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 م2112( لسنة 7قانون الشركات التجارية رقم )
 باب تمهيدي

 التعاريف كأحكاـ عامه
 (1مادة )

يكػكف لكلكمػات كالعبػػارات التاليػم حيرمػػا كردت اػق نػػ ا الاػا كف المعػا ق الماههػػم لهػا أد ػػا   مػا لػػـ 
 تدؿ الاري م عكى غير  لؾ :

 الكزارة : كزارة االقتهاد الكط ق.
 اد الكط ق.الكزير : كزير االقته

 المراقب : مراقب الشركات المعيف بارار مف مجكس الكزراء ب اء عكى ت سيب الكزير.
 متعهد التغطيم : الب ؾ المراص أك الشركم الماليم المراهم بتغطيم األكراؽ الماليم.

 الجريدة : نق التق تهدر عف كزارة االقتهاد الكط ق.
لرئيس لكشركم الفكسطي يم أك مركز الفرع الرئيس لكشركم المحكمم : محكمم البدايم التق ياع المركز ا

 األج بيم ضمف ااتهاهها المكا ق  ما لـ يرد  ص عكى غير  لؾ.
 السكؽ : أي سكؽ  ظامق قد يتـ إدراج األكراؽ الماليم الااهم بالشركم المعي م كتداكلها ايه.

ماؿ المهرايم كاق أحكػاـ المهرؼ : المهرؼ المراص أك الشركم الماليم المراهم بتعاطق األع
 التشريعات المعمكؿ بها.

 (2مادة )
تسػػري أحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف عكػػى الشػػركم التػػق تحتػػرؼ بمػػا ال يتعػػارض كمبػػادي الشػػريعم االسػػ ميم  

ممارسم األعماؿ التجاريم كعكى المسػائ  التػق ت اكلتهػا  هكهػه  اػم ا لػـ يكػف ايهػا مػا ي طبػق عكػى 
جػػع ايهػػا إلػػى قػػا كف التجػػارة  اػػمف لػػـ يكجػػد ايػػه ايرجػػع إلػػى الاػػا كف أي مسػػةلم مػػف تكػػؾ المسػػائ  اير 

 المد ق  ااف لـ يكجد ايه ايطبق بشة ها العرؼ التجاري  ااف لـ يكجد يرجع لاكاعد العدالم.
 (3مادة )

( مف ن ا الاا كف تاسـ الشركات التق يتـ تسجيكها بماتضػى نػ ا 12،13مع مراعاة أحكاـ المادتيف )
 لى األ كاع التاليم :الاا كف إ

 شركم التضامف. .1
 شركم التكهيم البسيطم. .2
 الشركم  ات المسؤكليم المحدكدة. .3
 شركم التكهيم باألسهـ. .4
 الشركم المسانمم. .5
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 (4مادة )
يتـ تةسيس الشركم اق اكسطيف كتسجيكها ايها  بماتضى ن ا الاا كف  كتعد كػ  شػركم بعػد تةسيسػها 

 اريًا اكسطي ق الج سيم  كيككف مركزنا الرئيس اق اكسطيف.كتسجيكها عكى  لؾ الكجه شاهًا اعتب
 ( 5مادة )

يهدر بارار مف  الكزير  مك ج عاد تةسيس ك   كع مف أ كاع الشػركات ك ظامهػا األساسػق  كطكػب 
تسػػػجيكها  كأف يشػػػتم  كػػػ   مػػػك ج عكػػػى كااػػػم البيا ػػػات كالشػػػركو التػػػق يتطكبهػػػا الاػػػا كف  كال يجػػػكز 

 اب ياررنا الكزير.ماالفم ال مك ج إال ألسب
 (6مادة )

يػػ ظـ المراقػػب سػػجً  ااهػػًا بكػػ   ػػكع مػػف أ ػػكاع الشػػركات يسػػج  ايػػه الشػػركات بةرقػػاـ متسكسػػكم  .1
 حسب تاريخ تسجيكها  كتدرج ايه التعدي ت كالتغيرات التق تطرأ عكى ك  م ها.

راقػب لل  شاص اإلط ع عكى سػج  الشػركات بعػد داػع الرسػكـ الماػررة بمكاااػم مسػبام مػف الم .2
 إ ا اقت ع ا ه  ك مهكحم.

 (7مادة )
ال يجكز لكشركم أف تتا  ل فسها اسما مطاباػا أك مشػابها السػـ شػركم أاػرم قائمػم  أك مػف شػة ه أف 

 يرير الكبس حكؿ  كع الشركم أك طبيعتها.
 (8مادة )

 ال يجكز لكشركم أف تباشر أعمالها إال بعد تسجيكها كاق أحكاـ ن ا الاا كف.
 

 (9مادة )
 يم ع إا ؿ مؤسسق الشركم بمجراءات التةسيس الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف مف تاريػر ال .1

 كجكد الشركم اعً   أك تارير عدـ كجكدنا بال سبم لكغير.
ال يسػػتفيد أي مػػف المؤسسػػيف مػػف نػػ ا اإلاػػ ؿ كيعػػد كػػ  مؤسػػس متضػػام ًا مػػع الشػػركم الفعكيػػم  .2

 ضرر ال ي  تج عف  لؾ.كباقق الشركاء تجا  الغير اق التعكيض عف ال
 (11مادة )

عكى الشركم أف تباشر أعمالها كعكيها أف تاطر المراقب بػ لؾ اػ ؿ سػ م مػف تػاريخ تسػجيكها  اػم ا 
 لـ تاـ ب لؾ اكككزير ب اًء عكى ت سيب مف المراقب أف يهدر قرارًا بشطبها مف سج  الشركات. 

 (11مادة )
ظامهػا األساسػق سػكاء كػاف  لػؾ يتعكػق بع كا هػا يجكز تعدي  أك تغيير اػق عاػد الشػركم أك اػق   .1

أك اسػػمها أك رأسػػمالها أك غاياتهػػا أك مكػػاف مركزنػػا الػػرئيس أك أي بيػػاف تاػػر مػػف البيا ػػات التػػق 
 سجكت الشركم بمكجبها.
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عكػػى الشػػركم أف تبكػػا المراقػػب بػػةي تغييػػر أك تعػػدي  اػػ ؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف إجرائػػه كتطكػػب م ػػه  .2
 تسجيكه ك شر  حسب األهكؿ.

 (12ادة )م
تسج  الشركات التق تؤسػس اػق اكسػطيف بمكجػب اتفاقيػات تبرمهػا الحككمػم الفكسػطي يم مػع أي  .1

حككمػػػم أاػػػرم  كالشػػػركات العرريػػػم المشػػػتركم الم براػػػم عػػػف الجامعػػػم العرريػػػم أك المؤسسػػػات أك 
الم ظمػػػػات التابعػػػػم لهػػػػا  لػػػػدم المراقػػػػب اػػػػق سػػػػج  اػػػػاص  كتطبػػػػق عكيهػػػػا األحكػػػػاـ كالشػػػػركو 

ا اػق نػ ا الاػا كف  ك لػؾ اػق الحػاالت كعكػى المسػائ  التػق لػـ يفػ ص عكيهػا اػق الم هكص عكيه
 االتفاقيات كالعاكد كاأل ظمم التق تـ تةسيسها بمكجبها.

تسػػج  الشػػركات التػػق تعمػػ  اػػق الم ػػاطق الحػػرة لػػدم المراقػػب اػػق سػػج  اػػاص  كترسػػ  هػػكرة  .2
كالم ػػػاطق الهػػػ اعيم الحػػػرة عػػف التسػػػجي  بمعراػػػم المراقػػػب إلػػػى الهيئػػػم العامػػػم لكمػػػدف الهػػػ اعيم 

 لكعم  بماتضانا  كتطبق عكيها الاكا يف كالككائح المعمكؿ بها اق تكؾ الهيئم.
تسج  الشركات المد يم لدم المراقب اق سج  ااص )يسمى سج  الشػركات المد يػم(  كتطبػق  .3

ها عكيهػػا أحكػػاـ الاػػا كف المػػد ق كالاػػكا يف الااهػػم بهػػا كعاكدنػػا كأ ظمتهػػا  كيسػػري عكػػى تسػػجيك
كتعدي  عاكدنا األحكػاـ الم هػكص عكيهػا اػق نػ ا الاػا كف بالاػدر الػ ي ال يتعػارض مػع أحكػاـ 

 الاكا يف الااهم بها.
تسج  اركع الشػركات األج بيػم كالهيئػات األج بيػم التػق يكػكف لهػا  شػاو أك مركػز اػق اكسػطيف   .4

 لدم المراقب اق سج  ااص.
 (13مادة )

ب ػػاًء  -ا الاػػا كف  يجػػكز باػػرار مػػف مجكػػس الػػكزراء عكػػى الػػرغـ ممػػا نػػك م هػػكص عكيػػه اػػق نػػ  .1
تحكي  أي مؤسسم أك  -عكى ت سيب مف كزير الماليم ككزير االقتهاد الكط ق  كالكزير المع ق 

سكطم أك نيئم عامم إلى شركم مسانمم  تعم  كاق األسػس التجاريػم  اػم ا كا ػت م شػةة باػا كف 
 ااص ايجب تعديكه أكاًل.

ركم بتاػدير قيمػم مكجػكدات المؤسسػم أك السػكطم أك الهيئػم العامػم المػراد يحدد رأس ماؿ تكؾ الشػ .2
تحكيكهػػا إلػػى شػػركم  بمعراػػم لج ػػم يشػػككها مجكػػس الػػكزراء يكػػكف مػػف أعضػػائها مػػدقق حسػػابات 
قػا ك ق  كتعػػد تكػؾ الايمػػم أسػهمًا  اديػػم تمرػ  رأس مػػاؿ الشػركم  ممكككػػم باللامػ  لكدكلػػم  كيجػػكز 

 أك جزئيًا. لها التهرؼ اق األسهـ ككياً 
يعػػيف مجكػػس الػػكزراء لج ػػم إلعػػداد عاػػد تةسػػيس الشػػركم ك ظامهػػا األساسػػق  عكػػى أف يتضػػمف  .3

أسككب بيع كتػداكؿ األسػهـ ع ػدما تطػرح لكتػداكؿ  كتتػكلى تكػؾ الكج ػم إتمػاـ اإلجػراءات الااهػم 
اػًا بتحكي  المؤسسػم أك السػكطم أك الهيئػم العامػم إلػى شػركم مسػانمم  كتسػجيكها بهػ   الهػفم طب

 له ا الاا كف.
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لػػػدم تمػػػاـ التحكيػػػ  كتسػػػجي  الشػػػركم  يعػػػيف مجكػػػس الػػػكزراء مجكػػػس إدارة لهػػػا  يتػػػكلى تهػػػريف  .4
 شئك ها  كيمارس جميع اله حيات الماكلم له بمكجب ن ا الاا كف.

تعد الشركم اكفًا عامًا لكمؤسسم أك السكطم أك الهيئم العامم  كتح  حكػكاًل قا ك يػًا محكهػا اػق كػ   .5
 حاكؽ كما عكيها مف التزامات. مالها مف

تطبق عكػى الشػركم األحكػاـ الم هػكص عكيهػا اػق نػ ا الاػا كف  ايمػا لػـ يػرد ايػه  ػص اػق عاػد  .6
 تةسيسها ك ظامها األساسق.

 الباب األكؿ
 شركم التضامف
 الفه  األكؿ

 تةسيس الشركم كتسجيكها
 (14مادة )

ال ياػػػ  عػػػف أر ػػػيف كال يزيػػػد عكػػػى تتلػػػكف شػػػركم التضػػػامف مػػػف عػػػدد مػػػف األشػػػااص الطبيعيػػػيف  .1
( مػف نػ ا 15،29عشريف  إال إ ا طرأت الزيادة  تيجػم لػثرث  عكػى أف تراعػى أحكػاـ المػادتيف )

 الاا كف. كيككف الشركاء ايها متضام يف اق جميع أمكالهـ عف التزامات الشركم.
 م  األنكيم.يجب أف يككف الشريؾ اق شركم التضامف قد أتـ رما يم عشر عامًا مف عمر   كا .2
يكتسػػب الشػػريؾ اػػق شػػركم التضػػامف هػػفم التػػاجر  كيعػػد قائمػػًا بةعمػػاؿ التجػػارة باسػػـ الشػػركم   .3

 كيؤدي إا س الشركم إلى إا س جميع الشركاء.
 (15مادة )

يتلكف ع كاف شركم التضامف مف أسػماء جميػع الشػركاء ايهػا  أك مػف اسػـ كاحػد أك ألرػر مػ هـ   .1
ا   أك  شػػػركائهـ  حسػػػب ماتضػػػى الحػػػاؿ  كيجػػػب أف يكػػػكف عكػػػى أف تضػػػاؼ إليػػػه عبػػػارة  كشػػػرك

ع ػػكاف الشػػركم متفاػػًا دائمػػًا مػػع أسػػماء الشػػركاء ايهػػا  كا  ا  كػػر اػػق ع ػػكاف الشػػركم اسػػـ شػػاص 
أج بػػق ع هػػا  مػػع عكمػػه بػػ لؾ  أهػػبح مسػػئكاًل عػػف التزاماتهػػا بالتضػػامف مػػع بػػاقق الشػػركاء اػػق 

 مكاجهم الغير حسف ال يم.
بمكاااػم  –  ككػاف ع ػكاف الشػركم مسػجً  باسػمه  اككررتػه كبػاقق الشػركاء إ ا تكاق أحد الشركاء  .2

االحتفاظ بع كاف الشركم كاستعماله  إ ا تبيف أف ع كاف الشركم التسب شهرة تجاريػم   –المراقب 
 عكى أف تضاؼ ككمم  اكفاء  إلى الع كاف.

سػػـ التجػػاري بػػالع كاف لشػػركم التضػػامف أف تتاػػ  لهػػا اسػػما تجاريػػًا ااهػػًا عكػػى أف ياتػػرف نػػ ا اال .3
ال ي سجكت به كيدرج اق مطبكعاتها كمراس تها كاام كيربت عكى كاجهم مركزنا الػرئيس  ككػ  

 ارع لها إف كجد.
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 (16مادة )
ياػػدـ طكػػب التسػػجي  إلػػى المراقػػب مكقعػػًا مػػف جميػػع الشػػركاء  مرااػػًا بػػه ال سػػام األهػػكيم لعاػػد  .1

 –أك مػػػف يفكضػػػه مػػػف المػػػكظفيف التػػػابعيف لػػػه  –الشػػػركم كريا ػػػًا يكقعػػػه كػػػ  مػػػ هـ أمػػػاـ المراقػػػب 
كيجكز تكقيع  لؾ البياف أماـ اللاتب العدؿ أك أحد المحػاميف المػزاكليف  كيجػب أف يتضػمف كػ  

 مف العاد كالبياف ما يةتق:
 ع كاف الشركم  ماتر ًا باسمها التجاري إف كجد. .أ 
 أسماء الشركاء كمه م كج سيم كتاريخ مي د ك  م هـ كع كا ه. .ب 
 كز الرئيس لكشركم.المر  .ج 
 مادار رأس ماؿ الشركم  كقيمم حهم ك  شريؾ. .د 
 غايات الشركم. .ق 
 مدة الشركم  إف كا ت محددة. .ك 
 أسـ المفكض أك المفكضيف باإلدارة كالتكقيع ع ها إ ا عي كا اق العاد كمدم ه حياتهـ. .ز 
ه  أك الكضػػع الػػ ي تػػؤكؿ إليػػم الشػػركم اػػق حالػػم كاػػاة أحػػد الشػػركاء أك إا سػػه أك الحجػػر عكيػػ .ح 

 كااتهـ جميعًا.
 أي بياف تار يتفق الشركاء جميعًا عكى إدراجه. .و 
ا ؿ امسم عشر يكمًا مف تاريخ تاديـ الطكب إليه بالابكؿ  إ ا تبيف له  –يهدر المراقب قرار   .2

أف عاد الشركم ال ياالف ن ا الاا كف أك الاكا يف المعمكؿ بهػا أك ال ظػاـ العػاـ  أمػا إ ا تبػيف لػه 
كيػه أف يطكػب إلػى الشػركاء اػ ؿ امسػم عشػر يكمػا مػف تػاريخ تاػديـ الطكػب إليػه ا ؼ  لؾ اع

برسالم مسجكم مع عكـ الكهكؿ إزالػم الماالفػم اػ ؿ ر رػيف يكمػا مػف تػاريخ اسػت مهـ الرسػالم  
اػػم ا قػػامكا بػػ لؾ عكػػى المراقػػب أف يهػػدر قػػرار  بابػػكؿ تسػػجي  الشػػركم اػػكر إابػػار  بػػ لؾ  كا  ا لػػـ 

ى المراقػػب أف يهػػدر قػػرارا مسػػببا بػػالراض كيعػػد راضػػًا ضػػم يًا م ضػػق الميعػػاد ياكمػػكا بػػ لؾ اعكػػ
 -المشػػػار إليػػػه دكف أف يهػػػدر المراقػػػب قػػػرارًا  كيجػػػكز االعتػػػراض عكػػػى قػػػرار راػػػض التسػػػجي   

لدم الكزير  ا ؿ ر ريف يكمًا مف است ـ الشػركاء لكاػرار المرسػ  إلػيهـ  –الهريح أك الضم ق 
بعكـ الكهكؿ  أك مف تاريخ ا تهاء الميعػاد المحػدد لكمراقػب إلهػدار  بالبريد المسج  المهحكب

 قرار .
يهػػدر الػػكزير قػػرار  بشػػةف االعتػػراض اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ قيػػد  بسػػج  االعتراضػػات  .3

بالكزارة  كيجب أف يككف الراض مسببًا  كيعد راضًا ل عتراض مضق الميعاد دكف هدكر قػرار 
الهػريح  -محكمم العدؿ العكيػا عكػى قػرار الػكزير بػراض االعتػراض  بشة ه  كيجكز الطعف أماـ

ا ؿ ستيف يكمًا مف تاريخ اسػت ـ الشػركاء لكاػرار المرسػ  إلػيهـ بالبريػد المسػج   –أك الضم ق 
 المهحكب بعكـ الكهكؿ  أك مف تاريخ ا تهاء الميعاد المحدد لهدكر قرار الكزير.
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بعػػد سػداد الشػركاء الرسػـ الماػػرر   –زير أك بحكػـ  هػائق بمكاااػم المراقػػب أك الػك  –يػتـ التسػجي   .4
 كياكـ المراقب ب شر تسجي  الشركم اق الجريدة ا ؿ ر ريف يكمًا مف تاريخ سداد الرسـ.

 (17مادة )
يهػػدر المراقػػب شػػهادة تسػػجي  الشػػركم  كيتعػػيف كضػػعها اػػق مكػػاف ظػػانر بػػالمركز الػػرئيس لكشػػركم  

 كم إف كجد.كهكرة ضكئيم م ها اق ك  ارع لكشر 
 (18مادة )

يجكز لشركم التضامف أف ت شئ لها اركعًا اق أمالف متعددة  عكى أف يتـ قيػد الفػرع اػق مكتػب  .1
التسػػجي  الػػ ي ياػػع اػػق محااظتػػه بمكاااػػم المراقػػب مع إيػػداع هػػكرة مسػػتارجم مػػف عاػػد تةسػػيس 

 الشركم لدم ن ا المكتب ا ؿ ر ريف يكمًا مف تاريخ إ شاء الفرع.
ر اػػق هػػكرة عاػػد التةسػػيس اسػػـ مكتػػب التسػػجي  الػػ ي سػػجكت ايػػه الشػػركم كتػػاريخ يجػػب أف يػػ ك .2

التسػجي   كمػا يكػػـز أف يػكدع اػق مكتػػب التسػجي  الػ ي يتبعػػه الفػرع   مػا ج مػػف التكقيػع الاطػػق 
 لممر  الشركم بال سبم له ا الفرع.

ميػم عكػى ياكـ المراقب باإلع ف عػف تةسػيس الفػرع ب شػر  اػق الجريػدة كاػق إحػدم الهػحف اليك  .3
  فام الشركم.

 الفه  الرا ق
 ع قم الشركاء ببعضهـ كبالغير

 (19مادة )
عاد شركم التضامف نك ال ي يحدد حاكؽ الشركاء كااللتزامات المترتبم عكيهـ  كم ها تكزيع األررػاح 
كالاسائر  كا  ا لػـ يػ ص العاػد عكػى نػ ا التكزيػع  ايػتـ تكزيعهػا بػيف الشػركاء ب سػبم حهػم كػ  مػ هـ 

 رأسماؿ الشركم.اق 
 (21مادة )

لكشػػركاء اػػق شػػركم التضػػامف االتفػػاؽ عكػػى تغييػػر حاػػكقهـ كالتزامػػاتهـ أك تعػػديكها التػػق ترتبػػت عكػػيهـ 
بمكجػػب عاػػد الشػػركم أك أي كرياػػم أاػػرم كيشػػترو اػػق  لػػؾ تسػػجي  ك شػػر أي  اتجػػا  بعضػػهـ بعضػػ

 تغيير أك تعدي  كااا ألحكاـ ن ا الاا كف.
 (21مادة )

يؾ اق شركم التضامف الاياـ بةي عمػ  مػف األعمػاؿ التاليػم دكف مكاااػم اطيػم مسػبام ال يجكز لكشر 
 مف باقق الشركاء:

 االتفاؽ مع الشركم لكاياـ بةي عم  لها مهما كاف  كعه. .1
 االتفاؽ مع أي شاص إ ا كاف مكضكع االتفاؽ يدا  ضمف غايات الشركم كأعمالها. .2
 لحسابه الااص أك لحساب الغير. ممارسم أي عم  ي ااس به الشركم سكاء مارسه .3
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االشتراؾ اق شركم أارم تمارس أعمااًل مماركم أك مشابهم ألعماؿ الشركم  أك الاياـ بمدارة تكػؾ  .4
 الشركات كال تشم  ن   المادة مجرد المسانمم اق الشركات المسانمم.

 (22مادة )
تضػػػػامف مسػػػػؤكال ( مػػػػف نػػػػ ا الاػػػػا كف يعػػػػد الشػػػػريؾ اػػػػق شػػػػركم ال23مػػػػع مراعػػػػاة أحكػػػػاـ المػػػػادة ) .1

بالتضامف مع سائر شركائه عف الديكف كااللتزامات التق ترتبت عكى الشركم أر اء كجكد  شػريكًا 
ايهػػػػا  كمػػػػا يهػػػػبح كررتػػػػه بعػػػػد كااتػػػػه اػػػػق حػػػػدكد تركتػػػػه مسػػػػئكليف بالتضػػػػامف عػػػػف تكػػػػؾ الػػػػديكف 

 كااللتزامات إلى أف تكاى ن   الديكف.
بةلفػػاظ أك بكتابػػه أك تهػػرؼ  أك سػػمح كػػ  مػػف ا تحػػ  هػػفم الشػػريؾ اػػق شػػركم التضػػامف سػػكاء  .2

لكغير عف عكػـ م ػه بمظهػار  كػ لؾ  يكػكف مسػئكاًل تجػا  كػ  مػف أهػبح دائ ػًا لكشػركم اعتاػادًا م ػه 
 بهحم اإلدعاء.

 (23مادة )
عكػػى دائ ػػق الشػػركم مطالبتهػػا بالكاػػاء بالػػديف كالحهػػكؿ عكػػى حكػػـ ضػػدنا قبػػ  الت فيػػ  عكػػى أمػػكاؿ 

 الشريؾ الااهم.
 (24مادة )

ريؾ اق شركم التضامف اال سحاب بمرادته الم فردة مف الشػركم إ ا كا ػت غيػر محػددة المػدة  لكش .1
 كيترتب عكى  لؾ التالق :

أف يبكا المراقب كالشركاء اآلاريف اق الشركم  إشػعارًا اطيػًا بالبريػد المسػج  يتضػمف رغبتػه  .أ 
 شػر المراقػب إع  ػًا باال سحاب مف الشركم  كيسري ن ا الحكػـ اعتبػارًا مػف اليػكـ التػالق مػف 

ب لؾ اق هحيفتيف يػكميتيف عكػى األقػ  عكػى  فاػم الشػريؾ الم سػحب  كال يحػتج باال سػحاب 
 عكى الغير إال مف ن ا التاريخ. 

أف يظػػػ  الشػػػريؾ الم سػػػحب مسػػػئكاًل بالتضػػػامف مػػػع بػػػاقق الشػػػركاء اػػػق الشػػػركم عػػػف الػػػديكف  .ب 
ام ًا لها بةمكاله الشاهيم مع بػاقق كااللتزامات التق ترتبت عكيها قب  ا سحابه م ها كيعد ض

 الشركاء كااًا ألحكاـ الاا كف.
أف يكػكف مسػئكاًل تجػا  الشػركم كالشػػركاء البػاقيف ايهػا عػف أي ضػػرر لحػق بهػا أك بهػـ بسػػبب  .ج 

 ا سحابه مف الشركم  كالتعكيض عف  لؾ.
تكػػؾ إ ا كا ػػت شػػركم التضػػامف لمػػدة محػػددة  اػػ  يجػػكز ألي شػػريؾ ايهػػا اال سػػحاب م هػػا اػػ ؿ  .2

 المدة إال بارار مف المحكمم.
( مػف نػ   المػادة 2-1يترتب عكى الشػركاء البػاقيف اػق الشػركم اػق حػاؿ تطبيػق أحكػاـ الب ػديف ) .3

جػػراء التغيػػرات الضػػركريم عكػػى أكضػػاعها كااػػػًا  إجػػراء التعػػدي ت ال زمػػم عكػػى عاػػد الشػػػركم  كا 
 ألحكاـ ن ا الاا كف.
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( مػف نػ   المػادة  ككا ػت الشػركم مكك ػه 1اـ الب ػد )كاق حالػم ا سػحاب أحػد الشػركاء كااػًا ألحكػ .4
مػف شاهػيف ار ػيف  اػ  يػؤدي  لػؾ إلػى حػػ  الشػركم  كللػف يترتػب عكػى الشػريؾ البػاقق إداػػاؿ 
شريؾ جديد أك ألرر عكضًا عف الشريؾ الم سحب ا ؿ ر رم أشهر مف تاريخ اال سحاب  كا  ا 

 لـ يتـ  لؾ ا ؿ ن   المدة تح  الشركم حكمًا.
 (25) مادة

يجكز ألحد الشركاء أف يطكب الحكـ بح  الشركم لعدـ كاػاء شػريؾ تاػر أك ألرػر بمػا تعهػد بػه   .1
 أك إ ا بيف لكمحكمم كجكد أسباب اطيرة تسكغ  لؾ كيككف باطً  ك  اتفاؽ ياضق بغير  لؾ.

كيجػكز لكشػػركاء أف يطكبػكا الحكػػـ بػػماراج شػريؾ تلػػكف تهػرااته ممػػا يمكػػف اعتبػار  سػػببًا مسػػكغًا  .2
 لح  الشركم  عكى أف تباى الشركم قائمم بيف الباقيف.

 (26مادة )
 يجكز لكشريؾ أف ي زؿ عف حهته ألي شريؾ تار إال إ ا  ص عاد الشركم عكى غير  لؾ.. 1
ال يجكز لكشريؾ ال زكؿ عف حهته اق الشركم إلى غير الشركاء إال بمكاااػم جميػع الشػركاء أك  .2

 عاد الشركم. بمكااام األلرريم الم هكص عكيها اق
مػػػف نػػػ   المػػػادة كجػػػب الايػػػاـ  2  1كعكػػػى أيػػػم حػػػاؿ إ ا  ػػػزؿ الشػػػريؾ عػػػف حهػػػته حسػػػب الب ػػػد  .3

 بمجراءات التسجي  كال شر كاق أحكاـ ن ا الاا كف.
إ ا  زؿ أحد الشركاء عػف حهػته اػ  يبػرأ مػف ديػكف الشػركم السػابام عكػى  زكلػه قبػ  دائ يهػا إال  .4

 المعمكؿ بها اق شةف حكالم الديف. إ ا أقركا ن ا ال زكؿ كااًا لكاكاعد
 (27مادة )

كػػ  اتفػػاؽ عكػػى جػػكاز ال ػػزكؿ عػػف الحهػػص دكف قيػػد يعػػد بػػاطً   كمػػع  لػػؾ يجػػكز لكشػػريؾ أف  .1
ي ػزؿ إلػى الغيػر عػف الحاػكؽ المتعكاػم بحهػته أك جػزء م هػا  كال يكػكف لهػ ا ال ػزكؿ أرػر إال بػيف 

 طرايه.
كم التضامف دكف مكااام الشركاء اآلاريف أك إ ا  زؿ أحد الشركاء إلى الغير عف حهته اق شر  .2

األغكبيػػم المبي ػػم اػػق عاػػد الشػػركم  اػػمف نػػ ا ال ػػزكؿ يكػػكف غيػػر  ااػػ  اػػق حػػق الشػػركم كدائ يهػػا 
كالشػػػػركاء اآلاػػػػريف كال يحػػػػق لمػػػػف تػػػػـ ال ػػػػزكؿ لػػػػه التػػػػدا  اػػػػق إدارة الشػػػػركم أك اإلطػػػػ ع عكػػػػى 

 حساباتها كدااترنا.
راح التق تستحق لكشػريؾ المت ػازؿ كاػق حسػاب األررػاح يحق لمف تـ ال زكؿ له قبض حهم األر  .3

المتفػػق عكيػػه بػػيف الشػػركاء  كمػػا يحػػق لػػه اػػق حالػػم حػػ  الشػػركم أف يةاػػ  مػػف مكجػػكدات الشػػركم 
الحهم التق تستحق لكشريؾ المت ازؿ كلكتحاق مف مادار تكؾ الحهم يحػق لػه أف يحهػ  عكػى 

 حساب التهفيم اعتبارًا مف تاريخ ح  الشركم. 
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 (28مادة )
يجػػكز ضػػـ شػػريؾ أك ألرػػر إلػػى شػػركم التضػػامف بمكاااػػم جميػػع الشػػركاء ايهػػا إال إ ا  ػػص عاػػد  .1

الشركم عكى غير  لؾ  كيهبح الشريؾ الجديد مسئكاًل عف الديكف كااللتزامات التػق ترتبػت عكػى 
 الشركم بعد ا ضمامه إليها  كضام ًا لها بةمكاله الااهم.

عكػػػى أي شػػريؾ جديػػػد ي ضػػػـ إلػػػى الشػػػركم ب ػػػزكؿ أحػػػد  ( مػػػف نػػػ   المػػػادة1تسػػري أحكػػػاـ الب ػػػد ) .2
 الشركاء له عف حهته اق الشركم  أك أي جزء م ها.

 (29المادة )
تباى شركم التضامف قائمم كيستمر كجكدنا اق حالم كاػاة أحػد الشػركاء ايهػا  مػا لػـ يػ ص عاػد  .1

 ر  لؾ.الشركم أك أي عاد تار كقعه جميع الشركاء قب  كااة أحد الشركاء ايها عكى غي
ي ضػػـ مػػف يرغػػب مػػف كررػػم الشػػريؾ المتػػكاى إلػػى الشػػركم كػػ  ب سػػبم مػػا تؿ إليػػه مػػف حهػػم   .أ 

مكررػػػم بهػػػفم شػػػركاء متضػػػام يف إ ا كػػػا كا ممػػػف تتػػػكاار اػػػيهـ الشػػػركو الكاجػػػب تكاارنػػػا اػػػق 
 الشريؾ المتضامف كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف.

الاا ك يم  ي ضـ إلى الشػركم بهػفم إ ا كاف بيف كررم الشريؾ المتكاى قاهر  أك ااقد  لألنكيم  .ب 
 شريؾ مكهى  كتتحكؿ الشركم حكمًا إلى شركم تكهيم بسيطم.

إ ا استمرت شركم التضامف اق العم  بعد كاػاة أي مػف الشػركاء ايهػا دكف أف يكػكف اػق عاػدنا  .2
أك اػق أي عاػد تاػػر كقعػه جميػػع الشػركاء قبػػ  كاػاة الشػريؾ  ػػص هػريح بم ػػع اسػتمرار قيامهػػا  

كى  لؾ الكجه  ا  تسةؿ تركم الشريؾ المتكاى عف أي مف الػديكف كااللتزامػات التػق كاستمرت ع
 ترتبت عكى الشركم بعد كااته.

 (31مادة )
ياػػػدر  هػػػيب الشػػػريؾ الػػػ ي ياػػػرج مػػػف الشػػػركم أك كررتػػػه بحسػػػب قيمػػػم حهػػػته يػػػـك كقػػػكع مػػػا يسػػػكغ 

حالػػػم عػػػدـ رغبػػػتهـ اػػػق  اركجػػػه أك كااتػػػه  كيػػػداع نػػػ ا ال هػػػيب  اػػػدًا  كال يكػػػكف لػػػه أك لككررػػػم اػػػق
اال ضػػماـ لكشػػركم  هػػيب ايمػػا يسػػتجد بعػػد  لػػؾ مػػف حاػػكؽ لكشػػركم إال باػػدر مػػا تلػػكف نػػ   الحاػػكؽ 

  اتجم عف عمكيات سابام عكى أسباب اركجه  ما لـ ي ص عاد الشركم عكى غير  لؾ.
 (31مادة )

طابق إا سػه عكػى  إ ا أاكس أحد الشركاء اق شركم التضامف يككف لدائ ق الشركم حق االمتياز اق
 ديك ه الااهم  أما إ ا أاكست الشركم  اتعطى ديكف دائ يها حق االمتياز عكى ديكف الشركاء.
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 الفه  الرالث
 إدارة شركم التضامف

 (32مادة )
يحق لل  شػريؾ أف يشػترؾ اػق إدارة شػركم التضػامف  مػا لػـ يحػدد الشػركاء اػق عاػد الشػركم أك  .1

دارتهػػػػا كالتكقيػػػػع ع هػػػػا  كهػػػػ حياتهـ  كعكػػػػى الشػػػػاص اػػػػق عاػػػػد مسػػػػتا  أسػػػػماء المفكضػػػػيف بم
المفكض أف ياكـ بةعماؿ الشركم كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف كالكػكائح الهػادرة بمكجبػه  كاػق حػدكد 
اله حيات المفكضم إليه  كالحاكؽ المم كحم له اق عاػد الشػركم  كال يجػكز لػه تااضػق مكااػةة 

 اام الشركاء.أك أجر عف عمكه اق إدارة الشركم إال بمكا
ك  مفكض بمدارة شركم التضامف كالتكقيع ع ها يعد ممرً  عف الشركم كتكتػـز الشػركم باألعمػاؿ  .2

 التق ياـك بها بال يابم ع ها  كباآلرار المترتبم عكى ن   األعماؿ.
 (33مادة )

 عكى الشاص المفكض بمدارة شركم التضامف  سكاء كاف شريكًا ايها أـ لـ يكف: .1
اػػػ ص  كأف يحػػػااي عكػػػى حاكقهػػػا كيراعػػػق أف ياػػػكـ بالعمػػػ .أ    لهػػػالح الشػػػركم بكػػػ  أما ػػػم كا 

مهالحها  كأف يب ؿ مف الع ايم اق تدبير مهػالحها مػا يب لػه اػق تػدبير مهػالحه الااهػم  
 كأف يمت ع عف أي  شاو يكحق الضرر بالشركم.

 أف ياػػدـ لكشػػركاء ايهػػا حسػػابات هػػحيحم عػػف أعمػػاؿ الشػػركم كمعككمػػات كاايػػم ع هػػا بهػػكرة .ب 
دكريػػم م اسػػبم كككمػػا طكػػب الشػػركاء أك أي مػػ هـ مرػػ  تكػػؾ الحسػػابات كالمعككمػػات كالبيا ػػات 

 م ه.
يتحمػػ  الشػػاص المفػػكض بػػمدارة شػػركم التضػػامف مسػػئكليم ضػػماف أي ضػػرر يكحاػػه بالشػػركم أك  .2

يكحػػق بهػػا بسػػبب إنمالػػه أك تاهػػير  كتسػػال نػػ   المسػػئكليم با اضػػاء رػػ ث سػػ كات عكػػى ا تهػػاء 
 الشركم ألي سبب مف األسباب. عمكه اق إدارة

 (34مادة )
عكػػى الشػػاص المفػػكض بػػمدارة الشػػػركم  أف ياػػدـ لكشػػركاء ايهػػا اػػػ ؿ مػػدة ال تزيػػد عكػػى ر رػػػم  .1

 أشهر مف ا تهاء عمكه اق إدارة الشركم :
حسػػابًا عػػػف كػػػ  م فعػػػم  اديػػػم أك عي يػػػم أك حاػػكؽ حهػػػ  عكيهػػػا أك حازنػػػا مػػػف أي عمػػػ  أك  .أ 

أر اء إدارته لكشركم كاحتفي بها ل فسه  بما اػق  لػؾ أيػم م ػااع تهرؼ يتعكق بالشركم قاـ به 
مف  لؾ الابي  حه  عكيها  تيجػم السػتغ له ع ػكاف الشػركم أك أسػمها أك ع متهػا التجاريػم 
أك شػػهرتها  ممػػا يترتػػب عكيػػه رد تكػػؾ الم ػػااع لكشػػركم بكامػػ  ماػػدارنا أك قيمتهػػا مػػع ضػػماف 

  لؾ.الضرر ال ي قد يكحق بالشركم مف جراء 
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حسابًا عف أيم أمكاؿ أك مكجػكدات تعػكد لكشػركم أقػدـ عكػى كضػعها تحػت تهػراه كاسػتعمكها  .ب 
أك استغكها  أك قهد استغ لها لم فعته الشاهيم كعكيه أف يعيد تكؾ األمكاؿ أك المكجكدات 

 لكشركم مع ضماف قيمم ما لحق بها مف ضرر.
( مػػػف نػػػ ا 33( مػػػف المػػػادة )2د )ال تسػػػري أحكػػػاـ سػػػاكو المسػػػئكليم الم هػػػكص عكيهػػػا اػػػق الب ػػػ .2

الاػػػا كف عكػػػى األاعػػػاؿ الم هػػػكص عكيهػػػا اػػػق نػػػ   المػػػادة  كال يم ػػػع  لػػػؾ مػػػف تحميػػػ  مرتلبهػػػا 
 مسئكليم جزائيم بماتضى قا كف تار.

 (35مادة )
 ال يجكز لكشريؾ غير المفكض بادارة الشركم أف يتدا  اق إدارتها. .1
تكتـز الشركم به ا العم  ما لـ يجز  الشركاء  إ ا قاـ الشريؾ غير المفكض بعم  باسـ الشركم ال .2

كللػػػف تكتػػػـز الشػػػركم تجػػػا  الغيػػػر حسػػػف ال يػػػم بهػػػ ا العمػػػ   كتعػػػكد عكػػػى نػػػ ا الشػػػريؾ بالمطالبػػػم 
 بالتعكيض عف جميع األضرار التق لحات أك قد تكحق بها مف جراء ن ا العم .

 
 
 
 (36مادة )

ايهػػػا كمعي ػػػًا اػػػق عاػػػد الشػػػركم بتكػػػؾ إ ا كػػػاف الشػػػاص المفػػػكض بػػػمدارة شػػػركم التضػػػامف شػػػريكًا  .1
الهػػفم  ايجػػكز عزلػػه مػػف إدارتهػػا بمكاااػػم جميػػع الشػػركاء  دكف مكاااػػم الشػػريؾ المػػػدير  إال إ ا 

  ص عاد الشركم عكى غير  لؾ.
يجكز عزؿ الشريؾ المفكض باإلدارة بارار مف أغكبيم الشركاء إ ا كاف معي ًا اػق عاػد مسػتا  أك  .2

 كاف مف غير الشركاء.
عػزؿ الشػريؾ المفػكض باػرار يهػدر عػف المحكمػم ب ػاء عكػى طكػب أحػد الشػركاء إ ا رأت يجكز  .3

 المحكمم سببًا مسكغًا يبرر العزؿ.
ال يترتػب عكػى عػػزؿ الشػاص المفػػكض بػمدارة شػػركم التضػامف اػػق أي مػف الحػػاالت الػكاردة اػػق  .4

 ( مف ن   المادة ح  الشركم.3  2  1الب كد )
 (37مادة )

ل فاػػات كالمهػػاريف التػػق يتلبػػدنا الشػػاص المفػػكض بمدارتهػػا أر ػػاء قيامػػه تتحمػػ  شػػركم التضػػامف ا
بتسػػيير أعمالهػػا  كمػػا تتحمػػ  مػػا يكحػػق بػػه مػػف ضػػرر بسػػبب قيامػػه بػػةي عمػػ  لمهػػكحم الشػػركم أك 

 لحمايم أمكالها كحاكقها  كلك لـ يحه  عكى مكااام الشركاء المسبام عكى  لؾ.
 (38مادة )
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تهػػرؼ قػاـ بػػه أي شػاص مفػػكض بمدارتهػا أك بػػةي مسػػت د تكتػـز شػػركم التضػامف بػػةي عمػ  أك  .1
 كقعه باسمها سكاء ألاف شريكًا اق الشركم أـ لـ يكف.

يعد الشاص المفكض بػمدارة الشػركم هػاحب مهػكحم كماػكاًل بالمااهػمم باسػـ الشػركم إال إ ا  .2
  ص عاد الشركم عكى غير  لؾ.

 (39مادة )
 تها اػػػق مركزنػػػا الػػػرئيس أك اػػػق أي محػػػ  تكتػػػـز شػػػركم التضػػػامف بحفػػػي دااترنػػػا كقيكدنػػػا كسػػػج .1

تمارس ايه أعمالها  كما تكتـز إ ا كاف رأسمالها عشرة تالؼ دي ار أرد ػق أك ألرػر أك مػا يعادلهػا 
بحفػػي داػػاتر كسػػج ت محاسػػبيم م ظمػػم بهػػكرة أهػػكليم  كللػػ  شػػريؾ قا ك ػػًا بالعمكػػم المتداكلػػم 

ًا بػػ لؾ مػػف أنػػ  الابػػرة كاالاتهػػاص ايهػػا اإلطػػ ع عكيهػػا ب فسػػه  أك بكاسػػطم مػػف يفكضػػه اطيػػ
 كالحهكؿ عكى  سخ أك هكرة م ها  كيعد باطً  أي اتفاؽ عكى غير  لؾ.

تكتـز شركم التضامف التػق يبكػا رأسػمالها مائػم ألػف دي ػار أرد ػق أك ألرػر أك مػا يعادلهػا بالعمكػم  .2
 بتعييف مدقق حسابات قا ك ق يكااق عكيه ألرريم الشركاء. قا ك اً  المتداكلم

 
 الفه  الرابع

 ا اضاء شركم التضامف كتهفيتها
 (41مادة )

 ت اضق شركم التضامف اق أي مف الحاالت التاليم :
 اتفاؽ الشركاء جميعهـ عكى ح  الشركم أك دمجها اق شركم أارم. .1
ا تهاء المػدة المحػددة لكشػركم سػكاء ألا ػت المػدة األهػكيم لهػا أـ التػق مػددت إليهػا باتفػاؽ جميػع  .2

 الشركاء.
 تهاء الغرض ال ي أسست مف أجكه.ا  .3
 ( مف ن ا الاا كف.24( مف المادة )4بااء شريؾ كاحد ايها  مع مراعاة ما كرد اق الب د ) .4
 شهر إا س الشركم  كاق ن   الحالم يترتب عكى إا س الشركم إا س الشركاء. .5
ر الشػػركم شػػهر إاػػ س أحػػد الشػػركاء ايهػػا أك بػػالحجر عكيػػه  مػػا لػػـ ياػػرر بػػاقق الشػػركاء اسػػتمرا .6

 بي هـ  ما لـ يكجد اق عاد الشركم ما يم ع  لؾ.
 هدكر حكـ قضائق. .7
 شطب تسجي  الشركم بارار مف المراقب بماتضى أحكاـ ن ا الاا كف. .8

 (41مادة )
ت ظر المحكمم اق ح  شركم التضامف  ب اًء عكى دعكم يادمها أحد الشركاء ك لؾ اػق أي مػف  .1

 الحاالت التاليم :
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عاػػد الشػػركم إاػػ اًل جكنريػػًا مسػػتمرًا  أك ألحػػق ضػػررًا جسػػيمًا بهػػا  تيجػػم إ ا أاػػ  أي شػػريؾ ب .أ 
 ارتلابه اطة اق إدارة شئك ها أك اق رعايم مهالحها أك المحااظم عكى حاكقها.

