق الجمعية ان تقرر مناقشة هذه المسائل بعد التحقـق مـن تـوافر               
 .النصاب المذكور



 

 
٣٣٢

شرآات تجارية

 المساهم صورة من محضر الجلسة      إعطاءيجب على مجلس االدارة      )١٦٩(ادةم
 . طلب ذلكإذا

تعتبر القرارات التي تصدر من الجمعية العامـة وفقـا الحكـام            )  ا )١٧٠(مادة
         حاضـرين   كـانوا القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سـواء 
 موافقين عليها   كانوااالجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او          

 .او مخالفين لها
 .على مجلس االدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة) ب

مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية يعتبر باطال كل قـرار            )  ا )١٧١(مادة
 .الفة الحكام القانون او نظام الشركةخلمبايصدر من الجمعية العامة 

نـة مـن المسـاهمين او        كل قرار يصدر لمصـلحة معي      ابطاليجوز  ) ب
  او لغيـرهم دون      اإلدارة مجلس   ألعضاءلالضرار بها لجلب نفع خاص      

 . لمصلحة الشركةاعتبار
ن الـذين   و وفي هذه الحالة ال يجوز ان يطلـب الـبطالن اال المسـاهم             

 على القرار في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عـن الحضـور             اعترضوا
 .بسبب مقبول

بطالن اعتبار القرار كان لم يكن بالنسـبة إلـى          يترتب على الحكم بال   ) ج
 احـدى جميع المساهمين وعلى مجلس االدارة نشر الحكم بـالبطالن فـي           

 .الصحف اليومية الرسمية
تسقط دعوى البطالن بمضي سنة من تاريخ صدور القرار وال يترتـب            ) د

 . المحكمة بغير ذلكتأمرعلى رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم 
 -: العامة غير العادية يةالجمع -٣

 بانـدماج تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة         )  ا )١٧٢(مادة
 مـدتها او تمديـد      انتهاءالشركة في شركة او مؤسسة اخرى او حلها قبل          

 .مدتها
من هذا القانون يجوز للجمعية العامة      ) ١١١( المادة   احكاممع مراعاة   ) ب

 -:راه من تعديالت على نظام الشركة عدا ما تادخالغير العادية 
 . المساهمين الماليةأعباءالتعديالت التي يكون من شانها زيادة  -١
 .تعديل الغرض االساسي للشركة -٢
  .أجنبينقل موطن الشركة المؤسسة في الجمهورية إلى بلد  -٣
غير االحكام المـذكورة فـي هـذه        بكل شرط في نظام الشركة يقضي       ) ج

 . يكنالمادة يعتبر كان لم
تسري على الجمعية العامة غير العادية االحكام المتعلقـة بالجمعيـة            )١٧٣(مادة

 -:يأتيالعامة العادية مع مراعاة ما 
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ال تجتمع الجمعية العامة غير العادية اال بناء على دعوة من مجلـس              -١
 ذلـك عـدد مـن       إليه طلب   إذااالدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة       

 جدية ويجب ان تذكر مواد      ألسبابمن راس المال    % ٢٥المساهمين يمثل   
 في الدعوة الموجهة للمساهمين وال يجوز المـذاكرة فـي           األعمالجدول  

 لم يقم المجلس بدعوة الجمعية      وإذاموضوعات لم يرد ذكرها في الدعوة ،        
خالل خمسة عشر يوما من تقديم الطلب جاز للطالبين ان يتقـدموا إلـى              

 .الدعوة ، وللوزارة ان تدعوا الجمعية لالنعقادالوزارة بطلب لتوجيه 
 حضـره   إذاال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اال           -٢

 ما لم ينص نظـام الشـركة        األقلمساهمون يمثلون ثلثي راس المال على       
 وجب دعوة   االول في االجتماع    األدنى لم يتوافر الحد     فإذا أعلىعلى نسبة   

، االول خالل الثالثين يوما التالية لموعد االجتماع        ثانع  الجمعية إلى اجتما  
 عدد من المساهمين يمثل ثلـث       ه حضر إذاصحيحا  الثاني  ويعتبر االجتماع   
 .األقلراس المال على 

 الممثلة  األسهم ثلثي   بأغلبيةتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية        -٣
ـ      كان القرار يتعلق بزيادة را     إذافي االجتماع اال      او هس المـال او تخفيض

اطالة مدة الشركة او حل الشركة قبل الميعاد المعين في النظام او ادمـاج              
 صـدر   إذاالشركة في شركة او هيئة اخرى فال يكون القرار صحيحا اال            

 . الممثلة في االجتماعاألسهم أرباع ثالثة بأغلبية
لجمعية للجمعية العامة غير العادية ان تصدر قرارات من صالحيات ا          -٤

 .العامة العادية
 الجزء الخامس

 في مراقب الحسابات
يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد او اكثر بشـرط اال           )  ا )١٧٤(مادة

 .يزيد عددهم على ثالثة
يعين مراقب الحسابات لمدة سنة إلى ثالث سنوات قابلة للتجديد مـن            ) ب

 . الذي تضعه الوزارةينجدول المحاسبين القانوني
 يكون تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيينه وتقدير مكافاته بقرار من           )ج

 .الجمعية العامة
 شغر مركز احد مراقبي الحسابات وجب على رئيس مجلـس           إذا)  ا )١٧٥(مادة

 .ر الجمعية العامة فورا لتعيين من يحل محلهخطاالدارة ان ي
ـ  تأسيس في   واالشتراكال يجوز الجمع بين عمل المراقب       ) ب ركة او   الش

 عمل فني او اداري بها ولـو علـى          بأيعضوية مجلس ادارتها او القيام      
 مؤسسـي   ألحـد ، كما ال يجوز ان يكون المراقب شريكا         االستشارةسبيل  
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 إلـى   أقربائه مجلس ادارتها او موظفا لديه او من         أعضاء ألحدالشركة او   
 .الدرجة الرابعة

 بإعادةة ويلزم المخالف    يعتبر باطال كل عمل مخالف الحكام هذه الماد       ) ج
تها ويتحمل مسئولية اي ضرر     انجميع المبالغ التي قبضها من الشركة لخز      

 . يلحق بالشركة نتيجة المخالفة
 في اول اجتماع    اإلدارة يقدم إلى مجلس     انعلى مراقب الحسابات    )  ا )١٧٦(مادة

 الشركة او سندات القـرض التـي   أسهم بما يملكه من اقراراله بعد تعيينه   
 القصر وكذلك بكل تغيير في هذه       أوالده باسمه او باسم زوجه او       صدرتهاأ

 على تاريخ كل عملية علـى حـده وعـدد           اإلقرارالصكوك ويشتمل هذا    
 وسعر الشراء او البيـع ، ويعتبـر         تناولتهااالسهم وسندات القرض التي     

 .معزوال بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه الفقرة
 باسمها تثبت فيه ما يملكه كل مراقب حسابات         تعد الشركة سجال خاص   ) ب
 الشركة وسنداتها وكل تغيير يرد      أسهم القصر من    أوالده زوجه او    باسماو  

 .على هذه الملكية
 على جميع دفاتر الشركة     اإلطالعلمراقب الحسابات في كل وقت      )  ا )١٧٧(مادة

  التـي  واإليضـاحات وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وفي طلب البيانات         
 . يرى ضرورة الحصول عليها

، وعلـى رئـيس     والتزاماتهـا وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة        
 .مجلس االدارة ان يمكن المراقب من كل ذلك

 عن تمكينه من اداء عمله المنصوص       االمتناععلى المراقب في حالة     ) ب
 ذافإ ،   اإلدارةإلى مجلس   يقدم  عليه في الفقرة السابقة اثبات ذلك في تقرير         

سير عمل المراقب وجب عليه ان يرسل إلـى الـوزارة           يلم يقم المجلس بت   
 .من التقرير وان يعرضه على الجمعية العامة صورة

على مجلس االدارة ان يسلم مراقـب الحسـابات صـورة مـن             )  ا )١٧٨(مادة
 والبيانات التي يرسلها إلى المسـاهمين المـدعوين لحضـور           اإلخطارات

 .األقل على أيام تاريخ االجتماع بعشرة الجمعية العامة وذلك قبل
 التـي   اإلجراءات من صحة    يتأكدعلى المراقب في الجمعية العامة ان       ) ب

 في كل ما    برأيهاتبعت في الدعوة لالجتماع ، وعليه ان يدلي في االجتماع           
 .يتعلق بعمله

 يعتبـر   وإنمـا  لم يحضر المراقب فال يكون االجتماع بـاطال ،           إذا)  ج  
ذي تخلف عن حضور االجتماع بغير عذر مقبول تقره الجمعية          المراقب ال 
 .مستقيال
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يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة والوزارة تقريرا يشتمل         )  ا )١٧٩(مادة
 .على البيانات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

على المراقب ان يبين في التقرير الوضع المـالي للشـركة ودرجـة             ) ب
 أصـولية  كانت دفاترها منظمـة بصـورة        إذاحها في حساباتها وما     وضو

واقتراحه بالمصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية بصـورة         
 ، كما يجب ان يبـين       اإلدارة إلى مجلس    بإعادتهامطلقة او مع التحفظ او      

موقف مجلس االدارة فيما يتعلق بتمكينه من الحصـول علـى البيانـات             
ات التي طلبها ، وان يثبت في التقرير ما يتكشف له من مخالفات             والمعلوم

 .الحكام القانون او نظام الشركة
يتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكـل مسـاهم            ) ج

 وإذا فيـه ،     الـواردة حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشان الوقـائع         
جلـس االدارة دون سـماع      قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير م      

 .تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطال
 الحسابات ولم يتفقوا على التقرير المنصوص عليـه         مراقبوا تعدد    إذا )١٨٠(مادة