 إ ا لـ يعد ممك ًا استمرار الشركم اق أعمالها إال باسارة ألي سبب مف األسباب. .ب 
م هػػػا بحيػػث أهػػػبحت الجػػدكم م تفيػػػم مػػػف  إ ا اسػػرت الشػػػركم جميػػع أمكالهػػػا أك جػػزءا كبيػػػراً  .ج 

 استمرارنا.
 إ ا كقع أي ا ؼ بيف الشركاء  كأهبح استمرار الشركم معه متع رًا. .د 
إ ا أهػػػبح أي مػػػف الشػػػركاء عػػػاجزًا بشػػػك  دائػػػـ عػػػف الايػػػاـ بةعمالػػػه تجػػػا  الشػػػركم أك الكاػػػاء  .ق 

 بالتزاماتها.
( مف ن   المادة أف تارر ح  1لكمحكمم اق أي حالم مف الحاالت الم هكص عكيها اق الب د ) .2

الشركم  أك أف تارر بااءنػا كاسػتمرارنا اػق العمػ  بعػد إاػراج شػريؾ أك ألرػر م هػا إ ا كػاف  لػؾ  
يػػؤدي حسػػب تاػػديرنا إلػػى اسػػتمرار الشػػركم اػػق أعمالهػػا بهػػكرة طبيعيػػم تحاػػق مهػػكحم الشػػركم 

 كالشركاء الباقيف ايها كتحفي حاكؽ الغير.
 (42مادة )

م التضامف عف ممارسم أعمالها اعكى المفػكض بمدارتهػا أك أي شػريؾ ايهػا تبكيػا إ ا تكقفت شرك .1
المراقب ب لؾ ا ؿ مدة ال تزيد عكى ر رػيف يكمػًا مػف تػاريخ تكقفهػا  ككػ لؾ إ ا كهػ  إلػى عكػـ 
المراقب أف الشركم متكقفم عف ممارسػم أعمالهػا  اكػه إمهػاؿ الشػركم لكعػكدة إلػى ممارسػم أعمالهػا 

دنا لها أك أف يارر شػطب تسػجي  الشػركم  كا عػ ف  لػؾ اػق الجريػدة كاػق إحػدم ا ؿ مدة يحد
الهػػحف اليكميػػم عكػػى  فاػػم الشػػركم دكف أف ياػػ   لػػؾ بمسػػئكليم الشػػركم أك الشػػركاء ايهػػا عػػف 
التزاماتها  كالتزاماتهـ تجا  الغير  أك يؤرر عكى تكؾ االلتزامات حتى تػاريخ اإلعػ ف عػف شػطب 

 تسجي  الشركم.
ضرر مف قرار المراقب بشطب تسجي  شركم التضامف أف يطعف ايه لدم محكمم العدؿ ألي مت .2

العكيا ا ؿ ستيف يكمًا مف تاريخ  شر الارار اق الجريدة  كيكقف ت في  قرار الشطب ع د الطعف 
ايػػه  كيعػػد الحكػػـ الػػ ي تهػػدر  المحكمػػم اػػق نػػ ا الحالػػم  هائيػػًا كيترتػػب عكػػى المراقػػب  شػػر  اػػق 

 تبكيغه له.الجريدة بعد 
 (43مادة )

إ ا تةلفت شركم التضامف لمدة معي م كاسػتمرت اػق تعػاطق أعمالهػا بعػد ا تهػاء تكػؾ المػدة بػدكف  .1
اتفػػاؽ جديػػد  ايعػػد  لػػؾ اسػػتمرارًا لتكػػؾ الشػػركم كتظػػ  حاػػكؽ الشػػركاء كالتزامػػاتهـ كمػػا كا ػػت حػػيف 

 بي هـ.ا تهاء المدة المعي م بادر ما يتفق  لؾ كشركو الشركم المتفق عكيها 
عكػى الشػركاء إبػ غ المراقػػب باسػتمرار الشػركم اػػق أعمالهػا اػ ؿ امسػم عشػػر يكمػًا مػف ا تهػػاء  .2

ال تعرضكا لكعاكبم الم هكص عكيها اق المادة )  ( مف ن ا الاا كف.332مدة الشركم  كا 
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 (44مادة )
 تعد شركم التضػامف بعػد ا اضػائها ألي سػبب مػف األسػباب الم هػكص عكيهػا اػق نػ ا الاػا كف  .1

اػػق حالػػم تهػػفيم كتػػتـ تهػػفيم أمكالهػػا كتاسػػيمها بػػيف الشػػركاء كااػػًا لمػػا نػػك متفػػق عكيػػه اػػق عاػػد 
الشركم أك اق أي كريام مكقعم مف جميع الشػركاء  اػم ا لػـ يكجػد  لػؾ االتفػاؽ اتتبػع اػق تهػفيم 

 الشركم كتاسيـ أمكالها بيف الشركاء أحكاـ ن ا الاا كف.
لتهػػػفيم بشاهػػػيتها االعتباريػػػم إلػػػى أف تػػػتـ تهػػػفيتها تحػػػتفي شػػػركم التضػػػامف المكجػػػكدة تحػػػت ا .2

لػػى المػػدم ال زمػػيف لكتهػػفيم كإلجراءاتهػػا  كت تهػػق سػػكطم المػػدير المفػػكض بػػمدارة  ك لػػؾ بالاػػدر كا 
أعمػػاؿ الشػػركم اػػق نػػ   الحالػػم سػػكاء كػػاف مػػف الشػػركاء أك مػػف غيػػرنـ  كيجػػب أف يضػػاؼ إلػػى 

 م(.ع كاف الشركم ا ؿ مدة تهفيتها عبارة )تحت التهفي
 (45مادة )

إ ا كا ت تهفيم شركم التضامف ااتياريػم باتفػاؽ جميػع الشػركاء  ايعػيف المهػفق  كيحػدد أجػر  مػف 
قػػبكهـ  اػػم ا ااتكفػػكا عكػػى  لػػؾ يػػتـ تعيػػيف المهػػفق كتحديػػد أجػػر  مػػف قبػػ  المحكمػػم ب ػػاء عكػػى طكػػب 

قضػائق ايػتـ تعيػيف  الشركاء أك أي م هـ  كأمػا إ ا كا ػت الشػركم قػد ا اضػت بحكػـ الاػا كف أك باػرار
مػػف قبػػ  المحكمػػم كاػػق جميػػع األحػػكاؿ يجػػكز لكمحكمػػم ب ػػاء عكػػى طكػػب أحػػد   المهػػفق كتحديػػد أجػػر 

الشػػركاء كألسػػباب مسػػكغم أف تاضػػق بعػػزؿ المهػػفق  ككػػ  قػػرار أك حكػػـ بعػػزؿ المهػػفق يجػػب أف 
كاء يشتم  عكى تعييف مف يح  محكه  كيجب  شر اسـ المهفق كطريام التهفيم التػق حػددنا الشػر 

 أك حددتها المحكمم اق الجريدة كاق هحيفتيف يكميتيف عكى  فام الشركم.
 (46مادة )

عكى مهفق شركم التضامف أف يبدأ عمكه بمعداد قائمم تتضمف أمػكاؿ الشػركم كمكجكداتهػا كأف  .1
يعم  عكى تحديد ما لها مف حاكؽ عكى الغير كما عكيها مف التزامات كال يحق له أف ي زؿ عػف 

 األمكاؿ كالمكجكدات كالحاكؽ أك يتهرؼ بها إال بمكااام مسبام مف جميع الشركاء.أي مف ن   
لػػيس لكمهػػفق أف يمػػارس أي عمػػ  جديػػد مػػػف أعمػػاؿ الشػػركم أك باسػػمها إال مػػا كػػاف الزمػػػًا أك  .2

 ضركريًا إلتماـ عم  قامت به الشركم.
لتضػػػامف عػػػف يعػػػد المهػػػفق مسػػػئكاًل بهػػػفته الشاهػػػيم كا  ا تعػػػدد المهػػػفكف كػػػا كا مسػػػئكليف با .3

 ماالفم أحكاـ ن   المادة.
 (47مادة )

عكى المهفق التايد باإلجراءات الاا ك يم كالعمكيم لتهفيم شػركم التضػامف كااػًا ألحكػاـ نػ ا الاػا كف 
أك أي قا كف تار  بما اق  لػؾ تحهػي  الػديكف المسػتحام لكشػركم  كتسػديد الػديكف المسػتحام عكيهػا 

 لها.حسب األكلكيم الاا ك يم الماررة 
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 (48مادة )
عكى المهفق ع د اال تهاء مف تهفيم شركم التضػامف أف ياػدـ للػ  شػريؾ ايهػا حسػابًا اتاميػًا عػف 
األعمػػاؿ كاإلجػػراءات التػػق قػػاـ بهػػا اػػق سػػياؽ التهػػفيم  كياػػدـ  لػػؾ الحسػػاب إلػػى المحكمػػم إ ا كػػاف 

 سػػام مػػف  لػػؾ  ها كأسػػباب المهػػفق قػػد عػػيف مػػف قبكهػػا  كيبكػػا المراقػػب اػػق جميػػع حػػاالت التهػػفيم
 الحساب  لثع ف عف تهفيم الشركم اق الجريدة.
 (49مادة )

تتبػػػع األحكػػػاـ كالاكاعػػػد التاليػػػم اػػػق تسػػػكيم الحاػػػكؽ بػػػيف الشػػػركاء بعػػػد ا اضػػػاء شػػػركم التضػػػامف  .1
ككضػػػعها تحػػػت التهػػػفيم  كتسػػػتعم  أمكالهػػػا كمكجكداتهػػػا اػػػق تسػػػكيم تكػػػؾ الحاػػػكؽ كااللتزامػػػات 

مكاؿ التق قدمها الشركاء ألغػراض تكػؾ التسػكيم ككجػزء م هػا كااػًا المترتبم عكيها بما اق  لؾ األ
 لكترتيبات التاليم:

  فاات التهفيم كأتعاب المهفق. .أ 
 المبالا المستحام عكى الشركم لكعامكيف ايها. .ب 
 المبالا المستحام عكى الشركم لكازي م العامم. .ج 
 الديكف المستحام عكى الشركم لغير الشركاء ايها. .د 
 مها الشركاء لكشركم كلـ تلف جزءًا مف حهههـ اق رأس مالها.الاركض التق قد .ق 
حسػب  أك اسػارتها ي ػاؿ كػ  شػريؾ مػف الػررح كيتحمػ  مػف الاسػارة  بمػا اػق  لػؾ ررػح التهػفيم .2

ال سبم المتفق عكيها كالمحددة اق عاد الشركم  كا  ا لـ ي ص العاد عكى نػ   ال سػبم  ايػتـ تكزيػع 
 هـ اق رأس الماؿ.األرراح كالاسائر ب سبم حهم ك  م 

ياسػػػـ مػػػا تباػػػى بعػػػد  لػػػؾ مػػػف أمػػػكاؿ الشػػػركم كمكجكداتهػػػا بػػػيف الشػػػركاء كػػػ  ب سػػػبم حهػػػته اػػػق  .3
 رأسمالها.

 الباب الرا ق
 شركم التكهيم البسيطم

 (51مادة )
تتةلف شركم التكهيم البسيطم مف الفئتيف التاليتيف مف الشركاء كتدرج كجكبًا أسماء الشركاء اق ك  

 شركم:م هما اق عاد ال
الشػػركاء المتضػػام كف : كنػػـ الػػ يف يتكلػػكف إدارة الشػػركم كممارسػػم أعمالهػػا  كيكك ػػكف مسػػئكليف  .1

 بالتضامف عف ديكف الشركم كااللتزامات المترتبم عكيها اق أمكالهـ الااهم.
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الشركاء المكهكف : كنـ الػ يف يسػانمكف اػق رأس مػاؿ الشػركم دكف أف يحػق لهػـ إدارة الشػركم  .2
لها كيككف ك  م هـ مسئكاًل عف ديكف الشركم كااللتزامػات المترتبػم عكيهػا بماػدار أك ممارسم أعما

 حهته اق رأس ماؿ الشركم.
 (51مادة )

ال يشتم  ع كاف شركم التكهيم البسيطم إال عكى أسػماء الشػركاء المتضػام يف كا  ا لػـ يكػف ايهػا إال 
كال يجػػػكز أف يػػ كر اسػػػـ أي شػػريؾ كاحػػػد متضػػامف ايجػػػب أف تضػػاؼ عبػػػارة )كشػػركا ( إلػػػى اسػػمه  

شريؾ مكهق اق ع كاف الشركم  ام ا  كػر ب ػاء عكػى طكبػه أك عكمػه بػ لؾ ام ػه يهػبح مسػئكاًل عػف 
ديكف الشػركم كااللتزامػات التػق ترتبػت عكيهػا كشػريؾ متضػامف تجػا  الغيػر ممػف يكػكف قػد اعتمػد اػق 

 تعامكه مع الشركم عكى  لؾ بحسف  يم.
 (52مادة )

مكهػػى أف يتػػدا  اػػق إدارة شػػئكف شػركم التكهػػيم البسػػيطم كلػػيس لػػه سػػكطم ال يجػكز لكشػػريؾ ال .1
إلزامها  كلك بمكجب ككالم  إ ما يجكز له أف يطكػع عكػى دااترنػا كحسػاباتها كالسػج ت الااهػم 
بالارارات المتا ة اق أر اء إدارتها كأف يستكضح عف حالتها كأمكرنا كيتداكؿ كالشركاء اآلاػركف 

 بشة ها.
شريؾ المكهى اق إدارة شػئك ها ايكػكف مسػئكاًل عػف جميػع الػديكف كااللتزامػات التػق كا  ا تدا  ال .2

تحمكتها الشركم أر اء تداكه اق إدارتها كة ه شريؾ متضامف عكى أ ه ال يعد مػف أعمػاؿ التػدا  
 مراقبم تهراات مديري الشركم كتاديـ اآلراء إليهـ.

 (53مادة )
كهػػػيم البسػػػيطم  ك لػػػؾ بمكاااػػػم جميػػػع الشػػػركاء يجػػػكز قبػػػكؿ شػػػريؾ متضػػػامف جديػػػد اػػػق شػػػركم الت

 المتضام يف كاألغكبيم العدديم الماللم ألغكبيم حهص الشركاء المكهيف اق رأسماؿ الشركم.
 (54مادة )

يجػػػػكز لكشػػػػريؾ المكهػػػػق أف ي ػػػػزؿ عػػػػف حهػػػػته إلػػػػى شػػػػاص تاػػػػر بمكاااػػػػم الشػػػػركاء المتضػػػػام يف 
لػػه شػػريكًا مكهػػيًا اػػق الشػػركم إال إ ا كااػػػق كاألغكبيػػم العدديػػم لكشػػركاء المكهػػيف كيهػػبح المت ػػػازؿ 

جميع الشركاء المتضام يف كاألغكبيم العدديم لكشركاء المكهيف عكػى أف يػدا  شػريكًا متضػام ًا اػق 
 الشركم.

 (55مادة )
يفه  اق أي ا ؼ ياع اق إدارة شركم التكهػيم البسػيطم بمجمػاع الشػركاء المتضػام يف كاألغكبيػم 

 ايها. العدديم لكشركاء المكهيف
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 (56مادة )
ال يجػػكز إجػػراء أي تغييػػر أك تعػػدي  اػػق عاػػد شػػركم التكهػػيم البسػػيطم  إال بمكاااػػم جميػػع الشػػركاء 

 المتضام يف  كاألغكبيم العدديم لكشركاء المكهيف ايها.
 (57مادة )

ال تح  شػركم التكهػيم البسػيطم بػما س الشػريؾ المكهػى  أك إعسػار  أك كااتػه أك اادا ػه أنكيتػه أك 
 ابته بعجز دائـ.إه

 (58مادة )
تطبق عكى شركم التكهيم البسيطم األحكاـ التق تطبق عكى شركم التضامف الم هكص عكيها اػق 

  ص اق ن ا الباب. ايهان ا الاا كف  ك لؾ اق الحاالت التق لـ يرد 
 

 الباب الرالث
 شركم المحاهم

 (59مادة )
أعمالهػػا شػػريؾ ظػػانر يتعامػػ  مػػع شػػركم المحاهػػم شػػركم ت عاػػد بػػيف شاهػػيف أك ألرػػر يمػػارس  .1

 الغير  بحيث تلكف الشركم ماتهرة عكى الع قم الااهم بيف الشركاء.
 ال تتمتع شركم المحاهم بالشاهيم االعتباريػم كال تاضػع ألحكػاـ ال شػر كالتسػجي  كالتػرايص .2

جراءاتها    كيجكز إرباتها بيف الشركاء بجميع طرؽ اإلربات.كا 
 (61مادة )

أف شػػارؾ غيػػر  اػػق هػػفام تجاريػػم أف يشػػارؾ ايهػػا أشااهػػًا تاػػريف إال بمكاااػػم ال يجػػكز لمػػف سػػبق 
 الشركاء المحاهيف  ما لـ يكجد اتفاؽ ياضق بغير  لؾ.

 (61مادة )
ليس لكغير حق الرجكع إال عكى الشريؾ ال ي تعام  معه اق شركم المحاهم ام ا أقر الشػركاء ايهػا 

ى كجكدنػا بػيف الشػركاء  جػاز اعتبارنػا شػركم قائمػم بكجكد الشركم أك هدر ع هـ مػا يػدؿ الغيػر عكػ
 اعً   كيككف الشركاء ايها مسئكليف تجا   لؾ الغير عكى كجه التضامف.

 (62مادة )
ككيفيػػم تكزيػػع  هـكالتزامػػات يحػػدد عاػػد شػػركم المحاهػػم أغراضػػها كطرياػػم إدارتهػػا كحاػػكؽ الشػػركاء .1

دارة كأيػػػم أمػػػكر أاػػػرم يتفػػػق عكيهػػػا األررػػػاح كالاسػػػائر  كمػػػدم رقابػػػم الشػػػريؾ المحػػػاص عكػػػى اإل
 الشركاء.
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لكشريؾ المحاص الحهكؿ عكى بياف حسػابق عػف التهػفيم بعػد إ جازنػا  كعكػى بيػاف سػ كي إ ا  .2
 امتدت أللرر مف س م.

 
 (63مادة )

 التق ت اضق بها شركم التضامف.  فسها لطرؽ بات اضق شركم المحاهم  .1
بػػػه حسػػػاب اتػػػامق بػػػيف الشػػػركاء يتػػػكلى ال يعاػػػب ا اضػػػاء شػػػركم المحاهػػػم  تهػػػفيم  كا  مػػػا يعا .2

 تسكيته ع د ال زاع ابير تعي ه المحكمم.
 

 الباب الرابع
 الشركم  ات المسئكليم المحدكدة

 أحكاـ عامم
 (64مادة )

امسػػيف شػػريكا   عػػفتتػػةلف الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة مػػف شػػريكيف عكػػى األقػػ  كال تزيػػد  .1
ات المترتبػػم عكيهػػا كاسػػائرنا بماػػدار حهػػته اػػػق كتلػػكف مسػػئكليم الشػػريؾ عػػف ديك هػػا كااللتزامػػػ

 رأسمالها.
يجػػكز لكػػكزير ب ػػاء عكػػى ت سػػيب مبػػرر مػػف المراقػػب المكاااػػم عكػػى تسػػجي  شػػركم  ات مسػػئكليم  .2

 محدكدة تتةلف مف شاص كاحد.
 (65مادة )

يجػػب أال ياػػ  رأسػػماؿ الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة عػػف امسػػيف ألػػف دي ػػار أرد ػػق أك مػػا  .1
  ماسمًا إلى حهص متساكيم  قيمػم الحهػم الكاحػدة دي ػار كاحػد قا ك اً  العمكم المتداكلميعادلها ب

عكػػى األقػػ  كنػػى غيػػر قابكػػه لكتجزئػػم  عكػػى أ ػػه إ ا تمكػػؾ الحهػػم ألرػػر مػػف شػػاص كاحػػد ألي 
سػػػبب كجػػػب عكػػػى الشػػػركاء ايهػػػا ااتيػػػار كاحػػػد مػػػ هـ لي ػػػكب عػػػ هـ لػػػدم الشػػػركم  اػػػم ا لػػػـ يتفػػػق 

اااػكا عكػى  لػؾ اػ ؿ ر رػيف يكمػا مػف تػاريخ اشػترالهـ اػق الحهػم اي ػكب الشركاء ايها أك لـ يك 
 ع هـ الشاص ال ي ياتار  مف بي هـ مدير الشركم أك نيئم المديريف حسب ماتضى الحاؿ.

 ال يجكز أف تلكف حهم الشريؾ عم  يؤديه لكشركم. .2
 (66مادة )

أسػػػمالها  أك االقتػػػراض عػػػف ال يجػػػكز لكشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة طػػػرح حههػػػها أك زيػػػادة ر 
 طريق االلتتاب العاـ  كال يجكز لها إهدار أسهـ أك س دات قرض قابكم لكتداكؿ.
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 (67مادة )
لكشػركم  ات المسػئكليم المحػدكدة أف تتاػػ  ع كا ػًا ااهػًا  كيجػكز أف يكػػكف ع كا هػا مسػتمدًا مػػف  .1

 أغراضها  كيجكز أف يتضمف ع كا ها اسـ شريؾ أك ألرر.
ضػػامف أك التكهػػيم البسػػيطم االحتفػػاظ بع كا هػػا األهػػكق إ ا مػػا رغبػػت بػػالتحكؿ يحػػق لشػػركم الت .2

 إلى شركم  ات مسئكليم محدكدة.
يجػػب أف يضػػاؼ إلػػى ع ػػكاف الشػػركم عبػػارة ) ات مسػػئكليم محػػدكدة( كأف يػػدرج ع كا هػػا كماػػدار  .3

اة  لػؾ كػا كا رأسمالها اق جميع أكراقها كمطبكعاتها كعاكدنا كاكاتيرنا  ام ا أنم  المديركف مراع
 مسئكليف بالتضامف عف التزامات الشركم كالتعكيضات اق أمكالهـ الااهم تجا  الغير.

 
 الفه  األكؿ

 تةسيس الشركم  ات المسئكليم المحدكدة
 (68مادة )

 ياضع تةسيس الشركم  ات المسئكليم المحدكدة لثجراءات التاليم :
لى المراقب مرااًا به عاد تةسيسها ك ظامهػا يادـ طكب تةسيس الشركم  ات المسئكليم المحدكدة إ .1

عكى ال ما ج المعتمدة له   الغايم  كيكقع مػف الشػركاء أمػاـ المراقػب أك مػف يفكضػه اطيػًا بػ لؾ 
 أك أماـ اللاتب العدؿ أك أحد المحاميف المجازيف.

 يجب أف يتضمف عاد تةسيس الشركم  ات المسئكليم المحدكدة البيا ات التاليم: .2
 كم كاسمها  كغاياتها  كالمركز الرئيس لها.ع كاف الشر  .أ 
 أسماء الشركاء  كج سيم ك  م هـ كع كا ه. .ب 
مادار رأسماؿ الشركم  كحهم ك  شريؾ ايه ال اديم  أك العي يم  مع كهف دقيق لكحهص  .ج 

 العي يم كقيمتها التق قدرت بها.
 مجكس الرقابم إ ا كاف عدد الشركاء يزيد عكى سبعم. .د 
شػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة البيا ػػات الم هػػكص عكيهػػا اػػق الب ػػد يجػػب أف يتضػػمف  ظػػاـ ال .3

 ( مف ن   المادة  باإلضاام إلى البيا ات التاليم : 2)
طرياػػػم إدارة الشػػػركم  كعػػػدد أعضػػػاء نيئػػػم المػػػديريف كهػػػ حياتهـ  كحػػػدكد هػػػ حيات نيئػػػم  .أ 

 الت باسمها.المدريف اق اإلستدا ه  كرنف العاارات التق تمكلها الشركم  كتاديـ اللفا
شركو ال زكؿ عف الحهص اق الشركم كاإلجراءات الكاجب اتباعها اق  لؾ كالهػيغم التػق  .ب 

 يجب أف يحرر بها ال زكؿ.
 كيفيم تكزيع األرراح كالاسائر عكى الشركاء. .ج 
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اجتماعػػػػػات الجمعيػػػػػم العامػػػػػم لكشػػػػػركاء ك هػػػػػابها الاػػػػػا ك ق  ك هػػػػػاب اتاػػػػػا  الاػػػػػرارات ايهػػػػػا  .د 
 عاد تكؾ االجتماعات.كاإلجراءات الااهم بكيفيم 

جراءاتك  قكاعد تهفيم الشركم .ق   .هاا 
 أي بيا ات أارم إضاايم يادمها الشركاء أك يطكب المراقب تاديمها. .ك 

 (69مادة )
يكتـز مادمك الحهص العي يم اق رأسماؿ الشركم ب ا  مكليتها لكشػركم كبالمحااظػم عكيهػا كعػدـ  .1

 التهرؼ ايها إلى حيف تسكيمها إلى الشركم.
اـ مادمك نػ   الحهػص ب اػ  مكليتهػا إلػى الشػركم  ايكك ػكف مكػزميف حكمػًا بػداع قيمتهػا إ ا لـ ي .2

 ادًا كاق السعر ال ي اعتمد  المؤسسػكف اػق  ظػاـ الشػركم كعكػى المراقػب طكػب مػا يربػت هػحم 
 تادير قيمم الحهص العي يم.

 ادمات العي يم.تعد حاكؽ االمتياز كحاكؽ االاتراع كالمعرام الف يم كغيرنا مف الحاكؽ مف الم .3
يكػػكف المؤسسػػكف مسػػئكليف بالتضػػامف تجػػا  الغيػػر عػػف هػػحم تاػػدير الحهػػص العي يػػم بايمتهػػا  .4

الحايايم اق تاريخ تاديـ طكب التسجي  لكمراقب  كتسػال دعػكم المسػئكليم بمػركر امػس سػ كات 
 مف تاريخ تسجي  الشركم اق سج  الشركات.
 (71مادة )

المحػدكدة إال إ ا كزعػت جميػع الحهػص ال اديػم اػق عاػد ال يتـ تةسػيس الشػركم  ات المسػئكليم  .1
تةسيس الشركم بيف الشركاء كداعت قيمتها اق مهرؼ مف المهارؼ المعتمدة كيجب أف تكدع 

 الشهادة المربتم لكداع مع عاد التةسيس لدم مراقب الشركات.
م إال ال يجػكز لكمهػػرؼ تسػػكيـ المبػػالا المداكعػػم مػػف الشػػركاء عػػف حههػػهـ اػػق رأسػػماؿ الشػػرك .2

لكمػػدير أك لهيئػػم المػػديريف بعػػد حهػػكؿ الشػػركم عكػػى شػػهادة تسػػجي  حسػػب األهػػكؿ كال يجػػكز 
 إلدارة الشركم إقراض الشركاء مف مالها.

 (71مادة )
يهػػدر المراقػػب قػػرار  بالمكاااػػم عكػػى تسػػجي  الشػػركم اػػ ؿ امسػػم عشػػر يكمػػًا مػػف تػػاريخ تاػػديـ  .1

الطكػػب إ ا تبػػيف لػػه أف اػػق عاػػد الشػػركم أك الطكػػب كالتكقيػػع عكيػػه مػػف قبػػ  الشػػركاء  كلػػه راػػض 
 ظامها ما ياالف األحكاـ الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف أك اق الككائح الهادرة بمكجبه  أك 
اػػق أي قػػا كف تاػػر معمػػكؿ بػػه اػػق اكسػػطيف  كلػػـ ياػػـ الشػػركاء بمزالػػم الماالفػػم اػػ ؿ المػػدة التػػق 

إلػػى الػػكزير اػػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػػف  يحػػددنا المراقػػب  كلكشػػركاء االعتػػػراض عكػػى قػػرار الػػػراض
تبكيغه إليهـ  كا  ا قرر الكزير راض االعتراض  ايحق لكمعترضيف الطعف اق قػرار  لػدم محكمػم 

 العدؿ العكيا ا ؿ ستيف يكمًا مف تاريخ تبكيغهـ الارار.
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إ ا كااػػق المراقػػب عكػػى تسػػجي  الشػػركم أك تمػػت نػػ   المكاااػػم باػػرار مػػف الػػكزير أك مػػف محكمػػم  .2
( مف ن   المادة  كبعد أف يادـ الشػركاء الكرػائق التػق تربػت أف 1دؿ العكيا كااًا ألحكاـ الب د )الع

%( مف رأسماؿ الشركم قد تػـ داعػه  ياػـك المراقػب باسػتيفاء رسػـك التسػجي   51ما ال يا  عف )
كيهدر شػهادة بتسػجيكها كت شػر اػق الجريػدة  كاػق جميػع األحػكاؿ يجػب أف يسػدد بػاقق رأسػماؿ 

 شركم ا ؿ الس تيف التاليتيف لتسجيكها.ال
 

 الفه  الرا ق
 الحهص كا تاالها

 (72مادة )
لكشريؾ اق الشركم  ات المسئكليم المحدكدة أف ي زؿ عف حههػه اػق رأسػماؿ الشػركم إلػى أي  .1

مف الشركاء أك لغيرنـ  بمكجػب سػ د تحكيػ  كااػًا لكهػيغم المحػددة اػق  ظػاـ الشػركم  كيػتـ قيػد  
لمراقػػب كاإلعػػ ف ع ػػه كاسػػتيفاء الرسػػـك الماػػررة لػػ لؾ كال يحػػتج بهػػ ا ال ػػزكؿ اػػق كتكرياػػه لػػدم ا

 مكاجهم الشركم أك الشركاء أك الغير إال بعد قيد  كتكرياه عكى الكجه المتادـ.
ال يتكقػػف  ػػزكؿ الشػػريؾ عػػف حههػػه اػػق رأسػػماؿ الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة بػػالبيع أك  .2

 مكااام باقق الشركاء أك مدير الشركم أك نيئم المديريف ايها. بغير  إلى أحد الشركاء ايها عكى
 (73مادة )

إ ا رغػػب أحػػد الشػػركاء اػػق الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة  بيػػع حههػػه اػػق الشػػركم لكغيػػر  .1
عكيه أف يادـ طكبًا ب لؾ إلػى مػدير الشػركم أك نيئػم المػديريف حسػب كاقػع الحػاؿ يتضػمف السػعر 

 ال ي يطكبه.
أك نيئم المديريف إاطار باقق الشركاء بشركو البيع ا ؿ أسبكع مػف تػاريخ تاػديـ كعكى المدير  .2

الطكػػػب إليػػػه  كيكػػػكف لكشػػػركاء األكلكيػػػم اػػػق الشػػػراء بالسػػػعر المعػػػركض  كعكػػػى المػػػدير أك نيئػػػم 
 المديريف إب غ المراقب ب سام مف الطكب.

تاسػـ الحهػص بػيف  إ ا تادـ ألرر مف شػريؾ لشػراء الحهػص المػراد بيعهػا بالسػعر المعػركض  .3
الراغبيف مف الشركاء بالشراء كػ  ب سػبم حهػته اػق رأسػماؿ الشػركم  كاػق حالػم االاػت ؼ عكػى 
السعر يعيف المراقب مدقق حسابات قا ك يًا عكى  فام الشركم لتحديد السعر  كيعد تاػدير   هائيػًا  

 كتاسـ الحهص بيف الشركاء الراغبيف بالشراء.
مػف تػػاريخ إاطػار الشػػركاء بشػركو البيػػع دكف أف يبػدي أحػػد مػػ هـ  يكمػػاً  يفإ ا ا اضػت مػػدة ر رػ .4

رغبتػػػه اػػػق الشػػػراء بالسػػػعر المعػػػركض أك بالسػػػعر الماػػػدر مػػػف مػػػدقق الحسػػػابات  يكػػػكف لكشػػػريؾ 
 الراغب بالبيع الحق اق بيع حههه لكغير بالسعر المعركض أك بالسعر المادر كحد أد ق.
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تػػه اػػق شػػراء الحهػػص المػػراد بيعهػػا اػػ ؿ ر رػػيف أمػػا إ ا لػػـ يبػػد أي مػػف الشػػركاء أك الغيػػر رغب .5
( أعػػػ    يجػػػكز لكشػػريؾ الراغػػػب بػػػالبيع الطكػػػب مػػػف 4يكمػػًا مػػػف ا تهػػػاء المػػػدة المعي ػػم اػػػق الب ػػػد )

 المراقب بيع الحهص بالمزاد العك ق.
 (74مادة )

إ ا هدر حكـ قضػائق بالت فيػ  عكػى حهػص أحػد الشػركاء المػدي يف اتعطػى األكلكيػم اػق شػراء  .1
حهص لباقق الشركاء اق الشركم  كا  ا لـ يتادـ أحد مػ هـ لشػرائها أك تعػ ر االتفػاؽ عكػى تكؾ ال

السػػعر اػػ ؿ مػػدة ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ هػػدكر الحكػػـ بالت فيػػ   تعػػرض تكػػؾ الحهػػص لكبيػػع 
بػػالمزاد العك ػػق  كللػػ  شػػريؾ اػػق الشػػركم الػػداكؿ باسػػمه اػػق المػػزاد عكػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػع الغيػػر 

 حهص ل فسه.كشراء تكؾ ال
 يهدر المراقب التعكيمات ال زمم لت في  عمكيات البيع بالمزاد العك ق ألغراض ن   المادة. .2

 (75مادة )
إ ا تكاق أي شريؾ اق الشركم  ات المسئكليم المحدكدة  ت تا  حههه إلى كررته  كيطبق ن ا  .1

 الحكـ عكى المكهى لهـ بةي حهم أك حهص اق الشركم.
ؾ المتػػػكاى بػػاإلرث أك بالكهػػيم إلػػى ألرػػػر مػػف شػػاص ككػػاف  لػػػؾ حػػاؿ ا تاػػاؿ حهػػص الشػػري .2

يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء عكى الامسػيف  بايػت حهػص جميػع الكررػم أك المكهػى لهػـ اػق 
حكـ حهم كاحدة بال سبم إلى الشركم ما لـ يتفق الكررم أك المكهى لهـ عكػى ا تاػاؿ الحهػص 

 كاء.إلى عدد م هـ يدا  ضمف الحد األقهى لعدد الشر 
 (76مادة )

 تحتفي الشركم اق المار الرئيس لها بسج  ااص لكشركاء تدكف ايه البيا ات التاليم ع هـ : .1
 اسـ الشريؾ كلابه إ ا كاف له لاب كج سيته كمركز إقامته كع كا ه عكى كجه التحديد. .أ 
 عدد الحهص التق يمكلها الشريؾ كقيمتها. .ب 
 كتاريخ كقكعه.التغيير ال ي يطرأ عكى حهص الشريؾ كتفاهيكه  .ج 
ما ياع عكى حهص الشريؾ مف حجز أك رنف كأي قيكد أارم كالتفاهي  المتعكاػم بهػا  كال  .د 

 يككف ل لؾ أرر اق مكاجهم الشركم أك الغير إال مف تاريخ قيد  اق سج  الشركاء.
يككف المػدير أك نيئػم المػديريف اػق الشػركم مسػئكليف عػف السػج  كعػف هػحم البيا ػات المدرجػم  .2

 ايه.
للػػ  شػػريؾ اػػق الشػػركم كللػػ   ي مهػػكحم مػػف غيػػر الشػػركاء االطػػ ع عكػػى نػػ ا السػػج  يحػػق  .3

 ب فسه أك بكاسطم مف يفكضه اطيا ب لؾ.
عكػػى مػػػدير الشػػػركم أك رئػػيس نيئػػػم المػػػديريف ايهػػا تزكيػػػد المراقػػػب سػػ كيا بالبيا ػػػات المدك ػػػم اػػػق  .4

المػػادة  ك لػػؾ ( مػػف نػػ   1السػػج  الاػػاص بالشػػركاء اػػق الشػػركم الم هػػكص عكيهػػا اػػق الفاػػرة )
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اػػػ ؿ الشػػػهر األكؿ مػػػف ا تهػػػاء السػػػ م الماليػػػم لكشػػػركم كبكػػػ  تعػػػدي  أك تغييػػػر يطػػػرأ عكػػػى تكػػػؾ 
 البيا ات ا ؿ مدة ال تزيد عكى ر ريف يكما مف تاريخ كقكع التعدي  أك التغيير.

 
 الفه  الرالث

 إدارة الشركم  ات المسئكليم المحدكدة
 (77مادة )

ك نيئم مديريف  ال يا  عدد أعضائها عف ار يف  كال يزيد عكى سبعم يتكلى إدارة الشركم مدير  أ .1
كاػػق مػػا يػػػ ص عكيػػه ال ظػػػاـ األساسػػق لكشػػػركم لمػػدة ال تزيػػد عكػػػى أررػػع سػػػ كات  كت تاػػب نيئػػػم 

 المديريف رئيسًا لها ك ائبًا له.
إدارة  يككف لمدير الشركم  ات المسئكليم المحدكدة أك لهيئم المديريف ايها اله حيم اللامكم اػق .2

الشػػركم اػػق الحػػدكد التػػق يبي هػػا  ظامهػػا  كتعػػد األعمػػاؿ كالتهػػراات التػػق ياػػـك بهػػا أك يمارسػػها 
المػػدير أك نيئػػم المػػديريف باسػػـ الشػػركم مكزمػػم لهػػا اػػق مكاجهػػم الغيػػر الػػ ي يتعامػػ  مػػع الشػػركم 

 بحسف  يم بغض ال ظر عف أي قيد يرد اق  ظاـ الشركم أك اق عاد تةسيسها.
ي يتعام  مع الشركم حسف ال يم ما لـ يربت غير  لؾ عكى أ ه ال يكـز  لػؾ الغيػر يعد الغير ال  .3

بػػالتحاق مػػف كجػػكد أي قيػػد عكػػى هػػ حيات المػػدير أك نيئػػم المػػديريف عكػػى سػػكطتهـ اػػق إلػػزاـ 
 الشركم بمكجب عادنا أك  ظامها.

 (78مادة )
لهػػػا أك أحػػػد أعضػػػاء نيئػػػم  لػػػاف مػػػديرًا م فػػػرداً أيعػػػد مػػػدير الشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة  سػػػكاء 

المديريف ايها مسئكاًل تجا  الشركم كالشركاء ايها كالغير عػف ارتلابػه أي ماالفػم ألحكػاـ نػ ا الاػا كف 
كالككائح الهادرة بمكجبػه  كلعاػد تةسػيس الشػركم ك ظامهػا األساسػق كالاػرارات الهػادرة عػف جمعيتهػا 

 العامم أك نيئم المديريف
 (79) 

كم  ات المسػئكليم المحػدكدة سػكاء ألػاف مػديرًا م فػردًا أك مػديرًا معي ػًا مػف قبػ  يحظر عكى مدير الشر 
نيئم المديريف  كعكى أي مف أعضاء نيئم المديريف ايها تكلق كظيفم اق شركم أاػرم  ات أغػراض 
مماركم أك م ااسم ألعمػاؿ الشػركم  أك الايػاـ بعمػ  ممارػ  ألعمػاؿ الشػركم سػكاء لحسػابه أك لحسػاب 

جر أك بدك ػه أك االشػتراؾ اػق إدارة شػركم أاػرم  ات أغػراض مماركػم أك م ااسػه لكشػركم إال الغير بة
%( مف الحهص المكك ػم لرأسػماؿ الشػركم  كا  ا قػاـ 75بمكااام الجمعيم العامم بةغكبيم ال تا  عف)

لزامػػػه بػػػالتعكيض إف كػػػاف لػػػػه  بهػػػا دكف نػػػ   المكاااػػػم ام ػػػه يتعػػػػرض إلػػػى عزلػػػه مػػػف إدارة الشػػػػركم كا 
 ضى.مات

 (81مادة )
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إ ا شغر م هب المدير أك نيئم المديريف ألي سبب مف األسباب يتػكلى مجكػس الرقابػم الم هػكص 
( اػػق نػػ ا الاػػا كف تعيػػيف مػػدير مؤقػػت لكشػػركم ليتػػكلى إدارتهػػا عكػػى أف تػػدعى 86عكيػػه اػػق المػػادة )

الشػركم أك نيئػم  جمعيتها العامم ا ؿ ر ريف يكمػًا مػف تػاريخ تعيػيف المػدير المؤقػت ال تاػاب مػدير
مديريف  ااف لػـ يكػف لهػا مجكػس رقابػم تكلػت الجمعيػم العامػم ا تاػاب المػدير أك نيئػم المػديريف ب ػاء 

 عكى دعكة شريؾ أك ألرر لها.
 (81مادة )

عكػػػػى مػػػػدير الشػػػػركم  ات المسػػػػئكليم المحػػػػدكدة أك نيئػػػػم المػػػػديريف إعػػػػداد الميزا يػػػػم السػػػػ كيم لكشػػػػركم 
 لػؾ حسػاب األررػاح كالاسػائر كاإليضػاحات المرااػم بهػا مدقاػم جميعهػا كحساباتها الاتاميػم بمػا اػق 

مف مدقاق حسػابات قػا ك ييف كااػًا لاكاعػد المحاسػبم المتعػارؼ عكيهػا  باإلضػاام إلػى التاريػر السػ كي 
عػػػف أعمػػػاؿ الشػػػركم كا  جازاتهػػػا كمشػػػاريعها كتاػػػديمها إلػػػى الجمعيػػػم العامػػػم لكشػػػركم كلكمراقػػػب مرااػػػم 

 بم ك لؾ ا ؿ األشهر الر رم األكلى مف الس م الماليم الجديدة لكشركم.بالتكهيات الم اس
 (82مادة )

تتػػػةلف الجمعيػػػم العامػػػم اػػػق الشػػػركم  ا ت المسػػػئكليم المحػػػدكدة مػػػف جميػػػع الشػػػركاء ايهػػػا كتعاػػػد  .1
اجتماعًا س كيًا كاحدًا اػ ؿ األشػهر األررعػم األكلػى مػف السػ م الماليػم لكشػركم بػدعكة مػف المػدير 

 س نيئم المديريف كاق المكعد كالمكاف ال ي يحدد لها.أك رئي
لكجمعيػم العامػػم اػػق الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة عاػػد اجتمػػاع غيػػر عػػادي أك ألرػػر اػػق أي  .2

كقت بدعكة مف المدير أك مف رئيس نيئم المديريف أك ب اء عكى طكب عدد مف الشركاء يمكلكف 
ـ إليه طكب  ب لؾ مػف عػدد مػف ررع رأسماؿ الشركم عكى األق  أك ب اء عكى ط كب المراقب إ ا قفد ِّ

%( مػػػف رأسػػػمالها عكػػػى األقػػػ   كاقت ػػػع باألسػػػباب الػػػكاردة اػػػق 15الشػػػركاء اػػػق الشػػػركم يمكلػػػكف )
 الطكب  كاق حالم عدـ استجابم الشركم ياـك المراقب بالدعكة ل جتماع عكى  فام الشركم.

لمحػػدكدة لحضػػكر اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم تبكػػا الػػدعكة للػػ  شػػريؾ اػػق الشػػركم  ات المسػػئكليم ا .3
لكشػػركم سػػكاء كػػاف عاديػػا أك غيػػر عػػادي  إمػػا بتسػػكيـ الػػدعكة باليػػد ماابػػ  التكقيػػع باالسػػت ـ أك 
بمرسالها إليه بالبريد المسج   عكى أف يتـ إرسالها بالبريد قب  امسم عشر يكما عكى األقػ  مػف 

م لكشريؾ ا ؿ مػدة ال تزيػد عكػى سػتم أيػاـ مػف التاريخ المحدد لعاد االجتماع  كتعد الدعكة مبكغ
 تاريخ إيداعها البريد المسج  عكى ع كا ه المسج  لدم الشركم.

للػػػ  شػػػريؾ اػػػق الشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة حضػػػكر اجتماعػػػات الجمعيػػػم العامػػػم لكشػػػركم  .4
م العاديػػم أك غيػػر العاديػػم  مهمػػا كػػاف عػػدد الحهػػص التػػق يمكلهػػا اػػق رأسػػماؿ الشػػركم كم اقشػػ

األمكر التق تعرض عكيها كالتهكيت عكػى الاػرارات التػق تتاػ نا  كلػه أف ي يػب ع ػه أي شػريؾ 
 تار لحضكر اجتماع الجمعيم العامم.
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ال يدعى المراقب لحضكر اجتماعات الجمعيم العامم اق الشركم  ات المسئكليم المحدكدة سػكاء  .5
مديريف تزكيد المراقب ب سام مف كا ت عاديم أك غير عاديم كللف عكى مدير الشركم أك نيئم ال

محضر االجتماع مكقعه مف رئػيس االجتمػاع كمػف كاتػب المحضػر ك لػؾ اػ ؿ عشػرة أيػاـ مػف 
تاريخ ا عااد  كلكمراقب حضكر االجتماع ب اء عكى طكب المدير أك نيئم المػديريف أك ب ػاًء عكػى 

 سماؿ الشركم.%( مف الحهص المكك م لرأ15طكب اطق مف شركاء يمكلكف ما ال يا  عف )
 (83مادة )

يككف  هاب االجتماع العادي لكجمعيم العامم لكشركم  ات المسئكليم المحدكدة قا ك يًا بحضػكر  .1
عػػدد مػػف الشػػركاء يمركػػكف ألرػػر مػػف  هػػف رأسػػماؿ الشػػركم أهػػالم كككالػػم  كا  ا لػػـ يتػػكاار نػػ ا 

كعػػد تاػػر يعاػػد ال هػػاب اػػ ؿ سػػاعم مػػف الكقػػت المحػػدد لبػػدء االجتمػػاع يؤجػػ  االجتمػػاع إلػػى م
اػػ ؿ امسػػم عشػػر يكمػػًا مػػف التػػاريخ المحػػدد ل جتمػػاع األكؿ  كيعػػاد تبكيػػا الشػػركاء الػػ يف لػػػـ 
يحضػػركا  كيكػػكف ال هػػاب اػػق االجتمػػاع الرػػا ق قا ك يػػًا بالشػػركاء الػػ يف يحضػػرك ه مهمػػا كػػاف 

 عددنـ أك ال سبم التق يمكلك ها اق رأس الماؿ.
يػػم العامػػم لكشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة قا ك يػػًا يكػػكف  هػػاب االجتمػػاع غيػػر العػػادي لكجمع .2

%( مػف الحهػص المكك ػم لرأسػماؿ الشػركم عكػى األقػ   75بحضكر عدد مف الشركاء يمرككف )
أهالم كككالم  ما لـ ي ص  ظاـ الشركم عكى أغكبيػم أعكػى كا  ا لػـ يتػكاار ال هػاب اػ ؿ سػاعم 

كػػى أف يعاػد اػػ ؿ عشػرة أيػػاـ مػف التػػاريخ مػف الكقػػت المحػدد لبػػدء االجتمػاع  يؤجػػ  االجتمػاع ع
المحدد ل جتماع األكؿ  كيعاد تبكيا الشركاء الػ يف لػـ يحضػركا  كيكػكف ال هػاب اػق االجتمػاع 

%( عكػػػى األقػػػ  ممػػف يمركػػػكف الحهػػػص المكك ػػػم لرأسػػػماؿ الشػػػركم 51الرػػا ق قا ك يػػػًا بحضػػػكر )
لػـ يتػكار نػ ا ال هػاب ال ي عاػد أهالم كككالم ما لػـ يػ ص  ظػاـ الشػركم عكػى أغكبيػم أعكػى كا  ا 

 االجتماع مهما كا ت أسباب الدعكة إليه.
 (84مادة )

يشػػػتم  جػػػدكؿ أعمػػػاؿ الجمعيػػػم العامػػػم العػػػادي لكشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة اػػػق اجتماعهػػػا  .1
 الس كي العادي عكى األمكر التاليم :

ها كمركزنػػا المػػالق م اقشػػم تاريػػر المػػدير أك نيئػػم المػػديريف عػػف أعمػػاؿ الشػػركم كأكجػػه  شػػاط .أ 
 ا ؿ الس م الماليم السابام.

م اقشػػػم ميزا يػػػم الشػػػركم كحسػػػاب أرراحهػػػا كاسػػػائرنا  كالمهػػػادقم عكيهػػػا بعػػػد تاػػػديـ مػػػدقاق  .ب 
 الحسابات لتاريرنـ كم اقشته.

ا تاػػاب مػػدير الشػػركم أك نيئػػم المػػديريف لهػػا أك مجكػػس الرقابػػم حسػػب ماتضػػى الحػػاؿ كااػػًا  .ج 
 ألحكاـ ن ا الاا كف.



26 

 

-244مدقق حسابات الشركم كتحديد أتعابه كتطبق عكيػه األحكػاـ الػكاردة اػق المػكاد )تعييف  .د 
 ( مف ن ا الاا كف.255

أي أمكر أارم تتعكق بالشػركم تعػرض عكػى الجمعيػم العامػم مػف قبػ  مػدير الشػركم أك نيئػم  .ق 
 المديريف ايها أك يادمها أي شريؾ كتكااق الجمعيػم العامػم عكػى م اقشػتها  عكػى أف ال يكػكف 
أي مػف تكػػؾ األمػػكر ممػا ال يجػػكز عرضػػه عكػى الجمعيػػم العامػػم إال اػق اجتمػػاع غيػػر عػػادي 

 لها بماتضى ن ا الاا كف.
تتاػػػػػ  الجمعيػػػػػم العامػػػػػم اػػػػػق الشػػػػػركم  ات المسػػػػػئكليم المحػػػػػدكدة قراراتهػػػػػا اػػػػػق أي مػػػػػف األمػػػػػكر  .2

ق ( مػػف نػػ   المػػادة بةلرريػػم الحهػػص مػػف رأس المػػاؿ الممركػػم اػػ1الم هػػكص عكيهػػا اػػق الب ػػد )
 االجتماع كيككف لل  حهم هكت كاحد.

 
 (85مادة )

تػػدعى الجمعيػػم العامػػم اػػق الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة إلػػى اجتمػػاع غيػػر عػػادي لم اقشػػم  .1
 األمكر التاليم كال يجكز م اقشم أي أمر م ها إ ا لـ يكف مدرجًا اق الدعكة إلى االجتماع:

 راق التعدي ت الماترحم بالدعكة.تعدي  عاد تةسيس الشركم أك  ظامها عكى أف ت .أ 
تافػػػػيض أك زيػػػػادة رأسػػػػماؿ الشػػػػركم كتحديػػػػد ماػػػػدار عػػػػ كة اإلهػػػػدار  عكػػػػى أف تراعػػػػى اػػػػق  .ب 

 ( مف ن ا الاا كف.89تافيض رأس الماؿ أحكاـ المادة )
 دمج الشركم اق شركم أارم. .ج 
 ح  الشركم كتهفيتها. .د 
 هـ.عزؿ مدير الشركم أك نيئم المديريف ايها كا تااب مف يح  محك .ق 
 بيع الشركم لشركم أارم. .ك 
( مف ن ا الاا كف كا  ا كػاف الهػدؼ 91( ك)89عكى الرغـ مما نك م هكص عكيه اق المادتيف ) .2

إعػػادة نيككػػم رأس المػػاؿ  يجػػكز لكشػػركم تافػػيض رأسػػمالها أك زيادتػػه اػػق  فػػس اجتمػػاع الجمعيػػم 
إليهػا نػ ا اإلجػراء   العامم غير العاديم  عكى أف تتضػمف الػدعكة المبػررات كالجػدكم التػق يهػدؼ

 كأف يتـ  شر إعادة نيككم رأس الماؿ اق هحيفتيف يكميتيف.
لكجمعيػػػم العامػػػم لكشػػػركاء اػػػق الشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة أف ت ػػػاقش اػػػق اجتماعهػػػا غيػػػر  .3

( مػػف نػػ ا الاػػا كف عكػػى أف تػػدرج اػػق 84العػػادي أيػػا مػػف األمػػكر الم هػػكص عكيهػػا اػػق المػػادة )
كتتا  قراراتها ايها بةلرريم الحهص مف رأس الماؿ الممركم اق االجتماع الدعكة إلى االجتماع  

 كيككف لل  حهم هكت كاحد.
تتاػػػػػ  الجمعيػػػػػم العامػػػػػم اػػػػػق الشػػػػػركم  ات المسػػػػػئكليم المحػػػػػدكدة قراراتهػػػػػا اػػػػػق أي مػػػػػف األمػػػػػكر  .4

%( مػػػف الحهػػػص 75( مػػػف نػػػ   المػػػادة بةلرريػػػم ال تاػػػ  عػػػف )1الم هػػػكص عكيهػػػا اػػػق الب ػػػد )
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المػاؿ الممركػم اػق االجتمػاع  كيكػكف للػ  حهػم هػكت كاحػد  مػا لػـ يػ ص  ظػػاـ المكك ػم لػرأس 
الشركم عكى ألرريم أعكى  كتاضع الارارات التق تتا نا الجمعيم العامم اق األمكر الم هكص 

( مػػف نػػ   المػػادة ألحكػػاـ المكاااػػم 2( كالب ػػد )1عكيهػػا اػػق الفاػػرات )أ  ب  ج  د  ك( مػػف الب ػػد )
  هكص عكيها اق ن ا الاا كف.كالتسجي  كال شر الم

 (86مادة )
إ ا كاف عدد الشركاء ألرر مف سبعم  كجب أف يعيف اػق عاػد التةسػيس مجكػس رقابػم مػف ر رػم  .1

مف الشركاء عكى األقػ  لمػدة معي ػم  كيجػكز لكجمعيػم أف ت تاػب مػف الشػركاء مجكػس رقابػم بعػد 
 ا تهاء ن   المدة لمدة أررع س كات.

داػاتر الشػركم ككرائاهػا  كأف ياػكـ بجػرد الهػ دكؽ كالبضػائع كاألكراؽ لمجكس الرقابم أف يفحص  .2
الماليػم كالكرػػائق المربتػػم لحاػػكؽ الشػركم  كأف يطالػػب المػػدير أك نيئػػم المػديريف حسػػب الحػػاؿ اػػق 
أي كقت بتاديـ تاارير عف إدارتهـ  كأف يراقػب الميزا يػم  كتكزيػع األررػاح كالتاريػر السػ كي كياػدـ 

 شةف إلى الجمعيم العامم اق اجتماعها العادي.تاريرا اق ن ا ال
 (87مادة )

%( مػف أرراحهػا السػ كيم الهػاايم لحسػاب 11عكى الشركم  ات المسئكليم المحدكدة أف تاتطع ) .1
االحتيػػاطق اإلجبػػاري  كأف تسػػتمر عكػػى نػػ ا االقتطػػاع للػػ  سػػ م عكػػى أف ال يتجػػاكز مجمػػكع مػػا 

 اقتطع له ا االحتياطق رأس ماؿ الشركم.
معيػػػػم العامػػػػم اػػػػق الشػػػػركم  ات المسػػػػئكليم المحػػػػدكدة أف تاػػػػرر اقتطػػػػاع  سػػػػبم ال تزيػػػػد عكػػػػى لكج .2

%( مػف األررػاح السػػ كيم الهػاايم لكشػػركم لحسػاب االحتيػاطق االاتيػػاري  كلكجمعيػم العامػػم 21)
أف تاػػػرر اسػػػتاداـ نػػػ ا االحتيػػػاطق ألغػػػراض الشػػػركم أك تكزيعػػػه عكػػػى الشػػػركاء كةررػػػاح إ ا لػػػـ 

 غراض.يستادـ اق تكؾ األ
 (88مادة )

تعفػػػػى الشػػػػركم  ات المسػػػػئكليم المحػػػػدكدة مػػػػف  شػػػػر ميزا يتهػػػػا السػػػػ كيم كحسػػػػاب أرراحهػػػػا كاسػػػػائرنا 
 كالمكجز مف تارير مديرنا أك نيئم المديريف ايها اق الهحف المحكيم.

 (89مادة )
 لكشػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة أف تافػػػض رأسػػمالها إ ا زاد عكػػػى حاجتهػػػا  أك إ ا لحاػػػت بهػػػا .1

( مػػف نػػ ا 91اسػػائر تزيػػد عكػػى  هػػف رأسػػمالها عكػػى أف تراعػػى اػػق نػػ   الحالػػم أحكػػاـ المػػادة )
 الاا كف.

عكػػى المراقػػب أف ي شػػر إع  ػػًا عكػػى  فاػػم الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة اػػق هػػحيفم يكميػػم  .2
رػػ ث مػػرات متتاليػػم يتضػػمف قػػرار الجمعيػػم العامػػم لكشػػركم بتافػػيض رأسػػمالها  كيحػػق للػػ  مػػف 

يها االعتراض اطيػًا عكػى التافػيض لػدم المراقػب اػ ؿ امسػم عشػر يكمػًا مػف تػاريخ  شػر دائ 
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تاػػر إعػػ ف لاػػرار التافػػػيض  كلكػػدائف حػػق الطعػػػف اػػق قػػرارات التافػػػيض لػػدم المحكمػػم إ ا لػػػـ 
 يتمكف المراقب مف تسكيم اعتراضه ا ؿ ر ريف يكمًا مف تاريخ تاديمه إليه.

 
 الفه  الرابع

  ات المسئكليم المحدكدة كتهفيتها ا اضاء الشركم
 (91مادة )

ت اضػػق الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة بةحػػد األمػػكر التػػق ت اضػػق بهػػا شػػركم المسػػانمم  كتجػػري 
إلػػى  268تهػػفيم أمكالهػػا كااػػًا لكاكاعػػد الماػػررة اػػق تهػػفيم أمػػكاؿ الشػػركم المسػػانمم اػػق المػػكاد )مػػف 

 ( مف ن ا الاا كف.288
 (91مادة )

اسػػػائر الشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة عكػػػى  هػػػف رأس مالهػػػا اعكػػػى مػػػديرنا أك نيئػػػم إ ا زادت 
المػػديريف ايهػػػا دعػػكة الجمعيػػػم العامػػم لكشػػػركم إلػػػى اجتمػػاع غيػػػر عػػادي لتهػػػدر قرارنػػا إمػػػا بتهػػػفيم 
الشركم أك باستمرارنا كأما إ ا بكغت اسائر الشركم ر رم أرراع رأسمالها  ايكػكف لكجمعيػم العامػم أف 

ر اػػػق اجتمػػػاع غيػػػر عػػػادي حػػػ  الشػػػركم كتهػػػفيتها أك زيػػػادة رأسػػػمالها بمػػػا ال ياػػػ  عػػػف  هػػػف تاػػػر 
الاسػائر  أمػا إ ا بكغػػت اسػائر الشػركم ألرػػر مػف ر رػم أررػػاع رأسػمالها ايجػب عكػػى الجمعيػم العامػػم 

 أف تهفق الشركم.
 (92مادة )

دكدة اػػق كػػ  مػػا لػػـ يػػرد تطبػػق األحكػػاـ المتعكاػػم بشػػركم المسػػانمم عكػػى الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػ
 بشة ه  ص هريح اق األحكاـ المتعكام بالشركم  ات المسئكليم المحدكدة.

 
 الباب الاامس

 شركم التكهيم باألسهـ
 أحكاـ عامم

 (93مادة )
 تتةلف شركم التكهيم باألسهـ مف ائتيف مف الشركاء نما :

م عػػف ديػػكف الشػػركم شػػركاء متضػػام كف ال ياػػ  عػػددنـ عػػف ار ػػيف يسػػةلكف اػػق أمػػكالهـ الااهػػ .1
 كااللتزامات المترتبم عكيها.

شركاء مسانمكف ال يا  عػددنـ عػف ر رػم كيسػةؿ كػ  شػريؾ مػ هـ بماػدار مسػانمته عػف ديػكف  .2
 الشركم كالتزاماتها.
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 (94مادة )

ال يجكز أف يا  رأسماؿ شركم التكهػيم باألسػهـ عػف مائػم ألػف دي ػار أرد ػق أك مػا يعادلهػا بالعمكػم 
ياسـ إلى أسهـ متساكيم الايمم قابكم لكتداكؿ  كقيمم السػهـ الكاحػد دي ػار أرد ػق كاحػد  ك اً قا  المتداكلم

غير قاب  لكتجزئم  كيشترو أف ال يزيد رأسػماؿ الشػركم الػ ي يطػرح ل لتتػاب عكػى مركػق مجمػكع مػا 
 سانـ به الشركاء المتضام كف اق الشركم.

 (95مادة )
اسػػـ كاحػػد أك ألرػػر مػػف الشػػركاء المتضػػام يف عكػػى أف يتلػػكف ع ػػكاف شػػركم التكهػػيم باألسػػهـ مػػف 

العبارة )شركم تكهيم باألسهـ( كما يدؿ عكػى أغراضػها كال يجػكز أف يػ كر   يضاؼ إلى ع كا ها ن 
اسػػـ شػػريؾ مسػػانـ اػػق ع ػػكاف الشػػركم  اػػم ا  كػػر اسػػمه مػػع عكمػػه بػػ لؾ أعتبػػر شػػريكًا متضػػام ًا اػػق 

 مكاجهم الغير حسف ال يم.
 (96مادة )

 األحكاـ المتعكام بتةسيس شركم المسانمم عكى شركم التكهيم باألسهـ مع مراعاة التالق :تسري 
يكقع جميع الشركاء المتضام كف كغيرنـ مف المؤسسيف مشركع  ظاـ الشركم كيككف حكمهـ مف  .1

 حيث المسئكليم حكـ المؤسسيف اق شركم المسانمم.
 يف كألاابهـ كع اكي هـ.ي كر اق مشركع  ظاـ الشركم أسماء الشركاء المتضام  .2
 يتكلى إجراءات تسجي  الشركم مديرنا كيككف مسئكال عف  لؾ. .3

 (97مادة )
تسري أحكاـ شركم التضامف الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف عكى الشركاء المتضام يف اق شركم 
 التكهػػيم باألسػػهـ كتسػػري عكػػى الشػػريؾ المسػػانـ اػػق نػػ   الشػػركم  ال ظػػاـ الاػػا ك ق الػػ ي ياضػػع لػػه

 المسانـ اق شركم المسانمم بالادر ال ي ال يتعارض ايه ن ا ال ظاـ مع أحكاـ شركم التكهيم .
 

 الفه  األكؿ 
 إدارة شركم التكهيم باألسهـ

 (98مادة )
يتكلى إدارة شركم التكهيم باألسهـ شريؾ متضامف أك ألرر كت كر أسماء مػف عػيف لػثدارة مػف  .1

الشركم كيكػكف حكػـ مػف يعهػد إلػيهـ بػمدارة الشػركم مػف  الشركاء المتضام يف كسكطاتهـ اق  ظاـ
 حيث المسئكليم حكـ أعضاء مجكس اإلدارة اق الشركم المسانمم.

إ ا شػػغر م هػػب مػػدير شػػركم التكهػػيم باألسػػهـ اػػق أي كقػػت ألي سػػبب مػػف األسػػباب يتػػكلى  .2
رقابػم الشركاء المتضػام كف تعيػيف مػدير لكشػركم مػف بيػ هـ  كا  ا تعػ ر  لػؾ كجػب عكػى مجكػس ال
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( مػف نػ ا الاػا كف تعيػيف مػدير مؤقػت لكشػركم ليتػكلى إدارتهػا  111الم هكص عكيه اق المادة )
عكػػى أف تػػدعى جمعيتهػػا العامػػم اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ تعيػػيف المػػدير المؤقػػت ال تاػػاب 

 مدير لكشركم مف الشركاء المتضام يف.
 (99مادة )

 إلدارة المتهكم بالغير كلك ب اًء عكى تفكيض.ال يجكز لكشريؾ المسانـ التدا  اق أعماؿ ا .1
يجػػكز لكشػػريؾ المسػػانـ االشػػتراؾ اػػق أعمػػاؿ اإلدارة الدااكيػػم اػػق الحػػدكد الم هػػكص عكيهػػا اػػق  .2

 عاد الشركم.
إ ا االف الشريؾ المسانـ الحظر الم هكص عكيه اق الفارة األكلى مف ن   المادة كاف مسئكاًل  .3

 ت شة عف تداكه اق أعماؿ اإلدارة. اق جميع أمكاله عف االلتزامات التق
إ ا قاـ الشريؾ المسانـ بةعماؿ اإلدارة المحظكرة عكيه ب اء عكى تفكيض هريح أك ضػم ق مػف  .4

الشركاء المتضام يف كاف نؤالء الشركاء مسئكليف معه بالتضامف عف االلتزامات التق ت شػة عػف 
 ن   األعماؿ.

 (111مادة )
هيم باألسهـ محددة ب سبم معي م مف أرراح الشػركم اػ  يجػكز أف إ ا كا ت مكااةة مديري شركم التك 

 %( مف الررح الهااق بعد اهـ مبالا االحتياطق.11تجاكز ال سبم )
 (111مادة )

يكػػكف لشػػركم التكهػػيم باألسػػهـ مجكػػس لكرقابػػم مػػف ر رػػم أعضػػاء عكػػى األقػػ  مػػف غيػػر الشػػركاء  .1
بي هـ أك مف غيرنـ سػ كيًا لمػدة سػ م كاحػدة المتضام يف يتكلى الشركاء المسانمكف ا تاابهـ مف 
 كااًا لثجراءات الم هكص عكيها اق  ظاـ الشركم.

كا  ا شغر م هب مجكس الرقابم ألي سبب مف األسباب  تاكـ إدارة الشركم اكرا بػدعكة الجمعيػم  .2
 العامم لكشركاء المسانميف ال تااب مجكس رقابم جديد.

 (112مادة )
 م التكهيم باألسهـ المهاـ كاله حيات التاليم: يتكلى مجكس الرقابم اق شرك

مراقبم سػير أعمػاؿ الشػركم كالتحاػق مػف هػحم إجػراءات تةسيسػها كالطكػب إلػى مػدير الشػركم أك  .1
 مديريها تزكيد  بتارير شام  عف تكؾ األعماؿ كاإلجراءات.

 االط ع عكى قيكد الشركم كسج تها كعاكدنا  كجرد أمكالها كمكجكداتها. .2
رأي اػػق المسػػائ  التػػق يػػرم أ هػػا تهػػـ الشػػركم  أك اػػق األمػػكر التػػق يعرضػػها مػػديرنا أك إبػػداء الػػ .3

 مديركنا عكيه.
المكااام عكى إجراء التهراات كاألعماؿ التق ي ص  ظاـ الشػركم عكػى أف ت فيػ نا أك الايػاـ بهػا  .4

 يحتاج إلى مكاااته.



31 

 

ف ماالفػات ارتلبػت اػق إدارة دعكة الجمعيم العامم لكشركم إلى اجتماع غير عادي إ ا تبػيف لػه أ .5
 الشركم  كيجب عرضها عكى الجمعيم العامم.
 (113مادة )

عكى مجكس الرقابم اق شػركم التكهػيم باألسػهـ أف ياػدـ لكمسػانميف اػق الشػركم اػق  هايػم كػ  سػ م 
ماليػػم تاريػػرًا عػػف أعمػػاؿ المراقبػػم التػػق قػػاـ بهػػا ك تائجهػػا كيعػػرض نػػ ا التاريػػر عكػػى الجمعيػػم العامػػم 

 كم اق اجتماعها الس كي العادي كترس  م ه  ساه إلى المراقب.لكشر 
 (114مادة )

ال يسةؿ أعضاء مجكس الرقابم عف أعماؿ المدير أك المديريف أك  تائجها إال إ ا عكمػكا بمػا كقػع مػف 
 ماالفات اق إدارة الشركم كأغفككا إاطار الجمعيم العامم ب لؾ.

 (115مادة )
 ال يزيد عددنـ عف ر رم.أمدقق حسابات كاحد أك ألرر شريطم يككف لشركم التكهيم باألسهـ  .1
تسري عكى مدقق الحسابات األحكاـ الااهم به اق شركم المسانمم الم هكص عكيها اق نػ ا  .2

 الاا كف.
 (116مادة )

 يككف لشركم التكهيم باألسهـ جمعيم عامم. .1
تضػػػػام يف كالشػػػػركاء تتػػػػةلف الجمعيػػػػم العامػػػػم لشػػػػركم التكهػػػػيم باألسػػػػهـ مػػػػف جميػػػػع الشػػػػركاء الم .2

المسانميف  كيككف لل  م هـ حق حضكر اجتماعات الجمعيم العامم لكشركم سكاء كا ت عاديػم 
أك غير عاديػم  كم اقشػم األمػكر المعركضػم عكيهػا كاالشػتراؾ اػق التهػكيت عكػى الاػرارات التػق 

 كم.تتا نا  كيككف له مف األهكات اق الجمعيم العامم بعدد ما يمكله مف أسهـ اق الشر 
تطبػػػق األحكػػػاـ الااهػػػم باجتماعػػػات الجمعيػػػم العامػػػم العاديػػػم كغيػػػر العاديػػػم لكشػػػركم المسػػػانمم  .3

 الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف عكى اجتماعات الجمعيم العامم لشركم التكهيم باألسهـ.
 

 الفه  الرا ق
 ا اضاء شركم التكهيم باألسهـ

 (117مادة )
ال تطبػػػق عكيهػػػا ت اضػػػق شػػػركم التكهػػػيم باألسػػػهـ كتهػػػفى بالط رياػػػم التػػػق ياررنػػػا  ظػػػاـ الشػػػركم  كا 

 األحكاـ الااهم بتهفيم شركم المسانمم.
 (118مادة )

تسري عكى شركم التكهػيم باألسػهـ األحكػاـ الااهػم بشػركات المسػانمم اػق نػ ا الاػا كف عكػى كػ  
 ما لـ يرد عكيه ال ص اق ن ا الباب.



32 

 

 الباب السادس
 شركم المسانمم
 أحكاـ عامم

 (119مادة )
تتةلف الشركم المسانمم مف عدد مف المؤسسيف ال يا  عف ار يف يكتتبػكف ايهػا باسػهـ متسػاكيم  .1

 الايمم قابكم لكتداكؿ كالتحكي  كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف كأيم قكا يف أارم معمكؿ بها.
يجػػػكز لكػػػكزير ب ػػػاء عكػػػى تسػػػبيب مبػػػرر مػػػف المراقػػػب المكاااػػػم عكػػػى أف يكػػػكف مؤسػػػس الشػػػركم  .2

 شاهًا كاحدًا. المسانمم
تسػػتمد الشػػركم المسػػانمم اسػػمها مػػف أغراضػػها  عكػػى أف تتبعػػه أي مػػا كرد عبػػارة  شػػركم مسػػانمم   .3

كال يجكز أف تلكف باسـ شاص طبيعق إال إ ا كاف غرض الشركم استرمار براءة ااتراع مسجكم 
سػػم بهػػكرة قا ك يػػم باسػػـ  لػػؾ الشػػاص  أك إ ا تمكلػػت الشػػركم ع ػػد تةسيسػػها أك بعػػد  لػػؾ مؤس

 تجاريم كاتا ت اسمها اسما لها.
 (111مادة )

تعد ال مم الماليم لشركم المسانمم مستاكم عف ال مم الماليم لل  مسانـ ايها كتلكف الشركم بةمكالهػا 
كمكجكداتهػػا مسػػئكلم عػػف الػػديكف كااللتزامػػات المترتبػػم عكيهػػا كال يكػػكف المسػػانـ مسػػئكاًل تجػػا  الشػػركم 

 إال بمادار األسهـ التق يمكلها اق الشركم. عف تكؾ الديكف كااللتزامات 
 
 (111مادة )

تلكف مدة الشركم المسانمم غير محددة إال إ ا  ػص عكػى تحديػدنا اػق ال ظػاـ األساسػق لكشػركم أك 
 كاف غرضها الاياـ بعم  معيف ات اضق الشركم با تهاء مدتها أك تحاق غرضها.

 (112مادة )
كاايًا لتحايق أغراضػها كأال ياػ  عػف امسػمائم ألػف دي ػار يجب أف يككف رأس ماؿ شركم المسانمم 

كأف ال ياػػ  المػػداكع ع ػػد االلتتػػاب أك تةسػػيس الشػػركم ع ػػد عػػدـ طػػرح األسػػهـ ل لتتػػاب العػػاـ عػػف 
 %( م ه.21)

 (113مادة )
ال يجكز الجمع بيف كظيفم عامم كريف االشتراؾ اػق تةسػيس شػركم مسػانمم أك اػق عضػكيم مجكػس 

غاؿ بهػػفم دائمػػم أك عرضػػيم بػػةجر أك بغيػػر أجػػر بػػةي عمػػ  ايهػػا كلػػك عكػػى سػػبي  إدارتهػػا أك االشػػت
 االستشارة إال إ ا كاف المكظف يعم  ايها بهفته ممرً  لجهم حككميم. 
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 (114مادة )
تلتسػػب شػػركم المسػػانمم الشاهػػيم االعتباريػػم اػػ ؿ اتػػرة التةسػػيس بالاػػدر الػػ ـز لتةسيسػػها  كتكتػػـز 

 سسيف اق تكؾ الفترة شريطم إتماـ تةسيسها كااا ألحكاـ ن ا الاا كف.الشركم بتهراات لج م المؤ 
 (115مادة )

المؤسػػس نػػك كػػ  مػػف يشػػترؾ اشػػترالًا اعكيػػًا اػػق تةسػػيس الشػػركم إ ا لػػـ يػػ كر هػػراحم أ ػػه غيػػر  .1
 شريؾ.

يعػػد مؤسسػػًا عكػػى كجػػه الاهػػكص كػػ  مػػف كقػػع عكػػى عاػػد تةسػػيس الشػػركم أك كقػػع عكػػى طكػػب  .2
 ـ حهته  اديم أك عي يم ع د تةسيسها.الترايص بتةسيسها  أك قد

ال يجػػكز أف يكػػكف مؤسسػػا إال مػػف تػػكاارت ايػػه الشػػركو الػػ ـز تكاارنػػا اػػق أعضػػاء مجكػػس إدارة  .3
 شركم المسانمم.

 (116مادة )
ال يجػػكز الايػػاـ بػػةي عمػػ  مػػف األعمػػاؿ التاليػػم إال مػػف قبػػ  شػػركات المسػػانمم  التػػق يػػتـ تةسيسػػها 

 الاا كف :كتسجيكها كااًا ألحكاـ ن ا  
 أعماؿ الب كؾ كالشركات الماليم  كالتةميف بة كاعه الماتكام. .1
 الشركات  ات االمتياز. .2

 
 الفه  األكؿ 

 تةسيس شركم المسانمم
 أكاًل : عمكيات التةسيس

 (117مادة )
ي تاب مؤسسك شركم المسانمم لج م مػف بيػ هـ تسػمى لج ػم المؤسسػيف تتػةلف مػف عػدد ال ياػ   .1

عكى امسم  ام ا كاف عػددنما ال يزيػد عكػى ار ػيف اي ػاو بهمػا مهػاـ لج ػم عف عضكيف كال يزيد 
 المؤسسيف.

 تتكلى لج م المؤسسيف إجراءات تةسيس شركم المسانمم لدم الجهات الماتهم. .2
 (118مادة )

ال يجكز تةسيس شركم المسانمم التق تطرح أسهمها ل لتتاب العاـ إال بعد الحهكؿ عكى تػرايص 
 ف الكزير الماتص.ب لؾ يهدر بارار م

 (119مادة )
يادـ طكب ترايص تةسيس شركم المسانمم مف قب  لج م المؤسسيف إلى المراقب عكػى ال مػك ج  .1

 المارر له ا الغرض مرااًا بما يكق:
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 عاد تةسيس الشركم. .أ 
 مشركع  ظاـ الشركم األساسق. .ب 
 أسماء المؤسسيف. .ج 
 أسماء لج م المؤسسيف. .د 
نمم كمشػػركع  ظامهػػا األساسػػق عكػػى ال مػػك ج الماػػرر يجػػب أف يكػػكف عاػػد تةسػػيس شػػركم المسػػا .2

 ل لؾ  كأف يتضمف ك  م هما البيا ات التاليم:
 اسـ الشركم كمركزنا الرئيس كأغراضها. .أ 
أسػػماء المؤسسػػيف كج سػػياتهـ كع ػػاكي هـ الماتػػارة لكتبكيػػا كعػػدد األسػػهـ التػػق قهػػركنا عكػػى  .ب 

 أ فسهـ كمادار ما ألتتب به ك  م هـ.
هرح بػه كالجػزء المكتتػب بػه اعػً  كعػدد األسػهـ التػق ي اسػـ إليهػا ك كعهػا رأسماؿ الشركم الم .ج 

 كقيمتها.
بياف بالمادمات العي يم اق الشركم كشركو تاديمها كاسـ مادمها  كالحاكؽ المترتبم عكى ن    .د 

 المادمات.
 بياف ايما إ ا كاف لكمسانميف حق األكلكيم ل لتتاب اق أي إهدارات جديدة لكشركم. .ق 
 ماليم لكشركم.الس م ال .ك 
يكقع عاد تةسػيس شػركم المسػانمم كمشػركع  ظامهػا األساسػق مػف كػ  مؤسػس أمػاـ المراقػب  .ز 

 أك أحد المحاميف المجازيف.
 (121مادة )

يهدر الكزير ب اًء عكى ت سيب المراقب قرار  بالمكااام عكػى تةسػيس شػركم المسػانمم  أك راػض  .1
لمراقػػب  كعكػػى المراقػػب أف يجػػري الت سػػيب التةسػػيس اػػ ؿ مػػدة ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ ت سػػيب ا

اػػػػ ؿ ر رػػػػيف يكمػػػػًا مػػػػف تػػػػاريخ تاػػػػديـ الطكػػػػب إليػػػػه مكقعػػػػًا مػػػػف المؤسسػػػػيف كمسػػػػتلمً  لكشػػػػركو 
 الاا ك يم  ام ا لـ يهدر الكزير قرار  ا ؿ تكؾ المدة يعد الطكب مراكضًا.

رارًا بػ لؾ اػ ؿ يككف لكج م المؤسسيف اق حالم راض الكزير تةسيس الشركم  أك ع د إهػدار  قػ .2
 المدة المحددة الطعف لدم محكمم العدؿ العكيا.

ي شػػػر قػػػرار الػػػكزير  أك قػػػرار الحكػػػـ بالمكاااػػػم عكػػػى تةسػػػيس الشػػػركم اػػػق الجريػػػدة مرااػػػا بمشػػػركع  .3
  ظامها األساسق. 

 را يًا : االلتتاب اق أسهـ شركم المسانمم كتغطيتها:
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 (121مادة )
لتتاب اػ ؿ امسػم عشػر يكمػًا مػف تػاريخ  شػر الاػرار عكى لج م المؤسسيف مباشرة إجراءات اال .1

بالمكااام عكى تةسيس الشركم اق الجريدة  كيجكز لككزير ع د الضركرة أف ية ف بمد ن ا الميعاد 
 لمدة ال تتجاكز ر ريف يكمًا.

تادـ لج م المؤسسيف إلى المراقب قبػ  دعػكة الجمهػكر إلػى االلتتػاب شػهادة مػف المهػرؼ تربػت  .2
ف قد التتبكا اق أسهـ الشػركم اػق الحػدكد الماػررة كااػًا لكاػا كف كأ هػـ داعػكا اعػً  اػق أف المؤسسي

حساب الشركم اق المهرؼ المراص المبكػا الػ ي يعػادؿ ال سػبم المطكػكب داعهػا مػف الجمهػكر 
عػػف كػػ  سػػػهـ ع ػػد االلتتػػػاب  كيشػػار إلػػػى داػػع نػػ ا المبكػػػا اػػق  شػػػرة االلتتػػاب التػػػق تراػػق مػػػع 

لج م المؤسسػيف  لػؾ إلػى المراقػب عكيػه أف يػة ف ب شػر الػدعكة ل لتتػاب اػق  الشهادة ام ا قدمت
 الهحف المحكيم.

 (122مادة )
يجػػب أال تزيػػد  سػػبم األسػػهـ المكتتػػب بهػػا مػػف قبػػ  المؤسسػػيف اػػق المهػػارؼ كالشػػركات الماليػػم  .1

%( مف رأس الماؿ المهرح به كأف ال يا  عدد المؤسسيف ايهػا عػف 51كشركات التةميف عكى )
 مسيف شاهًا.ا

يجػػػب أف ال تزيػػػد مسػػػانمم المؤسػػػس أك المؤسسػػػيف اػػػق الشػػػركم المسػػػانمم مػػػف غيػػػر الشػػػركات  .2
%( مف رأس الماؿ المكتتب ايه كيترتب 75( ع د التةسيس عكى )1الم هكص عكيها اق الب د )

 عكى لج م المؤسسيف طرح األسهـ المتبايم ل لتتاب العاـ.
تػػاب باألسػػهـ المطركحػػم ل لتتػػاب العػػاـ اػػق مرحكػػم يحظػػر عكػػى مؤسسػػق شػػركم المسػػانمم االلت .3

التةسػػيس إال أ ػػػه يجػػكز لهػػػـ تغطيػػػم مػػا تباػػػى مػػف األسػػػهـ بعػػػد ا اضػػاء ر رػػػم أيػػاـ عكػػػى إغػػػ ؽ 
 االلتتاب.

كاق جميػع األحػكاؿ إ ا لػـ يػتـ تغطيػم األسػهـ المطركحػم ل لتتػاب ايجػكز تسػجي  الشػركم بعػدد  .4
رأس المػاؿ المكتتػب ايػه عػف الحػد األد ػى الم هػكص األسهـ التق التتبػت بهػا عكػى أف ال ياػ  

 (.112عكيه اق المادة )
 (123مادة )

مػػع مراعػػاة ال هػػكص الػػكاردة اػػق أي قػػا كف تاػػر يجػػكز لكج ػػم مؤسسػػق شػػركم المسػػانمم أك مجكػػس 
 إدارتها أف يعهدكا بتغطيم االلتتاب اق أسهـ الشركم إلى متعهد تغطيه أك ألرر.

 ( 124مادة )
ر مف شاص كاحد االشتراؾ اق الطكب الكاحد ل لتتاب اق األسهـ كيحظػر االلتتػاب ال يجكز أللر

الكنمق أك بةسماء كنميم ك لؾ تحت طائكم بط ف االلتتاب اق أي مف الحاالت الم هكص عكيهػا 
 اق ن   المادة.
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 (125مادة )
اهػػم تطػػرح لج ػػم المؤسسػػيف أسػػهـ شػػركم المسػػانمم ل لتتػػاب العػػاـ عػػف طريػػق المهػػارؼ المر  .1

 كتضع لدم المهارؼ الم ككرة  ساًا كاايم مف مشركع ال ظاـ األساسق لكشركم.
تلكف الدعكة ل لتتاب العاـ ب شر  تشتم  بهفم ااهم عكى البيا ات التق يهدر بتعيي ها قرار   .2

 مف الكزير عكى أف تتضمف عكى األق  البيا ات التاليم :
 ـ كمادار المبالا التق التتب بها ك  م هـ.أسماء المؤسسيف كمكاط هـ )ع اكي هـ( كج سياته .أ 
 اسـ الشركم كغرضها كمركزنا الرئيس. .ب 
ماػػدار رأس المػػاؿ ك ػػكع األسػػهـ كقيمتهػػا كعػػددنا كماػػدار مػػا طػػرح م هػػا ل لتتػػاب العػػاـ كمػػا  .ج 

 يحتفي به اللتتاب المؤسسيف كالايكد التق ترد عكى تداكلها.
 طريام تكزيع األرراح كالاسائر. .د 
 عكام بالمادمات العي يم كالحاكؽ المترتبم عكيها.المعككمات المت .ق 
 تاريخ هدكر قرار الكزير المراص بتةسيس الشركم كرقـ كعدد الجريدة ال ي تـ ايه  شر . .ك 
تاريخ بدء االلتتاب ك هايته كمكا ه كشػركطه كالمهػرؼ أك المهػارؼ التػق يجػري االلتتػاب  .ز 

 ايها.
مسػػئكليف بالتضػػامف عػػف هػػحم البيا ػػات  تكقػػع  شػػرة االلتتػػاب مػػف لج ػػم المؤسسػػيف  كيكك ػػكف  .3

 ( مف ن   المادة.2الكاردة بال شرة  كعف هدكرنا مستكااة لكبيا ات الم ككرة اق الب د رقـ )
تعكف  شرة االلتتاب اق هحيفتيف يكميتيف تهدراف بالكغػم العرريػم ك لػؾ عكػى  فاػم الشػركم قبػ   .4

 سبعم أياـ مف بدء االلتتاب.
 (126مادة )

 باألسهـ بماتضى كريام تشم  عكى كجه الاهكص ما يكق : يككف االلتتاب .1
 اسـ الشركم كغرضها كرأسمالها كشركو االلتتاب. .أ 
 اسـ المكتتب كع كا ه كمه ته كج سيته كعدد األسهـ التق يريد االلتتاب بها. .ب 
 تعهد المكتتب بابكؿ أحكاـ  ظاـ الشركم كما تار  الجمعيم التةسيسيم. .ج 
 ه كريام االلتتاب كا  ا كاف المكتتب غير ماػيـ اػق اكسػطيف كجػب يكقع المكتتب أك مف ي كب ع .2

 أف يعيف مكط ًا له ايها.
يسكـ المكتتب كريام االلتتاب إلى المهرؼ المراص  كيداع الاسل الكاجب داعه ع د االلتتاب  .3

ماابػ  إيهػاؿ يتضػػمف اسػـ المكتتػب كع كا ػػه كتػاريخ التتابػػه كعػدد األسػهـ المكتتػػب بهػا كالاسػػل 
ع كرقمػػػًا متسكسػػػً   كغيػػػر  لػػػؾ مػػػف البيا ػػػات الضػػػركريم كيسػػػكـ  سػػػام مػػػف عاػػػد التةسػػػيس المػػػداك 

 كمشركع ال ظاـ األساسق لكشركم.
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يجب أف يككف االلتتاب جديًا باتًا غير معكق عكى شرو أك مضااًا إلى أج  ام ا عكق االلتتاب  .4
بطػػ  األجػػ   عكػػى شػػرو بطػػ  الشػػرو كهػػح االلتتػػاب كالػػـز المكتتػػب بػػه كا  ا أضػػيف إلػػى أجػػ 

 ككاف االلتتاب اكريًا.
 (127مادة )

% مػػف قيمتػػه 21ال يجػػكز أف ياػػ  المبكػػا المػػداكع مػػف قيمػػم كػػ  سػػهـ  اػػدي ع ػػد االلتتػػاب عػػف  .1
االسميم كيجب أف يداع الباقق مف قيمم السهـ ا ؿ أررع س كات مف تاريخ تةسػيس الشػركم اػق 

كيؤشػػر عكػػى السػػهـ بالاػػدر المػػداكع مػػف المكاعيػػد التػػق يعي هػػا  ظػػاـ الشػػركم أك مجكػػس إدارتهػػا  
 قيمته.

 إ ا كاف االلتتاب بةسهـ تمر  حههًا عي يم ايجب الكااء بها كامكم ع د االلتتاب. .2
 (128مادة )

تكدع المبالا التق يداعها المكتتبكف اق المهرؼ المراص لحساب الشركم تحػت التةسػيس  كيحفػي 
لػه أف يسػكمها إال إلػى مجكػس اإلدارة األكؿ بعػد المهرؼ األمكاؿ المابكضػم مػف المكتتػب كال يجػكز 

 تماـ تةسيس الشركم.
 (129) 

 يجب أف يظ  االلتتاب مفتكحًا لمدة ال تا  عف عشرة أياـ كال تتجاكز تسعيف يكمًا. .1
إ ا لـ يتـ االلتتاب بكام  األسهـ المطركحػم اػ ؿ المػدة المحػددة  جػاز لكج ػم المؤسسػيف بػم ف  .2

 اب مدة ال تزيد عكى ر ريف يكمًا.مف المراقب تمديد االلتت
 (131مادة )

إ ا كػػػاف مجمػػػكع األسػػػهـ المكتتػػػب بهػػػا مسػػػاكيًا لعػػػدد األسػػػهـ المطركحػػػم ل لتتػػػاب تلمػػػ  لج ػػػم  .1
 المؤسسيف اإلجراءات ال زمم لثع ف عف تةسيس الشركم  هائيًا.

كج ػػم لكمؤسسػػيف إ ا لػػـ يػػتـ االلتتػػاب بكامػػ  األسػػهـ المطركحػػم ل لتتػػاب اػػق  هايػػم المػػدة جػػاز ل .2
 إما: 

 إلماؿ االلتتاب باألسهـ الباقيم بعد مكااام المراقب أك. .أ 
إ اػػاص رأس المػػاؿ عكػػى أف ال ياػػ  عػػف الحػػد األد ػػى المطكػػكب الم هػػكص عكيػػه اػػق المػػادة  .ب 

 ( مف ن ا الاا كف أك.112)
 الرجكع عف تةسيس الشركم. .ج 
المبػػالا المداكعػػم مػػف قبػػ   اػق حالػػم الرجػػكع عػػف تةسػيس الشػػركم تعيػػد المهػػارؼ المكدعػػم لػديها .3

 المكتتبيف إلى أهحابها كامكم اكر إشعارنا كتابيا مف المراقب.
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اػػق حالػػم إ اػػاص رأس المػػاؿ يعطػػى المكتتبػػكف الحػػق اػػق تربيػػت التتػػابهـ أك الرجػػكع ع ػػه اػػ ؿ  .4
مدة ال تزيد عكى ر ريف يكمًا تبدأ مف تاريخ  شر قرار اإل ااص اػم ا لػـ يرجعػكا ع ػه اػق ا لهػا 

 د التتابهـ األكؿ مربتًا.يع
إ ا زاد عدد األسهـ المكتتب بها عكى األسهـ المطركحم ل لتتاب كزعت األسهـ عكى المكتتبيف  .5

 عكى أساس  سبم عدد األسهـ المطركحم إلى عدد األسهـ المكتتب بها.
إ ا تـ االلتتاب لجميع األسهـ اػق أي كقػت بعػد ا اضػاء عشػرة أيػاـ مػف البػدء ايػه كجػب إغػ ؽ  .6

 باب االلتتاب.

 
 

 (131مادة )
عكػػػى لج ػػػم المؤسسػػػيف تزكيػػػد المراقػػػب اػػػ ؿ مػػػدة ال تتجػػػاكز ر رػػػيف يكمػػػًا مػػػف تػػػاريخ إغػػػ ؽ بػػػاب 
االلتتاب اق األسهـ المطركحم بكشف يتضمف أسماء المكتتبيف كمادار األسهـ التق التتب بها كػ  

 اللتتاب.م هـ كالكرائق المهرايم المؤيدة لداع الاسل الكاجب داعه ع د ا
 (132مادة )

إ ا اشػػػتم  رأس المػػػاؿ عكػػػى ماػػػدمات عي يػػػم  كجػػػب أف تايمهػػػا لج ػػػم المؤسسػػػيف باالتفػػػاؽ مػػػع  .1
ماػدميها كعكػى لج ػم المؤسسػػيف أف تطكػب مػف المراقػػب تعيػيف ابيػر أك ألرػػر لكتحاػق مػف هػػحم 

يػػػػاز  التايػػػػيـ المػػػػ ككر  كتاػػػػديـ تاريػػػػر بػػػػ لؾ لكػػػػكزير  كتعػػػػد مػػػػف الماػػػػدمات العي يػػػػم  حاػػػػكؽ االمت
 كاالاتراع كجميع الحاكؽ غير الماديم.

ياػػدـ الابػػراء تاريػػرنـ اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ تلكػػيفهـ بالعمػػ   كيجػػكز لكمراقػػب ب ػػاء عكػػى  .2
طكب مسبب مف الابػراء أف يمػ حهـ مهكػم أاػرم ال تتجػاكز ر رػيف يكمػًا  كا  ا تبػيف مػف تاريػرنـ 

ادرة مف قب  لج م المؤسسيف  يككف لكج م المؤسسيف أف قيمم المادمات العي يم ال تبكا الايمم الم
طكب ت زي  عدد األسهـ العي يم بما يتطابق مع تاػدير الابػراء  أك تاػديـ ماػدمات عي يػم إضػاايم 
عكػػى أف يجػػري تاييمهػػا كاػػق األهػػكؿ السػػابام كبمعراػػم الابػػراء أ فسػػهـ  أك تاػػديـ أمػػكاؿ  اديػػم 

 تغطق الفرؽ.
عكى تاديرات لج م الابراء  اككمراقب ب اء عكى  لػؾ راػض تسػجي   إ ا لـ تكااق لج م المؤسسيف .3

الشركم  أك تشكي  لج م ابراء را يم  كيعد تاريرنا  هائيًا  ام ا لـ تابػ  بػه لج ػم المؤسسػيف عكػى 
 المراقب راض المادمات العي يم.