في المادة السابقة وجب ان يعد كل منهم تقريرا مستقال وتتلى التقارير كلها             
 .في الجمعية العامة

 دعوة الجمعية العامة في االحوال المبينـة         اغفل مجلس االدارة   إذا)  ا )١٨١(مادة
في القانون او في نظام الشركة وجب على مراقب الحسابات توجيه هـذه             

 .الدعوة
يجوز لمراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد كلمـا دعـت           ) ب

الضرورة القصوى إلى ذلك ، وفي هذه الحالة يضـع المراقـب جـدول              
 المراقب دعوة الجمعيـة فـي الحالـة         أهمل وإذا ويتولى نشره،    األعمال

 .المذكورة فيكون للوزارة ان تقوم بها على نفقة الشركة
ال يجوز لمراقب الحسابات ان يذيع إلى المساهمين في غير الجمعية            )١٨٢(مادة

 الشركة بسبب قيامه بعملـه      أسرارالعامة او إلى غيرهم ما وقف عليه من         
 .تعويض بالإلزامهواال حق عليه العزل مع 

راقب الحسابات مسئوال قبل الشركة عن تعويض الضـرر     كون م ي)  ا )١٨٣(مادة
 تعـدد   وإذا..  التي تقع منه في تنفيـذ عملـة        األخطاءالذي يلحقها بسبب    

 . مسئولين قبل الشركة بالتضامنكانوا الخطأالمراقبون المشتركون في 
قة بمضي سنة   تسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة الساب       ) ب

 كـان   وإذامن تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقـب            
الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة فال تسقط دعوى المسـئولية اال            

 .بسقوط الدعوى العامة
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يسال المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المسـاهم او الغيـر            )   ج
 .بسبب خطاه

 الجزء السادس
 ة الحكوميةالرقاب

تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق مـن قيامهـا بتنفيـذ           )  ا )١٨٤(مادة
 .االحكام المنصوص عليها في القانون وفي نظام الشركة

 الدوام الرسمي اجراء تفتـيش علـى        أوقاتللوزارة في اي وقت من      ) ب
الشركة وفحص حساباتها ودفاترها وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وسائر          

مالها وطلب ايضاحات او بيانات من مجلس االدارة، كما لها ان تكلـف             اع
 . وتقديم تقرير بذلك لهاالمهمةفي كل وقت مراقب الحسابات للقيام بهذه 

على الوزارة تبليغ الجهة القضائية المختصة بكل فعل يعتبـر جريمـة            ) ج
 .وفقا الحكام هذا القانون

يرسل إلى الوزارة خـالل الشـهر       على رئيس مجلس االدارة ان      )  ا )١٨٥(مادة
 -: من بدء كل سنة مالية صورة من الوثائق االتية االول
 . وجنسياتهم وسنهماإلدارة مجلس أعضاء بأسماءقائمة  -١
 .الئحة تنظيم العمل في مجلس االدارة -٢
 باسمهمالبيان الخاص بما يملكه اعضاء مجلس االدارة ومدير الشركة           -٣

 . الشركة وسنداتهاأسهمصر من  القأوالدهم او أزواجهم باسماو 
 مراقب الحسابات ومكافاته والبيان الخاص بما يملكـه باسـمه او            اسم -٤

 . الشركة وسنداتهاأسهم القصر من أوالده او زوجهباسم 
يجب على رئيس مجلس االدارة ان يرسل إلى الوزارة صـورة مـن             ) ب

 مراقب  الميزانية وحساب االرباح والخسائر وتقرير مجلس االدارة وتقرير       
، من هـذا القـانون    ) ١٥٢(الحسابات والبيان المنصوص عليه في المادة       

 .وذلك بمجرد إعداد هذه الوثائق
 خالل السنة المالية على البيانـات الـواردة بالوثـائق           يطرأكل تغيير   ) ج

 .المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ إلى الوزارة فورا
الدارة ان يرسل إلى الوزارة صور من محاضر        على رئيس مجلس ا    )١٨٦(مادة

 والجمعيات العامة والقرارات التي اتخـذت فـي         اإلدارةاجتماعات مجلس   
 . كل اجتماعانتهاءهذه االجتماعات وذلك خالل خمسة عشر يوما من 

 المختصة على   اإلدارية لدى الجهة    اإلطالعلكل ذي مصلحة طلب     )  ا )١٨٧(مادة
ر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على      الوثائق والسجالت والمحاض  

 .بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة
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 إذا في الفقـرة السـابقة       إليهللجهة المذكورة ان ترفض الطلب المشار       ) ب
 هيئة  بأي الضرر بالشركة او     إلحاق البيانات المطلوبة    إذاعةكان من شان    

 .اخرى او المصلحة العامة
 والحصـول علـى     اإلطالعفيذية لهذا القانون رسوم      تعين الالئحة التن   )ج

 .البيانات
 المختصة فضال عن االحوال المنصوص عليها       اإلداريةيجوز للجهة    )١٨٨(مادة

من هذا القانون ان تدعو الجمعية العامة       ) ١٥٦(في الفقرة الثالثة من المادة      
 الشركة   او لنظام  للقانون تبين لها ضرورة ذلك لوقوع مخالفات        إذالالنعقاد  

 . او خلل في ادارتها
 الجزء السابع
 مالية الشرآة

 .تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها )١٨٩(مادة
مـن االربـاح    % ١٠على مجلس االدارة ان يجنب في كل سـنة          ) ا )١٩٠(مادة

 ويجوز ان تقرر الجمعيـة العامـة وقـف          قانونياالصافية لتكون احتياطيا    
 .صف راس المال بلغ نإذا االحتياطي ١تجنيب هذ

 آالت القانوني في تغطية خسائر الشـركة وشـراء          االحتياطييستخدم  ) ب
 نصف راس المال    االحتياطي هذا   جاوز وإذاجديدة وفي زيادة راس المال      

جاز للجمعية العامة ان تقرر توزيع القدر الزائد على المساهمين وذلك في            
 ألداءفية مـا يكفـي      السنوات التي ال تحقق الشركة فيها من االرباح الصا        

% ٥النسبة المقررة لهم في نظام الشركة على ان ال تزيد هذه النسبة على              
 .من راس المال

 السـنين   أرباح ما اخذ منه عندما تسمح       االحتياطييجب ان يعاد إلى     )  ج
 .التالية بذلك

يجوز ان ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة مـن االربـاح             )  د
 المنصوص  لألغراضياطي نظامي اختياري يخصص     الصافية لتكوين احت  

 في غير ما خصـص      االحتياطيعليها في النظام ، وال يجوز استخدام هذا         
 االحتيـاطي  لـم يكـن      فإذا ..له اال بقرار من الجمعية العامة غير العادية       

بناء علـى     معينة جاز للجمعية العامة العادية     ألغراضالنظامي مخصصا   
 . تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة مجلس االدارة اناقتراح

يجرى توزيع االرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية العامة بناء           )١٩١(مادة
 -: وفقا للترتيب التالياإلدارة مجلس اقتراحعلى 
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 على الشركة بموجـب     المترتبة االلتزاماتتفرز من االرباح المتحققة      -١
الضرائب المسـتحقة علـى الشـركة        وانظمة العمل كما تفرز منها       قانون

 . في مواعيدهاهذه االلتزاماتلتامين دفع 
 راس المـال ومبـالغ      السـتهالك تفرز من االرباح النسبة المقـررة        -٢

 ضمن حدود   االختياري النظامي   واالحتياطي القانوني   االجباري االحتياطي
 االغـراض  فـي    السـتعمالها  في هذا القـانون والنظـام        المقررةالنسب  

 . لهاالمخصصة
 اإلدارة مجلـس    ألعضـاء  المخصصة   المكافآتتقرر الجمعية العامة     -٣

 .ومفتشي الحسابات
 .أسهمهمتوزع االرباح الباقية على المساهمين بنسبة  -٤

يستحق المساهم حصته في االرباح بمجرد صدور قرار الجمعيـة          )  ا )١٩٢(مادة
 .العامة بتوزيعها

معية العامة بتوزيع االرباح    لى مجلس االدارة ان يقوم بتنفيذ قرار الج       ع) ب
 من تاريخ صدور القرار مـالم       األكثرعلى المساهمين خالل شهرين على      

 .ينص نظام الشركة على مدة اقل
 االحتياطي بلغت الخسائر نصف راس المال دون ان تغطى من           إذا)  ا )١٩٣(مادة

 ان يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العاديـة          اإلدارةوجب على مجلس    
 .الشركةظر في حل للن
 لم يقم مجلس االدارة بتوجيه هذه الدعوة او لم يتـوافر النصـاب              إذا) ب

من هذا القانون او رفضـت      ) ١٧٤(القانوني لصحة االجتماع وفقا للمادة      
الجمعية العامة غير العادية حل الشركة جاز للوزارة ولكل مساهم ان يرفع            

 .دعوى بطلب الحكم بحل الشركة
حكمة برفض طلب الحل وجب على مجلس االدارة دعوة          قضت الم   إذا )ج

الجمعية العامة غير العادية إلى االنعقاد خالل شهر مـن تـاريخ الحكـم              
 .النهائي لتقرر تخفيض راس المال او عدم تخفيضه

 الجزء الثامن
 تعديل نظام الشرآة

نظام ال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتعديل          )  ا )١٩٤(مادة
 . اقرها الوزيرإذا بشركة اخرى نافذة اال اندماجهاالشركة او بحلها او 

يقدم مجلس االدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقا به محضر جلسة           ) ب
 األوراقالجمعية العامة غير العادية التي اتخذ فيها قرار التعديل وجميـع            