تتبػيف قبػ  يرس  المراقب هكرة عف تارير الابراء إلى لج م المؤسسيف  كتاـك بتكزيعه عكى المك .4
ا عاػػاد الجمعيػػم العامػػم التةسيسػػيم بامسػػم عشػػر يكمػػًا عكػػى األقػػ   كمػػا يػػكدع التاريػػر اػػق مركػػز 

 الشركم ا ؿ الميعاد الم ككر  كيحق لل   ي شةف اإلط ع عكيه.
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يعرض عكى الجمعيػم التةسيسػيم التايػيـ الػ ي أجرتػه لج ػم المؤسسػيف باالتفػاؽ مػع ماػدـ المادمػم  .5
بػػراء  كمػػف حاهػػا المهػػادقم عكػػى التايػػيـ أك راضػػه أك تافيضػػه  اػػم ا قػػررت العي يػػم كتاريػػر الا

 تافيضه يجكز لمادـ المادمات العي يم أف يسحبها مف رأس الماؿ أك يداع الفرؽ.
إ ا قررت الجمعيػم التةسيسػيم راػض تايػيـ المادمػم العي يػم أك سػحبها ماػدمها جػاز تافػيض رأس  .6

 ارر اق ن ا الاا كف.الماؿ بما ال يا  عف الحد األد ى الم
تهػػدر الاػػرارات المتعكاػػم بتايػػيـ الماػػدمات العي يػػم باألغكبيػػم العدديػػم لكمكتتبػػيف باألسػػهـ ال اديػػم  .7

شريطم أف تلكف ن   األغكبيم حػائزة عكػى األقػ  لركرػق األسػهـ المػ ككرة  بعػد اسػتبعاد مػا التتػب 
كػػا كا قػػد التتبػػكا اػػق األسػػهـ بػػه ماػػدمك الماػػدمات العي يػػم  كال يكػػكف لهػػؤالء حػػق التهػػكيت كلػػك 

 ال اديم.
 (133مادة )

ـ الماػػػدمات يال يجػػػكز أف تهػػػدر األسػػػهـ العي يػػػم إال بعػػػد إتمػػػاـ اإلجػػػراءات الاا ك يػػػم الااهػػػم بتسػػػك
 العي يم إلى الشركم ك ا  مكليتها إليها  إ ا قدمت عكى سبي  التمكيؾ.

 (134مادة )
م مف بيا ات كحاكؽ كتعطى أرقامًا متسكسكم ااهم تتضمف األسهـ العي يم ما تتضم ه األسهـ ال ادي

 كي كر أ ها عي يم.
 (135مادة )

يجػػب عكػػى لج ػػم المؤسسػػيف اػػ ؿ امسػػم عشػػر يكمػػًا مػػف تػػاريخ إقفػػاؿ بػػاب االلتتػػاب أف يػػدعكا  .1
المكتتبيف إلى جمعيم تةسيسيم   كال يجكز أف تزيد الفترة بيف تاريخ الدعكة كتاريخ عاد االجتماع 

ابيع كأف ال تا  عف عشرة أيػاـ  كاػق جميػع األحػكاؿ ال يجػكز عاػد االجتمػاع قبػ  عكى ر رم أس
ا اضاء عشريف يكمًا مف التاريخ ال ي تسكـ ايه لج م المؤسسيف تارير لج ػم الابػراء بشػةف تايػيـ 

 المادمات العي يم.
هػػ   الػػدعكة إ ا لػػـ تاػػـ لج ػػم المؤسسػػيف بمرسػػاؿ الػػدعكة ال عاػػاد الجمعيػػم التةسيسػػيم قػػاـ المراقػػب ب .2

 عكى  فاتهـ.
 يككف لل  مكتتب حق حضكر جكسات الجمعيم التةسيسيم. .3
 يتكلى رئاسم الجمعيم مؤقتا ألبر المؤسسيف س ًا  كت تاب الجمعيم أميف سر كجامع أهكات. .4

 (136مادة )
يشترو لهحم اجتماع الجمعيم التةسيسيم حضكر عدد مف المكتتبػيف يمركػكف  هػف رأس المػاؿ  .1

 عكى األق .
ا لػػػـ يتػػػكاار اػػػق االجتمػػػاع األكؿ ال هػػػاب الم هػػػكص عكيػػػه اػػػق الفاػػػرة السػػػابام كجػػػب تكجيػػػه إ  .2

الػػدعكة الجتمػػاع رػػاف يعاػػد اػػ ؿ امسػػم عشػػر يكمػػا مػػف تػػاريخ االجتمػػاع األكؿ  عكػػى أال تاػػ  
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الفتػػرة بػػيف تػػاريخ تكجيػػه نػػ   الػػدعكة كتػػاريخ االجتمػػاع عػػف سػػبعم أيػػاـ  كيكػػكف االجتمػػاع الرػػا ق 
 % مف رأس الماؿ عكى األق .41ر  عدد مف المكتتبيف يمر  هحيحا إ ا حض

تهػػدر الاػػرارات اػػق الجمعيػػم التةسيسػػيم باألغكبيػػم المطكاػػم لألسػػهـ الممركػػم اػػق االجتمػػاع مػػا لػػـ  .3
 ي ص ال ظاـ األساسق عكى  سبم ألبر.

 
 (137مادة )

 ت ظر الجمعيم التةسيسيم عكى كجه الاهكص اق المسائ  اآلتيم :
 مؤسسيف عف عمكيات تةسيس الشركم كال فاات التق استكزمتها.تارير لج م ال .1
 م اقشم مشركع ال ظاـ األساسق لكشركم ككضع  هكهه ال هائيم كااا ألحكاـ الاا كف. .2
 تاكيـ المادمات العي يم كااا لألحكاـ الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف. .3
 ا تااب أعضاء مجكس اإلدارة األكؿ. .4
 كتحديد أتعابه أك تفكيض مجكس اإلدارة بتحديدنا.ا تااب مدقق حسابات لكشركم  .5
ا تااب مجكس اإلدارة األكؿ لكشركم  كعكيها  رت تهق ه حيات لج م المؤسسيف مف أعمالها اك  .6

 تسكيـ جميع الكرائق الااهم بالشركم إلى ن ا المجكس.
 
 (138مادة )

األسػػهـ الممركػػم اػػق  %( مػػف21إ ا اعتػػرض المكتتبػػكف اػػق الشػػركم الػػ يف يمكلػػكف مػػا ال ياػػ  عػػف )
اجتمػػػاع الجمعيػػػم التةسيسػػػيم لكشػػػركم عكػػػى أي ب ػػػد مػػػف ب ػػػكد  فاػػػات تةسػػػيس الشػػػركم  اعكػػػى المراقػػػب 
التحاػػق مػػف هػػحم االعتػػراض كتسػػكيته  اػػم ا لػػـ يػػتمكف مػػف  لػػؾ ألي سػػبب مػػف األسػػباب اكماػػدمق 

 طكب االعتراض الكجكء إلى الاضاء.
 (139مادة )

 ؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ ا تهػػاء اجتمػػاع الجمعيػػم التةسيسػػيم ياػػدـ مجكػػس إدارة الشػػركم األكؿ اػػ .1
 طكبًا إلى المراقب بمع ف تةسيس الشركم  كيجب أف يراق به :

إقػرارًا بحهػػكؿ االلتتػػاب بػرأس المػػاؿ كمػػا داعػػه المكتتبػكف مػػف قيمػػم األسػهـ التػػق التتػػب بهػػا  .أ 
 ك  م هـ.

 محضر جكسم الجمعيم. .ب 
 معيم. ظاـ الشركم األساسق كما أقرته الج .ج 
 قرارات الجمعيم التةسيسيم بالمهادقم عكى تارير لج م المؤسسيف كتاييـ المادمات العي يم. .د 
 كاسـ مدقق الحسابات.كأعضاؤ   أسماء رئيس مجكس اإلدارة األكؿ .ق 
 الكرائق المؤيدة لهحم إجراءات التةسيس. .ك 
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 سػػػب إعػػػ ف إ ا تبػػػيف لكمراقػػػب أف إجػػػراءات تةسػػػيس الشػػػركم قػػػد تمػػػت كاػػػق الاػػػا كف اعكيػػػه أف ي .2
تةسػػيس الشػػركم كعكػػى الػػكزير ب ػػاء عكػػى نػػ ا الت سػػيب أف يهػػدر قػػرارا بػػمع ف تةسػػيس الشػػركم 
عكى أف يتـ ت سيب المراقب كهػدكر قػرار الػكزير اػ ؿ عشػرة أيػاـ مػف تػاريخ تاػديـ الطكػب إلػى 
 المراقب  كيعد اق حكـ قرار بمع ف تةسيس الشركم ا اضاء ن ا الميعػاد دكف البػت اػق الطكػب 
أما إ ا تبيف لكمراقب أف إجراءات تةسيس الشركم قد تمت ماالفم لكاا كف  اعكيه أف ي  رنا اطيًا 
بتهكيب أكضاعها اػ ؿ ر رػم أشػهر مػف تػاريخ تبكيغهػا اإل ػ ار  كال ي سػب اإلعػ ف بتةسيسػها 

 إلى أف تاـك ب لؾ.
 (141مادة )

مرااػػا بػػػه  ظامهػػا األساسػػػق اػػػق ي شػػر عكػػػى  فاػػم الشػػػركم قػػرار الػػػكزير بػػػمع ف تةسػػيس الشػػػركم  .1
 الجريدة.

ياكـ مجكػس اإلدارة األكؿ بتسػجي  الشػركم لػدم مراقػب الشػركات  كال يجػكز لهػا أف تبػدأ أعمالهػا  .2
مسػػئكليف بالتضػػامف عػػف األضػػرار  ؤ كأعضػػا قبػػ  التسػػجي   كيكػػكف رئػػيس مجكػػس اإلدارة األكؿ

 ال اشئم عف عدـ الاياـ بالتسجي .
 (141مادة )

تسجي  الشركم لدم مراقب الشركات الطعف ببط ف الشركم بسبب ماالفم األحكاـ ال يجكز بعد  .1
 المتعكام بمجراءات التةسيس.

إ ا أسست شركم مسانمم عكى كجه غير قا ك ق جاز للػ   ي ع قػم اػ ؿ امػس سػ كات مػف  .2
ر رم  تةسيسها أف ي  رنا بكجكب إتماـ المعامكم ال اقهم أك التهحيح كااًا ألحكاـ الاا كف ا ؿ

 أشهر مف تاريخ اإل  ار.
إ ا لػػـ تاػػـ الشػػركم اػػ ؿ نػػ ا الميعػػاد بػػمجراء التهػػحيح الػػ ـز جػػاز للػػ  هػػاحب مهػػكحم أف  .3

 يطكب مف المحكمم الحكـ ببط ف الشركم كتهفيتها.
إ ا حكػػـ بػػبط ف الشػػركم تجػػري تهػػفيتها كة هػػا شػػركم اعكيػػم كيكػػـز المؤسسػػكف كأعضػػاء مجكػػس  .4

ككػػ لؾ المػػدقاكف الاػػا ك يكف الػػ يف يربػػػت إنمػػالهـ بػػةداء مػػا يكػػكف للػػػ   اإلدارة األكؿ متضػػام يف
 هاحب مهكحم مف حاكؽ قب  الشركم.

 ال يجكز لكمؤسسيف كسائر الشركاء أف يحتجكا تجا  الغير ببط ف الشركم. .5
 (142مادة )

ى استر اء مف األحكاـ السابام كاق غير الشركات  كات االمتياز كاالحتلار يجكز دكف حاجم إلػ .1
استهػػػدار راهػػػم تةسػػػيس شػػػركم مسػػػانمم ال تطػػػرح أسػػػهمها لكجمهػػػكر اػػػق التتػػػاب عػػػاـ ك لػػػؾ 
بمكجػػب محػػرر رسػػمق يهػػدر مػػف جميػػع المؤسسػػيف  كيشػػتم  نػػ ا المحػػرر عكػػى عاػػد تةسػػيس 

 الشركم ك ظامها األساسق كعكى اإلقرارات التاليم :
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 ن ا الاا كف.أف أحكاـ العاد كال ظاـ األساسق مطابام لك مك ج الم هكص عكيه اق  .أ 
أف المؤسسيف قد التتبكا اق جميع األسهـ  كأدكا الادر الػ ي يكجػب الاػا كف أداء  مػف قيمتهػا  .ب 

 كأكدعكا ما أدك  تحت تهرؼ الشركم اق مهرؼ مراص.
 إف المادمات العي يم قد قيمت كااًا ألحكاـ الاا كف كقد تـ الكااء بايمتها كامكم. .ج 
 ريم ال زمم لكشركم.إف المؤسسيف قد عي كا الهيئات اإلدا .د 
 يجب أف يحفي مع المحرر الرسمق هكر مف األكراؽ المؤيدة لثقرارات المتادمم ال كر. .2

 (143مادة )
تاضع شركم المسانمم التق ال تطرح أسهمها لكجمهكر اق التتاب عػاـ إلجػراءات ال شػر كالتسػجي  

دأ أعمالهػػا إال بعػػد الايػػاـ بتكػػؾ التػػق تتبػػع اػػق الشػػركم المسػػانمم  ات االلتتػػاب العػػاـ كال يجػػكز أف تبػػ
اإلجػػػراءات  كيتحمػػػ  أعضػػػاء مجكػػػس اإلدارة بالتضػػػامف المسػػػئكليم عػػػف األضػػػرار ال اشػػػئم عػػػف عػػػدـ 

 الاياـ بمجراءات التسجي .
 الفه  الرا ق

 الهككؾ الماليم التق تهدرنا الشركم 
 )األسهـ( 

 (144مادة )
 يجكز إ شاء حهػص تةسػيس كال مػ ح مزايػا الهككؾ الماليم التق تهدرنا الشركم نق األسهـ   كال

 ااهم لكمؤسسيف أك لغيرنـ  أك إهدار اسهـ تعطق أهحابها امتيازًا مف أي  كع.
 (145مادة )

تستبدؿ الشركم بعد تةسيسها بميهاالت االلتتػاب شػهادات مؤقتػم باألسػهـ يكقعهػا رئػيس مجكػس  .1
ق التتب بهػا كتػاريخ الػداع  كرقػـ اإلدارة كتشم  بكجه ااص عكى اسـ المسانـ كعدد األسهـ الت

 المسكس  بالشهادات المؤقتم كأرقاـ األسهـ التق تمركها كرأسماؿ الشركم كمركزنا الرئيس.
 تاـك الشهادات مااـ األسهـ  كتظ  اسميه إلى إف تستبدؿ بها هككؾ األسهـ. .2
يجػػػب أف تسػػػػتبدؿ بالشػػػػهادات المؤقتػػػػم هػػػػككؾ األسػػػػهـ اػػػػ ؿ سػػػػتم أشػػػػهر مػػػػف تػػػػاريخ تسػػػػجي   .3

الشػػركم  كيجػػب أف يكقػػع هػػككؾ األسػػهـ عضػػكاف عكػػى األقػػ  مػػف مجكػػس اإلدارة  كتلػػكف قابكػػم 
 لكتداكؿ  كك  شرو يايد حريم تداكلها يعد كةف لـ يكف.

 (146مادة )
 تلكف أسهـ الشركم متساكيم الايمم كنق ترتب حاكقًا كالتزامات متساكيم. .1
ؾ السػهـ أشػااص متعػددكف كجػب عكػيهـ السهـ غير قاب  لكتجزئم اق مكاجهم الشػركم  اػم ا تمكػ .2

أف ياتػػاركا أحػػدنـ لي ػػكب عػػ هـ اػػق اسػػتعماؿ الحاػػكؽ المتهػػكم بالسػػهـ  اػػم ا تاكفػػكا عػػف  لػػؾ 
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اػػػػ ؿ المػػػػدة التػػػػق يحػػػػددنا لهػػػػـ مجكػػػػس إدارة الشػػػػركم يعػػػػيف المجكػػػػس أحػػػػدنـ  كيكػػػػكف نػػػػؤالء 
 األشااص مسئكليف بالتضامف عف االلتزامات ال اشئم عف مكليتهـ لكسهـ.

 ( 147دة )ما
تلكف أسهـ الشركم  اديم أك عي يم  كي كر  كع السهـ اق الهؾ المربت لػه كيعطػى كػ  مسػانـ  .1

 رقمًا ااهًا.
إ ا كا ػػػػت قيمػػػػم السػػػػهـ ال اديػػػػم ماسػػػػمم إلػػػػى أقسػػػػاو يجػػػػب أف يبػػػػيف  ظػػػػاـ الشػػػػركم طرياػػػػم داػػػػع  .2

كيجػػب  األقسػػاو  كال ياػػ  الاسػػل الكاجػػب داعػػه ع ػػد االلتتػػاب عػػف امػػس قيمػػم السػػهـ االسػػميم
 تسديد كام  قيمته ا ؿ أررع س كات مف تاريخ تسجي  الشركم.

 (148مادة )
يجكز بيع الشهادات المؤقتم كاألسهـ  كال يعد البيع ساريًا اق حق الشركم إال إ ا دكف اق سػج   .1

 (.161المسانميف المكجكد ع دنا كالم هكص عكيه اق المادة )
لتهرؼ ايها بةي تهرؼ تار كيؤشر ب لؾ عكيها  كما يجكز رنف الشهادات المؤقتم كاألسهـ كا .2

مػػع مراعػػاة التسػػجي  اػػق سػػج  األسػػهـ كتتحػػدد مرتبػػم الػػدائف المػػرتهف مػػف تػػاريخ قيػػد الػػرنف اػػق 
السج  المعد ل لؾ  كيككف لكدائف المرتهف قبض األررػاح كاسػتعماؿ الحاػكؽ المتهػكم بالسػهـ مػا 

 لـ يتفق اق عاد الرنف عكى غير  لؾ.
شػػارة الػػػرنف إال بعػػد تسػػجي  إقػػػرار المػػرتهف باسػػتيفاء حاػػػه اػػق سػػج  الشػػػركم أك ال يجػػكز راػػع إ .3

 بمكجب حكـ التسب الدرجم ال هائيم.
 
 (149مادة )

إ ا ا تاكػػت مكليػػم السػػهـ بطريػػق اإلرث أك الكهػػيم  كجػػب عكػػى الػػكارث أك المكهػػى لػػه أك مػػف  .1
 ياكـ ماامهما أف يطكب قيد  ا  المكليم اق سج  األسهـ.

  مكليػم السػهـ بماتضػى حكػـ قضػائق  هػائق جػري الايػد اػق سػج  األسػهـ كااػًا لهػ ا إ ا كاف  ا .2
 الحكـ.

 يؤشر عكى السهـ بما يفيد  ا  مكليته بطريق اإلرث أك الكهيم أك بماتضى حكـ قضائق. .3
 (151مادة )

ال يجكز تداكؿ األسهـ ال اديم أك العي يم التق يكتتب بها المؤسسكف قب   شػر الميزا يػم كحسػاب  .1
األرراح كالاسػائر عػف سػ تيف مػاليتيف ال تاػ  كػ  م هػا عػف ار ػق عشػر شػهرًا مػف تػاريخ تسػجي  
الشػركم  كال يجػػكز تسػكيمها ألهػػحابها اػ ؿ المػػدة المػ ككرة كيكضػػع عكيهػا مػػا يػدؿ عكػػى  كعهػػا 

 كتاريخ تسجي  الشركم كالمدة التق يمت ع ايها تداكلها  كيعد باطً  أي تهرؼ ياالف  لؾ.
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يجكز ا ؿ اترة الحظر  ا  مكليم األسهـ التق يكتتػب ايهػا المؤسسػكف ايمػا بيػ هـ أك كمع  لؾ  .2
مػف أحػػدنـ إلػى أحػػد أعضػػاء مجكػس اإلدارة لتاػػديمها كضػماف لػػثدارة أك مػػف كررػم المؤسػػس إلػػى 

 الغير.
تسري أحكاـ ن   المادة عكى مػا يكتتػب ايػه المؤسسػكف اػق حالػم زيػادة رأس المػاؿ قبػ  ا اضػاء  .3

 ظر.اترة الح
كمع  لؾ إ ا كا ت األسهـ العي يم  اتجم عف ا دماج شركم أارم أك ألرر بها ككا ت أسهـ نػ    .4

 الشركم الم دمجم متداكلم قب  اال دماج ا  يسري عكيها حظر التداكؿ.
 (151مادة )

د مػػع عػػدـ اإلاػػ ؿ بةحكػػاـ المػػادة السػػابام ال يجػػكز تػػداكؿ الشػػهادات المؤقتػػم كال األسػػهـ ال اديػػم بةزيػػ
مػػف الايمػػم التػػق هػػدرت بهػػا مضػػااا إليهػػا ع ػػد االقتضػػاء ماابػػ   فاػػات اإلهػػدار  ك لػػؾ اػػق الفتػػرة 
السػػابام عكػػى قيػػدنا اػػق السػػج  الاػػاص بهػػا  بال سػػبم إلػػى شػػهادات االلتتػػاب  أك اػػق الفتػػرة التاليػػم 

تيف ال لتاريخ الايد اق سج  األسػهـ حتػى  شػر الميزا يػم كحسػاب األررػاح كالاسػائر عػف سػ تيف مػالي
 تا  ك  م هما عف ار ى عشر شهرًا بال سبم لألسهـ.

 
 (152مادة )

يجػػكز تػػداكؿ السػػهـ بعػػد أف يكػػكف المسػػانـ قػػد سػػدد مػػف قيمتػػه مػػا يعػػادؿ امسػػيف بالمائػػم عكػػى  .1
 األق .

تتداكؿ األسهـ بالايد اق سج  األسهـ ال ي تعد  الشركم كتؤشر به ا الايػد عكػى السػهـ كال يعتػد  .2
 ـ اق مكاجهم الشركم أك الغير إال مف تاريخ الايد اق السج  الم ككر.ب ا  مكليم السه

بعد إجراء الايػد تعطػى الشػركم المشػتري شػهادة باألسػهـ التػق اشػترانا تبػيف عػدد األسػهـ المبيعػم  .3
 كأرقامها كاألقساو المداكعم كاسـ المشتري يكقعها مف يمكؾ حق التكقيع عف الشركم.

 ق السكؽ حسب ما ي ص عكيه قا كف األكراؽ الماليم.تلكف األسهـ قابكم لكتداكؿ ا .4
 (153مادة )

يجكز أف يتضمف  ظاـ الشركم قيكدا تتعكق بتداكؿ األسهـ شريطم أال يككف مف شةف ن   الايكد  .1
 تحريـ التداكؿ  أك حرماف المسانـ مف حق ال زكؿ عف أسهمه.

 حكاؿ التاليم:اق األ هأك  اكالسهـ ال يجكز لمجكس اإلدارة أف يكااق عكى بيع  .2
 إ ا كاف السهـ مرنك ًا أك محجكزًا.  .أ 
 إ ا كاف السهـ مفاكدًا كلـ يعل به شهادة جديدة. .ب 
 إ ا كاف البيع أك ال ا  ماالفًا له ا الاا كف أك  ظاـ الشركم. .ج 
 اق أيم أحكاؿ أارم تحظرنا الاكا يف. .د 
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 (154مادة )
 أسهـ اق رأسماؿ الشركم. ال يسةؿ المسانـ عف التزامات الشركم إال بادر ما يمكؾ مف .1
ال يجػػػكز الحجػػػز عكػػػى أمػػػكاؿ الشػػػركم بسػػػبب ديػػػكف مترتبػػػم عكػػػى أحػػػد المسػػػانميف  كا  مػػػا يجػػػكز  .2

 لدائ ق المسانـ تكقيع الحجز عكى السهـ كعكى األرراح ال اتجم ع ه بمكجب حكـ قضائق.
يه  كال يؤشر الحجز عكى السهـ اق سج  األسهـ  كيؤشر عكى السهـ بما يفيد تكقيع الحجز عك .3

تراػػع نػػ   اإلشػػارة إال باػػرار مػػف المحكمػػم كتسػػري عكػػى الحػػاجز أك المػػرتهف جميػػع الاػػرارات التػػق 
تتا نا الجمعيم العامم بال سبم لكمسانـ المحجكزة أك المرنك م أسهمه دكف أف يككف لهما حاػكؽ 

 المسانـ األارم اق الشركم.
 
 (155مادة )

 لمداكعم عف أسهمه.المسانـ مديف لكشركم بكام  الايمم غير ا .1
يكتـز المسانـ بداع قيمم السهـ غير المداكعم اق المكاعيد المعي م ل لؾ  كتستحق الغرامات عف  .2

 التةاير اق الكااء بمجرد حككؿ ميعاد االستحااؽ دكف حاجم إلى إ  ار.
إ ا تاكف المسانـ عف داع الاسػل المسػتحق عكيػه مػف قيمػم السػهـ اػق ميعػاد االسػتحااؽ  جػاز  .3

س اإلدارة الت فيػػ  عكػػى السػػهـ  ك لػػؾ بم ػػ ار المسػػانـ بػػداع الاسػػل المسػػتحق بكتػػاب مسػػج  لمجكػػ
مهػػحكب بعكػػـ الكهػػكؿ  اػػم ا لػػـ ياػػـ بالكاػػاء اػػ ؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ كهػػكؿ اإل ػػ ار جػػاز 
لكشػػركم بيػػع أسػػهمه اػػق السػػكؽ  كا  ا لػػـ تكجػػد نػػ   السػػكؽ جػػاز لهػػا بيعهػػا اػػق المػػزاد العك ػػق كال 

 داع الايمم المستحام عكيه اق اليـك المحدد إلجراء المزايدة. يجكز لكمسانـ
تسػػػػتكاى الشػػػػركم مػػػػف الػػػػرمف ال ػػػػاتج عػػػػف البيػػػػع مػػػػا يسػػػػتحق لهػػػػا مػػػػف أقسػػػػاو متػػػػةارة كغراماتهػػػػا  .4

كالمهػػاريف كتػػرد البػػاقق لهػػاحب السػػهـ اػػم ا لػػـ يكػػف الػػرمف لككاػػاء بهػػ   المبػػالا  جػػاز لكشػػركم 
 العاديم لكمطالبم. الرجكع بالباقق عكى المسانـ بالطريام

إ ا تـ البيع بالمزايدة  كجب عكى الشركم تحرير محضر بما تـ اق جكسم المزايدة كتعػد البيا ػات  .5
 الكاردة اق ن ا المحضر هحيحم ما لـ يربت ا ؼ  لؾ.

تكغػػى الشػػركم السػػهـ الػػ ي حهػػ  الت فيػػ  عكيػػه كيعطػػى المشػػترم سػػهمًا جديػػدًا يحمػػ  رقػػـ السػػهـ  .6
 ج  األسهـ بكقكع البيع مع بياف اسـ المالؾ الجديد.المكغى  كيؤشر اق س

 (156مادة )
يككف ماللك السهـ المتتابعكف مسئكليف بالتضامف عف الكااء بايمم السهـ  كايما عدا المالؾ األايػر 
تبػرأ  مػػم كػػ  مسػػانـ مػػف نػػ   المسػػئكليم  با اضػػاء سػ تيف مػػف تػػاريخ التةشػػير ب زكلػػه عػػف السػػهـ اػػق 

 سج  األسهـ.
 (157مادة )
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ال يجػػكز لكشػػػركم إبػػػراء  مػػػم المسػػػانـ مػػػف التزامػػػه بػػػداع قيمػػػم السػػػهـ كال تاػػػع المااهػػػم بػػػيف نػػػ ا  .1
 االلتزاـ  كما يككف لكمسانـ مف حاكؽ قب  الشركم.

 ال يجكز لكمسانـ أف يطكب استرداد ما داعه لكشركم كحهم اق راس الماؿ. .2
 (158مادة )

ـ يػ كر ايهػا أف قيمػم السػهـ قػد سػددت كتمتػع يعطى المسانـ بعد تسديد قيمم السػهـ شػهادة أسػه .1
 حامكها بحق مكليم مطكاه لألسهـ المبي م ايها.

تربػػت لكمسػػانـ جميػػع الحاػػكؽ المتهػػكم بالسػػهـ  كػػالحق اػػق الحهػػكؿ عكػػى  هػػيب مػػف األررػػاح  .2
التق تارر تكزيعها مف مكجكدات الشػركم ع ػد التهػفيم كحػق حضػكر جكسػات الجمعيػات العامػم 

كالتها كالتهػكيت عكػى قراراتهػا كحػق التهػرؼ اػق السػهـ كحػق االطػ ع عكػى كاالشتراؾ اق مػدا
قامػػػم دعػػػكم المسػػػئكليم عكػػػى أعضػػػائه  أكراؽ الشػػػركم كدااترنػػػا كمراقبػػػم أعمػػػاؿ مجكػػػس اإلدارة كا 

 كالطعف اق قرارات الجمعيم العامم  ك لؾ بالشركو الكاردة اق ن ا الاا كف أك  ظاـ الشركم.
عػف الجمعيػم العامػم العاديػم كغيػر العاديػم يكػكف مػف شػة ه المسػاس يعد باطً  كػ  قػرار يهػدر  .3

 بحاكؽ المسانـ األساسيم التق يستمدنا بهفته شريكًا مف أحكاـ الاا كف أك  ظاـ الشركم.
 (159مادة )

إ ا ااػػدت الشػػهادة المؤقتػػم باألسػػهـ أك شػػهادة األسػػهـ  اكماللهػػا المسػػج  اػػق سػػج  الشػػركم أف  .1
 ة جديدة بداًل مف الضائعم.يطكب م ها إعطاء  شهاد

 يعكف الفاداف اق هحفيتيف محكيتيف مع  كر أرقاـ الشهادات كعددنا. .2
بعد مضق شهريف عكى تاريخ اإلع ف يعطى المسانـ شهادة جديدة عكى أف يؤشر عكيها بة هػا  .3

 أعطيت بداًل مف ضائع.
 (161مادة )

ـ الشركم إ ا كاف مشركعها مما يجكز أف ي ص اق  ظاـ الشركم عكى استه ؾ األسهـ أر اء قيا .1
 يهكؾ تدريجيًا أك كاف قائمًا عكى حاكؽ مؤقتم.

يجكز أف يككف االسته ؾ بطريق شراء الشركم أسهمها شريطم أف يككف سعرنا أق  مػف قيمتهػا  .2
 االسميم أك مساكيًا له   الايمم كتعدـ الشركم األسهـ التق تحه  عكيها به   الطريام.

الشػػػركم عكػػػى إعطػػػاء أسػػػهـ تمتػػػع ألهػػػحاب األسػػػهـ التػػػق تسػػػتهكؾ يجػػػكز أف يػػػ ص اػػػق  ظػػػاـ  .3
بالارعم  كيحدد  ظاـ الشركم الحاكؽ التق تعطيها ألهحابها كمع  لؾ يجب أف تاهص  سػبم 
مئكيػػم مػػف الػػررح السػػ كي الهػػااق لألسػػهـ التػػق لػػـ تسػػتهكؾ ليػػكزع عكيهػػا باألكلكيػػم عكػػى أسػػهـ 

ب األسػػػهـ التػػػق لػػػـ تسػػػتهكؾ حػػػق الحهػػػكؿ التمتػػػع  كاػػػق حالػػػم ا اضػػػاء الشػػػركم يكػػػكف ألهػػػحا
 باألكلكيم مف مكجكدات التهفيم عكى ما يعادؿ الايمم االسميم ألسهمهـ.

 (161مادة )
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تحتفي الشركم بسج ت تػدكف ايهػا أسػماء المسػانميف كعػدد األسػهـ التػق يمكلهػا كػ  مػ هـ  كأعمػاؿ 
 أك بالمسانميف. التهرؼ كاال تااؿ التق تجري عكيها كأيم بيا ات أارم تتعكق بها

 
 الفه  الرالث

 إدارة شركم المسانمم
 أكاًل : مجكس إدارة الشركم :

 (162مادة )
يتكلى إدارة شركم المسانمم مجكس إدارة ال يا  عدد أعضائه عف ر رػم أشػااص كال يزيػد عكػى  .1

ركم ر رم عشر شاهًا كااًا لما يحدد   ظاـ الشركم  كيتـ ا تاابهـ مف قبػ  الجمعيػم العامػم لكشػ
بػػاالقتراع السػػري كااػػًا ألحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف كياػػكـ بمهػػاـ إدارة أعمالهػػا لمػػدة أررػػع سػػ كات تبػػدأ مػػف 

 تاريخ ا تاابه.
يجػػب أف تلػػكف أغكبيػػم أعضػػاء مجكػػس اإلدارة مػػف المتمتعػػيف بالج سػػيم الفكسػػطي يم كلهػػـ مػػكاطف  .2

ـ إ ا كػاف بعػض بها  كمع  لؾ يجػكز بتػرايص اػاص مػف الػكزير  إعفػاء الشػركم مػف نػ ا الحكػ
المسػػانميف مػػف األجا ػػب  عكػػى أف ال تلػػكف  سػػبم األجا ػػب اػػق مجكػػس اإلدارة ألرػػر مػػف  سػػبم 

 اشتراؾ المسانميف األجا ب اق رأسماؿ الشركم.
( مف ن   المادة  عكى مجكس اإلدارة أف يدعك الجمعيم العامم لكشركم 4مع مراعاة أحكاـ الب د ) .3

ايػرة مػف مدتػه ال تاػاب مجكػس إدارة جديػد  عكػى أف يسػتمر ل جتماع اػ ؿ األشػهر الر رػم األ
اػػق عمكػػه إ ا تػػةار ا تاػػاب المجكػػس الجديػػد ألي سػػبب مػػف األسػػباب  شػػريطم أف ال تزيػػد مػػدة 

 التةاير اق أي حالم مف الحاالت عكى ر رم أشهر مف تاريخ ا تهاء مدة المجكس الاائـ.
ياػ  عػف  هػف أعضػاء مجكػس اإلدارة  يجكز أف يشترو اق  ظاـ الشػركم عكػى ا تاػاب عػدد ال .4

مػػف بػػيف مؤسسػػق الشػػركم  كمػػا يجػػكز إعػػادة ا تاػػاب أعضػػاء مجكػػس اإلدارة مػػا لػػـ يػػ ص  ظػػاـ 
 الشركم عكى غير  لؾ.

إ ا كػػاف مكعػػد عاػػد االجتمػػاع الػػ ي سػػتدعى إليػػه الجمعيػػم العامػػم لكشػػركم بماتضػػى أحكػػاـ الب ػػد  .5
دارة الاائـ بستم أشهر عكى األلرر أك ياع بعػد ( مف ن   المادة ياع قب  ا تهاء مدة مجكس اإل3)

ا تهػػاء مػػدة المجكػػس بػػ فس المػػدة ايسػػتمر نػػ ا المجكػػس اػػق عمكػػه كي تاػػب مجكػػس اإلدارة الجديػػد 
 اق أقرب اجتماع عادي لكجمعيم العامم

 (163مادة )
يحدد اق  ظاـ الشركم عدد األسهـ التق يشترو أف يككف الشاص ماللًا لها اق رأسماؿ الشركم  .1

حتى يترشح لعضكيم مجكس إدارتها  كيباى محتفظًا بعضكيته ايه  كيشترو اػق نػ   األسػهـ أف 
 ال تلكف محجكزة أك مرنك م  أك مايدة بايد تار  كيم ع التهرؼ المطكق ايها.
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يجػػكز أف ياػػدـ بعػػض المسػػانميف األسػػهـ التػػق يمكلك هػػا لتلمكػػم عػػدد األسػػهـ المطككبػػم لترشػػيح  .2
دارة مع احتفاظهـ بمكليم نػ   األسػهـ كاػق نػ   الحالػم تعامػ  األسػهـ أحدنـ لعضكيم مجكس اإل

 المادمم كما لك كا ت لعضك مجكس اإلدارة كتسري عكيها األحكاـ الكاردة اق ن   الحالم.
يباى ال هاب المؤن  لعضكيم مجكػس اإلدارة محجػكزًا مػا داـ مالػؾ األسػهـ عضػكًا اػق المجكػس  .3

ته ايه  كال يجػكز التػداكؿ بهػا اػ ؿ تكػؾ المػدة كتحاياػًا لػ لؾ كلمدة ستم أشهر بعد ا تهاء عضكي
تكضػػع إشػػارة الحجػػز عكيهػػا مػػع اإلشػػارة إلػػى  لػػؾ اػػق سػػج  المسػػانميف كيعػػد نػػ ا الحجػػز رن ػػًا 
لمهػػػكحم الشػػػركم كلضػػػماف المسػػػئكليات كااللتزامػػػات المترتبػػػم عكػػػى  لػػػؾ العضػػػك كعكػػػى مجكػػػس 

 اإلدارة.
ضاء مجكس إدارة شركم المسانمم إ ا  اص عدد األسهـ تسال تكاائيًا عضكيم أي عضك مف أع .4

التق يجب أف يككف ماللًا لها بماتضى  ظاـ الشركم كألي سبب مف األسباب  أك تربيػت الحجػز 
عكيهػػػا بحكػػػـ قضػػػائق التسػػػب الدرجػػػم ال هائيػػػم أك تػػػـ رن هػػػا اػػػ ؿ مػػػدة عضػػػكيته  مػػػا لػػػـ يكمػػػ  

مدة ال تزيد عكى ر ريف يكمًا مف تاريخ  األسهـ التق  اهت مف أسهـ التةني  الااص به ا ؿ
 ال اص  كال يجكز له أف يحضر أي اجتماع لمجكس اإلدارة ا ؿ حدكث ال اص اق أسهمه.

عكػػى مػػدقق الحسػػابات أف يتحاػػق مػػف مراعػػاة حكػػـ نػػ   المػػادة كأف يضػػمف تاريػػر  إلػػى الجمعيػػم  .5
 العامم أيم ماالفم اق ن ا الشةف.

 (164مادة )
 عضكيم مجكس إدارة الشركم :يشترو ايمف يرشح ل

 أف يككف كام  األنكيم. .1
 أال يككف قد حكـ عكيه بج حم ماكم بالشرؼ أك بعاكبم ج ايم. .2
 أال يككف قد حكـ بما سه أك إعسار  ما لـ يرد اعتبار . .3
 أف يككف ماللا لعدد مف األسهـ يحدد   ظاـ الشركم. .4
( مػف نػ ا 332عكيهػا اػق المػادة ) أال يككف قد حكـ عكيػه بةيػم عاكبػم مػف العاكبػات الم هػكص .5

 الاا كف.
 أال يككف مكظفًا اق الحككمم أك اق أي شاهيم اعتباريم عامم. .6

 (165مادة )
إ ا سػػػانمت الحككمػػػم أك أي مػػػف المؤسسػػػات الرسػػػميم العامػػػم أك أي شاهػػػيم اعتباريػػػه عامػػػم  .1

بػػيف أاػػرم اػػق شػػركم مسػػانمم  اتمرػػ  اػػق مجكػػس إدارتهػػا بعضػػك أك ألرػػر حسػػبما يتفػػق عكيػػه 
األطػػػراؼ المع يػػػم أك بعػػػدد يت اسػػػب مػػػع  سػػػبم مسػػػانمتها اػػػق رأسػػػماؿ الشػػػركم  كال تشػػػارؾ اػػػق 
ا تاػػػاب أعضػػػاء مجكػػػس اإلدارة اآلاػػػريف  كيتمتػػػع العضػػػك الػػػ ي تعي ػػػه لتمريكهػػػا بجميػػػع حاػػػكؽ 
العضكيم  كيتحم  كاجباتهػا  كيشػترو أف ال يعػيف أي شػاص بماتضػى أحكػاـ نػ ا الب ػد عضػكًا 
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س إدارة شػػػػركتيف تسػػػػانـ ايهمػػػػا الحككمػػػػم بمػػػػا اػػػػق  لػػػػؾ الشػػػػركات العرريػػػػم اػػػػق ألرػػػػر مػػػػف مجكػػػػ
 كاألج بيم.

تسػػػتمر عضػػػكيم ممرػػػ  الحككمػػػم أك المؤسسػػػم الرسػػػميم العامػػػم أك الشاهػػػيم االعتباريػػػم العامػػػم  .2
األارم اق مجكس إدارة الشركم المدة الماررة لكمجكػس كلكجهػم التػق عي تػه اسػتبداؿ غيػر  بػه اػق 

  ليكمػػ  مػدة سػػكفه اػق المجكػػس  أك ا تػداب مػػف يحػ  محكػػه بهػكرة مؤقتػػم أي كقػت مػػف األكقػات
 اق حالم مرضه أك غيابه عف  اكسطيف  عكى أف تبكا الشركم اطيًا اق الحالتيف.

إ ا اسػػتااؿ العضػػك الػػ ي يمرػػ  الحككمػػم أك المؤسسػػم الرسػػميم العامػػم أك أي شاهػػيم اعتباريػػم  .3
د االستاالم  اا ة بحاه كلكجهم التق كاف يمركهػا عامم أارم مف عضكيم مجكس إدارة الشركم اتع

 اق مجكس اإلدارة تعييف مف يح  محكه ايه.
تحػػػدد األحكػػػاـ الااهػػػم بتعيػػػيف ممركػػػق الحككمػػػم اػػػق مجػػػالس إدارة شػػػركات المسػػػانمم بمكجػػػب  .4

 الاكا يف كالككائح الهادرة اق ن ا الشةف.
العامػم األج بيػم ع ػد مسػانمتها  تطبق أحكاـ ن   المادة عكى الحككمػات كاألشػااص االعتباريػم .5

 اق رؤكس أمكاؿ الشركات الفكسطي يم.
 (166مادة )

يحق لكشاص االعتباري الااص المسانـ اق رأسػماؿ شػركم المسػانمم  ترشػيح مػف يػرا  م اسػبًا  .1
لعػػدد مػػف المااعػػد اػػق مجكػػس اإلدارة حسػػب  سػػبم مسػػانمته اػػق رأسػػماؿ الشػػركم  كال يجػػكز لػػه 

 جكس.استبداله ا ؿ مدة الم
يتكجب عكى الشاص االعتباري الااص تسػميم ممركػه اػق مجكػس اإلدارة اػ ؿ عشػرة أيػاـ مػف  .2

تاريخ ا تاابه ممف تتكاار ايه شركو كمؤن ت العضكيم الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف ايما 
ًا عدا حيازته ألسهـ التةني   كيعد ااقدًا لكعضكيم إ ا لـ يعمد إلى تسميم ممركم ا ؿ ر ريف يكم

 مف تاريخ ا تاابه.
 (167مادة )

ي تاب مجكس إدارة الشركم مف بيف أعضائه باالقتراع السري ا ؿ سبعم أياـ مف تاريخ ا تاابه  .1
رئيسًا ك ائبًا له ياكـ بمهاـ كه حيات الرئيس ع ػد غيابػه  كمػا ي تاػب مػف بػيف أعضػائه كاحػدًا 

أك مجتمعػيف كااػًا لمػا ياػرر  المجكػس  أك ألرر يككف له أك لهـ حػق التكقيػع عػف الشػركم م فػرديف
اػػػػق نػػػػ ا الشػػػػةف  كاػػػػق حػػػػدكد الهػػػػ حيات التػػػػق يفكضػػػػها إلػػػػيهـ  كيػػػػزكد مجكػػػػس إدارة الشػػػػركم 
المراقب  ب سخ عف قراراتػه با تاػاب الػرئيس ك ائبػه كاألعضػاء المفكضػيف بػالتكقيع عػف الشػركم  

 ات.كر ما ج عف تكقيعاتهـ  ك لؾ ا ؿ سبعم أياـ مف هدكر تكؾ الارار 
لمجكػػػػػس إدارة الشػػػػػركم تفػػػػػكيض أي مكظػػػػػػف اػػػػػق الشػػػػػركم بػػػػػالتكقيع ع هػػػػػػا  ك لػػػػػؾ اػػػػػق حػػػػػػدكد  .2

 اله حيات التق يفكضها إليه.
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 (168مادة )
عكػػػى كػػػ  مػػػف رئػػػيس كأعضػػػاء مجكػػػس إدارة الشػػػركم  كعكػػػى كػػػ  مػػػف مػػػديرنا العػػػاـ كالمػػػديريف  .1

اابػػه إقػػرارًا اطيػػًا بمػػا الرئيسػػييف ايهػػا أف ياػػدـ إلػػى مجكػػس اإلدارة اػػق أكؿ اجتمػػاع يعاػػد  بعػػد ا ت
يمكله نك كزكجته كأكالد  الااهريف مف اسهـ اق الشػركم  كأسػماء الشػركات األاػرم التػق يمكػؾ 
نػػػػك كزكجتػػػػه كأكالد  الااهػػػػريف حههػػػػًا أك أسػػػػهمًا ايهػػػػا إ ا كا ػػػػت الشػػػػركم مسػػػػانمم اػػػػق تكػػػػؾ 

ت اػ ؿ امسػم الشركات األارم  كأف يادـ إلػى مجكػس اإلدارة أي تغييػر يطػرأ عكػى نػ   البيا ػا
 عشر يكمًا مف تاريخ كقكع التغير.

( 1عكى مجكس إدارة الشركم أف يزكد المراقػب ب سػخ عػف البيا ػات الم هػكص عكيهػا اػق الب ػد ) .2
مف ن   المادة كالتغيير ال ي يطرأ عكى أي م ها ا ؿ سبعم أياـ مف تاديمها أك تاديـ أي تغيػر 

 طرأ عكيها.
 (169مادة )

دـ أك تضمف قرضًا  اػديًا مػف أي  ػكع إلػى رئػيس مجكػس إدارة الشػركم أك إلػى ال يجكز لكشركم أف تا
أي مػػػػف أعضػػػػائه أك إلػػػػػى أهػػػػكؿ أي مػػػػػ هـ أك اركعػػػػه أك زكجػػػػػه  كيسػػػػتر ى مػػػػػف  لػػػػؾ المهػػػػػارؼ 
كالشػركات الماليػػم التػق يجػػكز لهػا أف تاػػرض أيػػًا مػف أكلئػػؾ ضػمف أغراضػػها كبالشػركو التػػق تتعامػػ  

 لكاكا يف الساريم  كيعد باط  ك  ما ياالف  لؾ. بها مع عم ئها اآلاريف كاااً 
 (171مادة )

عكى مجكس إدارة الشػركم أف يعػد اػ ؿ مػدة ال تزيػد عكػى ر رػم أشػهر مػف ا تهػاء السػ م الماليػم  .1
 لكشركم  الحسابات كالبيا ات التاليم لعرضها عكى الجمعيم العامم:

ائر كرياف التدااات ال اديػم كاإليضػاحات الميزا يم الس كيم العامم لكشركم كرياف األرراح كالاس .أ 
 حكلها ماار م مع الس م الماليم السابام مهدقم جميعها مف مدقاق حسابات الشركم.

التاريػػػر السػػػ كي لمجكػػػس اإلدارة عػػػف أعمػػػاؿ الشػػػركم اػػػ ؿ السػػػ م الماضػػػيم كتكقعاتػػػه لكسػػػ م  .ب 
 الاادمم.

( مػف 1م هكص عكيهػا اػق الب ػد )يزكد مجكس اإلدارة المراقب ب سخ عف الحسابات كالبيا ات ال .2
ن   المادة قب  المكعد المحدد الجتماع الجمعيػم العامػم لكشػركم بمػدة ال تاػ  عػف كاحػد كعشػريف 

 يكمًا.
 (171مادة )

عكػػى مجكػػػس إدارة الشػػػركم أف ي شػػر الميزا يػػػم العامػػػم لكشػػػركم كحسػػاب أرراحهػػػا كاسػػػائرنا كا هػػػم 
قاق حسػابات الشػركم اػق إحػدم الهػحف المحكيػم قبػ  كاايم عف التارير الس كي لكمجكػس كتاريػر مػد

 مكعد اجتماع الجمعيم العامم بر ريف يكمًا عكى األق .
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 (172مادة )
يعد مجكس إدارة الشركم تاريرًا ك  ستم أشهر يبيف ايػه المركػز المػالق لكشػركم ك تػائج أعمالهػا  عكػى 

َدؽ التارير مف رئيس مجكس اإلدارة كيزكد المراقب ب  سام مف التاريػر اػ ؿ سػتيف يكمػًا مػف أف يفهَّ
 ا تهاء الفترة.

 (173مادة )
يضػػع مجكػػس إدارة الشػػركم اػػق مركزنػػا الػػرئيس قبػػ  سػػبعم أيػػاـ عكػػى األقػػ  مػػف المكعػػد المحػػدد  .1

الجتماع الجمعيم العامم لكشركم كشفًا مفهً  إلطػ ع المسػانميف يتضػمف البيا ػات التاليػم كيػتـ 
 تزكيد المراقب ب سام م ها :

جميػػع المبػػالا التػػق حهػػ  عكيهػػا كػػ  مػػف رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس إدارة الشػػركم مػػف الشػػركم  .أ 
 ا ؿ الس م الماليم مف أجكر كأتعاب كركاتب كع كات كمكااآت كغيرنا.

المزايا التق يتمتػع بهػا كػ  مػف رئػيس كأعضػاء مجكػس اإلدارة مػف الشػركم كالمسػكف المجػا ق  .ب 
 كالسيارات كغير  لؾ.

لل  مػف رئػيس كأعضػاء مجكػس اإلدارة اػ ؿ السػ م الماليػم ك فاػات سػفر  المبالا التق داعت .ج 
 كا تااؿ داا   اكسطيف  كاارجها.

 التبرعات التق داعتها الشركم ا ؿ الس م الماليم مفهكم كالجهات التق داعت لها. .د 
يعػػد كػػ  مػػف رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس إدارة الشػػركم مسػػئكليف عػػف ت فيػػ  أحكػػاـ نػػ   المػػادة كعػػف  .2

 سانميف عكيها.ما ات التق تادـ بمكجبها إلط ع الهحم البي
 (174مادة )

يكجػػه مجكػػس إدارة الشػػركم الػػدعكة إلػػى كػػ  مسػػانـ ايهػػا لحضػػكر اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم ترسػػ   .1
بالبريػد أك أيػػم كسػيكم اتهػػاؿ أاػػرم قبػ  امسػػم عشػر يكمػػًا عكػػى األقػ  مػػف التػاريخ الماػػرر لعاػػد 

 د لكمسانـ مااب  التكقيع باالست ـ.االجتماع  كيجكز تسكيـ الدعكة بالي
يراق بالدعكة جدكؿ أعماؿ الجمعيم العامم كتارير مجكس إدارة الشركم كميزا يتها الس كيم العامم  .2

 كحساباتها الاتاميم كتارير مدقاق الحسابات كالبيا ات اإليضاحيم.
 (175مادة )

اجتمػاع الجمعيػم العامػم لكشػركم يترتب عكػى مجكػس إدارة الشػركم أف يعكػف عػف المكعػد المحػدد لعاػد 
اػق هػحيفتيف يػكميتيف كلمػرة كاحػدة عكػػى األقػ  ك لػؾ قبػ  مػدة ال تزيػػد عكػى امسػم عشػر يكمػًا مػػف 
 لػػؾ المكعػػد  كأف يعكػػف المجكػػس عػػف  لػػؾ لمػػرة كاحػػدة اػػق كسػػائ  اإلعػػ ـ الهػػكتيم أك المرئيػػم قبػػ  

 لعامم.ر رم أياـ عكى األلرر مف التاريخ المحدد الجتماع الجمعيم ا
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 (176مادة )
ال يجػػػػكز ألي شػػػػاص أف يكػػػػكف عضػػػػكًا اػػػػق مجػػػػالس إدارة ألرػػػػر مػػػػف شػػػػركتيف مػػػػف شػػػػػركات  .1

المسانمم اق كقػت كاحػد بهػفته الشاهػيم  كمػا ال يجػكز لػه أف يكػكف ممػرً  لشػاص اعتبػاري 
اػػق مجػػالس شػػركتيف مػػف شػػركات المسػػانمم  كاػػق جميػػع األحػػكاؿ ال يجػػكز لكشػػاص أف يكػػكف 

مجػػػالس إدارة رػػػػ ث شػػػػركات مسػػػػانمم بهػػػفته الشاهػػػػيم اػػػػق بعضػػػػها   عضػػػكًا اػػػػق ألرػػػػر مػػػػف
كبهفته ممرً  لشاص اعتبػاري اػق بعضػها اآلاػر كتعػد أيػم عضػكيم حهػ  عكيهػا اػق مجكػس 

 إدارة شركم مسانمم ا اًا ألحكاـ ن ا الب د باطكم حكمًا.
يػػًا عػػف عكػػى كػػ  عضػػك يػػتـ ا تاابػػه اػػق مجكػػس إدارة أيػػم شػػركم مسػػانمم أف يعكػػـ المراقػػب اط .2

 أسماء الشركات التق يشترؾ اق عضكيم مجالس إدارتها.
ال يجػػػػػكز ألي شػػػػػاص أف يرشػػػػػح  فسػػػػػه لعضػػػػػكيم مجكػػػػػس إدارة أيػػػػػم شػػػػػركم مسػػػػػانمم بهػػػػػفته  .3

الشاهػػػػيم أك ممػػػػرً  لشػػػػاص اعتبػػػػاري إ ا كػػػػاف عػػػػدد عضػػػػكياته التػػػػق يشػػػػغكها قػػػػد بكػػػػا العػػػػدد 
االسػتاالم مػف إحػدم العضػكيات  ( مف ن   المادة إال أ ه يسػمح لػه1الم هكص عكيه اق الب د )

إ ا رغػػب اػػ ؿ أسػػبكعيف مػػف تػػاريخ ا تاابػػه لكعضػػكيم الجديػػدة  عكػػى أ ػػه ال يجػػكز أف يحضػػر 
اجتمػػاع مجكػػس إدارة الشػػركم التػػق ا تاػػب عضػػكًا ايهػػا قبػػ  أف يكػػكف قػػد كاػػق كضػػعه مػػع أحكػػاـ 

 ن   المادة.
 (177مادة )

كػػس إدارة أي شػػركم مسػػانمم إال إ ا ال يجػػكز لمػػف يشػػغ  كظيفػػم عامػػم أف يكػػكف عضػػكا اػػق مج .1
 كاف ممر  لكحككمم أك ألي مؤسسم رسميم عامم أك لشاص اعتباري عاـ.

ال يجػػكز لعضػػك مجكػػس إدارة الشػػركم أك مػػديرنا العػػاـ أف يكػػكف عضػػكًا اػػق مجكػػس إدارة شػػركم  .2
ها مشابهم اق أعمالها لكشركم التق نك عضك مجكس إدارتهػا أك مماركػم لهػا اػق أغراضػها كت ااسػ

 اق أعمالها كما ال يجكز له أف ياـك بةي عم  م ااس ألعمالها.
ال يجكز أف يككف لرئيس أك ألعضاء مجكس إدارة الشركم أك لكمدير العاـ أك أي مكظػف يعمػ   .3

اػػػق الشػػػركم مهػػػكحم مباشػػػرة أك غيػػػر مباشػػػرة اػػػق العاػػػكد كالمشػػػاريع التػػػق تعاػػػد مػػػع الشػػػركم أك 
 لحسابها.

مف ن   المادة أعماؿ الماػاكالت كالتعهػدات كالم اقهػات العامػم التػق ( 3يستر ى مف حكـ الب د ) .4
يسػػػمح ايهػػػا لجميػػػع المت ااسػػػيف االشػػػتراؾ اػػػق العػػػركض عكػػػى قػػػدـ المسػػػاكاة اػػػم ا كػػػاف العػػػرض 

( مػػف نػػ   المػػادة ايجػػب أف يكااػػق ركرػػا أعضػػاء 3األ سػػب ماػػدمًا مػػف أحػػد المػػ ككريف اػػق الب ػػد )
ف له حق حضكر جكسم المداكلػم اػق المكضػكع المتعكػق مجكس اإلدارة عكى عرضه دكف أف يكك 

بػػػه  كتجػػػدد نػػػ   المكاااػػػم سػػػ كيًا مػػػف مجكػػػس اإلدارة إ ا كا ػػػت تكػػػؾ العاػػػكد  ات طبيعػػػم دكريػػػم 
 متجددة.
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( مػػف نػػ   المػػادة 3كػػ  مػػف ياػػالف أحكػػاـ نػػ   المػػادة مػػف األشػػااص المشػػار إلػػيهـ اػػق الب ػػد ) .5
 ك ايها.يعزؿ مف م هبه أك كظيفته اق الشركم التق ن
 (178مادة )

ايما عدا ممركػق الحككمػم كالشاهػيات االعتباريػم العامػم اػق مجكػس اإلدارة ال يجػكز قبػكؿ الترشػيح 
ال تااب أعضاء مجكس اإلدارة إال بعد أف يار كتابم بابكله الترشيح  كيجب أف يشتم  اإلقرار عكػى 

لسػػ كات الر رػػم السػػابام عكػػى بيػػاف مػػف العضػػك بج سػػيته كالشػػركات التػػق زاكؿ ايهػػا أي عمػػ  اػػ ؿ ا
 ترشيحه ك كع ن ا العم .

 (179مادة )
إ ا َشغ َر مركػز عضػك اػق مجكػس اإلدارة ألي سػبب مػف األسػباب اياكفػه عضػك ي تابػه مجكػس  .1

اإلدارة مف المسانميف الحائزيف عكى مؤن ت العضكيم  كيشترؾ ممركك الشاص االعتباري اػق 
ا شػػػغر مركػػػز اػػػق مجكػػػس اإلدارة كيباػػػى تعيػػػيف العضػػػك نػػػ ا اال تاػػػاب  كيتبػػػع نػػػ ا اإلجػػػراء ككمػػػ

بمكجبه مؤقتًا حتى يعػرض عكػى الجمعيػم العامػم لكشػركم اػق أكؿ اجتمػاع تعاػد  لتاػكـ بػمقرار  أك 
ا تاػػاب مػػف يمػػأل المركػػز الشػػاغر بماتضػػى أحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف  كاػػق نػػ   الحالػػم يكمػػ  العضػػك 

 الجديد مدة سكفه اق عضكيم مجكس اإلدارة.
كز أف يزيػػد األعضػػاء الػػ يف يعي ػػكف اػػق مجكػػس اإلدارة بماتضػػى نػػ   المػػادة عكػػى  هػػف ال يجػػ .2

عػدد أعضػاء المجكػس  اػم ا شػغر مركػز اػق المجكػس بعػد  لػؾ اتػدعى الجمعيػم العامػم ال تاػػاب 
 مجكس إدارة جديد.

 (181مادة )
دنا مجكػس إدارة ت ظـ األمكر الماليم كالمحاسػبيم كاإلداريػم لكشػركم بمكجػب أ ظمػم دااكيػم ااهػم يعػ

الشركم  كيحدد ايها بهكرة مفهكه كاجبات المجكس كه حياته كمسػئكلياته اػق تكػؾ األمػكر  عكػى 
أف ال يػ ص ايهػػا عكػى مػػا ياػالف أحكػػاـ نػ ا الاػػا كف كالكػكائح الهػػادرة بماتضػا  أك أي تشػػريع تاػػر 

مراقػػب إداػػاؿ أي معمػػكؿ بػػه  كترسػػ   سػػخ مػػف نػػ   األ ظمػػم لكمراقػػب  كلكػػكزير ب ػػاء عكػػى ت سػػيب ال
 تعدي  عكيها يرا  ضركريًا بما يحاق مهالح الشركم كالمسانميف ايها.

 (181مادة )
يعػػػد رئػػػيس مجكػػػس اإلدارة رئيسػػػًا لكشػػػركم  كممركهػػػا لػػػدم الغيػػػر كأمػػػاـ جميػػػع الجهػػػات  كيمػػػارس  .1

اله حيات الماكلػم لػه لتحايػق غرضػها بمكجػب أحكػاـ نػ ا الاػا كف كالكػكائح الهػادرة بماتضػا  
أل ظمػػم األاػػرم المعمػػكؿ بهػػا اػػق الشػػركم  كيتػػكلى ت فيػػ  قػػرارات مجكػػس اإلدارة بالتعػػاكف مػػع كا

 الجهاز الت في ي اق الشركم.
يجػػػب أف يكػػػكف رئػػػيس مجكػػػس اإلدارة متفرغػػػًا ألعمػػػاؿ الشػػػركم  كيحػػػدد مجكػػػس اإلدارة اػػػق نػػػ    .2

كالعػػ كات التػػق  الحالػػم المهػػاـ كالهػػ حيات التػػق يحػػق لػػه ممارسػػتها بكضػػكح  كمػػا يحػػدد أتعابػػه
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يستحاها  كيشترو اق  لؾ أف ال يككف رئيسًا متفرغًا لمجس إدارة شركم مسانمم أارم أك مػديرًا 
 عامًا أليم شركم مسانمم أارم.

يجكز أف يعيف رئيس مجكس إدارة الشركم أك أي مف أعضائه مديرًا عامػًا لكشػركم أك مسػاعدًا أك  .3
يػم ركرػق أهػكات أعضػاء المجكػس اػق أيػم حػاؿ مػف نػ   لكمدير العاـ بارار يهدر عف ألرر   ائباً 

 الحاالت عكى أف ال يشترؾ هاحب الع قم اق التهكيت.
 (182مادة )

يعػػػيف مجكػػػس اإلدارة مػػػديرًا عامػػػًا لكشػػػركم مػػػف  كي اللفػػػاءة كيحػػػدد مهامػػػه كهػػػ حياته بمكجػػػب  .1
مػع مجكػس اإلدارة  تعكيمات يهدرنا المجكػس لهػ   الغايػم  كيفكضػه بػاإلدارة العامػم لهػا بالتعػاكف 

كتحػػػت إشػػػرااه  كيحػػػدد المجكػػػس راتػػػب المػػػدير العػػػاـ كيشػػػترو اػػػق  لػػػؾ أف ال يكػػػكف مػػػديرًا عامػػػًا 
 أللرر مف شركم مسانمم كاحدة.

لمجكس إدارة الشركم إ هاء ادمات المدير العاـ إ ا كا ت مهكحم الشػركم تتطكػب  لػؾ عكػى أف  .2
لعاـ لكشركم أك إ هاء ادماته ك لػؾ حػاؿ اتاػا  يعكـ المراقب بةي قرار يتا  بشةف تعييف المدير ا

 الارار.
إ ا كا ػػت األكراؽ الماليػػم لكشػػركم مدرجػػم اػػق سػػكؽ األكراؽ الماليػػم ايػػتـ إعػػ ـ السػػكؽ بػػةي قػػرار  .3

 يتا  بشةف تعييف المدير العاـ لكشركم أك إ هاء ادماته ك لؾ حاؿ إتاا  الارار.
مػف أعضػائه أف يتػكلى أي عمػ  أك كظيفػم ال يجكز لػرئيس مجكػس إدارة الشػركم أك ألي عضػك  .4

اق الشركم ماابػ  أجػر أك مكااػةة باسػتر اء مػا  ػص عكيػه اػق نػ ا الاػا كف إال اػق الحػاالت التػق 
عكػػػى أف ال  ئهتاتضػػيها طبيعػػم عمػػ  الشػػػركم كيكااػػق عكيهػػا مجكػػس اإلدارة بةغكبيػػػم ركرػػق أعضػػا

 يشارؾ الشاص المع ق بالتهكيت.
 (183مادة )

رة أميف سر لكمجكس كيحدد راتبه  يتكلى ت ظيـ اجتماعاته  كا عػداد جػداكؿ أعمالػه  يعيف مجكس اإلدا
كتػػدكيف محاضػػر االجتماعػػات كالاػػرارات اػػق سػػج  اػػاص  كاػػق هػػفحات متتاليػػم مرقمػػم بالتسكسػػ   

 كتكقع مف رئيس كأعضاء المجكس ال يف حضركا االجتماع  كتاتـ ك  هفحم بااتـ الشركم.
 (184مادة )

دارة الشركم بدعكة اطيم مف رئيسػه أك مػف  ائبػه اػق حالػم غيابػه  أك ب ػاء عكػى يجتمع مجكس إ .1
طكب اطق يادمه إلى رئيس المجكس ررع أعضائه عكى األق  يبي كف ايه األسباب الداعيػم لعاػد 
االجتماع ام ا لـ يكجػه رئػيس المجكػس أك  ائبػه الػدعكة لكمجكػس إلػى االجتمػاع اػ ؿ سػبعم أيػاـ 

 طكب  اكألعضاء ال يف قدمكا الطكب دعكته ل  عااد. مف تاريخ تسكمه ال
ال يكػػكف اجتمػػاع مجكػػس اإلدارة هػػحيحًا إال إ ا حضػػر   هػػف عػػدد أعضػػائه عكػػى األقػػ  مػػا لػػـ  .2

يػػػػ ص  ظػػػػاـ الشػػػػركم عكػػػػى  سػػػػبم أك عػػػػدد ألبػػػػر كتهػػػػدر قػػػػرارات المجكػػػػس باأللرريػػػػم المطكاػػػػم 
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الجا ػػػب الػػػ ي هػػػكت معػػػه  لألعضػػػاء الػػػ يف حضػػػركا االجتمػػػاع  كا  ا تسػػػاكت األهػػػكات يػػػرجح
 رئيس االجتماع.

تعاػد اجتماعػػات مجكػػس اإلدارة اػػق مركػػز الشػػركم الػرئيس أك اػػق أي مكػػاف تاػػر دااػػ  اكسػػطيف  .3
إ ا تعػػ ر عاػػد  اػػق مركزنػػا  كيجػػكز لكشػػركات التػػق لهػػا اػػركع اػػارج اكسػػطيف  أك طبيعػػم عمػػ  

  م اارج اكسطيف.الشركم تتطكب  لؾ  عاد اجتماعيف عكى األلرر لمجكس إدارتها اق الس
يككف التهكيت عكػى قػرارات المجكػس شاهػيًا  كياػكـ بػه العضػك ب فسػه  كال يجػكز الككالػم ايػه  .4

كما ال يجكز أف يتـ بالمراسكم أك بهكرة غير مباشرة أارم ما لـ ي ص  ظاـ الشركم عكى غيػر 
  لؾ.

ا ؿ الس م  يجب أف ال يا  عدد اجتماعات مجكس إدارة الشركم المسانمم عف ستم اجتماعات .5
الماليػػػم لكشػػػركم  كأف ال ي اضػػػق ألرػػػر مػػػف شػػػهريف دكف عاػػػد اجتمػػػاع لكمجكػػػس  كيبكػػػا المراقػػػب 

  سام مف محضر االجتماع.

 (185مادة )
يككف لمجكس إدارة الشػركم المسػانمم أك مػديرنا العػاـ الهػ حيات اللامكػم اػق إدارة الشػركم اػق  .1

اؿ كالتهراات التق ياتضيها غرض الشركم عدا ما الحدكد التق يبي ها  ظامها  كله الاياـ باألعم
احػػتفي بػػه الاػػا كف أك  ظػػاـ الشػػركم لكجمعيػػم العامػػم كعكيػػه أف يتايػػد بتكجيهػػات الجمعيػػم العامػػم 

 كقراراتها.
تعد األعماؿ كالتهراات التق ياكـ بها كيمارسها المجكس أك مدير الشركم باسمها مكزمم لها اق  .2

الشركم بحسف  يم كلها الرجكع عكيه بايمم التعكيض عف الضرر مكاجهم الغير ال ي يتعام  مع 
 ال ي لحق بها ك لؾ بغض ال ظر عف أي قيد يرد اق  ظاـ الشركم أك عاد تةسيسها.

يعػػد الغيػػر الػػ ي تتعامػػ  معػػه الشػػركم حسػػف ال يػػم مػػا لػػـ يربػػت غيػػر  لػػؾ عكػػى أ ػػه ال يكػػـز  لػػؾ  .3
اإلدارة أك مػػدير عػاـ الشػػركم أك عكػػى  الغيػر بػػالتحاق مػف كجػػكد أي قيػد عكػػى هػػ حيات مجكػس

 سكطتهـ اق إلزاـ الشركم بمكجب عادنا أك  ظامها.
 (186مادة )

رئيس كأعضاء مجكػس إدارة الشػركم مسػئكلكف تجػا  الشػركم كالمسػانميف كالغيػر عػف كػ  ماالفػم  .1
ق ارتلبهػػا أي مػػ هـ أك جمػػيعهـ لكاػػكا يف كالكػػكائح المعمػػكؿ بهػػا  كل ظػػاـ الشػػركم كعػػف أي اطػػة اػػ

إدارة الشركم  كال تحكؿ مكااام الجمعيم العامػم عكػى إبػراء مجكػس اإلدارة دكف الم حاػم الاا ك يػم 
 لرئيس كأعضاء المجكس.

( مف ن   المادة إما شاهيم تترتب عكػى عضػك 1تلكف المسئكليم الم هكص عكيها اق الب د ) .2
المجكػػػس كيكػػػكف أك ألرػػػر مػػػف أعضػػػاء مجكػػػس إدارة الشػػػركم  أك مشػػػتركم بػػػيف رئػػػيس كأعضػػػاء 

جميعهـ اق ن   الحالم مسئكليف بالتضػامف عػف التعػكيض عػف الضػرر الػ ي  ػتج عػف الماالفػم 
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أك الاطػػػػة عكػػػػى أف ال يشػػػػم  نػػػػ   المسػػػػئكليم أي عضػػػػك أربػػػػت اعتراضػػػػه اطيػػػػًا اػػػػق محضػػػػر 
االجتماع عكى الارار ال ي تضمف الماالفم أك الاطة كاق جميع األحكاؿ ال تسمع الدعكم بهػ   

يم بعػد مػػركر رػ ث سػػ كات عكػى تػػاريخ اجتمػاع الجمعيػم العامػػم التػق هػػادقت ايػه عكػػى المسػئكل
 الميزا يم الس كيم كالحسابات الاتاميم لكشركم.
 (187مادة )

يحظر عكى رئيس كأعضاء مجكس إدارة الشركم كمديرنا العاـ كأي مكظف يعم  ايها أف يفشق إلػى 
أك بيا ات تتعكق بالشػركم  كتعػد  ات طبيعػم سػريم  أي مسانـ اق الشركم أك إلى غير  أيم معككمات

بال سبم لهػا ككػاف قػد حهػ  عكيهػا بحكػـ م هػبه اػق الشػركم أك قيامػه بػةي عمػ  لهػا أك ايهػا ك لػؾ 
تحػػػت طائكػػػم العػػػزؿ كالمطالبػػػم بػػػالتعكيض عػػػف األضػػػرار التػػػق لحاػػػت بالشػػػركم  كيسػػػتر ى مػػػف  لػػػؾ 

بهػػا  شػػرنا كال تحػػكؿ مكاااػػم الجمعيػػم العامػػم عكػػى  المعككمػػات التػػق تجيػػز الاػػكا يف كالكػػكائح المعمػػكؿ
 إبراء رئيس كأعضاء مجكس اإلدارة مف ن   المسئكليم.

 (188مادة )
رئيس كأعضاء مجكػس إدارة الشػركم مسػئكلكف بالتضػامف تجػا  المسػانميف عػف تاهػيرنـ أك إنمػالهـ 

ا  بحيػث ال تسػتطيع اق إدارة الشركم غير أ ه اق حالم تهػفيم الشػركم كظهػكر عجػز اػق مكجكداتهػ
الكاػػاء بالتزامهػػا ككػػاف سػػبب نػػ ا العجػػز نػػك التاهػػير أك اإلنمػػاؿ مػػف رئػػيس كأعضػػاء المجكػػس أك 
المدير العاـ اق إدارة الشركم  أك مدقاق الحسػابات  لكمحكمػم أف تاػرر تحميػ  كػ  مسػئكؿ عػف نػ ا 

لا الكاجػب أداؤنػا العجز ديكف الشركم ككها أك بعضػها حسػب ماتضػى الحػاؿ  كتحػدد المحكمػم المبػا
 كما إ ا كاف المسببكف لكاسارة متضام يف اق المسئكليم أـ ال.

 (189مادة )
  187  168يحػػق لكمراقػػب كلكشػػركم كألي مسػػانـ ايهػػا إقامػػم الػػدعكم بماتضػػى أحكػػاـ المػػكاد ) .1

 ( مف ن ا الاا كف.188
لشػػػركم ياػػػـك إ ا حكػػػـ بشػػػهر إاػػػ س الشػػػركم يراػػػع الػػػدعكم مػػػةمكر التفكيسػػػم كاػػػق حالػػػم تهػػػفيم ا .2

 المهفى براع الدعكم شريطم استئ اف الجمعيم العامم.
 (191مادة )

ال يمكػػػف االحتجػػػاج بػػػاإلبراء الهػػػادر عػػػف الجمعيػػػم العامػػػم إال إ ا سػػػباه بيػػػاف حسػػػابات الشػػػركم  .1
 الس كيم  كا ع ف تارير مدقاق الحسابات.

 تها.ال يشم  ن ا اإلبراء إال األمكر التق تمك ت الجمعيم العامم مف معرا .2
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 (191مادة )
يبػػيف  ظػػاـ الشػػركم كيفيػػم تحديػػد مكااػػةة كػػ  مػػف رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس اإلدارة اػػم ا اػػ   ظػػاـ  .1

الشركم مف أحكػاـ اػق نػ ا الشػةف تحػدد مكااػةة رئػيس كأعضػاء مجكػس اإلدارة اػق الشػركم ب سػبم 
اػدمات %( مف الررح الهااق الاابػ  لكتكزيػع عكػى المسػانميف بعػد ت زيػ  ضػريبم الػدا  كال11)

بالعمكػػم المتداكلػػػم  أك مػػا يعادلهػػػا أرد ػػق ( امسػػم تالؼ دي ػػػار5111االجتماعيػػم كبحػػد أقهػػػى )
لل  مػ هـ اػق السػ م كتػكزع المكااػةة عكػيهـ ب سػبم عػدد الجكسػات التػق حضػرنا كػ  مػ هـ   قا ك اً 

كتعد الجكسات التق لـ يحضػرنا العضػك لسػبب مشػركع يكااػق عكيػه المجكػس مػف الجكسػات التػق 
 ا العضك.حضرن

إ ا كا ػت الشػػركم اػػق مرحكػػم التةسػػيس  يجػػكز أف تػػكزع مكااػػةة سػػ كيم ألعضػػاء لج ػػم المؤسسػػيف  .2
بمعدؿ ال يتجاكز ألف دي ار لل  عضك إلى أف تبدأ الشػركم  شػاطها  كتحايػق أرراحهػا  كع ػدنا 

 ( مف ن   المادة.1تطبق أحكاـ الب د )
ايعطػى كػ   جديدةتلف قد حاات أرراحًا ك لـ أأما إ ا لحات بالشركم اسائر بعد تحايق األرراح  .3

( عشػػريف 21مػػف رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس اإلدارة مكااػػةة عػػف جهػػدنـ اػػق إدارة الشػػركم بمعػػدؿ )
عػف كػ  جكسػم مػف جكسػات مجكػس اإلدارة أك ا بالعمكػم المتداكلػم قا ك ػًا أك ما يعادله ارد يا دي اراً 

 ارد ػػق ( سػتمائم دي ػػار611  المكااػػآت )أي اجتمػاع لكجػػاف الم براػم ع ػػه عكػى أف ال تتجػػاكز نػ 
 اق الس م لل  عضك. ا بالعمكم المتداكلم قا ك اً أك ما يعادله

تحدد بدالت اال تااؿ كالسفر لرئيس كأعضاء مجكس اإلدارة بمكجب  ظاـ اػاص تهػدر  الشػركم  .4
 له   الغايم.

 (192مادة )
س إ ا تغيػب عػف حضػكر يفاد رئيس مجكس إدارة الشػركم كأي مػف أعضػائه عضػكيته مػف المجكػ .1

ر ث جكسات )اجتماعػات( متتاليػم لكمجكػس دكف عػ ر يابكػه المجكػس أك إ ا تغيػب عػف حضػكر 
اجتماعات المجكس لستم أشهر متتاليم كلك كاف ن ا التغيب بع ر مابكؿ  كيبكػا المراقػب بػالارار 

 ال ي يهدر  المجكس بماتضى أحكاـ ن ا الب د.
مػػف مجكػػس إدارة الشػػركم بسػػبب تغيػػب ممركػػه اػػق أي مػػف  ال يفاػػد الشػػاص االعتبػػاري عضػػكيته .2

( مف ن   المادة كللف يجب عكيه أف يعيف شاهػًا تاػر 1الحالتيف الم هكص عكيها اق الب د )
 بداًل ع ه بعد تبكيغه قرار المجكس.

 (193مادة )
يحػػق لكجمعيػػم العامػػم لكشػػركم اػػق اجتمػػاع غيػػر عػػادي تعاػػد  عػػزؿ رئػػيس مجكػػس اإلدارة أك أي  .1

مػػف أعضػػائه باسػػتر اء األعضػػاء الممركػػيف لكحككمػػم أك ألي شػػاص اعتبػػاري عػػاـ ك لػػؾ  عضػػك
%( ر رػػيف بالمائػػم مػػف أسػػهـ 31ب ػػاء عكػػى طكػػب مكقػػع مػػف مسػػانميف يمكلػػكف مػػا ال ياػػ  عػػف )
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الشػػركم  كعكػػى مجكػػس اإلدارة دعػػكة الجمعيػػم العامػػم لعاػػد اجتمػػاع غيػػر عػػادي لهػػا اػػ ؿ عشػػرة 
هػػدار الاػػرار الػػ ي تػػرا  م اسػػبًا أيػػاـ مػػف تػػاريخ تاػػديـ الطكػػ ب إليػػه لت ظػػر الجمعيػػم العامػػم ايػػه كا 

بشة ه كا  ا لـ ياـ مجكس اإلدارة بدعكة الجمعيم العامم إلى االجتماع يتكلى المراقب دعكتها عكى 
  فام الشركم.

تتكلى الجمعيم العامم م اقشػم طكػب عػزؿ أي عضػك كلهػا سػماع أقكالػه شػفانم أك كتابػم كيجػري  .2
 التهكيت عكى الطكب باالقتراع السري كتبكا المراقب ب تيجم التهكيت.بعد  لؾ 

 
 (194مادة )

يحظر عكى رئيس كأعضػاء مجكػس إدارة الشػركم كالمػدير العػاـ لكشػركم كأي مكظػف ايػه أف  -1
يتعام  بةسهـ الشركم بهكرة مباشرة أك غير مباشرة  ب اء عكى معككمات اطكع عكيها بحكـ 

كمػػػا ال يجػػػكز أف ي اػػػ  نػػػ   المعككمػػػات ألي شػػػاص تاػػػر  .م هػػػبه أك عمكػػػه اػػػق الشػػػركم
باهػػد إحػػداث تػػةرير اػػق أسػػعار أسػػهـ نػػ   الشػػركم أك أي شػػركم تابعػػم أك قابضػػم أك حكيفػػه 

 .لكشركم التق نك عضك أك مكظف ايها  أك إ ا كاف مف شاف ال ا  إحداث  لؾ التةرير
ادة كيعػػد الشػػاص الػػ ي قػػاـ كياػػع بػػاطً  كػػ  تعامػػ  أك معامكػػم تطبػػق عكيهػػا أحكػػاـ نػػ   المػػ -2

 ب لؾ مسئكاًل عف الضرر ال ي أحدره بالشركم أك بمسانميها أك بالغير.

يترتب عكى الحظر بط ف ك  المعام ت التق تتـ ب ػاء عكػى المعككمػات التػق أطكػع عكيهػا  -3
بحكـ الم هب أك الكظيفم تطبياًا لحكـ ن   المادة  اضً  عف  لؾ امف الشاص ال ي قػاـ 

 ف مسئكاًل عف الضرر ال ي أحدره لكشركم أك بالمسانميف أك بالغير.ب لؾ يكك 
 (195مادة )

يجكز لعضك مجكس إدارة الشركم غير ممر  الشاص االعتباري العاـ أف يادـ استاالته مف المجكس 
عكى أف تلكف نػ   االسػتاالم اطيػم  كتعػد  ااػ ة المفعػكؿ مػف تػاريخ تاػديمها إلػى المجكػس كال يجػكز 

 ها.الرجكع اي
 (196مادة )

إ ا قػػدـ رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس إدارة الشػػركم اسػػتاالتهـ أك ااػػد المجكػػس  هػػابه الاػػا ك ق بسػػبب  .1
مػػف نػػ ا الاػػا كف اعكػػى الػػكزير  179/2اسػػتاالم عػػدد مػػف أعضػػائه أك تػػكاار شػػرو تطبيػػق المػػادة 

ئيسػػًا تشػػكي  لج ػػم مؤقتػػم مػػف  كي الابػػرة كاالاتهػػاص بالعػػدد الػػ ي يػػرا  م اسػػبًا  كيعػػيف لهػػا ر 
ك ائبًا له مف بيف أعضائها لتتكلى إدارة الشركم  كدعكة الجمعيم العامم لهػا ل جتمػاع اػ ؿ مػدة 
ال تزيد عكػى ر رػم أشػهر مػف تػاريخ تشػكيكها ال تاػاب مجكػس إدارة جديػد لكشػركم  كيمػ ح رئػيس 

 الكج م كأعضاؤنا مكااةة عكى حساب الشركم كااًا لما يارر  الكزير.
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( مػػف نػػ   المػػادة عكػػى المهػػارؼ كالشػػركات الماليػػم بعػػد االسػػتئ اس بػػرأي 1 ػػد )تطبػػق أحكػػاـ الب .2
 سكطم ال اد.

 (197مادة )
إ ا تعرضت الشركم ألكضاع ماليم أك إداريم سيئم أك تعرضت لاسائر جسيمم تؤرر اػق حاػكؽ  .1

المسانميف أك اق حاكؽ دائ يها اعكػى رئػيس مجكػس إدارتهػا أك أحػد أعضػاء المجكػس أك مػديرنا 
عاـ أك مدقق حساباتها تبكيا المراقب ب لؾ  ك لؾ تحت طائكػم المسػئكليم اػق حالػم عػدـ التبكيػا ال

 عف  لؾ.
ياكـ الكزير اق أي مػف نػ   الحػاالت ب ػاء عكػى ت سػيب المراقػب بعػد التحاػق مػف هػحم مػا كرد  .2

لعدد اق التبكيا بح  مجكس اإلدارة  كتشكي  لج م مف  كي الابرة كاالاتهاص إلدارة الشركم با
ال ي يرا  م اسبًا إلدارة الشركم لمدة ر رم شهكر قابكم لكتمديد لمرة كاحدة كيعيف رئيسًا لها  ك ائبًا 
لكرئيس مف بيف أعضائها  كعكيها اق ن   الحالم دعكة الجمعيم العامم ا ؿ تكؾ المدة ال تااب 

ب الشػركم كااػًا لمػا مجكس إدارة جديد لكشركم  كيم ح رئػيس الكج ػم كأعضػاؤنا مكااػةة عكػى حسػا
 يارر  الكزير.

 را يًا : الجمعيم العامم لشركم المسانمم
 اجتماع الجمعيم العامم العاديم : -اكال

 (198مادة )
تعاد الجمعيم العامم لشػركم المسػانمم اجتماعػًا عاديػًا دااػ  اكسػطيف مػرة كاحػدة عكػى األقػ  اػق  .1

مكاف الك يف يعي هما  ظاـ الشػركم  عكػى أف الس م بدعكة مف مجكس إدارة الشركم  اق التاريخ كال
 يعاد ن ا االجتماع ا ؿ األشهر الستم التاليم ال تهاء الس م الماليم لكشركم.

لكمراقػب بعػد مكاااػم الػكزير دعػكة الجمعيػم العامػم ل  عاػاد إ ا ا اضػى ر رػكف يكمػًا عكػى السػبب  .2
كاػػػػػق جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ تلػػػػػكف  المكجػػػػػب ل  عاػػػػػاد دكف أف يػػػػػدعك مجكػػػػػس اإلدارة إلػػػػػى ا عاادنػػػػػا 

 مهاريف الدعكة عكى  فام الشركم.
ا عكػى األقػ  بالكغػم ميجب  شر اإلاطار بالدعكة ل جتماع مرتيف اق هػحيفتيف يػكميتيف إحػدان .3

العرريم  عكى أف يتـ ال شر اق المرة الرا يم بعد ا اضػاء امسػم أيػاـ عكػى األقػ  مػف تػاريخ  شػر 
ر بالدعكة إلى المسانميف عكى ع ػاكي هـ الرابتػم بسػج ت اإلاطار األكؿ  كيجب إرساؿ اإلاطا

الشػػػركم بطريػػػق البريػػػد العػػػادي أك بػػػةي طرياػػػم أاػػػرم كيجػػػكز لكشػػػركم التػػػق لػػػـ تطػػػرح أسػػػهمها 
ل لتتػػػاب العػػػاـ عػػػدـ  شػػػر الػػػدعكة كااللتفػػػاء بمرسػػػاؿ اإلاطػػػار بالػػػدعكة إلػػػى المسػػػانميف بطريػػػق 

إلاطػار قبػ  المكعػد الماػرر الجتمػاع الجمعيػم   كيػتـ  شػر االبريد المسج  أك بةي طرياػم أاػرم 
العامػػم األكؿ بامسػػم عشػػر يكمػػًا عكػػى األقػػ   كتاطػػر بالػػدعكة اإلدارة العامػػم لكسػػكؽ  كالمراقػػب 

 كمدقق الحسابات .
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 (199مادة )
عكػػػى مجكػػػس اإلدارة تكجيػػػه الػػػدعكة الجتمػػػاع الجمعيػػػم العامػػػم للػػػ  مػػػف المراقػػػب كمػػػدقاق حسػػػابات 

يكمػًا عكػى األقػ  مػف ا عاػاد اجتماعهػا كعكػى المػدقايف الحضػكر أك إرسػاؿ  الشركم قبػ  امسػم عشػر
م ػػػػدكب عػػػػ هـ تحػػػػت طائكػػػػم المسػػػػئكليم  كيراػػػػق بالػػػػدعكة جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ االجتمػػػػاع كجميػػػػع البيا ػػػػات 
كالمرااات التق  ص عكى إرسالها لكمسانـ مع الدعكة كيعد أي اجتماع تعاد  الجمعيػم العامػم بػاط  

 ب أك مف يفكضه ب لؾ.إ ا لـ يحضر  المراق
 (211مادة )

يعد االجتماع ال ي تعاد  الجمعيم العامم العاديم قا ك يًا إ ا حضػر  مسػانمكف يمكلػكف ألرػر مػف  .1
 هػػػف أسػػػهـ الشػػػركم المكتتػػػب بهػػػا  كا  ا لػػػـ يتػػػكاار ال هػػػاب اػػػق االجتمػػػاع األكؿ  كجػػػب عكػػػى 

أيػػاـ مػػف تػػاريخ االجتمػػاع  مجكػػس اإلدارة دعػػكة الجمعيػػم العامػػم الجتمػػاع رػػاف يعاػػد اػػ ؿ عشػػرة
األكؿ بػػمع ف ي شػػر اػػق هػػحيفتيف يػػكميتيف قبػػ  مكعػػد االجتمػػاع بر رػػم أيػػاـ عكػػى األقػػ  كيعػػد 

 االجتماع الرا ق هحيحا مهما كاف عدد المسانميف الحاضريف.
تهػػدر قػػػرارات الجمعيػػػم العامػػػم باألغكبيػػػم المطكاػػػم لعػػػدد األهػػػكات الماػػػررة لألسػػػهـ الممركػػػم اػػػق  .2

 ا لـ يشترو  ظاـ الشركم  سبم أعكى مف  لؾ.االجتماع  م
يككف التهكيت اق الجمعيم العامم بالطريام التق يعي ها  ظاـ الشركم  كيجب أف يككف بطرياػم  .3

االقتراع السري إ ا كاف الارار يتعكػق با تاػاب أعضػاء مجكػس اإلدارة أك بعػزلهـ أك بمقامػم دعػكم 
 % مف المسانميف.11اإلدارة أك المسئكليم عكيهـ  أك إ ا طكب  لؾ رئيس مجكس 
 (211مادة )

تاػػتص الجمعيػػم العامػػم العاديػػم لكشػػركم بػػال ظر اػػق جميػػع المسػػائ  المتعكاػػم بالشػػركم  عػػدا مػػا  .1
يحػػتفي بػػه الاػػا كف لكجمعيػػم العامػػم غيػػر العاديػػم  كباتاػػا  الاػػرارات الم اسػػبم بشػػة ها كرااهػػم مػػا 

 يكق: 
 م العامم العاديم.كقائع االجتماع السابق ال ي عادته الجمعي .أ 
 تارير مجكس اإلدارة عف أعماؿ الشركم ا ؿ الس م. .ب 
تارير مدقاق حسابات الشركم عف ميزا يتها كحسػاباتها الاتاميػم األاػرم كأحكالهػا كأكضػاعها  .ج 

 الماليم.
الميزا يػػػم السػػػ كيم كحسػػػاب األررػػػاح كالاسػػػػائر  كتحديػػػد األررػػػاح التػػػق ياتػػػرح مجكػػػػس اإلدارة  .د 

االحتياطػػات كالماههػػات التػػق  ػػص عكيهػػا الاػػا كف أك  ظػػاـ الشػػركم  تكزيعهػػا بمػػا اػػق  لػػؾ
 عكى اقتطاعها.

 ا تااب أعضاء مجكس اإلدارة  كال ظر اق عزلهـ ع د االقتضاء. .ق 
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ال ظر اق إبراء أعضاء مجكػس اإلدارة كمػدقق الحسػابات مػف المسػئكليم أك تاريػر راػع دعػكم  .ك 
 المسئكليم عكيهـ حسب األهكؿ.

 ت الشركم لكس م الماليم المابكم.ا تااب مدقاق حسابا .ز 
 الرنف أك إعادة اللفاالت إ ا اقتضى  لؾ  ظاـ الشركم. .ح 
أي مكضػػكع تاػػر يدرجػػه مجكػػس اإلدارة اػػق جػػدكؿ أعمػػاؿ الشػػركم أك أيػػم أمػػكر أاػػرم تاتػػرح  .و 

الجمعيم العامم إدراجها اق أعمالها عكى أف ياترف  لؾ بمكااام عدد مف المسانميف يمكؾ مػا 
 %( مف األسهـ الممركم اق االجتماع.11ال يا  عف )

يجػػػب أف تتضػػػمف دعػػػكة الجمعيػػػم العامػػػم إلػػػى االجتمػػػاع جػػػدكؿ األعمػػػاؿ بػػػاألمكر التػػػق سػػػيتـ  .2
 عرضها عكيها لم اقشتها  كأيضًا ب سام مف أيم كرائق أك بيا ات تتعكق بتكؾ األمكر.