من تـاريخ صـدور      أياموالمستندات المتعلقة به إلى الوزارة خالل خمسة        
 .القرار المذكور
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يصدر الوزير قراره بشان التعديل خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ            ) ج
 هـذا   انقضـاء  ويعتبر في حكم قرار بالقبول       . إلى الوزارة  األوراق إعادة

 .الميعاد دون البت في الطلب
ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بالموافقة علـى تعـديل نظـام              )١٩٥(مادة

 .كة مرفقا به قرار الجمعية العامة بالتعديل في الجريدة الرسميةالشر
يقوم مجلس االدارة بشهر تعديل نظام الشركة في السجل التجاري          )  ا )١٩٦(مادة

 .وفقا الحكام القانون
 لم يشهر التعديل في السجل التجاري كان بـاطال وللغيـر وحـده              إذا) ب

 التمسك بهذا البطالن
 .م الشهر قبل طلب الحكم به تإذايزول البطالن  )ج
 -: زيادة راس المال -١

ال يجوز ان تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة راس المـال اال             ) ١٩٧(مادة
 .بأكمله األصليبعد اداء راس المال 

يجب ان يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التي تتبـع             )١٩٨(مادة
 الزيادة وسعر اصدار االسهم الجديدة وال       في زيادة راس المال ومقدار هذه     

 .يجوز تخويل مجلس االدارة هذه السلطات
ال تسري على االسهم الجديدة التي تصدر عند زيـادة راس المـال              )١٩٩(مادة

 .من هذا القانون) ١٠٣(االحكام المذكورة في المادة 
 لألسـهم ية   الجديدة معادلة للقيمة االسـم     لألسهمتكون القيمة االسمية     )٢٠٠(مادة

 اصدار  عالوة ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة          االصلية
 إلـى   العـالوة إلى القيمة االسمية للسهم وان تحدد مقدارها وتضاف هـذه           

 . القانوني ولو بلغ نصف راس المالاالحتياطي
 باألسـهم  في االكتتـاب     األولوية حق   األصليينيكون للمساهمين   )  ا )٢٠١(مادة

 .يدة وكل شرط على خالف ذلك يعتبر كان لم يكنالجد
 إعـالن  الصحف اليوميـة الرسـمية يتضـمن         احدىينشر بيان في     )  ب

 وسـعر   اقفالـه  وتاريخ   افتتاحهالمساهمين باولوياتهم في االكتتاب وتاريخ      
 المساهمين بهـذا البيـان      اخطار الجديدة ويجوز باالضافة إلى ذلك       األسهم

 .لى ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة ترتب عاال إذابخطابات مسجلة 
 في  األولويةعلى كل مساهم ان يبدي رغبته كتابة في استعمال حقه في             )ج

االكتتاب باالسهم الجديدة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشـر البيـان             
  .المذكور

 الـذين طلبـوا     األصـليين توزع االسهم الجديدة على المساهمين      )  ا )٢٠٢(مادة
 . لم تتجاوز االسهم المطلوبةإذام الجديدة حسب طلبهم االكتتاب باالسه
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 التي تتجاوز االسهم المطلوبة االسهم المطروحـة تـوزع          الحاالتفي  ) ب
 على ان ال يجاوز مـا       أسهمه كل بنسبة    األصلييناالسهم على المساهمين    

 . جديدةأسهمحصل عليه المساهم ما طلبه من 
 المطلوبة يطرح ما يتبقى من       المطروحة على االسهم   األسهم زادت   إذا) ج

االسهم الجديدة لالكتتاب العام وتتبع في هذا االكتتـاب االحكـام المتعلقـة      
 الشركة كما تتبـع االحكـام المتعلقـة بتقـويم     تأسيسباالكتتاب العام عند    

 .التأسيسيةالحصص العينية على ان تقوم الجمعية العامة مقام الجمعية 
هم الجديدة لالكتتاب العام يجب تحرير نشرة       في حالة عرض االس   )  ا )٢٠٣(مادة

 -:اكتتاب تشمل على وجه خاص البيانات االتية
 . زيادة راس المالأسباب -١
 غير العادية بزيادة راس المال وقـرار الـوزير          العامةقرار الجمعية    -٢

 .بالموافقة على القرار
راس مال الشركة عند اصدار االسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة           -٣
 .اإلصدار وعالوةدد االسهم الجديدة وع
 . عن الحصص العينيةبيانات -٤
 عن متوسط االرباح التي وزعتها الشركة خالل السنوات الثالث          بيانات -٥

 .السابقة على قرار زيادة راس المال
 . من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرةإقرار -٦
 ويكونـان بات  يوقع النشرة رئيس مجلـس االدارة ومراقـب الحسـا         ) ب

 .  الواردة بهاالبياناتمسئولين بالتضامن عن صحة 
 -: تخفيض راس المال -٢

 بقرار من الجمعية العامة غير      رأسمالهاللشركة المساهمة ان تخفض      )٢٠٤(مادة
 لحقتها خسـائر    إذا زاد عن حاجتها او      إذاالعادية خاضع لمصادقة الوزير     

لي ، وال يجوز تخفيض راس       إلى قدره الفع   رأسمالها معها تخفيض    ورأت
 .قانونا المقرر األدنىمال الشركة إلى ما دون الحد 

ال يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض راس المال           )  ا )٢٠٥(مادة
 التخفـيض   أسـباب اال بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات يبين فيـه           

 .لتزاماتاال التي على الشركة واثر التخفيض في هذه وااللتزامات
 إلىال يجوز ان تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس المال            ) ب

 . الماليةبالتزاماتها الذي يضعف قدرتها على الوفاء األدنىالحد 
يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض راس المال الطريقة           ) ج

 .التي تتبع في التخفيض
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 بنشر القرار الصادر بتخفـيض راس المـال         االدارةيقوم مجلس   )  ا )٢٠٦(مادة
 يخطـر   ان الصحف اليومية الرسمية وعليـه       احدىعلى نفقة الشركة في     

 .الدائنين المعلومة مواطنهم بهذا القرار بكتب مسجلة
على الدائنين ان يقدموا إلى الشركة المستندات المثبتة لديونهم خـالل           ) ب

 الرسمية لتقـوم الشـركة      ستين يوما من تاريخ النشر في الصحف اليومية       
 .االجلة الكافية للوفاء بالديون الضماناتبوفاء الديون الحالية منها وتقديم 

ال يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تخفيض راس المال اال بعد            )  ج  
 . الشروط المذكورة في الفقرة السابقةاستيفاء

 -: االتية الطرقاحدىتبع في تخفيض راس المال ييجوز ان  )٢٠٧(مادة
 برد جزء من هذه القيمة إلى المساهمين        لألسهمتنـزيل القيمة االسمية     -١

 .األسهم من جزء من الباقي غير المدفوع من قيمة بإبرائهم
 جزء من هـذه القيمـة يعـادل         بإلغاء لألسهمتنـزيل القيمة االسمية     -٢

 . التي لحقت الشركةرةالخسا
 .فيضه يوازي الجزء المراد تخاألسهم عدد من إلغاء -٣
 علـى ان    وإتالفه هشراء عدد من االسهم يوازي الجزء المراد تخفيض        -٤

 . وتؤدي قيمة االسهم كاملةاالختياري االحتياطييتم الشراء من 
 إلى  لألسهم كان تخفيض راس المال برد جزء من القيمة االسمية            إذا )٢٠٨(مادة

 يحـتج    فال األسهم من القدر غير المدفوع من قيمة        بإبرائهمالمساهمين او   
بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في الفقـرة            

 هؤالء ديـونهم او     استوفى إذامن هذا القانون اال     ) ٢٠٧( من المادة    الثانية
 . الكافية للوفاء بهاالضماناتحصلوا على 

 بما يعادل خسارتها الثابتـة بمقتضـى   رأسمالها خفضت الشركة  إذا )٢٠٩(مادة  
ال يتوقف تنفيذ قرار التخفيض على استيفاء الشروط        ــاخر ميزانية لها، ف   

من هذا القانون بشرط اال     ) ٢٠٧(ادة  ــ من الم  الثانيةالمذكورة في الفقرة    
 .يزيد التخفيض على الخسارة التي لحقت الشركة

 وجـب مراعـاة     من األسهم  عدد   بإلغاء كان تخفيض راس المال       إذا )٢١٠(مادة
ن المساهمين وعليهم ان يقدموا إلى الشركة في الميعـاد الـذي             بي المساواة
 .ملغاة واال كان من حق الشركة اعتباره إلغاؤها التي تقرر األسهمتحدده 

 أسـهمها  بشراء عـدد مـن     رأسمالها قررت الشركة تخفيض      إذا - ا )٢١١(مادة
 وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقومـوا بعـرض            وإتالفه
لبيع وتنشر الدعوة في صحيفة يومية رسمية تصدر فـي مركـز             ل أسهمهم

 اخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشـركة        أيضاالشركة، ويجوز   
 .في شراء االسهم ما لم يترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة
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 زاد عدد االسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشـركة            إذا - ب
 .ت البيع بنسبة الزيادةشراؤه وجب تخفيض طلبا

  يتبع في تقدير ثمن شراء االسهم االحكام المنصوص عليها في نظـام        -ج
 لم يرد في النظام نص بهذا الشان وجب علـى الشـركة ان              فإذاالشركة ،   

 .تدفع الثمن العادل
 .أسهمهاال برهن ا حال للشركة ان تقترض مبأييجوز  ال )٢١٢(مادة

 الجزء التاسع
 المساهمة وتصفيتها الشرآة انحالل

من هذا القانون، تنحل الشركة المساهمة      )١٣(مع مراعاة حكم المادة     ) ٢١٣(مادة
 -:وتصفى في االحوال االتية

 المدة المحددة لها في نظامها االساسي او اتمام المشروع الـذي            بانتهاء -١
 ويحق للشركة طلب التمديـد لفتـرة        إتمامه باستحالة من اجله او     تأسست
 .اخرى