 
 اجتماع الجمعيم العامم غير العاديم: -را يا

 (212مادة )
العامػػم لكشػػركم المسػػانمم اجتماعػػًا غيػػر عػػادي دااػػ  اكسػػطيف بػػدعكة مػػف مجكػػس تعاػػد الجمعيػػم  .1

اإلدارة أك ب ػػاء عكػػى طكػػب اطػػق ياػػدـ إلػػى المجكػػس مػػف مسػػانميف يمكلػػكف مػػا ال ياػػ  عػػف ررػػع 
أسػػهـ الشػػركم المكتتػػب بهػػا أك بطكػػب اطػػق مػػف مػػدقاق حسػػابات الشػػركم أك المراقػػب إ ا طكػػب 

 %( مف أسهـ الشركم المكتتب بها.15ا  عف ) لؾ مسانمكف يمكلكف أهالم ما ال ي
( مف 1عكى مجكس اإلدارة دعكة الجمعيم العامم ل جتماع غير العادي ل  عااد بماتضى الب د ) .2

نػػ   المػػادة اػػ ؿ مػػدة ال تتجػػاكز امسػػم عشػػر يكمػػًا مػػف تػػاريخ تاػػديـ الطكػػب إليػػه اػػم ا تاكػػف 
بعػػد مكاااػػم الػػكزير بػػدعكة الجمعيػػم  المجكػػس عػػف  لػػؾ أك راػػض االسػػتجابم لكطكػػب ياػػـك المراقػػب

 العامم ل جتماع عكى  فام الشركم.
عكػػػى مجكػػػس إدارة الشػػػركم المبػػػادرة إلػػػى دعػػػكة الجمعيػػػم العامػػػم غيػػػر العاديػػػم إ ا بكغػػػت اسػػػائر  .3

 الشركم  هف رأس الماؿ المكتتب به ك لؾ لك ظر اق ح  الشركم أك استمرارنا.

 
 

 (213مادة )
مػػف نػػ   المػػادة يكػػكف اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم غيػػر العاديػػم لكشػػركم  (2مػػع مراعػػاة أحكػػاـ الب ػػد ) .1

قا ك يًا بحضػكر مسػانميف يمكلػكف ألرػر مػف  هػف اسػهـ رأسػماؿ الشػركم المكتتػب بهػا  كا  ا لػـ 
يتكاار ن ا ال هاب يؤج  االجتماع إلى مكعػد تاػر يعاػد اػ ؿ عشػرة أيػاـ مػف تػاريخ االجتمػاع 

مجكس اإلدارة اق هحيفتيف يكميتيف عكى األق  قب  مكعد  األكؿ كيعكف عف  لؾ مف قب  رئيس
االجتمػػػاع بر رػػػم أيػػػاـ عكػػػى األقػػػ   كيعػػػد االجتمػػػاع الرػػػا ق قا ك يػػػًا بحضػػػكر مسػػػانميف يمكلػػػكف 
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%( مػػف أسػػهـ رأسػػماؿ الشػػركم المكتتػػب بهػػا عكػػى األقػػ   اػػم ا لػػـ يتػػكاار نػػ ا ال هػػاب اػػق 41)
 سباب الدعكة إليه.االجتماع الرا ق يكغى االجتماع مهما كا ت أ

يجػػػب أال ياػػػ  ال هػػػاب الاػػػا ك ق الجتمػػػاع الجمعيػػػم العامػػػم غيػػػر العاديػػػم لشػػػركم المسػػػانمم اػػػق  .2
 حالتق تهفيتها أك ا دماجها بغيرنا مف الشركات عف ركرق أسهـ الشركم المكتتب ايها.

 (214مادة )
المكاضػيع التػق  يجب أف تتضػمف دعػكة الجمعيػم العامػم الجتمػاع غيػر عػادي جػدكؿ أعمػاؿ مشػتم ً 

سػػػيتـ عرضػػػها كم اقشػػػتها اػػػق االجتمػػػاع  كا  ا تضػػػمف جػػػدكؿ األعمػػػاؿ تعػػػدي  عاػػػد تةسػػػيس الشػػػركم 
 ك ظامها األساسق يجب إرااؽ التعدي ت الماترحم مع الدعكة إلى االجتماع.

 (215مادة )
 تاتص الجمعيم العامم غير العاديم لكشركم بما يكق : .1

كز له   الجمعيم إجراء تعدي ت اق  ظاـ الشركم يكػكف تعدي   ظاـ الشركم  كمع  لؾ ال يج .أ 
مػػػػف شػػػػة ها زيػػػػادة أعبػػػػاء المسػػػػانميف أك المسػػػػاس بحاػػػػكؽ المسػػػػانميف األساسػػػػيم  أك تعػػػػدي  
الغػػرض األساسػػق لكشػػركم أك  اػػ  المركػػز الػػرئيس لكشػػركم المؤسسػػم )اػػق اكسػػطيف( إلػػى بكػػد 

يبػػػػم مػػػػف غػػػػرض الشػػػػركم أج بػػػػق  إال أ ػػػػه يجػػػػكز إضػػػػاام أغػػػػراض مكمكػػػػم أك مرتبطػػػػم أك قر 
 األهكق.

 ا دماج الشركم مع شركم أارم. .ب 
 تهفيم الشركم  أك حكها قب  ا تهاء مدتها أك تمديد مدتها. .ج 
 زيادة أك تافيض رأسماؿ الشركم. .د 
 بيع الشركم أك تمكؾ شركم أارم ككيًا. .ق 
 االقتراض مف الغير. .ك 
%( مػف مجمػكع األسػهـ 75تهدر الارارات اق االجتماع غير العػادي لكجمعيػم العامػم بةلرريػم ) .2

 الممركم اق االجتماع.
تاضػػػػع قػػػػرارات الجمعيػػػػم العامػػػػم غيػػػػر العاديػػػػم إلجػػػػراءات المكاااػػػػم كالتسػػػػجي  كال شػػػػر الماػػػػررة  .3

 ( مف ن   المادة.1بماتضى ن ا الاا كف باستر اء ما كرد اق الفارة )د( مف الب د )
 (216مادة )

األمػػػكر الدااكػػم ضػػمف هػػ حيات الجمعيػػػم  يجػػكز أف تبحػػث الجمعيػػم العامػػػم غيػػر العاديػػم لكشػػركم
 العامم العاديم  كتهدر قراراتها اق ن   الحالم باألغكبيم المطكام لألسهـ الممركم اق االجتماع.

 الاكاعد العامم الجتماعات الجمعيم العامم : -رالرا
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 (217مادة )
م غيابػػه أك مػػف يػػرأس اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم لكشػػركم  رئػػيس مجكػػس اإلدارة أك  ائبػػه اػػق حالػػ .1

 ي تدبه المجكس اق حالم غيابهما.
( مػف نػ   المػادة عػف حضػكر االجتمػاع تعػيف الجمعيػم 1كاق حالم تاكف الم ككريف اق الب ػد ) .2

 العامم مف بيف المسانميف رئيسًا له ا االجتماع كما تعيف ماررًا ل جتماع.
العػػػدد الكاجػػػب تػػػكاار  عكػػػى مجكػػػس اإلدارة حضػػػكر اجتمػػػاع الجمعيػػػم العامػػػم بعػػػدد ال ياػػػ  عػػػف  .3

لهحم ا عااد مجكس اإلدارة كال يجكز التاكف عف الحضكر بغير ع ر مابكؿ كا  ا تاكف عضك 
مجكػػس اإلدارة عػػػف حضػػػكر االجتمػػػاع بغيػػػر عػػػ ر تابكػػه الجمعيػػػم العامػػػم يعػػػد مسػػػتايً  كت تاػػػب 

 الجمعيم العامم غير .
 (218مادة )

شػػركم قبػػ  ر رػػم أيػػاـ مػػف المكعػػد المحػػدد ألي لكمسػػانـ اػػق الشػػركم الػػ ي تػػـ تسػػجيكه اػػق سػػج ت ال
اجتمػػػاع سػػػتعاد  الجمعيػػػم العامػػػم حػػػق الحضػػػكر كاالشػػػتراؾ اػػػق م اقشػػػم األمػػػكر المعركضػػػم عكيهػػػا  
كالتهكيت عكى قراراتها بشة ها  بعدد مف األهكات يساكي عػدد األسػهـ التػق يمكلهػا أهػالم كككالػم 

 اق االجتماع.
 (219مادة )

سػانمم أف ي يػب ع ػه مسػانمًا تاػر لحضػكر أي اجتمػاع تعاػد  الجمعيػم لكمسانـ اق الشػركم الم .1
العامػػم لكشػػركم  بمكجػػب ككالػػم اطيػػم عكػػى الاسػػيمم المعػػدة لهػػ ا الغػػرض مػػف قبػػ  مجكػػس إدارة 
الشركم  عكى أف تكدع الاسيمم اق مركز الشركم قب  ر رم أيػاـ عكػى األقػ  مػف التػاريخ المحػدد 

المراقب أك مف يفكضه اطيا تدقياها  كما يجػكز لكمسػانـ ا ابػم الجتماع الجمعيم العامم كيتكلى 
 أي شاص بمكجب ككالم عدليه لحضكر أي اجتماع تعاد  الجمعيم العامم  يابم ع ه.

 تلكف الككالم هالحم لحضكر الككي  ألي اجتماع تار يؤج  إليه اجتماع الجمعيم العامم. .2
أك ممرػػػػ  الشػػػػاص االعتبػػػػاري  يكػػػػكف حضػػػػكر كلػػػػق أك كهػػػػق أك ككيػػػػ  المسػػػػانـ اػػػػق الشػػػػركم .3

المسػػانـ ايهػػا بمرابػػم حضػػكر قػػا ك ق لكمسػػانـ األهػػي  الجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم كلػػك كػػاف  لػػؾ 
 الكلق أك الكهق أك ممر  الشاص االعتباري غير مسانـ اق الشركم.

 (211مادة )
ت فيػػ   يتػػكلى المراقػػب أك مػػف ي تدبػػه اطيػػًا مػػف مػػكظفق مراقبػػم الشػػركات بػػالكزارة  اإلشػػراؼ عكػػى .1

اإلجراءات الااهم بعاد اجتماعات الجمعيم العامم لكشركم كااًا لكتعكيمػات التػق يهػدرنا الػكزير 
له   الغايم كيجكز لكمراقب االستعا م بةي مكظف مف مكظفق الكزارة اق ت في  أحكاـ ن   المػادة 

اػػػالف  مػػػع حاهػػػـ اػػػق االعتػػػراض عكػػػى قػػػرار الجمعيػػػم إ ا لػػػـ يسػػػتلم  اإلجػػػراءات الاا ك يػػػم أك
 الاا كف.
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يجكز الطعف اق االعتراض لػدم الػكزير اػ ؿ امسػم عشػر يكمػًا مػف تػاريخ االعتػراض كيكػكف  .2
 قرار الكزير اق ن ا الطعف  هائيًا  كلكمتضرر الكجكء إلى الاضاء.

 (211مادة )
يعػػيف رئػػيس اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم لكشػػركم كاتبػػًا مػػف بػػيف المسػػانميف أك مػػف مػػكظفق الشػػركم  .1

حضر بكقائع اجتماعات الجمعيم العامم كالارارات التق اتا ت ايها كما يعيف عددًا مف لتدكيف م
المراقبيف ال يا  عف ار ػيف لجمػع األهػكات كارزنػا كيتػكلى المراقػب أك مػف يمركػه إعػ ف ال تػائج 

 التق يسفر ع ها التهكيت.
ألمػػػكر التػػػق اػػػق كػػػ  محضػػػر اجتمػػػاع لكجمعيػػػم العامػػػم  يػػػدرج ال هػػػاب الاػػػا ك ق ل جتمػػػاع كا .2

عرضػػت ايػػه كالاػػرارات التػػق اتاػػ ت بشػػة ها كعػػدد األهػػكات المؤيػػدة للػػ  قػػرار كالمعارضػػم لػػه  
كاألهػػػػكات التػػػػق لػػػػـ تظهػػػػر  كمػػػػداكالت الجمعيػػػػم العامػػػػم التػػػػق يطكػػػػب المسػػػػانمكف إرباتهػػػػا اػػػػق 
المحضر  كيكقع ن ا المحضر مف رئيس االجتماع كاللاتب  كيجب أف يكرق نػ ا المحضػر اػق 

يعد اق الشركم له   الغايم كيرس  مجكػس اإلدارة  سػام مكقعػم م ػه لكمراقػب اػ ؿ سج  ااص 
 عشرة أياـ مف تاريخ ا تهاء اجتماع الجمعيم العامم.

لكمراقػب إعطػاء هػكرة مهػدقم عػف محضػر اجتمػاع الجمعيػم العامػم ألي مسػانـ ماابػ  الرسػػـك  .3
 الماررة بمكجب أحكاـ ن ا الاا كف.

 (212مادة )
ات التق تهدرنا الجمعيم العامم لكشركم اق أي اجتماع تعاد  ب هاب قا ك ق مكزمم تلكف الارار  .1

لمجكس اإلدارة كلجميع المسانميف ال يف حضركا االجتماع كال يف لـ يحضػركا شػريطم أف تلػكف 
 تكؾ الارارات قد اتا ت كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف كالككائح الهادرة بماتضا .

  قػرار يهػدر مػف الجمعيػم العامػم بالماالفػم ألحكػاـ نػ ا الاػا كف أك ياع بػاطً  بحكػـ الاػا كف كػ .2
  ظاـ الشركم مع عدـ اإلا ؿ بحاكؽ الغير حسف ال يم.

بهػـ أك لجكػب  فػع  ضػرارلثيجكز إبطاؿ ك  قرار يهػدر لهػالح ائػم معي ػم مػف المسػانميف أك  .3
 ااص ألعضاء مجكس اإلدارة أك غيرنـ دكف اعتبار لمهكحم الشركم.

دعػػكم الػػبط ف مػػف كػػ   ي مهػػكحم  سػػكاء كػػاف مسػػانمًا أك دائ ػػًا لكشػػركم كال يجػػكز أف تراػػع  .4
يطكب البط ف إال المسانمكف ال يف اعترضكا عكػى الاػرار اػق محضػر الجكسػم  أك الػ يف تغيبػكا 
عف الحضكر بسبب مابكؿ كيجكز لكمراقب أك مف يفكضه طكب البط ف إ ا تادـ بةسباب جديػم 

 رتب عكى راع الدعكم كقف ت في  الارار ما لـ تةمر المحكمم ب لؾ.تدعك ل لؾ  كال يت
يترتػػب عكػػى الحكػػـ بػػالبط ف اعتبػػار الاػػرار كػػةف لػػـ يكػػف بال سػػبم إلػػى جميػػع المسػػانميف كعكػػى  .5

 مجكس اإلدارة  شر مكاص الحكـ بالبط ف اق إحدم الهحف اليكميم.
 تسال دعكم البط ف بمضق س م مف تاريخ هدكر الارار. .6
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 رابعه  الالف

 تعدي   ظاـ الشركم
 (213مادة )

إال إ ا اقرنػػا  هائيػػم ال تلػكف قػػرارات الجمعيػػم العامػػم غيػر العاديػػم المتعكاػػم بتعػػدي   ظػاـ الشػػركم  .1
 الكزير.

التعػػدي  مرااػػا بػػه محضػػر جكسػػم الجمعيػػم العامػػم  قػػرار ياػػدـ مجكػػس اإلدارة طكػػب المكاااػػم عكػػى .2
كالمسػػت دات المتعكاػػم بػػه إلػػى المراقػػب  األكراؽدي  كجميػػع غيػػر العاديػػم التػػق اتاػػ  ايهػػا قػػرار التعػػ

 مف تاريخ هدكر الارار الم ككر.  أياـا ؿ امسم 

يراػػع المراقػػب الطكػػب إلػػى الػػكزير  كيهػػدر الػػكزير قػػرار  باهػػكص التعػػدي  اػػ ؿ امسػػم عشػػر  .3
بػت اػق كيعػد اػق حكػـ قػرار بػالابكؿ ا اضػاء نػ ا الميعػاد دكف ال إليػه ع الطكػبراػيكما مف تاريخ 

 الطكب.
 (214مادة )

قػػرار الػػكزير بالمكاااػػم عكػػى تعػػدي   ظػػاـ الشػػركم مرااػػا بػػه قػػرار الجمعيػػم العامػػم اػػق الجريػػدة ي شػػر 
 بالتعدي .

 (215مادة )
 الاا كف. ألحكاـياكـ مجكس اإلدارة بتسجي  تعدي   ظاـ الشركم اق سج  الشركات كااا  .1

التمسػػػؾ بهػػػ ا   دي    بط  ػػػه كلكغيػػػر كحػػػديترتػػػب عكػػػى عػػػدـ قيػػػاـ مجكػػػس اإلدارة بتسػػػجي  التعػػػ .2
 البط ف.

 
 : زيادة رأس الماؿأكال : 

 (216مادة )
يجكز لكشركم أف تزيد رأسمالها المهػرح بػه بمكاااػم جمعيتهػا العامػم غيػر العاديػم إ ا كػاف قػد التتػب 

 به باللام .
 (217مادة )

بع اق زيادة رأس الماؿ كمادار نػ   يجب أف يحدد قرار الجمعيم العامم غير العاديم الطريام التق تت
 الجديدة  كال يجكز تاكي  مجكس اإلدارة ن   اله حيات. األسهـ إهدارالزيادة كسعر 

 (218مادة )
يجػػكز إهػػدار أسػػهـ جديػػدة ع ػػد زيػػادة رأس المػػاؿ بايمػػم مغػػايرة لايمػػم األسػػهـ مػػف اإلهػػدارات  .1

 اإلهدارات السابام. السابام  كتلكف األسهـ الجديدة  ات حاكؽ كالتزامات أسهـ
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يجػػكز لكجمعيػػم العامػػم غيػػر العاديػػم إضػػاام عػػ كة إهػػدار إلػػى الايمػػم االسػػميم لكسػػهـ كأف تحػػدد  .2
 مادارنا كتضاؼ ن   الع كة إلى االحتياطق الاا ك ق كلك بكا رأس الماؿ.

 (219مادة )
عكى اػ ؼ الجديدة  كك  شرو  باألسهـاق االلتتاب  األكلكيمحق  األهكييفيككف لكمسانميف  .1

  لؾ يعد كةف لـ يكف.

المسػػػانميف بةكلكيػػػاتهـ اػػػق االلتتػػػاب  إعػػػ فم يتضػػػمف يكميػػػي شػػػر بيػػػاف اػػػق إحػػػدم الهػػػحف ال .2
 إعػػػػ فإلػػػػى  لػػػػؾ  باإلضػػػػاامالجديػػػػدة   كيجػػػػكز  األسػػػػهـقفالػػػػه كسػػػػعر إكتػػػػاريخ ااتتاحػػػػه كتػػػػاريخ 

  فاات بانظم.المسانميف به ا البياف باطابات مسجكم إال إ ا ترتب عكى  لؾ تحمي  الشركم 

الجديػدة  باألسػهـاػق االلتتػاب  األكلكيػملل  مسانـ أف يبدي رغبته كتابم اػق اسػتعماؿ حاػه اػق  .3
 ا ؿ امسم عشر يكما مف تاريخ  شر البياف الم ككر.

 (221مادة )
الػػػ يف طكبػػػكا االلتتػػػاب باسػػػهـ جديػػػدة حسػػػب  األهػػػكييفالجديػػػدة عكػػػى المسػػػانميف  األسػػػهـتػػػكزع  .1

عكيهـ ب سبم  األسهـ الجديدةالمطككبم   أما إ ا تجاكزت  لؾ اتكزع  األسهـ طكبهـ إ ا لـ تتجاكز
 اسهـ ك  م هـ عكى أف ال يجاكز ما حه  عكيه المسانـ ما طكبه مف اسهـ جديدة.

الجديػػدة ل لتتػػاب  األسػػهـطػػرح مػػا تباػػى مػػف يالمطككبػػم  األسػػهـعكػػى  األسػػهـ الجديػػدةإ ا زادت  .2
ألحكػػاـ المتعكاػػم بااللتتػػاب العػػاـ ع ػػد تةسػػيس الشػػركم  كمػػا تتبػػع بػػع اػػق نػػ ا االلتتػػاب اتالعػػاـ كت

الحهػػػػص العي يػػػػم عكػػػػى أف تاػػػػـك الجمعيػػػػم العمكميػػػػم ماػػػػاـ الجمعيػػػػم  يػػػػيـاألحكػػػػاـ المتعكاػػػػم بتا
 التةسيسيم.

 (221مادة )
الجديػػدة ل لتتػػاب العػػاـ يجػػب تحريػػر  شػػرة التتػػاب تشػػم  عكػػى كجػػه   األسػػهـاػػق حالػػم عػػرض  .1

 :يم اآلتااص البيا ات 

 زيادة رأس الماؿ. أسباب .أ 

 قرار الجمعيم العامم غير العاديم بزيادة رأس الماؿ كقرار الكزير بالمكااام عكى  لؾ. .ب 

سػهـ الجديػدة الجديدة كمادار الزيػادة الماترحػم كعػدد األ األسهـ إهداررأس ماؿ الشركم ع د  .ج 
 .اإلهداركع كة 

 بيا ات عف الحهص العي يم. .د 

التػػق كزعتهػػا الشػػركم اػػ ؿ السػػ كات الػػر ث السػػابام عكػػى قػػرار  حاألررػػابيا ػػات عػػف متكسػػل  .ق 
 زيادة رأس الماؿ.

 مف مدقق الحسابات بهحم البيا ات الكاردة بال شرة . إقراراً  .ك 
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بالتضػػػامف عػػػف هػػػحم  فكيكك ػػػاف مسػػػئكليال شػػػرة يكقػػػع رئػػػيس مجكػػػس اإلدارة كمػػػدقق الحسػػػابات  .2
 البيا ات الكاردة.

 را يًا : تافيض رأسماؿ الشركم
 (222مادة )

يجكز لكشركم بارار مف الجمعيم العامم غير العاديم تافيض رأسمالها ك لؾ إما بتافيض الجػزء  .1
غير المكتتب مف رأسمالها المهرح بػه  أك بتافػيض رأسػمالها المكتتػب بػه إ ا زاد عكػى حاجتهػا 

ء م هػػا  أك إ ا طػػرأت عكيهػػا اسػػارة كرأت الشػػركم إ اػػاص رأسػػمالها بماػػدار نػػ   الاسػػارة أك جػػز 
جراءاتػه حاػكؽ الغيػر الم هػكص عكيهػا اػق المػادة ) ( 228عكى أف تراعى اػق قػرار التافػيض كا 

 مف ن ا الاا كف.
ال يهػػدر قػػرار التافػػيض إال بعػػد تػػ كة تاريػػر مػػدقق الحسػػابات عػػف األسػػباب المكجبػػم لػػه كعػػف  .2

 االلتزامات التق عكى الشركم  كعف أرر التافيض اق ن   االلتزامات.
تافػػيض رأسػػماؿ الشػػركم اػػق أي حالػػم مػػف الحػػاالت إلػػى أقػػ  مػػف الحػػد األد ػػى الماػػرر ال يجػػكز  .3

 ( مف ن ا الاا كف.112بماتضى المادة )
 (223مادة )

 يتـ تافيض رأس ماؿ الشركم بمحدم الطرؽ التاليم :
تافيض الايمم االسميم لكسهـ برد جػزء مػف نػ   الايمػم إلػى المسػانميف أك إبػرائهـ مػف جػزء مػف  .1

 غير المداكع مف قيمم األسهـ. الباقق
ت اػه عكػى أف يػتـ الشػراء مػف االحتيػاطق  .2 شراء عػدد مػف األسػهـ يػكازي الجػزء المػراد تافيضػه كا 

 االاتياري كتؤدم قيمم األسهـ كامكم.
 تافيض الايمم االسميم لألسهـ بما يعادؿ الاسارة التق أهابت الشركم. .3
 يضه.إلغاء عدد مف األسهـ يعادؿ الادر المطككب تاف .4

 (224مادة )
إ ا كاف تافيض رأس الماؿ برد جزء مف الايمم االسميم لألسهـ إلى المسانميف أك إبرائهـ مف الادر 
غير المداكع مف قيمم األسهـ ا  يحتج بالتافيض قب  الدائ يف ال يف قدمكا اعتراضػاتهـ اػق الميعػاد 

ء ديك هـ أك حهػككا عكػى الضػما ات ( مف ن ا الاا كف إال إ ا استكاى نؤال228الم ككر اق المادة )
 اللاايم لككااء بها.
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 (225مادة )
إ ا افضت الشركم رأسمالها بما يعادؿ اسارتها الرابتم بماتضى تاػر ميزا يػم لهػا  اػ  يتكقػف ت فيػ  

( مػف نػ ا الاػػا كف 222قػرار التافػيض عكػى اسػتيفاء الشػركو المػ ككرة اػػق الفاػرة الرا يػم مػف المػادة )
  يزيد التافيض عكى الاسارة التق لحات بالشركم.شريطم أال

 (226مادة )
إ ا كاف تافيض رأس الماؿ بملغاء عدد مف األسهـ كجب مراعاة المساكاة بيف المسانميف كعكيهـ أف 
ال كػػاف مػػف حػػق الشػػركم  ياػػدمكا إلػػى الشػػركم اػػق الميعػػاد الػػ ي تحػػدد   األسػػهـ التػػق تاػػرر إلغاؤنػػا كا 

 اعتبارنا مكغاة.
 (227مادة )

ت اهػػا كجػػب تكجيػػه دعػػكة عامػػم  .1 إ ا قػػررت الشػػركم تافػػيض رأسػػمالها بشػػراء عػػدد مػػف أسػػهمها كا 
إلى جميع المسانميف لياكمػكا بعػرض أسػهمهـ لكبيػع كت شػر الػدعكة اػق هػحيفتيف يػكميتيف عكػى 

اطار المسانميف باطابات مسجكم برغبم الشركم اق شراء األسهـ.   فام الشركم  كا 
ـ المعركضػػػم لكبيػػػع عكػػػى الاػػػدر الػػػ ي قػػػررت الشػػػركم شػػػراء  كجػػػب تافػػػيض إ ا زاد عػػػدد األسػػػه .2

 طكبات البيع ب سبم الزيادة.
يتبػػع اػػق تاػػدير رمػػف شػػراء األسػػهـ األحكػػاـ الم هػػكص عكيهػػا اػػق  ظػػاـ الشػػركم اػػم ا لػػـ يػػرد اػػق  .3

 ال ظاـ  ص به ا الشةف كجب عكى الشركم أف تاـك بداع الرمف العادؿ.
 (228مادة )

رة الشػػػػركم المسػػػػانمم طكػػػػب تافػػػػيض رأسػػػػمالها المكتتػػػػب بػػػػه إلػػػػى المراقػػػػب مػػػػع ياػػػػدـ مجكػػػػس إدا .1
األسػػػباب المكجبػػػم لػػػه بعػػػد أف تاػػػرر الجمعيػػػم العامػػػم لكشػػػركم المكاااػػػم عكػػػى التافػػػيض  كيراػػػق 
بالطكػػب قائمػػم بةسػػماء دائ ػػق الشػػركم كماػػدار ديػػف كػػ  مػػ هـ كع كا ػػه كريػػاف بمكجػػكدات الشػػركم 

م الدائ يف لكشركم كريػاف مكجكداتهػا كالتزاماتهػا مهػدقم مػف مػدقق كالتزاماتها  عكى أف تلكف قائم
 حساباتها. 

يبكا المراقب الػدائ يف الػكاردة أسػماؤنـ اػق الاائمػم المادمػم مػف قبػ  الشػركم إشػعارًا يتضػمف قػرار  .2
جمعيتهػػا العامػػم بتافػػيض رأسػػماؿ الشػػركم المكتتػػب بػػه  كي شػػر اإلشػػعار اػػق هػػحيفتيف يػػكميتيف 

م  كللػػ  دائػػف أف ياػػدـ إلػػى المراقػػب اػػ ؿ مػػدة ال تزيػػد عكػػى ر رػػيف يكمػػًا مػػف عكػػى  فاػػم الشػػرك
تػاريخ  شػػر اإلشػعار اعتراضػػًا اطيػػًا عكػى تافػػيض رأسػػماؿ الشػركم  اػػم ا لػػـ يػتمكف المراقػػب مػػف 
تسكيم االعتراضات التق قدمت إليه ا ؿ ر ريف يكمًا مػف تػاريخ ا تهػاء المػدة المحػددة لتاػديمها 

الكجكء إلى المحكمم الماتهم بشةف ما كرد اق اعتراضاتهـ ا ؿ ر ريف يكمًا ايحق ألهحابها 
 مف تاريخ ا تهاء المدة التق م حت لكمراقب لتسكيتها  كترد أيم دعكم تادـ بعد ن   المدة.
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إ ا قبػػػ  اعتػػػراض أحػػػد الػػػدائ يف كقػػػدـ إلػػػى الشػػػركم مسػػػت داته اػػػق الميعػػػاد المػػػ ككر حسػػػب الب ػػػد  .3
ركم أف تؤدي إليه دي ه إ ا كاف عاجً  أك تادـ له ضما ًا كاايًا لككااء بػه السابق  كجب عكى الش

 إ ا كاف تجً .
إ ا تبكػػا المراقػػب إشػػعارا اطيػػػًا مػػف المحكمػػم بمقامػػػم أيػػم دعػػكم لػػػديها اػػ ؿ المػػدة الم هػػػكص  .4

( مػػف نػػ   المػػادة بػػالطعف اػػق تافػػيض رأسػػماؿ الشػػركم المكتتػػب بػػه ايترتػػب 2عكيهػػا اػػق الب ػػد )
ف يكقػػف إجػػراءات التافػػيض إلػػى أف يهػػدر قػػرار المحكمػػم اػػق الػػدعكم كيكتسػػب الدرجػػم عكيػػه أ

ال هائيػػم  عكػػى أف تعػػد الػػدعكم اػػق نػػ   الحالػػم مػػف الػػدعاكم  ات الهػػفم المسػػتعجكم بماتضػػى 
 أحكاـ قا كف أهكؿ المحالمات المد يم كالتجاريم المعمكؿ بها.

ر الجمعيػػم العامػػم غيػػر العاديػػم بتافػػيض إ ا لػػـ تاػػدـ أيػػم دعػػكم إلػػى المحكمػػم بػػالطعف اػػق قػػرا .5
رأسمالها المكتتب بػه أك أقيمػت دعػكم كردتهػا المحكمػم كالتسػب الحكػـ الدرجػم ال هائيػم  ايترتػب 
ف يراع ت سيبه بشة ه إلى الكزير  عكى المراقب متابعم ال ظر اق طكب تافيض رأسماؿ الشركم كا 

مراقػػب عكػػى  فاػػم الشػػركم كااػػًا لثجػػراءات اػػم ا قػػرر المكاااػػم عكيػػه يػػتـ تسػػجيكه ك شػػر  مػػف قبػػ  ال
الم هػػكص عكيهػػػا اػػق نػػػ ا الاػػا كف  كيحػػػ  رأس المػػاؿ المػػػ افض لكشػػركم بحكػػػـ الاػػا كف محػػػ  

 رأسمالها المدرج اق عاد تةسيسها ك ظامها.
ال تشػػترو مكاااػػم الػػكزير عكػػى تافػػيض الجػػزء غيػػر المكتتػػب بػػه مػػف رأس المػػاؿ المهػػرح بػػه كال  .6

 اض عكيه.يجكز لكدائ يف االعتر 
 

 الفه  الاامس
 ماليم الشركم المسانمم

 (229مادة )
 تلكف لكشركم س م ماليم يحددنا  ظامها.

 (231مادة )
تكتـز الشركم المسانمم بت ظيـ حساباتها كحفي سج تها كدااترنا كااًا لألهكؿ المحاسبيم المتعػارؼ 

 عكيها.
 (231مادة )

ميف ايهػا إال مػف أرراحهػا كبعػد اقتطػاع مػا  سػبته ال يجكز لكشػركم تكزيػع أيػم أررػاح عكػى المسػان .1
%( مف أرراحها الس كيم الهاايم لحساب االحتياطق الاا ك ق  كال يجػكز كقفػه قبػ  أف يبكػا 11)

حسػػاب االحتيػػػاطق الاػػػا ك ق المتجمػػػع مػػا يعػػػادؿ  هػػػف رأس مػػػاؿ الشػػركم المهػػػرح بػػػه إال أ ػػػه 
الستمرار اق اقتطاع ن   ال سبم الس كيم إلى يجكز بمكااام الجمعيم العامم غير العاديم لكشركم ا

 أف يبكا ن ا االحتياطق ما يعادؿ مادار رأسماؿ الشركم المهرح به.
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لكشػركم إال اػق تغطيػم اسػائر الشػركم أك زيػادة رأسػمالها   الاا ك قال يجكز استاداـ االحتياطق  .2
از اق أيػم سػ م ال تسػمح كاق تةميف الحد األد ى لكررح المارر اق اتفاقيات الشركات  ات االمتي

ايها أرراح ن   الشركات بتةميف  لؾ الحد  عكػى أف يعيػد مجكػس اإلدارة إلػى نػ ا االحتيػاطق مػا 
 أا  م ه ع دما تسمح ب لؾ أرراح الشركم اق الس تيف التاليتيف.

 (232مادة )
كيف يجػػكز أف يػػ ص اػػق  ظػػاـ الشػػركم عكػػى تج يػػب  سػػبم معي ػػم مػػف أرراحهػػا السػػ كيم الهػػاايم لتلػػ

 احتياطق  ظامق ياهص ألغراض معي م.
 (233مادة )

لكجمعيػػم العامػػم العاديػػم لكشػػركم ب ػػاء عكػػى اقتػػراح مجكػػس إدارتهػػا أف تاػػرر سػػ كيًا اقتطػػاع مػػا ال  .1
% مػػػف أرراحهػػػا الهػػػاايم عػػػف تكػػػؾ السػػػ م لحسػػػاب االحتيػػػاطق االاتيػػػاري الاابػػػ  21يزيػػػد عكػػػى 

 لكتكزيع.
اػق األغػراض التػق ياررنػا مجكػس اإلدارة كيحػق لكجمعيػم يستعم  االحتياطق االاتياري لكشركم  .2

 العامم تكزيعه ككه أك أي جزء م ه كةرراح عكى المسانميف إ ا لـ يستعم  اق تكؾ األغراض.
 (234مادة )

%( مف أرراحها الس كيم الهاايم إل فاقه عكػى دعػـ 1عكى الشركم أف تاهص ما ال يا  عف ) .1
ا  كا  ا لـ ي فق ن ا الماهص أك أي جزء م ه ا ؿ ر ث البحث العكمق كالتدريب المه ق لديه

س كات مف اقتطاعه يتكجب تحكي  الباقق إلػى هػ دكؽ اػاص يػتـ إ شػاؤ  بمكجػب  ظػاـ يهػدر 
لهػػ   الغايػػم كيحػػدد ال ظػػاـ طرياػػم الهػػرؼ كأهػػكله عكػػى أال تتجػػاكز الغايػػم الماهػػكدة مػػف نػػ ا 

 الب د.
راحهػػا السػػ كيم الهػػاايم لكمشػػركعات  ات %( عكػػى األقػػ  مػػف أر 1عكػػى الشػػركم أف تاهػػص ) .2

 ال فع العاـ.
 (235مادة )

( مػػف نػػ ا الاػػا كف ياهػػد باألررػػاح 234  233  232  231تحاياػػًا لألغػػراض المتكاػػاة مػػف المػػكاد )
كع اإليػػػرادات المتحااػػػم اػػػق أيػػػم سػػػ م ماليػػػم مػػػف جا ػػػب كمجمػػػكع مػػػالهػػػاايم لكشػػػركم الفػػػرؽ بػػػيف مج

لسػػ م مػػف جا ػػب تاػػر قبػػ  ت زيػػ  الماهػػص لضػػريبتق الػػدا  المهػػركاات كاالسػػته ؾ اػػق تكػػؾ ا
 كالادمات االجتماعيم.

 (236مادة )
لكشػػػركم أف ت شػػػػئ هػػػػ دكؽ اداػػػػار لمسػػػػتادميها ك لػػػؾ بمكجػػػػب  ظػػػػاـ اػػػػاص يهػػػػدر  مجكػػػػس إدارة 

 الشركم.
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 (237مادة )
ال يجػػػكز التهػػػرؼ اػػػق االحتياطػػػات كالماههػػػات المشػػػار إليهػػػا اػػػق المػػػكاد السػػػابام اػػػق غيػػػر  .1

 اب الماههم لها إال بمكااام الجمعيم العامم.األبك 
مجكػػػس اإلدارة كمػػػدقاك الحسػػػابات مسػػػئكلكف عػػػف اقتطػػػاع المبػػػالا الماههػػػم ل حتياطػػػات أك  .2

 ألغراض معي م  أك ل سته ؾ كااًا لك سب الكاردة اق  ظاـ الشركم.
 (238مادة )

 م العامم بتكزيعها.ي شة حق المسانـ اق األرراح الس كيم لكشركم بهدكر قرار مف الجمعي .1
عكػػى مجكػػس إدارة الشػػركم أف ياػػـك بت فيػػ  قػػرار الجمعيػػم العامػػم بتكزيػػع األررػػاح عكػػى المسػػانميف  .2

 ا ؿ ر ريف يكمًا عكى األلرر مف تاريخ هدكر الارار.
ال يكـز المسانـ برد األرراح التق قبضها كاق أحكاـ ن ا الاا كف  كلك م يت الشركم باسائر اق  .3

 ليم.الس كات التا
 
 سادسالفه  ال

 الرقابم الحككميم
 (239مادة )

نػػ ا  تراقػػب الػػكزارة الشػػركات المسػػانمم لكتحاػػق مػػف قيامهػػا بت فيػػ  األحكػػاـ الم هػػكص عكيهػػا اػػق .1
 الاا كف كاق  ظاـ الشركم .

تفتػػػيش عكػػػى الشػػػركم كاحػػػص حسػػػاباتها  إجػػػراءالػػػدكاـ الرسػػػمق  أكقػػػاتت مػػػف قػػػلكػػػكزارة اػػػق أي ك  .2
أك بيا ػػػات مػػػف  إيضػػػاحاتكطكػػػب  أعمالهػػػار  لػػػؾ مػػػف الكرػػػائق كسػػػائر كدااترنػػػا كسػػػج تها كغيػػػ

مجكس اإلدارة   كما لها أف تلكف اق ك  كقت مدقق الحسابات لكاياـ به   المهمم كتاديـ تاريػر 
 ب لؾ لها.

 ن ا الاا كف. ألحكاـعكى الكزارة تبكيا الجهم الاضائيم الماتهم بك  اع  يعد جريمم كااا  .3
 (241مادة )

أف يرس  إلى الكزارة ا ؿ الشهر األكؿ مف بدء ك  سػ م ماليػم  الشركم س مجكس إدارةعكى رئي .1
 هكرة مف الكرائق اآلتيم:

 مجكس اإلدارة . أعضاء بةسماءقائمم  .أ 

 الئحم ت ظيـ العم  اق مجكس اإلدارة. .ب 

 أزكاجهػـ بةسػماءأك  بةسػمائهـمجكس اإلدارة كمػدير الشػركم  أعضاءالبياف الااص بما يمكله  .ج 
 الاهر مف اسهـ الشركم كس داتها. كالدنـأأك 
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 أكالد يمكلػػه باسػػمه أك باسػػـ زكجتػػه أك  اكالبيػػاف الاػػاص بمػػ كمكااآتػػهاسػػـ مػػدقق الحسػػابات  .د 
 الاهر مف اسهـ الشركم كس داتها.

 األررػػػاحيجػػػب عكػػػى رئػػػيس مجكػػػس اإلدارة أف يرسػػػ  إلػػػى الػػػكزارة هػػػكرة مػػػف الميزا يػػػم كحسػػػاب  .2
 كتارير مدقق الحسابات ك لؾ بمجرد إعداد ن   الكرائق. كالاسائر كتارير مجكس اإلدارة

ك  تغيير يطرأ ا ؿ الس م الماليم عكى البيا ات الكاردة بالكرائق الم هكص عكيها اق الفاػرتيف  .3
 مف ن   المادة يجب أف يبكا إلى الكزارة اكرًا. 1،2

 (241مادة )
اجتماعػػػػات مجكػػػػس اإلدارة  عكػػػػى رئػػػػيس مجكػػػػس اإلدارة أف يرسػػػػ  إلػػػػى الػػػػكزارة هػػػػكرة مػػػػف محاضػػػػر

كالجمعيات العامم  كالارارات التػق اتاػ ت اػق نػ   االجتماعػات ك لػؾ اػ ؿ امسػم عشػر يكمػا مػف 
 ا تهاء ك  اجتماع.

 (242مادة )
عكػػػى الكرػػػائق كالسػػػج ت كالمحاضػػػر كالتاػػػارير كزارة للػػػ   ي مهػػػكحم طكػػػب االطػػػ ع لػػػدم الػػػ. 1

 مهدقا عكيها مف ن   الجهم.المتعكام بالشركم كالحهكؿ ع  بيا ات م ها 

البيا ػات  إ اعمالم ككرة أف تراض الطكب المشار إليه اق الفارة السابام إ ا كاف مف شةف  كزارةلك .2
 المهكحم العامم.بالمطككبم إلحاؽ الضرر بالشركم أك 

 
 
 
 (243مادة )

لكقكع ماالفات إ ا تبيف لها ضركرة  لؾ الجتماع غير عادي  أف تدعك الجمعيم العاممكزارة يجكز لك
 .إدارتهالكاا كف أك ل ظاـ الشركم أك اك  اق 

 
 الفه  السابع
 مدقاك الحسابات

 (244مادة )
تعػيف الجمعيػم العامػم لشػركم المسػػانمم مػدقاًا أك ألرػر مػف بػػيف مػدقاق الحسػابات المػراص لهػػـ  .1

إلدارة اػػق بمزاكلػػم المه ػػم لمػػدة سػػ م كاحػػدة قابكػػم لكتجديػػد كتاػػرر بػػدؿ أتعػػابهـ أك تفػػكض مجكػػس ا
 تحديد األتعاب شريطم تحديد حد أقهى ال يجكز لمجكس اإلدارة تجاكز .

إ ا تاكفت الجمعيم العامم لكشركم عف تعييف مدقق الحسابات أك اعت ر المدقق ال ي عي ته عػف  .2
العمػػ  أك امت ػػع عػػف الايػػاـ بػػه ألي سػػبب مػػف األسػػباب أك تػػكاق اعكػػى مجكػػس اإلدارة أف ي سػػب 
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مدقاق الحسابات عكػى األقػ  ك لػؾ اػ ؿ أررعػم عشػر يكمػًا مػف تػاريخ شػغكر  لكمراقب ر رم مف
 ن ا المركز لياتار أحدنـ.

 (245مادة )
 يتكلى مدقاك الحسابات مجتمعيف أك م فرديف الاياـ بما يكق :

مراقبم أعماؿ الشركم  كتدقيق حساباتها كااًا لاكاعد التدقيق المعتمدة كمتطكبػات المه ػم كأهػكلها  .1
 م كالف يم.العكمي

احص األ ظمم الماليم كاإلداريم لكشركم كأ ظمم المراقبم الماليم الدااكيم لها كالتةلد مف م ئمتها  .2
 لحسف سير أعماؿ الشركم كالمحااظم عكى أمكالها.

التحاق مف مكجكدات الشركم كمكليتها لها  كالتةلد مف قا ك يػم االلتزامػات المترتبػم عكػى الشػركم  .3
 كهحتها.

 كى قرارات مجكس اإلدارة كالتعكيمات الهادرة عف الشركم.اإلط ع ع .4
أي كاجبػػات أاػػرم يترتػػب عكػػى مػػدقق الحسػػابات الايػػاـ بهػػا بمكجػػب نػػ ا الاػػا كف  كقػػا كف مه ػػم  .5

تػػػػػدقيق الحسػػػػػابات كالتشػػػػػريعات األاػػػػػرم  ات الع قػػػػػم كاألهػػػػػكؿ المتعػػػػػارؼ عكيهػػػػػا اػػػػػق تػػػػػدقيق 
 الحسابات.

 (246مادة )
ات الشػػػركم الايػػػاـ بالمهػػػاـ كالكاجبػػػات المكككػػػم إليػػػه بمكجػػػب أحكػػػاـ نػػػ ا إ ا تعػػػ ر عكػػػى مػػػدقق حسػػػاب

الاا كف ألي سبب مف األسباب اعكيه قب  االعت ار عف الاياـ بتدقيق الحسابات أف يادـ تاريرًا اطيًا 
لكمراقب ك سام م ه لمجكس اإلدارة  يتضمف األسػباب التػق تعرقػ  أعمالػه أك تحػكؿ دكف قيامػه بهػا  

قب معالجم ن   األسباب مع مجكػس اإلدارة  كا  ا تعػ ر عكيػه  لػؾ يعػرض المراقػب األمػر كعكى المرا
 عكى الجمعيم العامم اق أكؿ اجتماع تعاد .

 (247مادة )
عكػػى مجكػػس إدارة الشػػركم أف يػػزكد مػػدقق الحسػػابات ب سػػام عػػف اإلاطػػارات كالبيا ػػات التػػق يرسػػكها  

عامػػم لكشػػركم كعكػػى المػػدقق أك مػػف يمركػػه حضػػكر لكمسػانميف المػػدعكيف لحضػػكر اجتمػػاع الجمعيػػم ال
 ن ا االجتماع.

 (248مادة )
يادـ مدقق الحسابات تاريرًا اطيػًا إلػى الجمعيػم العامػم كيرسػ   سػام م ػه إلػى المراقػب عكػى أف  .1

يتكى ن ا التاريػر اػق الجمعيػم العامػم  كا  ا قػررت الجمعيػم العامػم المهػادقم عكػى تاريػر مجكػس 
 ع إلى تارير مدقق الحسابات كاف قرارنا باطً .اإلدارة دكف االستما

مػػع مراعػػاة أحكػػاـ قػػا كف مه ػػم تػػدقيق الحسػػابات المعمػػكؿ بػػه كأي قػػا كف تاػػر لػػه ع قػػم بهػػ    .2
 المه م  يجب أف يتضمف تارير مدقق الحسابات ما يكق:
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 أ ه قد حه  عكى المعككمات كالبيا ات كاإليضاحات التق رتنا ضركريم ألداء عمكه. .أ 
ركم تمسؾ حسػابات كمسػت دات م ظمػم كااػًا لاكاعػد المحاسػبم المتعػارؼ عكيهػا عالميػًا أف الش .ب 

كالمعتمدة اػق اكسػطيف مػف الجهػات المع يػم تمكػف مػف إظهػار المركػز المػالق لكشػركم ك تػائج 
 أعمالها كأف الميزا يم كرياف األرراح كالاسائر متفام مع الايكد كالدااتر.

تػػق قػػاـ بهػػا لحسػػابات الشػػركم تعػػد كاايػػم برأيػػه لتشػػك  أساسػػًا مػػا يبػػيف أف إجػػراءات التػػدقيق ال .ج 
معاكاًل إلبداء رأيه حكؿ المركز المالق ك تػائج األعمػاؿ كالتػدااات ال اديػم لكشػركم كااػًا لاكاعػد 

 التدقيق المتعارؼ عكيها عالميًا.
ع قيػػكد أف البيا ػػات الماليػػم الػػكاردة اػػق تاريػػر مجكػػس اإلدارة المكجػػه لكجمعيػػم العامػػم تتفػػق مػػ .د 

 الشركم كسج تها.
الماالفات ألحكػاـ نػ ا الاػا كف أك ل ظػاـ الشػركم الكاقعػم اػ ؿ السػ م مكضػكع التػدقيق  كلهػا  .ق 

أرر جكنري عكى  تائج أعماؿ الشركم ككضعها المالق كما إ ا كا ػت نػ   الماالفػات ال تػزاؿ 
 قائمم  ك لؾ اق حدكد المعككمات التق تكارت لديه.

ف يبػػدي رأيػػه ال هػػائق اػػق الميزا يػػم كحسػػاب األررػػاح كالاسػػائر لكشػػركم عكػػى مػػدقق الحسػػابات أ .3
 بمحدم التكهيات التاليم:

بػداء أي تحفػي  .أ  المهادقم عكى ميزا يم الشركم كحساب أرراحهػا كاسػائرنا كتػداااتها ال اديػم كا 
 مع بياف أسباب ن ا التحفي كأرر  المالق عكى الشركم.

 رراحها كاسائرنا كتداااتها ال اديم بهكرة مطكام.المهادقم عكى ميزا يم الشركم كحساب أ .ب 
عدـ المهادقم عكى ميزا يم الشركم كحساب أرراحهػا كاسػائرنا  كتػداااتها ال اديػم كردنػا إلػى  .ج 

 مجكس اإلدارة  كرياف األسباب المكجبم لراضه التكهيم عكى المهادقم عكى الميزا يم.
 (249مادة )

المػدقق بعػدـ المهػادقم عكػى البيا ػات الماليػم ردنػا لمجكػس لكجمعيم العامم لكشركم اق حالم تكهيم 
 اإلدارة كأف تارر ما يكق:

إمػػا الطكػػب إلػػى )مجكػػس اإلدارة( تهػػحيح الميزا يػػم كحسػػاب األررػػاح كالاسػػائر كااػػًا لم حظػػات  -1
 مدقق الحسابات كاعتبارنا مهدقم بعد ن ا التعدي .

بػراء مػف مػدقاق الحسػابات مػراص لهػـ بمزاكلػم أك إحالم المكضػكع إلػى المراقػب لتعيػيف لج ػم ا -2
الكج ػم مكزمػًا  راقر المه م لكفه  اق مكضكع الا ؼ بيف مجكس اإلدارة كمدقاق الحسابات  كيككف 

 بعد عرضه عكى الجمعيم العامم إلقرار   كيتـ تعدي  الميزا يم كحساب األرراح كالاسائر تبعًا ل لؾ.
 (251مادة )

م البيا ػات الػكاردة اػق تاريػر  بكهػفه ككػيً  عػف مجمػكع المسػانميف يسةؿ مدقق الحسابات عف هػح
 كلل  مسانـ أر اء ا عااد الجمعيم العامم أف ي اقش تارير المدقق كأف يستكضحه عما كرد ايه.
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 (251مادة )
إ ا أطكػع أك التشػف مػػدقق الحسػابات أيػم ماالفػػم ارتلبتهػا الشػركم لهػػ ا الاػا كف أك ل ظػاـ الشػػركم أك 

أمػػكر ماليػػم  ات أرػػر سػػكبق عكػػى أكضػػاع الشػػركم الماليػػم أك اإلداريػػم  اعكيػػه أف يبكػػا  لػػؾ  عكػػى أيػػم
اطيػػًا إلػػى كػػ  مػػف رئػػيس مجكػػس اإلدارة كالمراقػػب حػػاؿ إط عػػه أك التشػػااه لتكػػؾ األمػػكر عكػػى أف 

 تعام  ن   المعككمات مف جميع األطراؼ بسريم تامم لحيف البت اق الماالفم.
 
 (252مادة )

الحسػابات مسػػئكاًل تجػا  الشػركم التػػق ياػكـ بتػدقيق حسػاباتها عػػف تعػكيض الضػرر الػػ ي  يكػكف مػدقق
يكحاػػه بهػػا بسػػبب األاطػػاء التػػق تاػػع م ػػه  كا  ا كػػاف لكشػػركم ألرػػر مػػف مػػدقق حسػػابات كاشػػترككا اػػق 
الاطػػة كػػا كا مسػػئكليف تجػػا  الشػػركم بالتضػػامف  كتسػػال دعػػكم المسػػئكليم المد يػػم اػػق أي مػػف نػػ   

ق ر ث س كات مف تاريخ ا عااد اجتماع الجمعيم العامػم لكشػركم الػ ي تكػق ايػه تاريػر الحاالت بمض
المػػدقق  كا  ا كػػاف الفعػػ  الم سػػكب لمػػدقق الحسػػابات يكػػكف جريمػػم اػػ  تسػػال دعػػكم المسػػئكليم إال 
بسػػاكو دعػػكم الحػػق العػػاـ  كمػػا يسػػةؿ المػػدقق عػػف تعػػكيض الضػػرر الػػ ي يكحػػق المسػػانـ أك الغيػػر 

 ب اطئه.حسف ال يم بسب
 (253مادة )

مػػػػع مراعػػػػاة عػػػػدـ اإلاػػػػ ؿ بالتزامػػػػات مػػػػدقق الحسػػػػابات األساسػػػػيم ال يجػػػػكز لهػػػػ ا المػػػػدقق أف يػػػػ يع 
لكمسانميف أك إلى غيرنـ ما كقػف عكيػه مػف أسػرار الشػركم أر ػاء قيامػه بعمكػه لػديها أك بسػبب قيامػه 

ال كجب عزله كمطالبته بالتعكيض إف كاف له ماتضى.  ب لؾ العم   كا 
 (254) مادة

يحظر عكى مدقق الحسابات كعكى مكظفيه المضاررم بةسهـ الشركم التق يدقق حساباتها سكاء جرم 
نػ ا التعامػ  باألسػهـ بهػكرة مباشػرة أك غيػر مباشػرة ك لػؾ تحػت طائكػم عزلػه عػف العمػ  اػق تػدقيق 

 حسابات الشركم كمطالبته بالتعكيض عف أي ضرر يترتب عكى ماالفته ألحكاـ ن   المادة.
 (255مادة )

ال يجكز لمدقق الحسابات أف يشترؾ اق تةسػيس شػركم المسػانمم التػق يػدقق حسػاباتها أك أف يكػكف 
عضكًا اػق مجكػس إدارتهػا أك االشػتغاؿ بهػفم دائمػم اػق أي عمػ  ا ػق أك إداري أك استشػاري ايهػا  

ه  ك لػػؾ كال يجػػكز أف يكػػكف شػػريكًا ألي عضػػك مػػف أعضػػاء مجكػػس إدارتهػػا أك أف يكػػكف مكظفػػًا لديػػ
 تحت طائكم بط ف أي إجراء أك تهرؼ ياع بهكرة تاالف أحكاـ ن   المادة.
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 الفه  الرامف
 أ كاع مف شركات المسانمم
 أكاًل : الشركم الاابضم

 (256مادة )
الشػػػركم الاابضػػػم نػػػق شػػػركم مسػػػانمم تاػػػكـ بالسػػػيطرة الماليػػػم كاإلداريػػػم عكػػػى شػػػركم أك شػػػركات  .1

 محدم الطرؽ التاليم :أارم تدعى الشركات التابعم ب
 أف تتمكؾ ألرر مف  هف رأسمالها ك/أك. .أ 
 أف يككف لها السيطرة عكى تةليف مجكس إدارتها. .ب 
تضػػػاؼ عبػػػارة )شػػػركم قابضػػػم( إلػػػى جا ػػػب اسػػػـ الشػػػركم اػػػق جميػػػع أكراقهػػػا كا ع  اتهػػػا كالكرػػػائق  .2

 األارم الهادرة ع ها.
شػػػػركات التكهػػػػيم  ال يجػػػػكز لكشػػػػركم الاابضػػػػم تمكػػػػؾ حهػػػػص اػػػػق شػػػػركات التضػػػػامف أك اػػػػق .3

 البسيطم.
 يحظر عكى الشركم التابعم تمكؾ أي سهـ أك حهم اق الشركم الاابضم. .4
تاكـ الشركم الاابضم بتعييف ممركيها اق مجالس إدارة الشػركم التابعػم ب سػبم مسػانمتها كال يحػق  .5

 لها االشتراؾ اق ا تااب بايم أعضاء المجكس أك نيئم المديريف حسب ماتضى األحكاؿ.
 (257)مادة 

 تلكف أغراض الشركم الاابضم ما يكق :
 إدارة الشركات التابعم لها أك المشاركم اق إدارة الشركات األارم التق تسانـ ايها. .1
 استرمار أمكالها اق األسهـ كالس دات كاألكراؽ الماليم. .2
 تاديـ الاركض كاللفاالت كالتمكي  لكشركات التابعم لها. .3
التجاريػػم كحاػػكؽ االمتيػػاز كغيرنػػا مػػف الحاػػكؽ غيػػر الماديػػم  تمكػػؾ بػػراءات االاتػػراع كالع مػػات .4

 كاستغ لها كتةجيرنا لكشركات التابعم لها أك لغيرنا.
 (258مادة )

 تؤسس الشركم الاابضم بمحدم الطرياتيف التاليتيف :
( 257بتةسيس شركم مسانمم ت حهر أغراضها اق األعمػاؿ الم هػكص عكيهػا اػق المػادة ) .أ 

اق أي م ها  كاق تةسيس شركات تابعم لها أك تمكػؾ أسػهـ أك حهػص  مف ن ا الاا كف  أك
اق شركات مسانمم أاػرم أك شػركات محػدكدة المسػئكليم أك شػركات تكهػيم باألسػهـ لكايػاـ 

 بتكؾ األغراض.
 بتعدي  أغراض شركم مسانمم قائمم إلى شركم قابضم كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف.  .ب 
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 (259مادة )
عكى الشػركات الاابضػم التػق تؤسػس اػق اكسػطيف بمكجػب اتفاقيػات تبرمهػا  تطبق أحكاـ ن ا الاا كف 

حككمػػم اكسػػطيف مػػع الحككمػػات األاػػرم أك الم ظمػػات العرريػػم أك الدكليػػم ك لػػؾ اػػق الحػػاالت غيػػر 
 الم هكص عكيها اق اتفاقيات تةسيسها أك اق عاكدنا كأ ظمتها األساسيم.

 (261مادة )
م ك  س م ماليم ميزا يم مجمعم كريا ات األررػاح كالاسػائر لهػا عكى الشركم الاابضم أف تعد اق  هاي

كلجميػػع الشػػركات التابعػػم لهػػا مػػػع اإليضػػاحات كالبيا ػػات حكلهػػا  كااػػػًا لمػػا تتطكبػػه قكاعػػد المحاسػػػبم 
 المتعارؼ عكيها عالميًا.

 
 را يًا : شركم االسترمار المشترؾ

 (261مادة )
سػػػػانمم لػػػػدم المراقػػػػب اػػػػق سػػػػج  اػػػػاص تسػػػػج  شػػػػركم االسػػػػترمار المشػػػػترؾ بكهػػػػفها شػػػػركم م .1

كتاتهر أغراضها عكػى اسػترمار أمكالهػا كأمػكاؿ الغيػر اػق األكراؽ الماليػم عكػى ااػت ؼ أ كاعهػا 
 كت ظـ أعمالها كاق أحكاـ قا كف األكراؽ الماليم.

تطبق عكى شركم االسترمار المشترؾ كاام أحكاـ نػ ا الاػا كف بمػا ياػص الشػركم المسػانمم مػع  .2
 ق: مراعاة ما يك

يجػػب أف يتضػػمف عاػػد تةسػػيس الشػػركم ك ظامهػػا األساسػػق اسػػـ مستشػػار اسػػترماري مػػراص  .أ 
 حسب الاكا يف المرعيم ياـك بمدارة استرمارات الشركم.

إ ا كا ػػػت شػػػركم االسػػػترمار المشػػػترؾ  ات رأسػػػماؿ متغيػػػر اػػػ  تطبػػػق عكيهػػػا أحكػػػاـ المػػػػادة  .ب 
لرأسماؿ الشركم المهرح به  ( مف ن ا الاا كف مف حيث ضركرة أف يككف الحد األد ى112)

 ( دي ار أرد ق.511,111امسمائم ألف )
يحػػػػق لمجكػػػػس اإلدارة كحػػػػد  دكف الحاجػػػػم لكحهػػػػكؿ عكػػػػى مكاااػػػػم الجمعيػػػػم العامػػػػم لشػػػػركم  .ج 

االسترمار المشترؾ  ات رأس الماؿ المتغير راع أك تافيض رأسمالها المهػرح بػه حسػب مػا 
قػػب بػػ لؾ اػػ ؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ الاػػرار يػػرا  مجكػػس اإلدارة م اسػػبًا شػػريطم إبػػ غ المرا

 بالراع أك التافيض.
يحق لكمسانـ اق شركم االسترمار المشترؾ  ات رأس المػاؿ المتغيػر الطكػب إلػى الشػركم أف  .د 

يسترد أسهمه بسعر يمر  هااق قيمتها محسكبًا بتاريخ االسترداد ك اقهًا قيمػم أي رسػكـ أك 
 كم.عمكالت محددة اق ال ظاـ األساسق لكشر 
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ال يكتػػػػـز مجكػػػػس إدارة شػػػػركم االسػػػػترمار المشػػػػترؾ بػػػػدعكة الجمعيػػػػم العامػػػػم ل  عاػػػػاد إال اػػػػق  .ق 
السػ كات التػػق يتكجػػب ايهػػا ا تاػػاب مجكػػس إدارة جديػد مػػا لػػـ يػػ ص ال ظػػاـ األساسػػق لكشػػركم 

 عكى غير  لؾ.
اق حاؿ ا دماج شركم االسػترمار المشػترؾ  ات رأس المػاؿ المتغيػر مػع شػركم أاػرم  اكػيس  .ك 

مسػػانميف ايهػػا الػػ يف اعترضػػكا اػػق اجتمػػاع الجمعيػػم العامػػم عكػػى اال ػػدماج المطالبػػم بايمػػم لك
( مػػف نػػ ا الاػػا كف  إال أ هػػـ يحتفظػػكف بحاهػػـ اػػق 321أسػػهمهـ بالطرياػػم الػػكاردة اػػق المػػادة )

( مػػف نػػ   2مطالبػػم الشػػركم باسػػترداد أسػػهمهـ حسػػب مػػا  هػػت عكيػػه الفاػػرة )د( مػػف الب ػػد )
 المادة.

 (262مادة )
 تتا  شركم االسترمار المشترؾ أحد الشككيف التالييف :

شػػركم  ات رأسػػماؿ متغيػػر كنػػى التػػق تهػػدر أسػػهما قابكػػم ل سػػترداد مػػف قبػػ  الشػػركم  اتهػػا  .1
بسػػعر يتحػػدد كااػػًا لايمػػم هػػااق مكجكداتهػػا المتداكلػػم كتكتػػـز الشػػركم اػػق أي كقػػت باسػػترداد نػػ   

التػق يجػب عكػى الشػركم أف تعك هػا كػ  أسػبكع  األسهـ ب اء عكى طكب المسانـ كحسب األسػعار
 بمعرام نيئم السكؽ.

شػػركم  ات رأسػػماؿ رابػػت  كنػػق التػػق تهػػدر أسػػهما غيػػر قابكػػم ل سػػترداد كيػػتـ تػػداكلها اػػق  .2
 السكؽ كااًا ألسعارنا التق تحدد اق السكؽ.

هػػكص ال تاضػػع زيػػادة رأس المػػاؿ كتافيضػػه اػػق الشػػركم  ات رأس المػػاؿ المتغيػػر لثجػػراءات الم 
عكيهػػا اػػق نػػ ا الاػػا كف مػػا لػػـ يػػ ص عاػػد تةسيسػػها أك  ظامهػػا األساسػػق عكػػى غيػػر  لػػؾ  كيجػػب أف 

 تظ  قيمم أسهـ الشركم اسميم حتى بعد سداد قيمتها.
 

 رالرًا : الشركم المعفاة 
 (263مادة )

الشػػػركم المعفػػػاة نػػػق شػػػركم مسػػػانمم )أك شػػػركم تكهػػػيم باألسػػػهـ أك شػػػركم محػػػدكدة المسػػػئكليم(  .1
 ق اكسطيف كتزاكؿ أعمالها اق الاارج كيضاؼ إلى اسمها عبارة )شركم معفاة(.تسج  ا

 يحظر عكى الشركم المعفاة أف تطرح أسهمها ل لتتاب اق اكسطيف. .2
 (264مادة )

تسػػػج  الشػػػركم المعفػػػاة لػػػدم المراقػػػب اػػػق سػػػج  اػػػاص بالشػػػركات الفكسػػػطي يم العامكػػػم اػػػارج حػػػدكد 
تتػب ايػه عػف مكيػكف دي ػار أرد ػق كتلػكف شػركم مسػانمم إ ا اكسطيف كيجب أف ال يا  رأسمالها المك

 كاف  شاطها اق مجاؿ التةميف أك إعادة التةميف أك المهارؼ أك الشركات الماليم.
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 (265مادة )
%( مػػػف رأسػػػمالها اػػػق اكسػػػطيف اػػػق األكراؽ 5عكػػػى الشػػػركم المعفػػػاة أف تسػػػترمر  سػػػبم ال تاػػػ  عػػػف )

 الماليم الفكسطي يم.
 (266مادة )

ألحكػػاـ كالشػركو الااهػػم بػمجراءات تةسػػيس الشػركم المعفػػاة كعمكهػا كالرسػػـك المتكجبػم عكيهػػا تحػدد ا
 كرقابتها بمكجب الئحم تهدر بمكجب ن ا الاا كف. 

 
 الفه  التاسع

 تهفيم شركم المسانمم كحكها
 أكال : األحكاـ العامم لكتهفيم

 (267مادة )
العامػم غيػر العاديػم أك تهػفيم إجباريػم بحكػـ  تهفى الشركم إما تهفيم ااتياريم بارار مف جمعيتهػا

 هائق مف المحكمم أك حكـ الاا كف كال تح  إال بعد استلماؿ إجراءات تهفيتها بماتضى أحكاـ ن ا 
 الاا كف.

 (268مادة )
إ ا هدر قرار بتهفيم الشركم كتعييف مهف لها  يتكلى المهفق اإلشراؼ عكى الشركم كالمحااظم 

 ها.عكى أمكالها كمكجكدات
 (269مادة )

تتكقف الشركم التق تارر تهفيتها عف ممارسػم أعمالهػا مػف تػاريخ هػدكر قػرار الجمعيػم العامػم  .1
اػػػق حالػػػم التهػػػفيم االاتياريػػػم كمػػػف تػػػاريخ حكػػػـ المحكمػػػم أك بحكػػػـ الاػػػا كف اػػػق حالػػػم التهػػػفيم 

تهػاء مػف اإلجباريم  كتستمر الشاهػيم االعتباريػم لكشػركم كيمركهػا المهػفى لحػيف حكهػا بعػد اال 
 تهفيتها.

عكى الجهم التق قررت تهفيم الشركم تزكيد المراقب كالسكؽ ب سام مف قرارنا ا ؿ ر رم أياـ  .2
مػػف هػػدكر  كعكػػى المراقػػب  شػػر  اػػق الجريػػدة كاػػق هػػحيفتيف يػػكميتيف عكػػى األقػػ  اػػ ؿ مػػدة ال 

 تزيد عكى سبعم أياـ مف تاريخ تزكيد  بالارار.
 التهفيم إلى اسـ الشركم اق جميع أكراقها كمراس تها.عكى المهفق إضاام )عبارة( تحت  .3

 (271مادة )
 يعد باطً  : .1

كػػػ  تهػػػرؼ بػػػةمكاؿ الشػػػركم المكجػػػكدة تحػػػت التهػػػفيم كحاكقهػػػا كأي تػػػداكؿ بةسػػػهمها ك اػػػ   .أ 
 مكليتها.
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أي تغييػػػػر أك تعػػػػدي  اػػػػق التزامػػػػات رئػػػػيس كأعضػػػػاء مجكػػػػس إدارة الشػػػػركم المكجػػػػكدة تحػػػػت  .ب 
 غير تجانها.التهفيم أك اق التزامات ال

العاػػكد أك اإلجػػراءات التػػق ترتػػب التزامػػات أك امتيػػازات عكػػى أمػػكاؿ الشػػركم كمكجكداتهػػا إ ا  .ج 
تمػػت اػػ ؿ األشػػهر الر رػػم السػػابام عكػػى قػػرار تهػػفيم الشػػركم إال إ ا ربػػت أف الشػػركم غيػػر 

بكػا قادرة عكػى الكاػاء بجميػع ديك هػا بعػد ا تهػاء التهػفيم كال يسػري نػ ا الػبط ف إال عكػى الم
الػػ ي يزيػػد عكػػى مػػا داػػع لكشػػركم بمكجػػب تكػػؾ العاػػكد كقػػت إ شػػائها أك بعػػد  لػػؾ مػػف العكائػػد 

 الاا ك يم عكيها.
ك  تحكي  ألمكاؿ الشػركم تحػت التهػفيم كمكجكداتهػا أك ال ػزكؿ ع هػا أك إجػراء أي تهػرؼ  .د 

 بها بطريق التغرير لتفضي  بعض دائ ق الشركم عكى غيرنـ.
م حاه بما أكقعه مف حجز عكى أمكاؿ الشػركم كمكجكداتهػا كاػق أي يفاد المحككـ له عكى الشرك .2

 إجراء أار اتا   بشة ها إال إ ا كاف الحجز أك اإلجراء قد تـ قب  قرار تهفيم الشركم.
إ ا تبكا مةمكر اإلجراء )الت في ( إشعارًا بهدكر قرار تهفيم الشركم قب  بيع أمكالها كمكجكداتهػا  .3

مكػػه الت فيػػ  عكيهػػا ايترتػػب عكيػػه أف يسػػكـ تكػػؾ األمػػكاؿ كالمكجػػكدات المحجػػكزة أك قبػػ  إتمػػاـ معا
لكمهفى بما اق  لؾ ما تسكمه مف الشركم كتلكف ال فاات اإلجرائيم كرسكمها عكػى تكػؾ األمػكاؿ 

 كالمكجكدات. 
لكمحكمم أف تة ف لكمهفق ببيع مكجكدات الشركم المكجكدة تحت التهػفيم سػكاء ألا ػت تهػفيم  .4

 ريم  إ ا تبيف لها أف مهكحم الشركم تستدعى  لؾ.ااتياريم أـ إجبا
 (271مادة )

يسػػػدد المهػػػفى ديػػػكف الشػػػركم كاػػػق الترتيػػػب التػػػالق بعػػػد حسػػػـ  فاػػػات التهػػػفيم بمػػػا اػػػق  لػػػؾ أتعػػػاب 
 المهفى كتحت طائكم البط ف اق حالم الماالفم له ا الترتيب:

 المبالا المستحام لكعامكيف اق الشركم. .1
 م العامم كالبكديات.المبالا المستحام لكازي  .2
 بدالت اإليجار المستحام لمالؾ أي عاار مؤجر لكشركم. .3
 المبالا األارم المستحام حسب ترتيب امتيازاتها كاق الاكا يف المعمكؿ بها. .4

 (272مادة )
إ ا أساء أي مؤسس لكشركم أك رئيس أك عضك مجكس إدارتها أك أي مدير عاـ أك مكظف ايها  .1

ركم تحػػػت التهػػػفيم أك أباانػػػا لديػػػه  كأهػػػبح مكزمػػػًا بػػػداعها  أك اسػػػتعماؿ أي أمػػػكاؿ تاػػػص الشػػػ
مسػػئكاًل ع هػػا  ايكتػػـز بمعادتهػػا لكشػػركم مػػع عكائػػدنا الاا ك يػػم كضػػماف التعػػكيض عػػف أي ضػػرر 
ألحاػػػه بالشػػػركم أك بػػػالغير  باإلضػػػاام إلػػػى تحمكػػػه أي مسػػػئكليم جزائيػػػم ترتبهػػػا عكيػػػه التشػػػريعات 

 المعمكؿ بها.
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أف بعػػض أعمػػاؿ الشػػركم قػػد أجريػػت باهػػد االحتيػػاؿ عكػػى دائ يهػػا ايعػػد  إ ا ظهػػر أر ػػاء التهػػفيم .2
رئيس كأعضاء مجكس إدارة الشركم الاائـ كرئيس كأعضاء أي مجكس إدارة سابق لكشػركم اشػترؾ 
اق تكؾ األعماؿ مكزمػًا شاهػيًا عػف ديػكف الشػركم كالتزاماتهػا  أك عػف أي م هػا حسػب ماتضػى 

 الحاؿ.
ف قػا كف التجػارة المتعكاػم بػاإلا س عكػى الشػركات كعكػى أعضػاء تسري أحكاـ الباب الاامس مػ .3

 مجالس اإلدارة أك مف اق حكمهـ الكارد  كرنـ اق ن ا الاا كف.
 (273مادة )

إ ا لػـ ت تػػه التهػػفيم اػػ ؿ سػػ م مػػف بػػدء إجراءاتهػا  اعكػػى المهػػفى أف يرسػػ  إلػػى المراقػػب بيا ػػًا  .1
تق كهكت إليها  كيشترو اق جميع األحكاؿ أف يتضمف التفاهي  المتعكام بالتهفيم كالمرحكم ال

ال تزيػػد مػػدة التهػػفيم عكػػى رػػ ث سػػ كات إال اػػق الحػػاالت االسػػتر ائيم التػػق ياػػدرنا المراقػػب اػػق 
 حالم التهفيم االاتياريم كالمحكمم اق حالم التهفيم اإلجباريم.

( مػف نػ   1يحق لل  دائػف أك مػديف لكشػركم أف يطكػع عكػى البيػاف الم هػكص عكيػه اػق الب ػد ) .2
المادة  كا  ا ظهر مف ن ا البياف أف لدم المهفى أي مبكا مف أمكاؿ الشركم لـ يػدع بػه أحػد أك 
لػػـ يػػكزع بعػػد مضػػق سػػتم أشػػهر عكػػى تسػػكمه  اعكػػى المهػػفى أف يػػكدع  لػػؾ المبكػػا حػػااًل باسػػـ 

 الشركم تحت التهفيم لدم المهرؼ ال ي يعي ه المراقب.
ف ايها  هيب ك  مسانـ اق مكجكدات هفق الميزا يم كيعي  بعد ا تهاء أعماؿ التهفيم يضع الم .3

 الشركم.
يضػػػع مػػػدقاك الحسػػػابات تاريػػػرًا عػػػف الحسػػػابات التػػػق ياػػػدمها المهػػػفق  كيعػػػرض عكػػػى الجمعيػػػم  .4

العامػػم العاديػػم لكمكاااػػم عكيػػه كتاريػػر بػػراءة  مػػم المهػػفق  كا  ا اعترضػػت الجمعيػػم العامػػم عكػػى 
ه  ام ا لـ يتمكف يراع األمر إلى المحكمم الماتهم لكبت الحسابات يراع األمر إلى المراقب لحك

 ايه.
 

 را يًا : التهفيم االاتياريم
 (274مادة )

 تهفى الشركم تهفيم ااتياريم اق أي مف الحاالت التاليم:
 ا تهاء المدة المعي م لكشركم  ما لـ تارر الجمعيم العامم تمديدنا. .1
 م مف أجكها أك باستحالم إتمامها.بمتماـ أك با تهاء الغايم التق تةسست الشرك .2
 بهدكر قرار مف الجمعيم العامم غير العاديم بتهفيم الشركم. .3
 اق الحاالت األارم التق ي ص عكيها  ظاـ الشركم. .4
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 (275مادة )
تعيف الجمعيم العامم غيػر العاديػم لكشػركم  ع ػد إهػدار قرارنػا بتهػفيم الشػركم مهػفيًا أك ألرػر  .1

 المهفق يتكلى المراقب تعيي ه كتحديد أتعابه. تحدد أتعابه  كا  ا لـ تعيف
تبػدأ إجػراءات تهػفيم الشػػركم مػف تػاريخ هػػدكر قػرار الجمعيػم العامػم بػػ لؾ أك مػف تػاريخ تعيػػيف  .2

 المهفق إ ا تـ تعيي ه بعد هدكر قرار التهفيم.
 (276مادة )

 ت التاليم:يتكلى المهفى تسكيم حاكؽ الشركم كالتزاماتها كتهفيم مكجكداتها كااًا لثجراءا
 يمارس اله حيات التق ياكلها الاا كف لكمهفى اق التهفيم اإلجباريم لكشركم. .1
يػ ظـ قائمػم بةسػػماء المػدي يف لكشػػركم كيضػع تاريػػرًا باألعمػاؿ كاإلجػػراءات التػق قػػاـ بهػا لكمطالبػػم  .2

ردة بالديكف المستحام لكشركم عكى مدي يها  كتعد ن   الاائمم بي ػم أكليػم عكػى أف األشػااص الػكا
 أسماؤنـ ايها نـ المدي كف لها.

 ما عكيها مف التزامات.ك يتكلى داع ديكف الشركم كيسكم مالها مف حاكؽ  .3
إ ا عػيف ألرػر مػػف مهػف اتتاػ  قػػراراتهـ كااػًا لمػا  ػػص عكيػه قػرار تعييػػ هـ  كا  ا لػـ يػ ص عكػػى  .4

  اػػػػق  لػػػػؾ اتتاػػػػ  قػػػػراراتهـ باألغكبيػػػػم المطكاػػػػم  كا  ا تسػػػػاكت األهػػػػكات يرجػػػػع لكمحكمػػػػم الفهػػػػ
 االات ؼ.

 
 (277مادة )

ك  اتفاؽ يتـ بيف المهفى كدائ ق الشركم يعد مكزمػًا لهػا إ ا اقتػرف بمكاااػم جمعيتهػا العامػم كمػا  .1
يككف مكزمًا لدائ ق الشركم إ ا قبكه عدد م هـ يبكػا مجمػكع ديػك هـ ر رػم أررػاع الػديكف المسػتحام 

نف أك امتياز أك تةميف اػق التهػكيت عكػى عكيها كال يجكز اشتراؾ الدائ يف المضمك م ديك هـ بر 
نػػ ا الاػػرار  عكػػى أف يػػتـ اإلعػػ ف عػػف نػػ ا االتفػػاؽ اػػق هػػحيفتيف يػػكميتيف ك لػػؾ اػػ ؿ مػػدة ال 

 تزيد عكى سبعم أياـ مف تاريخ لزكمه.
( مػف نػ   المػادة 1يجكز ألي دائف أك مديف أف يطعف اػق االتفػاؽ الم هػكص عكيػه اػق الب ػد ) .2

 ا ؿ امسم عشر يكمًا مف تاريخ اإلع ف.أماـ المحكمم الماتهم 
 (278مادة )

لكمهػػفق كألي مػػديف أك دائػػف لكشػػركم كللػػ   ي مهػػكحم أف يطكػػب مػػف المحكمػػم أف تفهػػ  اػػق أي 
مسػةلم ت شػػة مػػف إجػراءات التهػػفيم االاتياريػػم كااػًا لكطرياػػم التػػق يػتـ ايهػػا الفهػػ  اػق المسػػائ  التػػق 

 ـ ن ا الاا كف.ت شة اق التهفيم اإلجباريم بماتضى أحكا
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 (279مادة )
يجكز لكمهفق أر اء سير التهفيم االاتياريم أف يدعك الجمعيم العامم لكشركم إلى اجتماع غير  .1

عػػػادي لكشػػػركم لكحهػػػكؿ عكػػػى مكاااتهػػػا عكػػػى أي أمػػػر يػػػرا  ضػػػركريًا بمػػػا اػػػق  لػػػؾ العػػػدكؿ عػػػف 
 تهفيتها.

ميتيف إلى اجتماع عػاـ يعاػد عكى المهفق دعكة الدائ يف لكشركم بمع ف ي شر  اق هحفيتيف يك  .2
اػػػ ؿ شػػػهريف مػػػف هػػػدكر قػػػرار التهػػػفيم ياػػػدـ ايػػػه إلػػػيهـ بيا ػػػًا كاايػػػًا عػػػف حالػػػم الشػػػركم كقائمػػػم 
بةسػماء دائ يهػػا كماػػدار ديػف كػػ  مػػ هـ كيحػػق لكػدائ يف تعيػػيف مػػراقبيف ال يزيػد عػػددنـ عكػػى ر رػػم 

 لمساعدة المهفى كمراقبم سير التهفيم.
 (281مادة )

م است ادًا لطكب يادـ إليها مف المهفى أك مف المراقب أك مف ال ائب العػاـ أك مػف لكمحكمم الماته
أي  ي مهػكحم أف تاػػرر تحكيػ  التهػػفيم االاتياريػػم لكشػركم إلػػى تهػػفيم إجباريػم أك االسػػتمرار اػػق 

 التهفيم االاتياريم شريطم أف تجري تحت إشرااها ككاق الشركو كالايكد التق تاررنا.
 
 
 
 

 هفيم اإلجباريمرالرًا : الت
 (281مادة )

ياػدـ طكػػب التهػػفيم اإلجباريػػم إلػى المحكمػػم ب ئحػػم دعػػكم مػف ال ائػػب العػػاـ أك مػػف المراقػػب أك  .1
 مف ي يبه  كلكمحكمم أف تارر التهفيم اق أي مف الحاالت التاليم:

 إ ا ارتلبت الشركم ماالفات جسيمم لكاا كف أك ل ظامها األساسق. .أ 
 بالتزاماتها. إ ا عجزت الشركم عف الكااء .ب 
 إ ا تكقفت عف أعمالها مدة س م دكف سبب مبرر أك مشركع. .ج 
%( مف رأسمالها المكتتػب بػه  مػا لػـ تاػرر جمعيتهػا 75إ ا زاد مجمكع اسائر الشركم عكى ) .د 

 العامم غير العاديم زيادة رأسمالها.
المهػػفى لكػكزير ب ػاء عكػػى ت سػيب مػف المراقػػب إ ا قامػت الشػػركم بتكايػق أكضػاعها قبػػ  مباشػرة  .2

 أعماله الطكب إلى ال ائب العاـ إيااؼ ن   التهفيم.
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 (282مادة )
تعد المحكمم قد بدأت اق تهفيم الشركم مػف تػاريخ تاػديـ دعػكم التهػفيم لهػا كلكمحكمػم تةجيػ   .1

الػػػدعكم أك ردنػػػا أك الحكػػػـ بالتهػػػفيم كبالمهػػػاريف كال فاػػػات عكػػػى األشػػػااص المسػػػئكليف عػػػف 
 أسباب التهفيم.

ل ظػػر اػػق دعػػكم تهػػفيم الشػػركم كقبػػ  هػػدكر الحكػػـ بالتهػػفيم أف تعػػيف مهػػفيًا لكمحكمػػم ع ػػد ا .2
كتحدد ه حياته مع إلزامه بتاديـ كفالم لكمحكمم كلها تعييف ألرر مف مهف كاحػد  كلهػا عػزؿ 

 المهفى كاستبداؿ غير  به كتتكلى المحكمم تبكيا ن   الارارات إلى المراقب.
م أف تكقػف السػير اػق أي دعػكم أقيمػت أك إجػراءات لكمحكمم ب اء عكػى طكػب المػدعى بالتهػفي .3

اتاػػ ت ضػػد الشػػركم المطالػػب بتهػػفيتها أمػػاـ المحػػالـ  كال يجػػكز سػػماع أي دعػػكم أك إجػػراءات 
 قضائيم جديدة إ ا أقيمت عكى الشركم أك اتا ت بحاها بعد تاديـ دعكم التهفيم.

 (283مادة )
لمهفى كضع يد  عكى جميػع أمػكاؿ لكمحكمم ب اء عكى طكب المهفى أف تهدر حكمًا ياكؿ ا .1

كمكجكدات الشركم كتسكيمها إلى المهفى كلها بعد هدكر حكمهػا بتهػفيم الشػركم أف تػةمر أي 
مديف لها أك ممر  لها أك م دكب أك مكظف بةف يداع إلى المهفى أك يسكمه أك يحكؿ لػه عكػى 

 ائدة لكشركم.الفكر جميع األمكاؿ كالسج ت كالدااتر كاألكراؽ المكجكدة لديه كالع
يعػد الحكػـ الهػادر عػػف المحكمػم عكػى أي مػػديف لكشػركم بي ػم قاطعػم عكػػى أف الػ ي حكمػت بػػه  .2

 مستحق لكشركم مع مراعاة حق المحككـ عكيه باستئ اؼ الحكـ.
 (284مادة )

 يجكز لكمهفى أف ياـك بةي عم  مف األعماؿ كاإلجراءات التاليم إلتماـ تهفيم الشركم: .1
 كمدم الضركري لتهفيتها.إدارة أعماؿ الشركم ل .أ 
إقامػػم أيػػم دعػػكم أك اتاػػا  أيػػم إجػػراءات قا ك يػػم باسػػـ الشػػركم بهػػفته ممػػر  ع هػػا لتحهػػي   .ب 

 ديك ها كالمحااظم عكى حاكقها.
 التدا  اق الدعاكم كاإلجراءات الاضائيم المتعكام بةمكاؿ الشركم كمهالحها. .ج 
ايػػاـ بكاجباتػػه اػػق تهػػفيم تعيػػيف أي محػػاـ أك أي ابيػػر أك أي شػػاص تاػػر لمسػػاعدته اػػق ال .د 

 الشركم.
يجكز ألي دائػف أك مػديف لكشػركم أف يراجػع المحكمػم بشػةف الطرياػم التػق يمػارس ايهػا المهػفق  .2

 اله حيات الكاردة اق الب د السابق كيككف حكمها ب لؾ  هائيًا.
 (285مادة )

 يكتـز المهفق لكشركم التايد باألمكر التاليم:  .1
 اسـ الشركم اق المهرؼ ال ي تعي ه المحكمم له   الغايم.إيداع األمكاؿ التق تسكمها ب .أ 
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تزكيػػد المحكمػػم كالمراقػػب اػػق المكاعيػػد الماػػررة بحسػػاب مهػػدؽ مػػف مػػدقق حسػػابات التهػػفيم  .ب 
 عما تسكمه مف مبالا أك داعها كال يعد ن ا الحساب  هائيًا إال بعد تهدياه مف المحكمم.

لمرعيػم ألعمػاؿ التهػفيم كيجػكز ألي حفي سج ت كدااتر محاسبيم م تظمم كاق األهػكؿ ا .ج 
 دائف أك مديف لكشركم اإلط ع عكيها بمكااام المحكمم.

 دعكة الدائ يف أك المدي يف إلى اجتماعات عامم لكتحاق مف مطالباتهـ كسماع اقتراحاتهـ. .د 
مراعاة تعكيمات المحكمم كأحكامها المتعكام بالدائ يف كالمدي يف اق إشرااه عكى أمكاؿ الشركم  .ق 

 جكداتها كتكزيعها عكى دائ يها.كمك 
جراءاتػػه أف يطعػػف ايهػػا لػػدم المحكمػػم التػػق لهػػا أف  .2 يجػػكز ألي متضػػرر مػػف أعمػػاؿ المهػػفى كا 

 تؤيدنا أك تبطكها أك تعدلها  كيككف حكمها اق  لؾ  هائيًا.
 
 
 
 (286مادة )

م إلػػى يجػكز اسػػتئ اؼ حكػػـ المحكمػػم الػ ي تهػػدر  بتهػػفيم الشػػركم أك أي حكػـ تهػػدر  أر ػػاء التهػػفي
محكمم االستئ اؼ كااًا لاا كف أهكؿ المحالمات المد يم كالتجاريم المعمػكؿ بػه ك لػؾ دكف اإلاػ ؿ 

 بةحكاـ ن ا الاا كف الااهم باألحكاـ ال هائيم التق تهدرنا المحكمم.
 (287مادة )

بعد إتماـ تهفيم الشركم المسانمم تهدر المحكمم حكمها بحكها كعكى المهفق أف ياـك ا ؿ  .1
رعػػم عشػػر يكمػػا مػػف تػػاريخ هػػدكر الحكػػـ بتبكيغػػه لكمراقػػب  كاػػق حالػػم عػػدـ قيامػػه بػػ لؾ يغػػـر أر 

عػػػف كػػػ  يػػػـك تسػػػتمر ايػػػه  بالعمكػػػم المتداكلػػػم قا ك ػػػاً  أرد يػػػم أك مػػػا يعادلهػػػابمبكػػػا عشػػػرة د ػػػا ير 
 الماالفم.

اػػق حالػػم تبكيػػا المراقػػب بػػالحكـ بحػػ  الشػػركم عكيػػه أف ياػػـك ب شػػر  اػػق الجريػػدة كاػػق هػػحيفتيف  .2
يكميتيف  كعكيه أف ياكـ بشطب قيد الشركم مف سج  الشركات  كتعد الشركم قد حكت كا اضػت 

 مف تاريخ ن ا الشطب.
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 الباب السابع
 الشركات األج بيم

 أكال : الشركات األج بيم العامكم اق اكسطيف
 (288مادة )

م المعاكدة مع مع عدـ اإلا ؿ بةحكاـ قا كف تشجيع االسترمار اق اكسطيف كباالتفاقات الااه .1
بعػػض الشػػركات  تسػػري عكػػى الشػػركات األج بيػػم التػػق تػػزاكؿ  شػػاطها اػػق اكسػػطيف أحكػػاـ نػػ ا 

 الاا كف ايما عدا األحكاـ المتعكام بتةسيس الشركات.
ألغراض )لغايات( ن ا الاػا كف ياهػد بالشػركم األج بيػم العامكػم اػق اكسػطيف  الشػركم أك الهيئػم  .2

زنػا الػرئيس اػق دكلػم أاػرم كج سػيتها غيػر اكسػطي يم  كتاسػـ المسجكم اارج اكسطيف  كياع مرك
 مف حيث طبيعم عمكها إلى  كعيف:

 شركات تعم  بهفم دائمم اق اكسطيف بترايص مف الجهات الرسميم الماتهم. .أ 
شػػركات تعمػػ  لمػػدة محػػدكدة  كنػػق الشػػركات التػػق تحػػاؿ عكيهػػا عطػػاءات لت فيػػ  أعمالهػػا اػػق  .ب 

كها با تهػاء تكػؾ األعمػاؿ كيػتـ شػطب تسػجيكها بعػد ت فيػ  اكسطيف لمدة محدكدة  ي تهػق تسػجي
 كام  أعمالها اق اكسطيف كتهفيم حاكقها كالتزاماتها.

ال يجػػكز أليػػم شػػركم أك نيئػػم أج بيػػم ممارسػػم أي عمػػ  تجػػاري اػػق اكسػػطيف مػػا لػػـ تلػػف مسػػجكم  .3
 بماتضى الاكا يف كالككائح المعمكؿ بها.

ميػػع مسػػت داتها كأكراقهػػا أسػػمها كاسػػـ البكػػد الػػ ي عكػػى الشػػركم األج بيػػم أف تبػػيف بكضػػكح اػػق ج .4
 تةسست ايه.

 (289مادة )
ياػػػدـ طكػػػب تسػػػجي  الشػػػركم أك الهيئػػػم األج بيػػػم إلػػػى المراقػػػب مرااػػػًا بالكرػػػائق كالبيا ػػػات التاليػػػم  .1

 مترجمم إلى الكغم العرريم عكى أف تلكف ترجمتها مهدقم حسب األهكؿ:
أي مسػت د تاػر تةسسػت بمكجبػه كريػاف كيفيػم  سام مف عاد تةسيسػها ك ظامهػا األساسػق أك  .أ 

 تةسيسها مع شهادة تسجيكها اق مركزنا الرئيس.
الكرػػائق الاطيػػم الرسػػميم التػػق تربػػت حهػػكلها عكػػى مكاااػػم الجهػػات الماتهػػم اػػق اكسػػطيف  .ب 

 لممارسم العم  كاسترمار رؤكس األمكاؿ األج بيم ايها بماتضى التشريعات المعمكؿ بها.
مجكػػػس إدارة الشػػػركم أك نيئػػػم المػػػديريف  أك الشػػػركاء حسػػػب ماتضػػػى قائمػػػم بةسػػػماء أعضػػػاء  .ج 

 الحاؿ  كج سيم ك  م هـ كأسماء األشااص المفكضيف بالتكقيع عف الشركم.
 سػام عػػف الككالػم التػػق تفػػكض الشػركم األج بيػػم بمكجبهػا شاهػػًا مايمػػًا اػق اكسػػطيف لتػػكلى  .د 

 أعمالها كالتبكيا  يابم ع ها.
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ماليػػم لكشػػركم اػػق مركزنػػا الػػرئيس مهػػدقم مػػف مػػدقق حسػػابات  البيا ػػات الماليػػم ألاػػر سػػ م .ق 
 قا ك ق.