 ألسـهم  المطلقة   األغلبيةوز  ح من الجمعية العامة غير العادية ي      بقرار -٢
 الشركة 

 . الشركة بشركة او مؤسسة اخرىاندماج -٣
 . القانون او نظام الشركة١ المنصوص عليها في هذالحاالتفي جميع  -٤

تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ          )  ا )٢١٤(مادة
 ، وذلك إلى المدى الذي تتطلبه اجراءات التصفية          التصفية بإجراءاتالبدء  

 للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعـد        االعتبارية، وتستمر الشخصية    
 . من تصفيتهااالنتهاء

 الشركة في جميع اسمإلى " تحت التصفية " على المصفي اضافة عبارة ) ب
 . ومراسالتهاأوراقها

 .ها في السجل التجارييجب شهر قرار حل الشركة وتصفيت )٢١٥(مادة
تجرى التصفية مبدئيا حسب القواعد المنصوص عليهـا بخصـوص           )٢١٦(مادة

 .شركات التضامن
 لم يعين المصفون في نظام الشركة االساسـي يجـري تعييـنهم              إذا )٢١٧(مادة

 الجمعية العامـة بتعييـنهم      أخفقت وإذا الجمعية العامة غير العادية      باقتراع
 . المختصةللمحكمةير او  تعيينهم للوزأمرفيعود 

 خبير التصفية الذي    اليهم الحسابات في وظائفهم وينضم      مفتشويبقى   )٢١٨(مادة
 .تعينه الوزارة او المحكمة

يتلقى المصفون حسابات اعمال االدارة التي قام بها مجلـس االدارة            )٢١٩(مادة
  إلـى افتتـاح    األخيـرة اعتبارا من موافقة الجمعية العامة على الميزانية        



 

 
٣٤٣

شرآات تجارية

التصفية فيوافقون عليها او يعرضون على الـوزارة او القضـاء حسـب             
 .مقتضى الحال المشاكل التي تعترضهم

 وجب على المصفين ان يضعوا      ة مدة التصفية سنة واحد    تجاوزت  إذا )٢٢٠(مادة
 .الميزانية السنوية للشركة وينشرونها

نهائية يعينـون    التصفية يضع المصفون ميزانية      اعمال انتهاءبعد  )  ا )٢٢١(مادة
 .فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة

 الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون مفتشويضع ) ب
يعرض على الجمعية العامة العادية لتقرير الموافقة عليها وابراء ذمة 

 .المصفين
  الجمعية العامة على الحسابات ولم تستطيع الوزارة حلاعترضت إذا) ج

 .الخالف يرفع إلى المحكمة المختصة للبت فيه
 الثانيالفصل 

 شرآة التوصية باالسهم
شركة التوصية باالسهم هي الشركة التي تتكون مـن فئتـين مـن             ) ٢٢٢(مادة

الشركاء احدهما فئة الشركاء المتضامنين المسئولين بالتضامن في جميـع          
 . الشركةالتزامات عن أموالهم

لمساهمين الذين ال يسالون عن التزامات الشركة اال      واالخرى فئة الشركاء ا    
 .بقدر حصصهم براس المال

يجوز ان تتكون شركة التوصية باالسهم من شريك متضامن واحـد            )٢٢٣(مادة
 .اما الشركاء المساهمون فال يجوز ان يقل عددهم عن خمسة

  متسـاوية القيمـة    أسهميقسم راس مال شركة التوصية باالسهم إلى         )٢٢٤(مادة
 .وقابلة للتداول

 واحـد او اكثـر مـن        اسم شركة التوصية باالسهم من      اسميتكون   )٢٢٥(مادة
الشركاء المتضامنين ويجوز ان يضاف إلى اسم الشركة تسمية مبتكرة او           

 وأوراقهـا مشتقة من غرضها، ويجب ان يذكر اسمها في جميع عقودهـا            
يـذكر اسـم     وال يجوز ان     ،)شركة التوصية باالسهم  (مطبوعا مع عبارة    

 مع علمه   اسمه ذكر   فإذاالشريك المساهم في اسم شركة التوصية باالسهم،        
 .ذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النيةب
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باالسهم االحكام          )٢٢٦(مادة

 .الخاصة بشركة التضامن
ي لشركة التوصية باالسهم قـرار مـن        يصدر بنموذج النظام االساس    )٢٢٧(مادة

 . يقرها الوزيرألسبابجوز مخالفته اال تمجلس الوزراء، وال 



 

 
٣٤٤

شرآات تجارية

تسري االحكام المتعلقة بتاسيس شركات المساهمة علـى شـركات           )٢٢٨(مادة
 -:ة ما يلياالتوصية باالسهم مع مراع

 .ةيصدر قرار من الوزير بالترخيص بتاسيس الشرك -١
 .ين عن ستةال يجوز ان يقل عدد المؤسس -٢
يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين نظام الشركة          -٣

 . حكم المؤسسين في الشركات المساهمةيةويكون حكمهم من حيث المسئول
 الشركاء المتضامنين والقابهم وجنسياتهم     اسماءفي نظام الشركة     ركيذ -٤

  .ومواطنهم
 .يالال يجوز ان يقل راس مال الشركة عن ثالثة ماليين ر -٥
 . شهر الشركة مديرها ويكون مسئوال عن ذلكاجراءيتولى  -٦

تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية باالسهم االحكام          )٢٢٩(مادة
 .التي تنظم االسهم واالسناد في الشركات المساهمة

 شركة التوصية باالسهم إلى شريك متضـامن او اكثـر           بإدارةيعهد   )٢٣٠(مادة
 من الشركاء المتضامنين وسلطاتهم في نظام       لإلدارةوتذكر اسماء من عين     

 شركة التوصية باالسهم علـى      بإدارةالشركة، ويكون حكم من يعهد اليهم       
 االدارة في شـركة     سالوجه المتقدم من حيث المسئولية حكم اعضاء مجال       

 .المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون
 رقابة مكون مـن ثالثـة       يكون لكل شركة توصية باالسهم مجلس     )  ا )٢٣١(مادة

 من بين المساهمين او مـن       التأسيسية تنتخبهم الجمعية    األقل على   اعضاء
 .غيرهم

 الشركة قد تمت وفق تأسيسعلى المجلس التحقق من ان اجراءات ) ب
 . عن ذلك بالتضامنأعضاؤهاحكام القانون ويسال 

 االجتماع  تنتهي بانعقادة سنة مالية واحداالولجلس الرقابة متكون مدة ) ج
 مجلس الرقابة بعد ذلك من انتخابالعادي للجمعية العامة العادية ، ويكون 

 . هذه الجمعية وفقا لالحكام المنصوص عليها في نظام الشركةاختصاص
 اعضاء مجلس انتخابال يكون للشركاء المتضامنين صوت في ) د

 .الرقابة
وله تحقيقا لهذا الغرض    يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة       )  ا )٢٣٢(مادة

ان يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفـاتر             
 وعليه ان يبدي الراي فـي المسـائل         أموالهاالشركة ووثائقها وطلب جرد     

التي يعرضها عليه مدير الشركة وان ياذن في اجراء التصـرفات التـي             
وللمجلس الحـق فـي      للقيام بها،    إذنهيشترط نظام الشركة الحصول على      



 

 
٣٤٥

شرآات تجارية

 تبين له وقوع مخالفة جسـيمة فـي ادارة      إذادعوة الجمعية العامة لالنعقاد     
 .الشركة

 إذاال يسال اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها اال ) ب
 . واغفلوا اخطار الجمعية العامة بهاأخطاءعلموا بما وقع من 

ة باالسهم وجب علـى مجلـس       ر مركز مدير شركة التوصي    غ شُ  إذا )٢٣٣(مادة
الرقابة ان يعين مديرا مؤقتا للقيام باعمال االدارة العاجلة وعلى هذا المدير            
ان يدعو الجمعية العامة إلى االنعقاد خالل خمسة عشر يوما مـن تـاريخ              

 هذا الميعاد دون دعوة الجمعيـة       انقضى فإذا ..تعيينه لتنتخب المدير الدائم   
 .لى مجلس الرقابة توجيه الدعوة فوراالعامة إلى االنعقاد وجب ع

 للشريك المساهم التدخل فـي اعمـال االدارة المتصـلة           زال يجو )  ا )٢٣٤(مادة
 .بالغير ولو بناء على تفويض

يجوز للشريك المساهم االشتراك في اعمال االدارة الداخلية في الحدود ) ب
 .المنصوص عليها في عقد الشركة

لحظر المنصوص عليه في الفقرة االولى  خالف الشريك المساهم اإذا) ج
 التي تنشا عما االلتزامات عن أموالهمن هذه المادة كان مسئوال في جميع 

 . من اعمال االدارةأجراه
 قام الشريك المساهم باعمال االدارة المحظورة عليه بناء على إذا) د

تفويض صريح او ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤالء الشركاء 
 .األعمال التي تنشا عن هذه االلتزاماتين معه بالتضامن عن مسئول

 مديري شركة التوصية باالسهم محددة بنسبة معينـة         مكافأة كانت    إذا )٢٣٥(مادة
من الربح الصافي بعد    % ١٠ النسبة   تجاوز الشركة فال يجوز ان      أرباحمن  

 .االحتياطيخصم مبالغ 
قب حسابات واحـد او اكثـر       يكون لشركة التوصية باالسهم مرا    )  ا )٢٣٦(مادة

 .بشرط اال يزيد عددهم عن ثالثة
تسري على مراقب الحسابات االحكام الخاصة به في الشركات ) ب

 .المساهمة
 .يكون لشركة التوصية باالسهم جمعية عامة)  ا)٢٣٧(مادة

تسري االحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة على ) ب
 التوصية باالسهم ويجب ان تصدر قرارات الجمعية العامة في شركة

 الستة ما لم يجاوز كان عدد الشركاء ال إذا االراء بإجماعالجمعية العامة 
 .ينص القانون او نظام الشركة على غير ذلك

ال يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير ) ج
 .او ان تصدق عليها اال بموافقة المديرين



 

 
٣٤٦
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ال يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخـال اي تعـديل             )  ا )٢٣٨(ةماد
على نظام شركة التوصية باالسهم اال بموافقة جميع الشركاء المتضـامنين           

مـن هـذا    ) ١٧٤( المنصوص عليها في المـادة     واألغلبيةوتوافر النصاب   
 .القانون

ق االحكام  قررت الجمعية العامة تعديل نظام الشركة وجب تطبيإذا) ب
 .الخاصة بتعديل النظام في الشركات المساهمة

تسري على شركة التوصية باالسهم االحكام الخاصة بمالية الشركات          )٢٣٩(مادة
 .المساهمة

 الفصل الثالث
 الشرآات ذات المسئولية المحدودة

 االولالجزء 
  عامـــهأحكام

 يكون فيها الشريك    الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي      ) ٢٤٠(مادة
 أسـهم  إلى   رأسمالها ال يقسم    إنما،  رأسمالهامسئوال فقط بحدود حصته في      
 .قابلة للتداول بل إلى حصص

 شخص  اسمدا من غايتها او من      م الشركة مست  اسميجوز ان يكون    )  ا )٢٤١(مادة
 .طبيعي او اكثر من المؤسسين او غيرهم

ع بيان راس مال م) محدودة(يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة ) ب
 .الشركة

يجب ان يشهر في جميع مطبوعات الشركة ونشراتها البيانات ) ج
 .المذكورة في الفقرة السابقة

 لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبر إذا) د
 . الشركة تجاه الغيرالتزاماتالمديرون مسئولين شخصيا وبالتضامن عن 

جوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحـدودة           ال ي  )٢٤٢(مادة
 .زيد على خمسة وعشرين شريكايعن شريكين وان ال 

ال يجوز ان تقوم الشركة ذات المسئولية المحدودة باعمال التامين او            )٢٤٣(مادة
 . قرضإسناد بإصدارالتوفير او اعمال البنوك كما ال يجوز لها ان تقوم 

 الشركة ذات المسئولية المحدودية لمدة محـدودة فـي          تأسيس يكون )٢٤٤(مادة  
 االنحـالل  وتصـفيتها احكـام      انحاللهاالنظام االساسي ويسري في شان      

 وطبيعـة تلـك     يـتالءم والتصفية الخاصة بالشركات المساهمة وذلك بما       
 .الشركات
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 الثانيالجزء 
  الشرآة ذات المسئولية المحدودةتأسيس

 لإلجـراءات  الشركة ذات المسـئولية المحـدودة        ستأسييخضع  : [*])٢٤٥(مادة
 -:التالية

 الشركة ذات المسئولية المحدودة بترخيص يصدر بقرار من تتأسس) ا
 .الوزير

نسخة من عقد رفقا به يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص م) ب
 .النظام االساسيمشروع  ونسخة من التأسيس

 األساسيوالنظام التأسيس في عقد على المؤسسين ان يثبتوا تواقيعهم ) ج
راقب او من يفوضه خطيا بذلك او امام مدير عام مكتب الوزارة امام الم

 .بالمحافظة او لدى المحكمة المختصة
 للتوقيع على يشاءونللمؤسسين ان يفوضوا في طلب الترخيص من ) د

 .النص النهائي للنظام االساسي
لوا على النظام االساسي للمراقب ان يطلب من المؤسسين ان يدخ) هـ

 .المقدم من قبلهم التعديالت التي تتفق مع احكام هذا القانون
يصدر قرار الوزارة بالترخيص والمصادقة على النظام االساسي خالل ) و

 رفض الطلب يجب وإذا اليهاشهر واحد من تاريخ تقديم طلب الترخيص 
 وفي حالة عدم ان يكون الرفض مسببا، وللمتظلم حق الرجوع إلى القضاء

مدة المحددة يعتبر الصدور قرار من الوزير بالرفض او القبول خالل 
 .الطلب مقبوال

تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام االساسي في الجريدة الرسمية ) ز
 .على نفقة الشركة

على المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام          )٢٤٦(مادة
 نسخة من   وبإيداعجيل  سمعامالت الشهر بتقديم طلب ت    االساسي ان يقوموا ب   

 المصادق عليه لدى ادارة السجل التجـاري        األساسي والنظام   التأسيسعقد  
 .في المنطقة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة

يترتب على عدم اجراء معامالت الشهر على الصورة المبينـة فـي             )٢٤٧(مادة
 المسئولية التضامنية على المؤسسـين      إلقاءو الشركة   بطالنالمادة السابقة   

 .والمديرين

                                                 
 بموجب ) ٢٤٥من المادة ) ب، ج(عدلت الفقرتان  [*]

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٥(القرار الجمهوري بالقانون رقم 



 

 
٣٤٨
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يجب ان يكون راس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافيـا           )  ا )٢٤٨(مادة
 لراس المال، بحيث    األدنى، وتحدد الالئحة التنفيذية الحد      اغراضهالتحقيق  

 .التأسيسكامال حين به ال يقل عن مليون ريال، ويجب ان يثبت الوفاء 
 .ةوتاجوز ان يكون راس مال الشركة مقسما إلى حصص متفي) ب
يجب ان يكون دفع الحصص النقدية ثابتا في مصرف من المصارف ) ج

 لدى ادارة التأسيس الشهادة المثبتة للدفع مع عقد عالمعتمدة ويجب ان تود
 .السجل التجاري

م المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم يال يجوز للمصرف تسل) د
 اقراض وال يجوز لهؤالء المديرين ..راس مال الشركة اال للمديرينفي 

 .الشركاء من مال الشركة
 كانت حصص الشركاء او بعضهم مقدمات عينية فيجب تقدير          إذا)  ا )٢٤٩(مادة

 .قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام االساسي
 .التأسيسيجب ان تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند ) ب
يكون المؤسسون مسئولين شخصيا بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن ) ج

طلب صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم 
 .الترخيص للمراقب

تسقط دعوى المسئولية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه ) د
 . التجاري الشركة في السجلإشهارالمادة بعد مرور خمس سنوات من 

مع مراعاة االحكام المنصوص عليها في المادة السـابقة تعتبـر           )  ا )٢٥٠(مادة
 للمقدمات العينية تنقص عن قيمتهـا       الحقيقية كانت القيمة    إذاالشركة باطلة   

التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش او تدليس او كان ذلـك الـنقص يبلـغ               
 . سبب كانألي فأكثرخمسين بالمائة 

لة كل شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة خالفا الحكام هذا تعتبر باط) ب
 .القانون

 لألسباب الشركة   ببطالنال يجوز للمؤسسين او الشركاء ان يدعوا        )  ا )٢٥١(مادة
 .الواردة في المادة السابقة

 خمس انقضاء المشار اليها في المادتين السابقتين بعد البطالنتسقط دعوى ) ب
 . السجل التجاري الشركة فيإشهارسنوات من 

 بالبطالن بزوال سببه قبل الحكـم النهـائي الـذي           االدعاءيسقط  )  ا )٢٥٢(مادة
 علـيهم كافـة نفقـات       ىتصدره المحكمة المختصة على ان يتحمل المدع      

 .الدعوى ورسومها
 بناء على طلبهم البطالن أسباب إلزالةللمحكمة ان تمنح الشركاء مهلة ) ب

 .او من تلقاء نفسها
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 أدتيرون الذين د بصبح المؤسسون والمبالبطالنكمت المحكمة  حإذا) ج
 والغير اآلخرين مسئولين بالتضامن تجاه الشركاء البطالنمخالفتهم إلى 

 . الناتجة عن الحكماألضرارعن 
 الجزء الثالث

 وانتقالهاالحصص 
يقسم راس مال الشركة ذات المسـئولية المحـدودة إلـى حصـص             ) ٢٥٣(مادة

 ). ريالاالفخمسة (تساوية ال تقل قيمة كل منها عن متساوية او غير م
لكل شريك ان يتنازل للغير عن حصته في الشركة او عن جـزء             )  ا )٢٥٤(مادة

 ريال مالم ينص النظام االساسي علـى        االفمنها ال تقل قيمته عن خمسة       
 .خالف ذلك على ان ال يترتب على هذا التنازل االخالل باالحكام القانونية

 الرجحان حق اآلخرينن المتنازل له غير شريك في الشركة فللشركاء  كاإذا) ب
 الحصة المبيعة بالشروط نفسها، وفي هذه الحالة يجب تطبيق واسترداد

 -:القواعد االتية
على الشريك الذي عزم على بيع حصته إلى شخص غير شريك فـي              -١

 .غ سائر الشركاء العرض الذي تلقاهلالشركة ان يب
 . عن طريق المديرينيجرى هذا التبليغ -٢
 العرض دون ان يستعمل احد الشـركاء        إبالغ شهر على    انقضاءبعد   -٣

 . يكون الشريك الراغب بالبيع حرا بالتصرف بحصتهالرجحانحق 
 اكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة        الرجحان استعمل حق    إذا -٤

 .بنسبة حصة كل منهم في الشركة
 .تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته) ج
دهم يؤدي إلى د إلى اكثر من شخص وكان عباإلرث حصة انتقلت إذا) د

زيادة عدد الشركاء على الخمسة والعشرين تبقى حصص جميع الورثة 
 او بحكم باتفاقهمبحكم حصة واحدة بالنسبة للشركة ما لم تنتقل الحصة 

 . لعدد الشركاءاالقصىالقضاء إلى عدد منهم ضمن الحد 
الحصص على ان ال يزيد عدد الشركاء على خمسـة          يجوز تقسيم   )  ا )٢٥٥(مادة

 .وعشرين
في جميع االحوال ال يكون لنقل الحصص او التنازل عنها اثر بالنسبة ) ب

إلى الشركاء اال من وقت القيد في سجل الشركة ، ولدى ادارة الشركات 
 . في السجل التجاريواإلشهار

 وعناوين همأسماؤيعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ) ج
التي يملكها كل منهم ووقائع التنازل عن نتهم وعدد الحصص ه وماقامتهم
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 على اإلطالعوتاريخ التنازل وللشركاء ولدائني الشركة حق هذه الحصص 
 .هذا الدفتر

في ) ادارة الشركات ( على الشركاء إلى يطرأيجب تبليغ كل تغيير )  د
 .الوزارة والى السجل التجاري

له وفق احكام هذا القانون شريكا في الشركة وله  تنازليصبح الم) هـ
 .حقوق سائر الشركاء

 الجزء الرابع
 ادارة الشرآة

يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير او اكثر علـى            -ا) ٢٥٦(مادة
 عدد المدراء على سبعة وذلك وفق احكام النظام االساسـي           يتجاوزان ال   

 .ية العامة للشركاء من الجمعإقرارللشركة او 
المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم  -ب

 في ادارة الشركة أخطاؤهماو لنظام الشركة الرئيسي وعن القوانين الحكام 
 .وفقا للقواعد المطبقة على الشركات المساهمة

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

 .الغير
 .تلتزم الشركة بتوقيع المديرين -هـ

ال يجوز للمديرين بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولـوا    )  ا )٢٥٧(مادة
االدارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلـة او ان يقومـوا              

ـ       ة او منافسـة لتجـارة   لحسابهم او لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثل
 .الشركة

 وإلزامهم الفقرة السابقة جواز عزل المديرين احكاميترتب على مخالفة ) ب
 .بالتعويض

 .تتألف الجمعية العامة للشركة من جميع الشركاء) ا )٢٥٨(مادة
على المديرين ان يدعو الجمعية العامة للشركاء في مركز الشركة مرة ) ب

ب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع راس على األقل في السنة وكلما طل
 .مال الشركة

توجه الدعوة بكتاب مسجل قبل الموعد المعين لالجتماع بثمانية أيام  )ج
 .على األقل
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يجب ان يحضر مندوب الوزارة اجتماع الجمعية العامة للشركاء ) د*
 ٢.لتكون قراراتها صحيحة

في الشركة وعلى المديرين    الجمعية العامة للشركاء هي السلطة العليا       ) ٢٥٩(مادة
 -:تنفيذ قراراتها وتتولى بصورة خاصة االختصاصات االتية 

 .تعيين المديرين مالم يكن النظام االساسي قد تضمن تعيينهم -١
 .عزل المديرين وفق احكام هذا القانون والنظام االساسي -٢
 .تعديل النظام االساسي -٣
باتها السـنوية   الموافقة على تقرير المديرين وميزانية الشركة وحسـا        -٤

 .الختامية بعد تالوة تقرير مفتشي الحسابات
تصدر قرارات الجمعية العامة باستثناء تعديل النظـام االساسـي          ) ا) ٢٦٠(مادة

بموافقة عدد من الشركاء حائزين ألغلبية راس المال ويجوز ان يضـيف            
 .النظام االساسي على هذه األغلبية أغلبية عددية للشركاء

 النظام االساسي موافقة أغلبية شركاء يملكون ثالثة يشترط لتعديل) ب
أرباع راس المال على األقل وال يصبح قرار التعديل نافذا ما لم تصادق 
عليه الوزارة وفقا لإلجراءات المتعلقة بتصديق النظام المذكور، وبعد 

 .شهره في السجل التجاري
حسابات او اكثـر    يجب ان ينص نظام الشركة على تعيين مفتش لل        ) ا) ٢٦١(مادة

 .بقرار من الجمعية العامة للمساهمين من الجدول الذي تضعه الوزارة
يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسئوليتهم واجراءاتهم للقواعد ) ب

 .المقررة للشركات المساهمة
يجب ان يصدر قرار الجمعية العامة للشركاء بالتصـديق علـى           ) ا) ٢٦٢(مادة

نوية للشركة بعد تالوة تقرير مفتشي الحسابات وال        الميزانية والحسابات الس  
 .تبرا ذمة المديرين اال إذا تمت هذه الموافقة

 على المديرين خالل األيام العشرة التالية للتصديق ان يودعوا الميزانية )ب
وتقرير مفتشي الحسابات وصورة عن محضر جلسة الجمعية العامة لدى 

 .الوزارة
بة على الشركات ذات المسئولية المحـدودة ضـمن         للوزارة حق الرقا  )٢٦٣(مادة

 .الشروط المنصوص عليها في الشركات المساهمة
                                                 

أن الشرآات التجارية  م بش٢٠٠١لسنة ) ١٢(بموجب القانون رقم ) د(عدلت الفقرة *
 .والنص الجديد

يجب ان توجه الدعوة آتابيا لمندوب الوزارة لحضور  اجتماع الجمعية  العامة ( 
للشرآات  لتكون قراراتها صحيحة  ، وفي حالة  عدم حضور مندوب الوزارة  تكون 

 ).االجتماعات صحيحة
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 الباب الرابع
 تحول الشرآات واندماجها

 الفصل االول
 تحول الشرآات

يجوز لشركة التضامن ان تتحول إلى شركة توصية بسيطة ، كمـا            ) ٢٦٤(مادة
ضامن وذلك بموافقة   يجوز لشركة التوصية البسيطة ان تتحول إلى شركة ت        

جميع الشركاء وبإتباع اإلجراءات القانونية في تسجيل الشـركة وتسـجيل           
 .التغييرات الطارئة عليها

لشركة التضامن او شركة التوصية البسيطة ان تتحول إلـى شـركة             )٢٦٥(مادة
 :ذات مسئولية محدودة او شركة توصية باالسهم بإتباع اإلجراءات التالية 

 الشركاء طلبا خطيا إلى المراقب برغبتهم في تحويل ان يقدم جميع -ا
الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل 

 -:اليها ويرفق بالطلب ما يلي
ميزانية الشركة لكل من السنتين االخيرتين مصدقة من مدقق حسابات  -١

ن قد مضى على قانوني او ميزانية اخر سنة مالية للشركة إذا لم يك
 .تسجيلها اكثر من سنة

 .بيان بتقديرات الشركاء بموجودات الشركة ومطلوباتها -٢
يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفة يومية رسمية واحده  -ب

محلية على األقل وعلى نفقة الشركة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
ضات من الدائنين او تقديم الطلب ويبين في اإلعالن ما إذا كان هناك اعترا
 .الغير ، وال يتم التحويل اال بموافقة الدائنين الخطية

للمراقب ان يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء بالطريقة  -ج
التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير او اكثر للتحقق من صحة هذه 

 .بالتقديرات وتتحمل الشركة أتعاب الخبراء التي يحددها المراق
 .للوزير قبول التحويل او رفضه على ان يكون الرفض مسببا -د

في حالة موافقة الوزير على التحويل تستكمل اجراءات التسجيل  -هـ
 .والنشر وفقا الحكام هذا القانون

يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية باالسهم ) ٢٦٦(مادة
ا لالحكام المنصوص عليها في التحول إلى شركة مساهمة اكتتاب عام وفق

هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقا به ما 
 -:يلي
 . قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على التحويل-ا
 أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن -ب

 . بعد التحويلاوضاع الشركة وما ستكون عليه
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 الميزانية السنوية للشركة للثالث سنوات السابقة على طلب التحويل -ج
من %) ١٠(وبحيث ال يقل معدل االرباح السنوية الصافية خاللها عن 

 .رأسمال الشركة المدفوع
 . بيان بان رأسمال الشركة مدفوع بالكامل-د

 .لوباتها بيان من الشركة بالتقديرات االولية لموجوداتها ومط-هـ
للوزير بناء على توصية المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات ) ٢٦٧(مادة

المسئولية المحدودة او شركة التوصية باالسهم إلى شركة مساهمة اكتتاب 
عام خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة 

 -:تالية من هذا القانون وبعد استكمال اإلجراءات ال) ٢٦٦(
تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ) ا

ذوي الخبرة واالختصاص يشكلها الوزير على ان يكون من ضمنها مدقق 
 .حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة

 .موافقة الدائنين الخطية على التحويل) ب
اقب عن قرار الوزير بالموافقـة علـى التحويـل فـي            يعلن المر ) ا) ٢٦٨(مادة

صحيفتين يوميتين رسميتين على األقل ولمـرتين متتـاليتين علـى نفقـة             
 .الشركة

لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة ) ب
خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر اخر إعالن عن التحويل، وإذا لم تتم 

دمة او اي منها خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم تسوية االعتراضات المق
اخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة 
خالل ثالثين يوما من انتهاء تلك المدة، على ان ال يوقف الطعن اجراءات 

 .التحويل اال إذا قررت المحكمة غير ذلك
ام اجراءات التسجيل والنشر المقررة ال يتم تحويل الشركة اال بعد اتم) ٢٦٩(مادة

بموجب هذا القانون وإذا كان راس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن 
الحد األدنى لرأسمال الشركة المساهمة المقرر بمقتضى هذا القانون فتتبع 
اإلجراءات القانونية الخاصة بتاسيس الشركة المساهمة ذات االكتتاب العام 

 الشركة الراغبة بالتحويل كمقدمات عينية يصدر واعتبار صافي حقوق
 .مقابلها أسهما عينية ويطرح ما تبقى من أسهم للمساهمين ولالكتتاب العام

ان تحويل اي شركة إلى شركة اخرى ال يترتب عليه نشوء شخص ) ٢٧٠(مادة
اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها االعتبارية وتحتفظ بجميع 

 عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبقى مسئولية حقوقها وتكون مسئولة
الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة 

 .على تاريخ التحويل قائمة
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 الفصل الثاني
 اندماج الشرآات

يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل باحدى الطرق ) ٢٧١(مادة
ن غايات الشركات الراغبة في االندماج متماثلة او التالية على ان تكو

 -:متكاملة 
) الشركة الدامجة(باندماج شركة او اكثر مع شركة اخرى تسمى ) ا

وتنقضي الشركة او الشركات األخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية 
 .االعتبارية لكل منها

 باندماج شركتين او شركة لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة) ب
الناتجة عن االندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركات الجديدة 

 .  وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها
إذا اندمجت شركتان او اكثر من نوع واحد فـي احـدى الشـركات          ) ٢٧٢(مادة

القائمة او لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة او الشركة الجديـدة            
ذلك النوع ، على انه يجـوز للشـركة المحـدودة           الناتجة عن الدمج من     

المسئولية او شركة التوصية باالسهم االندماج في شركة مساهمة اكتتـاب           
 .عام قائمة او تأسيس شركة مساهمة ذات اكتتاب عام جديدة

 -:يقدم طلب االندماج للوزير مرفقا بالبيانات والوثائق التالية ) ٢٧٣(مادة 
غير العادية لكل من الشركات الراغبة في قرار الجمعية العمومية ) ا

االندماج او قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على 
 وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد االندماج بما في ذلك جاالندما

 .التاريخ المحدد للدمج النهائي
ن عقد االندماج المبرم بين الشركات الراغبة في االندماج موقعا م) ب

 .المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات
قائمة المركز المالي للشركات الراغبة باالندماج ألقرب تاريخ لقرار ) ج

الجمعية العمومية لكل من الشركات او قرار الشركاء باالندماج مصدقة من 
 .مدققي حسابات الشركة

اخر ميزانيتين للشركات الراغبة باالندماج مصادقا عليها من مدققي ) د
 .الحسابات

التقدير االولى لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة باالندماج ) هـ
 .بالقيمة الفعلية او السوقية

يبلغ قرار الجمعية العمومية لكل شركة من الشركات الراغبـة فـي            ) ٢٧٤(مادة
االندماج إلى المراقب خالل مدة اقصاها أسبوعين ويوقف تداول أسـهمها           
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ذلك القرار ويعاد تداولها بعد انتهـاء اجـراءات         اعتبارا من تاريخ اتخاذ     
 .االندماج وتسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن الدمج

يحيل الوزير طلب االندماج ومرفقاته إلى المراقب لدراسته وتقديم         ) ا) ٢٧٥(مادة
توصياته إليه بشأنه إذا كان االندماج يتعلق بشركة مسـاهمة ذات اكتتـاب       

 .ة مساهمة اكتتاب عامعام او سينتج عنه شرك
على المراقب حسب مقتضى الحال تقديم التوصيات الالزمة للوزير ) ب

بشان الطلب خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة او 
 .المراقب

يشترك فـي  ) لجنة تقدير(إذا وافق الوزير على طلب االندماج يشكل  ) ٢٧٦(مادة
قوا حسـابات الشـركات الراغبـة       عضويتها المراقب او من يمثله ومـدق      

باالندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبـراء والمختصـين            
وتتولى اللجنة تقدير جميـع موجـودات الشـركات الراغبـة باالنـدماج             
ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين او الشـركاء حسـب مقتضـى            

ها للـوزير مـع     الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقرير        
الميزانية االفتتاحية للشركة الناتجة عن االندماج خالل مدة ال تزيد علـى            

 يوما من تاريخ إحالة األمر اليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة             ٩٠
على األكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقـرار            

االندماج بحسب نسبة كل شركة     من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في       
 .في راس المال

على الشركات التي قررت االندماج إعداد حسـابات مسـتقلة عـن            ) ٢٧٧(مادة
اعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ االندماج وحتى إقرار االندماج          
النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الجمعية          

دية المشتركة او االجتماع المشـترك للشـركاء حسـب          العمومية غير العا  
 .مقتضى الحال بتقرير مصدق من مدققي حساباتها القرارها

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤسـاء وأعضـاء مجـالس إدارات            ) ٢٧٨(مادة
الشركات الراغبة باالندماج او مديريها حسب مقتضـى الحـال ومـدققي            

 -: لالندماج وبخاصة ما يليةتنفيذيحسابات الشركات للقيام باإلجراءات ال
تحديد أسهم المساهمين او حصص الشركاء في الشركات الداخلة في  ) أ

االندماج من خالل تقديرات لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 
 .من هذا القانون) ٢٧٧(
تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة  ) ب

سيس والنظام األساسي للشركة الجديدة الناتجة عن او إعداد عقد التأ
 .االندماج
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دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة  ) ج
من االسهم % ٧٥في االندماج إلقرار ما يلي على ان يتم إقرارها بأغلبية 

 -:الممثلة في االجتماع لكل شركة على حدة 
ها االساسي او العقد والنظام عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظام -١

 .المعدلين للشركة الدامجة
نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية االفتتاحية  -٢

 .للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج
 .الموافقة النهائية على االندماج -٣
يزود مجلس االدارة الجديد المراقب بمحضر اجتماع الجمعية العمومية ) د
 .مشتركة، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ عقدةال
تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضـى هـذا           ) ا) ٢٧٩(مادة

القانون لتسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج وشـطب تسـجيل    
 .الشركات المندمجة

ين  رسميتنيعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتي) ب
محليتين لمرتين متتاليتين موجزا عن عقد االندماج ونتائج إعادة التقدير 
والميزانية االفتتاحية للشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج وعلى نفقة 

 .  الشركة
تستمر مجالس ادارة الشركات التي قررت االندماج قائمة إلى ان يتم           ) ٢٨٠(مادة

ن االنـدماج وعنـدها تقـوم اللجنـة         تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة ع     
من هذا القانون بتولي ادارة الشركة      ) ٢٧٩(التنفيذية المشار اليها في المادة      

 يوما تدعو خاللها الجمعية العمومية للشركة الدامجة        ٣٠لمدة ال تزيد على     
او الناتجة عن االندماج النتخاب مجلس ادارة جديد بعد توزيـع االسـهم             

 . وتعيين مدققي حسابا ت الشركةالناتجة عن االندماج 
يجوز لحملة أسهم إسناد القرض ولدائني الشركات المندمجـة او          ) ا) ٢٨١(مادة

الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين او الشـركاء االعتـراض إلـى             
 يوما من تاريخ اخر إعالن في الصـحف المحليـة تـم             ٣٠الوزير خالل   

ن على ان يبـين المعتـرض       من هذا القانو  ) ٢٨٠(بمقتضى احكام المادة    
موضوع اعتراضه واألسباب التي يستند اليها واالضرار التي يـدعي ان           

 . االندماج قد الحقها به على وجه التحديد
لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار اندماج الشركة ) ب

 يوما من تاريخ نشر اخر إعالن عن االندماج، وإذا لم تتم تسوية ٣٠خالل 
اضات المقدمة او اي منها خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم اخر االعتر

اعتراض فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة خالل 
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ثالثين يوما من انتهاء تلك المدة على ان ال يوقف الطعن اجراءات 
 .االندماج اال إذا قررت المحكمة غير ذلك

 اي حكم من احكام هـذا القـانون او جـاء            إذا لم يراع في االندماج    ) ٢٨٢(مادة
مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في            
االندماج والمطالبة ببطالنه وذلك خالل ستين يوما من تاريخ اإلعالن عن           
االندماج النهائي على ان يبين المدعي االسباب التي يستند اليها في دعواه            

 -:وبخاصة ما يلي
إذا تبين ان هناك عيوبا تبطل عقد االندماج او كان هناك نقص جوهري ) ا

 .واضح في تقدير حقوق المساهمين
إذا كان االندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق او ان هدفه ) ب

كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس ادارة اي من الشركات 
اي منها على حساب حقوق الداخلة في االندماج او ألغلبية الشركاء في 

 .األقلية
إذا قام االندماج على التظليل واالحتيال او ترتب على االندماج اضرار ) ج

 .بالدائنين
إذا أدى االندماج إلى االحتكار وتبين انه يلحق اضرار بالمصلحة ) د

 .االقتصادية العامة
 يصـدر   ال يوقف الطعن ببطالن االندماج استمرار العمل به إلى ان         ) ٢٨٣(مادة

قرار من المحكمة بالبطالن، ويجوز للمحكمة عنـد النظـر فـي دعـوى            
البطالن ان تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح االسباب التـي أدت إلـى              
الطعن بالبطالن، ولها رد الدعوى بطلب البطالن إذا قامت الجهة المعنيـة            

 .بتصحيح األوضاع قبل النطق بالحكم
إلدارة والمدير العام ومدققوا الحسابات لكـل  رئيس وأعضاء مجلس ا   ) ٢٨٤(مادة

من الشركات المندمجة او الدامجة مسئولون بصفة شخصية تجاه الغير عن           
اي مطالبات او التزامات او ادعاءات يدعي بها على الشركة ولـم تكـن              
مسجلة او لم يتم اإلعالن عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة إعفائهم            

ذا ثبت عدم مسئوليتهم عن تلك االلتزامات والمطالبات        من هذه المسئولية إ   
 .او عدم علمهم بها

 إلى الشركة الدامجة ةتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمج) ٢٨٥(مادة
او الشركة الناتجة عن االندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل 

امجة او الناتجة عن الشركة وفقا الحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الد
االندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها 
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والتزاماتها ، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد االندماج مع عدم 
 .االخالل بحقوق الدائنين

إذا ظهر التزامات او ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد ) ٢٨٦(مادة
نت قد أخفيت من بعض المسئولين او العاملين في الدمج النهائي وكا

الشركة فتدفع الصحابها من قبل الشركة الدامجة او الناتجة عن الدمج ، 
ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين او العاملين وتحت طائلة 

 .العقوبات المقررة لذلك بموجب القوانين المعمول بها
 الباب الخامس
 في الجزاءات

بدون إخالل بالحق في المطالبة بالتعويض عند االقتضاء يعتبر باطال ) ٢٨٧(ةماد
كل تصرف او تعامل او قرار يصدر على خالف القواعد المقررة في هذا 
القانون او يصدر من مجالس ادارة الشركات المساهمة والمحدودة او 
جمعياتها العمومية المشكلة على خالف احكامه وذلك دون إخالل بحقوق 

 .الغير حسن النية
مع عدم االخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في القوانين ) ٢٨٨(مادة

األخرى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر وال تتجاوز سنتين او 
بغرامة ال تقل عن ستين الف ريال وال تتجاوز أربعمائة وثمانين الف 

 .ريال
 او في نشرات اهكل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظام -١

االكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة الحكام 
 . هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك

كل من يقًوم بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم حصصا عينية  -٢
 .بأكثر من قيمتها الحقيقة

ى الشركاء او غيرهم كل مدير او عضو مجلس ادارة يوزع عل -٣
أرباحا صورية او أرباحا او فوائد على خالف احكام هذا القانون او عقد 
الشركة او نظامها وكل مراقب حسابات يصدق على هذا التوزيع مع علمه 

 .بالمخالفات
كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات يستولي على  -٤

 .ن او عقد الشركةمكافأة اكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانو
كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف يذكر عمدا بيانات كاذبة  -٥

في الميزانية او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او يغفل 
عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير وذلك بقصد إخفاء حقيقة 

 .المركز المالي للشركة عن الشركاء او غيرهم
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سابات او معاون له او مستخدم لديه يتعمد وضع كل مراقب ح -٦
تقارير كاذبة عن نتيجة مراجعته او يخفي عمدا وقائع جوهرية في التقرير 

 .الذي يقدمه للشركاء او للجمعية العامة
كل مدير او عضو مجلس ادارة يغفل دعوة الجمعية العامة او  -٧

لمنصوص عليه الشركاء لالنعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد ا
 .في هذا القانون او في عقد الشركة مع علمه بهذه الخسارة

كل من يستعمل بسوء قصد وثائق مزورة إلثبات حقه في التصويت  -٨
 .في الجمعيات العامة وكل من يزور هذه الوثائق

كل من يستعمل اي حق مما نص عليه في هذا القانون بمقتضى  -٩
ون ماذونا في ذلك من حصص او أسهم ليست مملوكة له دون ان يك

 .مالكها
كل مدير او عضو مجلس ادارة او عضو رقابة او مراقب حسابات  -١٠

او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد إليه في التفتيش على 
الشركات يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة او يستغل 

 .هذه األسرار لجلب نفع له او لغيره
 الوزارة للتفتيش عن الشركات يثبت عمدا كل شخص معين من قبل -١١

فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا في هذه 
 .التقارير وقائع جوهرية من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش

كل من يصدر أسهما او إيصاالت اكتتاب او شهادات مؤقتة او إسناد  -١٢
ها قبل صدور قرار الترخيص قرض او يعرضها للتداول او يعلن عن

لتأسيس الشركة او صدور القرار الوزاري القاضي بالمصادقة على نظامها 
 .االساسي او بالسماح بزيادة راس مالها

كل من يقوم بنشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على االكتتاب باالسهم  -١٣
 .او باسناد القرض

 و قبولها كل من يقوم باجراء اكتتابات صورية او وهمية لألسهم ا -١٤
 .وفي كل االحوال يحكم بإعادة المال محل المخالفة -١٥

مع عدم االخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في القوانين ) ٢٨٩(مادة 
األخرى يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة االف ريال وال تتجاوز خمسين 

 .الف ريال
 كل من يصدر أسهما او إيصاالت اكتتاب او شهادات مؤقتة او إسناد -١

 .قرض او يعرضها للتداول على خالف االحكام المقررة في هذا القانون
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كل من يقوم بتعيين مديرا او رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا  -٢
فيه او يبقى في عضوية المجلس وكذلك كل من يعين مراقبا للحسابات 
وكل من يتولى وظيفة او عمال في الشركة على خالف االحكام المقررة 

قانون وكل مدير او رئيس مجلس ادارة او عضو مسئول للشركة في هذا ال
 .التي تقع فيها المخالفة

كل شركة تخالف النسبة المخصصة للمتمتعين بجنسية الجمهورية في  -٣
مجلس االدارة وكل مدير او رئيس مجلس ادارة للشركة التي تقع فيها 

 .المخالفة
 .للقانونقا  طبالضمان أسهمتخلف عن تقديم ادارة ي لسكل عضو مج -٤
 ،١٤٦( المنصوص عليه في المادتيناإلقراركل من يتخلف عن تقديم  -٥

 .من هذا القانون) ١٧٧
كل مدير او رئيس مجلس ادارة يمتنع عن دعوة الجمعية العامة او عن  -٦

ادراج مسائل في جدول اعمالها في االحوال التي يوجب عليه القانون 
 .اعمالهالمذكورة في جدول دعوة الجمعية لالنعقاد او ادراج المسائل ا

 ادارة يخالف االحكام المنصوص عليها في سكل مدير او رئيس مجل -٧
 .من هذا القانون) ١٨٧ ،١٨٦( نـالمادتي

 المكلفين من قبل الوزارة االشخاصكل من يمتنع عمدا عن تمكين  -٨
 على دفاترها ووثائقها او يمتنع عمدا اإلطالعمن  بالتفتيش على الشركة

 . الالزمة لهماإليضاحاتعلومات او عن تقديم الم
 المخالفة التي صدر فيها حكم      إزالة عن   االمتناعفي حالة التكرار او     ) ٢٩٠(مادة

 . تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتينباإلدانةنهائي 
 قرار من الوزير صفة رجال      باختيارهميكون للموظفين الذين يصدر      )٢٩١(مادة

 الجرائم التي تقع بالمخالفة الحكام هذا القـانون         اثباتفي  الضبط القضائي   
 .والقرارات الصادرة تنفيذا له
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 على جميع اإلطالعللموظفين المذكورين في المادة السابقة حق )  ا)٢٩٢(مادة
 .األمكنةسجالت الشركة ودفاترها ووثائقها في مقر الشركة او غيرها من 

 هذا المجلس وأعضاءرة على مدير الشركة ورئيس مجلس االدا )ب
ومراقب الحسابات وسائر مستخدمي الشركة ان يقدموا للموظفين 

 . اعمالهمألداءالمذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها 
القـوانين   المنصوص عليها فـي      األشدمع عدم االخالل بالعقوبات      )٢٩٣(مادة

 الشركة باالعمـال    باسم يعاقب المديرين والشركاء الذين يقومون       األخرى
 القـانون   احكـام المحظورة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وفق        

 السنتين او بغرامـة ال      علىبالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد          
 . ريالالف وثمانين أربعمائة ريال وال تزيد على الفتقل عن ستين 

القـوانين  صوص عليها فـي      المن األشدمع عدم االخالل بالعقوبات      )٢٩٤(مادة
 يعاقب كل من يخالف سائر االحكـام المتعلقـة بالشـركات ذات             األخرى

 لـى  ريال وال تزيـد ع االفالمسئولية المحدودة بغرامة ال تقل عن خمسة   
 . ريالالفخمسين 

القـوانين   المنصوص عليها فـي      األشدمع عدم االخالل بالعقوبات      )٢٩٥(مادة
ائر االحكام المتعلقة بشركات التضـامن        يعاقب كل من يخالف س      األخرى

 ريال وال تزيد    االفوالتوصية والمحاصة وغيرها بغرامة ال تقل عن ستة         
 . ريالالفعلى ثالثين 

 الباب السادس
  وختاميةانتقالية احكام

 الواردة االستثمارية المواد الخاصة بالشركات احكاممع مراعاة ) ا) ٢٩٦(مادة
 هذا القانون ان توفق ذركات القائمة قبل تنفي على الشاالستثمار قانونفي 

وضعها معه وان تتقدم للوزارة بالبيانات والوثائق الالزمة لذلك خالل ستة 
 . في الجريدة الرسميةهاشهر اعتبارا من تاريخ نشر

وفروعها التي تمارس نشاطا في الجمهورية األجنبية تكون الشركات ) ب
 األجنبية الشركات والبيوت وكاالتتابعة الحكام القانون الخاص بتنظيم 

 . الخاص بهاللقانون خاضعة التعاونيةوفروعها كما تكون الجمعيات 
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بنـاء            )٢٩٧(مادة

 .على عرض الوزير
م بشـان الشـركات   ١٩٩١لسـنة  ) ٣٤(يلغى القرار بالقانون رقـم       )٢٩٨(مادة

 .، ويلغى اي حكم او نص يتعارض واحكام هذا القانونالتجارية 



 

 
٣٦٢

شرآات تجارية

 . وينشر في الجريدة الرسميةصدورهيعمل بهذا القانون من تاريخ  )٢٩٩(مادة
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٩١٧ / القعدةذي / ٢٩بتاريخ 
 م١٩٩٧/ ابريل  / ٦الموافق 

  صالحعبد اهللاعلي / الفريق      
 رئيس الجمهورية     

 