 المراقب ضركرة تاديمها. يرم أيم بيا ات أك معككمات أارم  .ك 
يكقع طكب التسجي  أماـ المراقب أك مف يفكضه اطيًا أك أماـ اللاتػب العػدؿ مػف قبػ  الشػاص  .2

ف الشركم كرااهم مػا المفكض بتسجي  الشركم كيجب أف يتضمف الطكب المعككمات الرئيسم ع
 يكق:

 اسـ الشركم  ك كعها  كرأسمالها. .أ 
 أغراض الشركم التق ستاكـ بها اق اكسطيف. .ب 
 بيا ات تفهيكيم عف المؤسسيف أك الشركاء  أك مجكس اإلدارة كحهم ك  م هـ. .ج 
 أي بيا ات أك معككمات يرم المراقب تاديمها. .د 

 (291مادة )
جي  الشركم أك الهيئم األج بيم  أك راض تسجيكها  لككزير بت سيب مف المراقب المكااام عكى تس .1

كاػػق حالػػم المكاااػػم تسػػتلم  اإلجػػراءات الاا ك يػػم لتسػػجي  الشػػركم أك الهيئػػم اػػق سػػج  الشػػركات 
 األج بيم كاإلع ف عف تسجيكها اق الجريدة بعد استيفاء الرسـك الاا ك يم.

ع ػد إجػراء أي تغييػر يطػرأ عكػى  ( مف ن   المادة1تتبع اإلجراءات الم هكص عكيها اق الب د ) .2
بيا ات الشركم المادمم ع د تسجيكها  كعكى مفكضها اق اكسطيف إب غ المراقػب بهػ   التغييػرات 

 ا ؿ ر ريف يكما مف حدكرها.
 (291مادة )

 عكى الشركم أك الهيئم األج بيم المسجكم كاااف ألحكاـ ن ا الاا كف الاياـ بما يكق : .1
ؿ تسػعيف يكمػًا مػف  هايػم كػ  سػ م ماليػم ميزا يتهػا كحسػاب األررػاح أف تادـ إلى المراقب اػ  .أ 

 كالاسائر عف أعمالها اق اكسطيف مهدقم مف مدقق حسابات قا ك ق.
أف ت شر الميزا يم كحساب األرراح كالاسائر عف أعمالها اق اكسطيف اق هحيفتيف يكميتيف  .ب 

 ب.ك لؾ ا ؿ ستيف يكمًا مف تاريخ تاديـ ن   البيا ات لكمراق
لكمراقػػب أك مػػف يفكضػػه اإلطػػ ع عكػػى داػػاتر الشػػركم كمسػػت داتها كعكػػى الشػػركم أف تضػػع تحػػت  .2

 تهراه تكؾ الدااتر كالمست دات.
 (292مادة )

عكى الشػركم أك الهيئػم األج بيػم تبكيػا المراقػب اطيػًا عػف التػاريخ الػ ي تتكقػع ايػه ا تهػاء عمكهػا  .1
ب  ر ريف يكمًا عكى األقػ  مػف  لػؾ التػاريخ كأف اق اكسطيف أك التاريخ المحدد ال تهائه  ك لؾ ق

تربت لكمراقب تسكيم جميع ما عكيهػا مػف التزامػات ترتبػت عكػى عمكهػا اػق اكسػطيف قبػ  المكاااػم 
 عكى شطب تسجيكها.
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تسري األحكاـ العامم لكتهفيم الم هكص عكيها اػق نػ ا الاػا كف عكػى اػركع الشػركات األج بيػم  .2
 مركز إدارتها اق الاارج. العامكم اق اكسطيف كالتق ياع

 (293مادة )
 ضػقااألر يحظر تسجي  أيم شركم أك نيئم أج بيم تلكف غايتهػا الرئيسػم أك إحػدم غاياتهػا اسػتم ؾ 

 أك تعميرنا اق اكسطيف  إال إ ا حهكت عكى مكااام مسبام مف قب  مجكس الكزراء.
 

 را يا : الشركات األج بيم غير العامكم اق اكسطيف
 ار كمكاتب التمري ()شركات الم  

 (294مادة )
ألغراض ن ا الاػا كف ياهػد بالشػركم األج بيػم غيػر العامكػم اػق اكسػطيف الشػركم أك الهيئػم التػق  .1

تتاػػ  مػػف اكسػػطيف ماػػرًا أك مكتػػب تمريػػ  ألعمالهػػا التػػق تاػػكـ بهػػا اػػارج اكسػػطيف ك لػػؾ باهػػد 
 الرئيسق. استاداـ مارنا أك مكتبها لتكجيه أعمالها تكؾ كت سياها مع مركزنا

يجػكز تسػجي  الشػركم األج بيػػم غيػر العامكػم اػػق اكسػطيف كااػًا ألحكػاـ نػػ ا الاػا كف إل شػاء ماػػر  .2
لها أك مكاتب تمري  أك إيهاؿ اػدمات أك مكاتػب ا يػم أك عكميػم  كتعػد مدي ػم الاػدس أك مدي ػم 

 غزة أك راـ هللا أك أي مدي م أارم مكط ًا لها ألغراض التااضق.
ك الهيئػػم األج بيػػم غيػػر العامكػػم اػػق اكسػػطيف أف تػػزاكؿ أي عمػػ  أك  شػػاو يحظػػر عكػػى الشػػركم أ .3

تجاري داا  اكسطيف بمػا اػق  لػؾ أعمػاؿ الػكك ء كالكسػطاء التجػارييف عكػى اػ ؼ أحكػاـ نػ ا 
الاا كف بحيث تاع تحت طائكم شطب تسجيكها كتحميكها المسئكليم بالتعكيض عف األضرار التق 

 ألحاتها.
 (295مادة )

تسػػػجي  الشػػػركم األج بيػػػم غيػػػر العامكػػػم اػػػق اكسػػػطيف إلػػػى المراقػػػب مرااػػػًا بالكرػػػائق  ياػػػدـ طكػػػب .1
 كالمست دات التاليم مترجمم إلى الكغم العرريم كمهدقم حسب األهكؿ.

 شهادة تسجي  الشركم اق مركزنا الرئيس. .أ 
 عاد تةسيسها ك ظامها األساسق. .ب 
كايػػػاـ بةعمالهػػػا كتسػػػجيكها الككالػػػم التػػػق تػػػـ بمكجبهػػػا تفػػػكيض الشػػػاص الماػػػيـ اػػػق اكسػػػطيف ل .ج 

 ألغراض ن ا الاا كف.
اػػر سػػ تيف مػػاليتيف لكشػػركم اػػق بكػػد مركزنػػا الػػرئيس  مهػػدقم مػػف مػػدقق البيا ػػات الماليػػم آل .د 

 حسابات قا ك ق.
يكقع طكب التسجي  أمػاـ المراقػب أك مػف يفكضػه اطيػا أك أمػاـ كاتػب العػدؿ مػف قبػ  الشػاص  .2

 كمات الرئيسم عف الشركم كرااهم ما يكق:المفكض بتسجي  الشركم عكى أف يتضمف المعك
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 اسـ الشركم كمركزنا الرئيس كتاريخ تسجيكها كأغراضها. .أ 
  كع الشركم كج سيتها كع كا ها اق بكد تسجيكها. .ب 
رأسػػػماؿ الشػػػركم كأسػػػماء المؤسسػػػيف كالشػػػركاء كج سػػػيم كػػػ  مػػػ هـ كحهػػػته كأسػػػماء أعضػػػاء  .ج 

 مجكس إدارتها.
 تاديمها.أيم معككمات أارم يرم المراقب ضركرة  .د 

 (296مادة )
لكػػكزير بت سػػيب مػػف المراقػػب المكاااػػم عكػػى تسػػجي  الشػػركم أك الهيئػػم األج بيػػم غيػػر العامكػػم اػػق  .1

اكسطيف أك راض تسجيكها  كاق حالم المكاااػم تسػتلم  اإلجػراءات الاا ك يػم لتسػجي  الشػركم أك 
كاػػق هػػػحيفتيف  الهيئػػم اػػق سػػج  الشػػركات األج بيػػم غيػػر العامكػػػم ك شػػر تسػػجيكها اػػق الجريػػدة

 محكيتيف يكميتيف عكى  فام الشركم.
( مف ن   المادة ع ػد إجػراء أي تغييػر يطػرأ عكػى 1تتبع االجراءات الم هكص عكيها اق الب د ) .2

بيا ات الشركم المادمم ع د تسجيكها  كعكى مفكضػها اػق اكسػطيف إبػ غ المراقػب بهػ   التغيػرات 
 ا ؿ ر ريف يكمًا مف كقكعها.

 (297مادة )
 تمتع الشركم األج بيم غير العامكم بما يكق :ت .1

 اإلعفاء مف رسـك التسجي  كال شر الماررة عكى الشركات األج بيم العامكم اق اكسطيف. .أ 
إعفػػػػػاء األررػػػػػاح الػػػػػكاردة إليهػػػػػا عػػػػػف أعمالهػػػػػا اػػػػػق الاػػػػػارج مػػػػػف ضػػػػػريبتق الػػػػػدا  كالاػػػػػدمات  .ب 

 االجتماعيم.
 بما اق  لؾ راهم المهف التجاريم.اإلعفاء مف التسجي  لدي الغرؼ التجاريم كاله اعيم  .ج 
إعفاء الركاتب كاألجكر التق تداعها لمستادميها مف غير الفكسطي ييف العامكيف اق مارنا اق  .د 

 اكسطيف مف ضريبتق الدا  كالادمات االجتماعيم.
 السماح لها بمدااؿ العي ات كال ما ج التجاريم معفاة مف الرسـك الجمركيم كرسـك االستيراد. .ق 
رػػػػاث كالتجهيػػػػزات التػػػػق تسػػػػتكردنا الشػػػػركم ال زمػػػػم لتجهيػػػػز مكاتبهػػػػا مػػػػف الرسػػػػـك إعفػػػػاء األ .ك 

 الجمركيم كالعكائد األارم.
السػػػػماح لكشػػػػركم باسػػػػتيراد سػػػػيارة كاحػػػػدة تحػػػػت كضػػػػع اإلداػػػػاؿ المؤقػػػػت كػػػػ  رػػػػ ث سػػػػ كات  .ز 

 لمستادميها مف غير الفكسطي ييف.
بمداػػاؿ سػػيارة أاػػرم تحػػت  لكػػكزير ب ػػاء عكػػى ت سػػيب المراقػػب السػػماح لكشػػركم اػػق حػػاالت مبػػررة .2

 كضع اإلدااؿ المؤقت.
 تحدد ب ظاـ ااص الشركو التق تم ح بمكجبها اإلعفاءات الم ككرة اق ن   المادة. .3
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 (298مادة )
ال يجػكز أف ياػ  عػػدد المسػتادميف مػػف الفكسػطي ييف اػػق الشػركم األج بيػػم غيػر العامكػػم اػق اكسػػطيف 

 عف  هف مجمكع المستادميف لديها.
 (299مادة )

يسػػػمح لكشػػػركم األج بيػػػم غيػػػر العامكػػػم اػػػق اكسػػػطيف أف تفػػػتح لهػػػا حسػػػابًا غيػػػر ماػػػيـ اػػػق المهػػػارؼ 
بالػػػػدي ار أك بػػػػالعم ت األج بيػػػػم شػػػػريطم أف تلػػػػكف نػػػػ   األمػػػػكاؿ محكلػػػػه مػػػػف الاػػػػارج عػػػػف طريػػػػق 

 المهرؼ.
 (311مادة )

يف إ ا تبػيف لككزير ب اء عكى ت سيب المراقب شطب تسػجي  الشػركم األج بيػم غيػر العامكػم اػق اكسػط
 أ ها تمارس أي عم  ماالف ألحكاـ ن ا الاا كف أك ألحكاـ أي قا كف معمكؿ به اق اكسطيف.

 
 الباب الرامف

 تحكؿ الشركات كا دماجها
 الفه  األكؿ
 تحكؿ الشركات

 (311مادة )
يجكز لشركم التضامف أف تتحكؿ إلى شركم تكهيم بسيطم كمػا يجػكز لشػركم التكهػيم البسػيطم أف 

إلػػى شػػركم تضػػامف  ك لػػؾ بمكاااػػم جميػػع الشػػركاء كباتبػػاع اإلجػػراءات الاا ك يػػم اػػق تسػػجي  تتحػػكؿ 
 الشركم كتسجي  التغيرات الطارئم عكيها.

 (312مادة )
لشػػركم التضػػامف أك شػػركم التكهػػيم البسػػيطم أف تتحػػكؿ إلػػى شػػركم  ات مسػػئكليم محػػدكدة أك شػػركم 

 تكهيم باألسهـ باتباع اإلجراءات التاليم:
دـ جميع الشركاء طكبًا اطيًا إلى المراقب  أك أف يادـ قرار الجمعيػم العامػم لكشػركم حسػب أف يا .1

كاقػػع الحػػاؿ  بالرغبػػم اػػق تحكيػػ  الشػػركم  مػػع بيػػاف أسػػباب التحكيػػ  كمبرراتػػه ك ػػكع الشػػركم التػػق 
 سيتـ التحكي  إليها كيراق بالطكب أك بالارار ما يكق :

تيف السػػػاباتيف لطكػػػب التحكيػػػ  مهػػػدقم مػػػف مػػػدقق ميزا يػػػم الشػػػركم للػػػ  مػػػف السػػػ تيف األايػػػر  .أ 
حسابات قا ك ق أك ميزا يم تار س م ماليم لكشركم إ ا لـ يكف قػد مضػى عكػى تسػجيكها ألرػر 

 مف س م.
 بياف بتاديرات الشركاء لمكجكدات الشركم كمطككباتها. .ب 
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الشػركم يعكف المراقب عف طكب أك قرار التحكي  اق هحيفتيف يكميتيف عكى األق   كعكػى  فاػم  .2
ا ؿ امسم عشر يكمًا مف تاريخ تاديـ الطكب أك هدكر الارار كيبيف اق اإلعػ ف مػا إ ا كػاف 
ن اؾ اعتراضات مػف الػدائ يف أك الغيػر كال ي سػب المراقػب لكػكزير بابػكؿ التحكيػ  إال بعػد تسػكيم 

 .االعتراضات المادمم مف الدائ يف كالغير أف كجدت ككااق الدائ كف عكى التحكي  اطياً 
لكمراقػػب أف يتحاػػق مػػف هػػحم تاػػديرات هػػااق حاػػكؽ الشػػركاء أك المسػػانميف حسػػب كاقػػع نػػ    .3

 التاديرات كتتحم  الشركم بدؿ أتعاب الابراء التق يحددنا المراقب.
لكػػكزير ب ػػاء عكػػى ت سػػيب المراقػػب قبػػكؿ التحكيػػ  أك راضػػه اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ تاػػديـ  .4

( مػف نػ   المػادة كاػق حالػم الػراض كجػب أف 1ه اػق الب ػد )الطكػب أك هػدكر الاػرار المشػار إليػ
يكػػكف مسػػببًا كياضػػع قػػرار  اػػق  لػػؾ لكطعػػف أمػػاـ محكمػػم العػػدؿ العكيػػا  أمػػا اػػق حالػػم المكاااػػم 

 اع دنا تستلم  إجراءات التسجي  كال شر كااًا ألحكاـ ن ا الاا كف.
 (313مادة )

م باألسػػهـ التحػػكؿ إلػػى شػػركم مسػػانمم كااػػًا يجػػكز لكشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة  كشػػركم التكهػػي
لألحكاـ الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف  كياػدـ طكػب التحكيػ  اػق نػ   الحالػم إلػى المراقػب مرااػًا 

 بما يكق: 
 قرار الجمعيم العامم لكشركم بالمكااام عكى التحكي . .1
م كمػػا سػػيككف أسػباب كمبػػررات التحكيػػ  مب يػػم عكػػى دراسػػم اقتهػػاديم كماليػػم عػػف أكضػػاع الشػػرك .2

 عكيه بعد التحكي .
السػػػابام عكػػػى طكػػػب التحكيػػػ   بحيػػػث ال ياػػػ  معػػػدؿ  السػػػ كاتالميزا يػػػم السػػػ كيم لكشػػػركم لكػػػر ث  .3

 %( مف رأسماؿ الشركم المداكع.15األرراح الس كيم الهاايم ا لها عف )
 بياف بةف رأسماؿ الشركم مداكع باللام . .4
 تها كمطككباتها.بياف مف الشركم بالتاديرات األكليم لمجكدا .5

 (314مادة )
لكػػكزير ب ػػاء عكػػى تكهػػيم المراقػػب المكاااػػم عكػػى تحكيػػ  الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة أك شػػركم 
التكهػػيم باألسػػهـ إلػػى شػػركم مسػػانمم اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ تاػػديـ الطكػػب المشػػار إليػػه اػػق 

 يم :( مف ن ا الاا كف كبعد استلماؿ اإلجراءات التال325المادة )
تادير مكجكدات كمطككبات الشركم الراغبم بالتحكؿ مف قب  لج م مػف  كي الابػرة كاالاتهػاص  .1

يشككها الكزير عكى أف يككف مػف بي هػا مػدقق حسػابات قػا ك ق كيحػدد الػكزير أتعػاب نػ   الكج ػم 
 عكى  فام الشركم.

 مكااام الدائ يف الاطيم عكى التحكي . .2
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(315) 
ير بالمكااام عكػى التحكيػ  اػق هػحيفتيف يػكميتيف كلمػرتيف متتػاليتيف يعكف المراقب عف قرار الكز  .1

 عكى  فام الشركم  كيبكا المراقب السكؽ به ا الارار.
لل   ي مهكحم االعتراض لدم الكزير عكى قرار تحكي  الشػركم اػ ؿ ر رػيف يكمػًا مػف تػاريخ  .2

 ا لػػػػـ تػػػػتـ تسػػػػػكيم  شػػػػر تاػػػػر إعػػػػ ف عػػػػف التحكيػػػػ  مبي ػػػػًا ايػػػػػه أسػػػػباب اعتراضػػػػه كمبرراتػػػػه  كا  
االعتراضػػات المادمػػم أك أي م هػػا اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاريخ تاػػديـ تاػػر اعتػػراض اكلػػ  مػػف 
المعترضيف الطعػف اػق قػرار الػكزير لػدم محكمػم العػدؿ العكيػا اػ ؿ سػتيف يكمػًا مػف ا تهػاء تكػؾ 

 المدة عكى أف ال يكقف الطعف إجراءات التحكي  إال إ ا قررت المحكمم غير  لؾ.
 (316ادة )م

ال يتـ تحكي  الشركم إال بعد إتماـ إجراءات التسجي  كال شػر الماػرر  بمكجػب نػ ا الاػا كف كا  ا كػاف 
رأس الماؿ ال اتج عف إعادة التادير يا  عف الحد األد ى لرأسماؿ شػركم المسػانمم الماػرر بماتضػى 

مسانمم الم هػكص عكيهػا اػق ن ا الاا كف  اتتبع اإلجراءات الاا ك يم الااهم براع رأسماؿ شركم ال
 ن ا الاا كف.

 (317مادة )
ال يترتب عكى تحكي  أيم شركم إلى أيم شػركم أاػرم  شػكء شػاص اعتبػاري جديػد بػ  تباػى لكشػركم 
شاهػػيتها االعتباريػػم السػػابام  كتحػػتفي بجميػػع حاكقهػػا كتلػػكف مسػػئكلم عػػف التزاماتهػػا السػػابام عكػػى 

بةمكالػه الشاهػيم عػػف ديػكف الشػػركم كالتزاماتهػا السػػابام التحكيػ  كتباػى مسػػئكليم الشػريؾ المتضػػامف 
 عكى تاريخ التحكي  قائمم.

 
 الفه  الرا ق
 ا دماج الشركات

 (318مادة )
يجػػكز لكشػػركم أف ت ػػدمج اػػق شػػركم أاػػرم مػػف  كعهػػا أك مػػف  ػػكع تاػػر عكػػى أف تلػػكف أغػػراض  .1

 الشركات الراغبم اق اال دماج متماركم أك متلامكم.
ر التهػػػفيم أف ت ػػػدمج اػػػق شػػػركم أاػػػرم شػػػريطم أف يكػػػكف مركزنػػػا المػػػالق يجػػػكز لكشػػػركم اػػػق دك  .2

يسػػمح بػػ لؾ كال تلػػكف التهػػفيم اػػق مراحكهػػا األايػػرة  كأف يكغػػى قػػرار التهػػفيم مػػف الجهػػم التػػق 
 أهدرته.

 (319مادة )
 يتـ ا دماج الشركات الم هكص عكيها اق ن ا الاا كف بمحدم الطرؽ التاليم :
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شػػػػركات أاػػػػرم تسػػػػمى )الشػػػػركم الدامجػػػػم( كت اضػػػػق الشػػػػركم أك با ػػػػدماج شػػػػركم أك ألرػػػػر مػػػػع  .1
 الشركات األارم الم دمجم ايها كتزكؿ الشاهيم االعتباريم لل  م ها. 

با دماج شركتيف أك ألرر لتةسيس شركم جديدة تلكف نق الشػركم ال اتجػم عػف اال ػدماج ت اضػق  .2
 م لل  م ها.الشركات التق ا دمجت بالشركم الجديدة كتزكؿ الشاهيم االعتباري

با ػػدماج اػػركع كككػػاالت الشػػركات األج بيػػم العامكػػم اػػق اكسػػطيف اػػق شػػركم اكسػػطي يم قائمػػم أك  .3
جديػدة تؤسػس لهػػ   الغايػم عكػى أف يراعػػى اػق  لػؾ الاػػكا يف المعمػكؿ بهػا اػػق اكسػطيف كت اضػػق 

 تكؾ الفركع كالككاالت كتزكؿ الشاهيم االعتباريم لل  م ها.
 (311مادة )

م دمجػػػم كالشػػػركاء ايهػػػا كمػػػا تعفػػػى الشػػػركم الم ػػػدمج ايهػػػا أك الشػػػركم ال اتجػػػم عػػػف تعفػػػى الشػػػركم ال
 اال دماج مف جميع الضرائب كالرسـك التق تترتب عكى اال دماج أك بسببه.

 (311مادة )
 يادـ طكب اال دماج لكمراقب مرااًا بالبيا ات التاليم:

اق اال ػدماج أك قػرار جميػع الشػركاء قرار الجمعيم العامم غير العاديم لل  مف الشركات الراغبم  .1
حسب ماتضى الحػاؿ بالمكاااػم عكػى اال ػدماج كااػًا لكشػركو كالبيا ػات المحػددة اػق مشػركع عاػد 

 اال دماج بما اق  لؾ التاريخ المحدد لكدمج ال هائق.
 مشركع عاد اال دماج المبـر بيف الشركات الراغبم اق اال دماج. .2
اغبػػم باال ػػدماج ألقػػرب تػػاريخ لاػػرار الجمعيػػم العامػػم للػػ  مػػف قائمػػم المركػػز المػػالق لكشػػركات الر  .3

 الشركات أك قرار الشركاء باال دماج مهدقم مف مدقاق الحسابات.
 التادير األكلى لمكجكدات كمطككبات الشركات الراغبم باال دماج بالايمم الفعكيم أك السكقيم. .4
 ػػػدماج مهػػػادقًا عكيهػػػا مػػػف مػػػدقاق البيا ػػػات الماليػػػم ألاػػػر سػػػ تيف مػػػاليتيف لكشػػػركات الراغبػػػم باال .5

 الحسابات.
 أيم بيا ات أارم يرانا المراقب ضركريم. .6

 (312مادة )
تبكػػػػا إدارة الشػػػػركات الراغبػػػػم اػػػػق اال ػػػػدماج قػػػػرار اال ػػػػدماج إلػػػػى السػػػػكؽ كلكمراقػػػػب أف يكقػػػػف تػػػػداكؿ 

اء إجػراءات حهص أك أسهـ تكؾ الشركات اعتبارًا مف تاريخ تبكيا  لؾ الارار كيعاد تداكلها بعد ا ته
 اال دماج كتسجي  الشركم الدامجم أك ال اتجم عف الدمج.

 (313مادة )
ياكـ المراقػب بدارسػم طكػب اال ػدماج كراػع تكهػياته إلػى الػكزير اػ ؿ ر رػيف يكمػًا مػف تػاريخ تاػديـ 

 الطكب.
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 (314مادة )
قػػػب أك مػػػف إ ا كااػػػق الػػػكزير عكػػػى طكػػػب اال ػػػدماج يشػػػك  )لج ػػػم تاػػػدير( يشػػػترؾ اػػػق عضػػػكيتها المرا

يفكضه كمدقاك حسابات الشركات الراغبم باال دماج كممر  عف ك  شركم كعدد م اسب مػف الابػراء 
كالماتهػػػيف كتتػػػكلى الكج ػػػم تاػػػدير جميػػػع مكجػػػكدات كمطككبػػػات الشػػػركات الراغبػػػم باال ػػػدماج لبيػػػاف 

الكج ػم هااق حاكؽ المسانميف أك الشركاء حسب ماتضيات الحاؿ اق التاريخ المحدد لكدمج كعكى 
تاػػديـ تاريرنػػا لكػػكزير مػػع الميزا يػػم االاتتاحيػػم لكشػػركم ال اتجػػم عػػف اال ػػدماج اػػ ؿ مػػدة ال تزيػػد عكػػى 
ستيف يكمػًا مػف تػاريخ إحالػم األمػر إليهػا كلكػكزير تمديػد نػ   المػدة لمػدة مماركػم إ ا اقتضػت الضػركرة 

 راغبم اق اال دماج بالتساكي. لؾ كتحدد أتعاب كأجكر الكج م بارار مف الكزير كتتحمكها الشركات ال
 (315مادة )

عكى الشركات التق قررت اال دماج إعداد حسابات مستاكم عف أعمالها بمشراؼ مدقاق حساباتها مف 
تاريخ قرار اال دماج كحتى المكااام عكى قرار اال دماج ال هػائق كتعػرض  تػائج أعمػاؿ نػ   الشػركات 

لعاديػػػم لكشػػػركم أك االجتمػػػاع المشػػػترؾ لكشػػػركاء حسػػػب لكفتػػػرة المػػػ ككرة عكػػػى الجمعيػػػم العامػػػم غيػػػر ا
 ماتضى الحاؿ بتارير مهدؽ مف مدقاق حساباتها إلقرارنا.

 (316مادة )
دارات الشػػػركات الراغبػػػم باال ػػػدماج أك  يشػػػك  الػػػكزير لج ػػػم ت في يػػػم مػػػف رؤسػػػاء كأعضػػػاء مجػػػالس كا 

 يػػم ل  ػػدماج كرااهػػم مػػا مػػديرنا حسػػب ماتضػػى الحػػاؿ كمػػدقاق حسػػاباتها لكايػػاـ بػػاإلجراءات الت في
 يكق:

تحديػػػد أسػػػهـ المسػػػانميف أك حهػػػص الشػػػركاء اػػػق الشػػػركات الدااكػػػم اػػػق اال ػػػدماج مػػػف اػػػ ؿ  .1
 ( مف ن ا الاا كف.314تاديرات )لج م التادير( الم هكص عكيها اق المادة )

تعدي  عاد التةسػيس كال ظػاـ األساسػق لكشػركم الدامجػم إ ا كا ػت قائمػم أك إعػداد عاػد مشػركعق  .2
 التةسيس كال ظاـ األساسق لكشركم الجديدة ال اتجم عف اال دماج.

 :دعكة الجمعيم العامم غير العاديم لكمسانميف اق الشركات الدااكم اق اال دماج إلقػرار مػا يكػق .3
 عاد تةسيس الشركم الجديدة ك ظامها األساسق أك العاد كال ظاـ المعدليف لكشركم الدامجم.أ. 
كجػػػكدات الشػػػػركات كمطككباتهػػػا كالميزا يػػػم االاتتاحيػػػم لكشػػػركم الجديػػػػدة  تػػػائج إعػػػادة تاػػػدير مب. 

 ال اتجم عف اال دماج.
 المكااام ال هائيم عكى اال دماج.ج. 

 %( مف األسهـ الممركم اق االجتماع لل  شركم عكى حد .75يتـ اإلقرار بةغكبيم ). 4
بمحضػػػر اجتمػػػاع الجمعيػػػم العامػػػم تػػػزكد الكج ػػػم الت في يػػػم المشػػػار إليهػػػا اػػػق نػػػ   المػػػادة المراقػػػب . 5

 المشتركم ك لؾ ا ؿ سبعم أياـ مف تاريخ ا عااد .
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 (317مادة )
تتبع إجراءات التسجي  كال شر الماررة بماتضى ن ا الاا كف لتسجي  الشػركم الدامجػم أك ال اتجػم  .1

 عف اال دماج  كشطب تسجي  الشركات الم دمجم.
تيف لمػػرتيف متتػػاليتيف مػػكجزًا عػػف عاػػد اال ػػدماج ي شػػر المراقػػب اػػق الجريػػدة كاػػق هػػحيفتيف يػػكمي .2

ك تػػائج إعػػادة التاػػدير كالميزا يػػم االاتتاحيػػم لكشػػركم الدامجػػم أك ال اتجػػم عػػف اال ػػدماج عكػػى  فاػػم 
 الشركم.

 (318مادة )
تسػػتمر مجػػالس إدارة الشػػركات التػػق قػػررت اال ػػدماج قائمػػم إلػػى أف يػػتـ تسػػجي  الشػػركم الدامجػػم أك 

( بتػػػكلق إدارة 316اج  كع ػػػدنا تاػػػـك الكج ػػػم الت في يػػػم المشػػػار إليهػػػا اػػػق المػػػادة )ال اتجػػػم عػػػف اال ػػػدم
الشركم لمدة ال تزيد عكى ر ريف يكمًا تدعك ا لهػا الجمعيػم العامػم لكشػركم الدامجػم أك ال اتجػم عػف 
 اال دماج ال تااب مجكس إدارة جديد بعد تكزيع األسهـ ال اتجم عف اال دماج كتعييف مدقاق حسابات

 الشركم.
 (319مادة )

 يهدر الكزير التعكيمات الااهم بمجراءات اال دماج كتسكيم االعتراضات المادمم عكيه.
 (321مادة )

دائ ق الشػػػركات الم دمجػػػم أك الدامجػػػم كللػػػ   ي مهػػػكحم مػػػف المسػػػانميف أك الشػػػركاء لػػػ يجػػػكز .1
أحكػاـ المػادة  االعتراض إلى الكزير ا ؿ ر رػيف يكمػًا مػف تػاريخ إعػ ف اػق الهػحف بماتضػى

( عكى أف يبػيف المعتػرض مكضػكع اعتراضػه كاألسػباب التػق يسػت د إليهػا  كاألضػرار التػق 317)
 يدعى أف اال دماج قد ألحاها به عكى كجه التحديد.

يحيػػ  الػػكزير االعتراضػػات إلػػى المراقػػب لكبػػت ايهػػا كا  ا لػػـ يػػتمكف مػػف تسػػكيتها ألي سػػبب مػػف  .2
خ إحالتهػػا إليػػه يحػػق لكمعتػػرض الكجػػكء إلػػى المحكمػػم  كال األسػػباب اػػ ؿ ر رػػيف يكمػػًا مػػف تػػاري

 تكقف ن   االعتراضات أك الدعكم التق تااـ لدم المحكمم قرار اال دماج.

 
 (321مادة )

إ ا لػػػـ يػػػراع اػػػق اال ػػػدماج أي حكػػػـ مػػػف أحكػػػاـ نػػػ ا الاػػػا كف أك جػػػاء ماالفػػػًا لك ظػػػاـ العػػػاـ اكلػػػ   ي 
كطعػػف اػػق اال ػػدماج كالمطالبػػم ببط  ػػه ك لػػؾ اػػ ؿ مهػػكحم راػػع الػػدعكم لػػدم المحكمػػم الماتهػػم ل

ستيف يكمًا مف تاريخ اإلع ف عف اال دماج ال هائق عكى أف يبيف المدعى األسباب التق يست د إليها 
 اق دعكا  كرااهم ما يكق:

إ ا تبيف كجكد عيكب تبط  عاد اال دماج أك كاف ن اؾ  اػص جػكنري كاضػح اػق تاػدير حاػكؽ  .1
 المسانميف.
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ف اال ػػدماج ي طػػكي عكػػى التعسػػف اػػق اسػػتعماؿ الحػػق أك أف نداػػه كػػاف تحايػػق مهػػكحم إ ا كػػا .2
شاهيم مباشرة لمجكس إدارة أي مف الشركات الدااكم اق اال دماج أك ألغكبيم الشػركاء اػق أي 

 م ها عكى حساب حاكؽ األقكيم.
 إ ا قاـ اال دماج عكى التغرير أك ترتب عكى اال دماج أضرار  بالدائ يف. .3
دم اال دماج إلى احتلار أك شبه احتلار مف شة ه أف يكحق أضػرارًا بالمهػكحم االقتهػاديم إ ا أ .4

 العامم.
 (322مادة )

ال تكقػػف دعػػػكم بطػػػ ف اال ػػػدماج اسػػػتمرار العمػػػ  بػػه إلػػػى أف يهػػػدر قػػػرار مػػػف المحكمػػػم بػػػالبط ف 
األسػػباب  كيجػػكز لكمحكمػػم ع ػػد ال ظػػر اػػق دعػػكم الػػبط ف أف تحػػدد مػػف تكاػػاء  اتهػػا مهكػػم لتهػػحيح

التق أدت إلى الطعف بالبط ف  كلهػا رد الػدعكم بطكػب الػبط ف إ ا قامػت الجهػم المع يػم بتهػحيح 
 األكضاع قب  ال طق بالحكـ.

 (323مادة )
رئػػيس كأعضػػاء مجكػػس اإلدارة كالمػػدير العػػاـ كمػػدقاك الحسػػابات اػػق كػػ  مػػف الشػػركات الم دمجػػم أك 

ف أي مطالبػات أك التزامػات أك ادعػاءات يػدعى بهػا الدامجم مسئكلكف بهفم شاهيم تجا  الغير عػ
عكػى الشػػركم كلػػـ تلػػف مسػػجكم أك لػـ يػػتـ اإلعػػ ف ع هػػا قبػػ  تػاريخ الػػدمج ال هػػائق  كلكمحكمػػم إعفػػاء 
أكلئؾ األشااص مف ن   المسئكليم إ ا ربت لها عدـ مسئكليتهـ عػف تكػؾ االلتزامػات كالمطالبػات أك 

 لـ يكك كا عكى عكـ بها.
 (324مادة )

ت تاػػػػ  جميػػػػع حاػػػػكؽ كالتزامػػػػات الشػػػػركات الم دمجػػػػم إلػػػػى الشػػػػركم الدامجػػػػم أك الشػػػػركم ال اتجػػػػم عػػػػف 
شػركم كااػًا ألحكػاـ نػ ا الاػا كف كتعػد لكإجػراءات الػدمج كالتسػجي  كال شػر  اال دماج حكمػًا بعػد ا تهػاء

ا اػػق جميػػع الشػػركم الدامجػػم أك ال اتجػػم عػػف اال ػػدماج اكفػػًا قا ك يػػًا لكشػػركات الم دمجػػم  كتحػػ  محكهػػ
 حاكقها كالتزاماتها.

 (325مادة )
إ ا ظهػػػرت التزامػػػات أك ادعػػػاءات عكػػػى إحػػػدم الشػػػركات الم دمجػػػم بعػػػد الػػػدمج ال هػػػائق ككا ػػػت قػػػد 
أافيػت مػف بعػػض المسػئكليف أك العػػامكيف اػق الشػػركم اتػداع ألهػػحابها مػف قبػػ  الشػركم الدامجػػم أك 

أكلئػػؾ المسػػئكليف أك العػػامكيف  كتحػػت طائكػػم ال اتجػػم عػػف الػػدمج  كلهػػا حػػق الرجػػكع بمػػا داعتػػه عكػػى 
 العاكبات الماررة ل لؾ العم  بمكجب الاكا يف المعمكؿ بها.
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 الباب التاسع
 الرقابم عكى الشركات

 (326مادة )
يترتػػب عكػػى جميػػع الشػػركات التايػػد بةحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف كمراعػػاة عاػػكد تةسيسػػها كأ ظمتهػػا األساسػػيم 

رات التق تتا نا جمعياتها العامم  كلككزير كلكمراقػب اتاػا  اإلجػراءات ك شرة اإلهدار  كتطبيق الارا
 التق يريا ها م اسبم لمراقبم الشركات لكتحاق مف تايدنا ب لؾ كتشم  الرقابم بشك  ااص ما يكق:

 احص حسابات الشركم كقيكدنا. .1
 التةلد مف التزاـ الشركم باألغراض التق أسست مف أجكها. .2

 (327مادة )
أك شريؾ اق الشػركات المسػجكم بماتضػى أحكػاـ نػ ا الاػا كف اإلطػ ع عكػى المعككمػات لل  مسانـ 

كالكرائق المتعكاػم بالشػركم كالااهػم بهػا  كالمحفكظػم لػدم المراقػب  كالحهػكؿ بمكاااتػه عكػى هػكرة 
 مهدقم م ها.

 (328مادة )
التكهيم  %( مف رأسماؿ شركم المسانمم أك شركم15يجكز لمسانميف يمكلكف ما ال يا  عف ) .1

باألسػػهـ أك الشػػركم  ات المسػػئكليم المحػػدكدة أك ررػػع أعضػػاء مجكػػس إدارتهػػا عكػػى األقػػ  الطكػػب 
مػف المراقػػب إجػػراء تػػدقيق عكػى أعمػػاؿ الشػػركم كدااترنػػا كلكمراقػب إ ا اقت ػػع بمبػػررات نػػ ا الطكػػب 

أيػم ماالفػم أف ي تدب ابيرًا أك ألرر له   الغايم عكى  فام الشركم  ام ا ظهػر مػف التػدقيق كجػكد 
تستكجب التحايق  اكككزير ب ػاء عكػى تكهػيم المراقػب إحالػم المكضػكع إلػى لج ػم تحايػق ااهػم 
يكك هػػػا لهػػػ   الغايػػػم برئاسػػػم المراقػػػب كيكػػػكف أحػػػد أعضػػػائها مػػػدقق حسػػػابات لكتحاػػػق مػػػف هػػػحم 

 الماالفم قب  إحالتها إلى المحكمم.
الػػم مهػػرايم لهػػالح الػػكزارة بالايمػػم عكػػى طػػالبق التػػدقيق عكػػى أعمػػاؿ الشػػركم كدااترنػػا تاػػديـ كف .2

التق يحددنا المراقب لتغطيم التدقيق إ ا ما تبيف اق  تيجته أف طالبق التدقيق لػـ يكك ػكا محاػيف 
 بطكبهـ  أما إ ا كا كا محايف اق طكبهـ اتتحم  الشركم  فاات التدقيق.

 (329مادة )
اػػػق الػػػكزارة لكايػػػاـ بتػػػدقيق  لكػػػكزير ب ػػػاء عكػػػى ت سػػػيب المراقػػػب تلكيػػػف مػػػكظفق مراقبػػػم الشػػػركات .1

حسػػػػابات شػػػػركم المسػػػػانمم كأعمالهػػػػا  كلهػػػػـ اػػػػق  لػػػػؾ الايػػػػاـ بػػػػاإلط ع عكػػػػى سػػػػج ت الشػػػػركم 
كدااترنػػا  كمسػػت داتها كتػػدقياها اػػق ماػػر الشػػركم  كمػػا يحػػق لهػػـ تكجيػػه االستيضػػاحات لمكظفيهػػا 

 الاا كف.كمدقاق حساباتها  كيعد تاكف الشركم عف االستجابم ل لؾ ماالفم ألحكاـ ن ا 
 ( مف ن   المادة.1تستر ى المهارؼ كالشركات الماليم مف أحكاـ الب د ) .2

  (331مادة )
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إ ا لـ تشرع أي شركم مسانمم أك شركم تكهيم باألسهـ أك شركم  ات المسئكليم المحػدكدة اػق  .1
أعمالها ا ؿ س م مػف تسػجيكها  يجػكز لكػكزير ب ػاء عكػى طكػب المراقػب شػطب تسػجيكها كي شػر 

شػطب اػق الجريػدة  كتباػى مسػئكليم المؤسسػيف تجػا  الغيػر قائمػم كػةف الشػركم لػـ تشػطب  ن ا ال
 كال يمس ن ا اإلجراء ه حيم المحكمم اق تهفيم الشركم التق شطب اسمها مف السج .

لل   ي مهكحم الطعف اق قرار الشطب ا ؿ ستيف يكما مف تاريخ  شر الشػطب اػق الجريػدة  .2
شػػركم كا ػػت تتعػػاطى أعمالهػػا بعػػد الشػػطب مػػف السػػج   أك أف مػػف كا  ا اقت عػػت المحكمػػم بػػةف ال

العدالػػم الحكػػـ بمعػػادة اسػػمها إلػػػى السػػج   اتهػػدر حكمػػًا بػػ لؾ  كتعػػػد الشػػركم ع دئػػ  كة هػػا لػػػـ 
تشطب كأف كجكدنا مازاؿ مستمرًا  كترس  المحكمم  سام مف حكمها إلى المراقب لت في   ك شر 

 ا هته اق الجريدة.
 

 الباب العاشر
 عاكبات )الجزاءات(ال

 (331مادة )
بدكف اإلا ؿ بالحق اق المطالبم بالتعكيض ع د االقتضاء أك بحاكؽ الغير حسػف ال يػم يعػد بػاطً  
كػػػ  تهػػػرؼ أك تعامػػػ  أك قػػػرار يهػػػدر  ا اػػػًا ألحكػػػاـ نػػػ ا الاػػػا كف أك يهػػػدر مػػػف مجػػػالس إدارة 

 الشركات أك جمعياتها العمكميم المشككم عكى ا ؼ أحكامه.
 

 (332ة )ماد
يعاقب ك  مف ياالف األحكاـ المتعكام بشركات التضامف كالتكهيم البسيطم كالمحاهم بغرامػم  .1

 .ا بالعمكم المتداكلم قا ك اً أك ما يعادلهال تا  عف ألف دي ار أرد ق 
يعاقػػب كػػ  شػػريؾ متضػػامف اػػق شػػركم التضػػامف أك شػػركم التكهػػيم البسػػيطم تاكػػف عػػف الايػػاـ  .2

ها اق ن ا الاا كف بغرامػم ماػدارنا دي ػار كاحػد عػف كػ  يػكـ اسػتمرت باإلجراءات الم هكص عكي
 ايه الماالفم.

 (333مادة )
أك مػا يعادلهػا يعاقب بالحبس مف س م إلى ر ث سػ كات كبغرامػم ال تاػ  عػف ألػف دي ػار أرد ػق  .1

 ك  شاص يرتلب أيا مف األاعاؿ التاليم :بالعمكم المتداكلم قا ك ًا 
أك الايػػاـ بتسػػكيمها إلػػى أهػػحابها أك عرضػػها لكتػػداكؿ قبػػ  إقػػرار  إهػػدار األسػػهـ أك شػػهادتها .أ 

ال ظاـ األساسق لكشركم أك المكااام عكى تةسيسها أك السماح لها بزيادة رأسمالها المهرح به 
 قب   شر  لؾ اق الجريدة.
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إجػػػراء التتابػػػات هػػػكريم لألسػػػهـ أك قبػػػكؿ االلتتابػػػات ايهػػػا بهػػػكرة كنميػػػم أك غيػػػر حايايػػػم  .ب 
 ر قائمم أك غير حايايم.لشركات غي

ت ظيـ ميزا يم أيم شركم  كحسابات أرراحها كاسائرنا بهكرة غير مطابام لككاقع  أك تضميف  .ج 
تاريػػػػر مجكػػػػس إدارتهػػػػا أك تاػػػػدير مػػػػدقاق حسػػػػاباتها ببيا ػػػػات غيػػػػر هػػػػحيحم أك اإلدالء إلػػػػى 

يضػاحات يكجػب الاػا كف  كر  نػا جمعيتها العامم بمعككمات غير هحيحم أك كػتـ معككمػات كا 
 ك لؾ باهد إافاء حالم الشركم الحايايم عف المسانميف أك  كي الع قم.

 تكزيع أرراح هكريم أك غير مطابام لحالم الشركم الحايايم. .د 
( مف ن   المادة عكى المتدا  اق الجرائـ المبي م 1تطبق العاكبات الم هكص عكيها اق الب د ) .2

 ايها كالمحرض عكيها.
 (334مادة )

المسػػػانمم أك شػػػركم التكهػػػيم البسػػػيطم أك الشػػػركم  ات المسػػػئكليم المحػػػدكدة  إ ا ارتلبػػػت شػػػركم .1
ا بالعمكػػم أك مػػا يعادلهػػ أرد ػػق ماالفػػم ألحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف تعاقػػب بغرامػػم ال تاػػ  عػػف ألػػف دي ػػار

 .المتداكلم قا ك اً 
( مػػف نػػ ا المػػادة لػػـ تحفػػي داػػاتر 1إ ا ظهػػر أف أيػػا مػػف الشػػركات الم هػػكص عكيهػػا اػػق الب ػػد ) .2

ابات م تظمػػػم قبػػػ  تهػػػفيتها  يعػػػد مػػػديرنا كمػػػدقق حسػػػاباتها قػػػد ارتلػػػب جرمػػػًا يعاقػػػب عكيػػػه حسػػػ
 بالحبس مدة ال تا  عف ستم أشهر كال تزيد عكى س م.

 (335مادة )
يعاقػػػب مػػػدقق الحسػػػابات الػػػ ي ياػػػالف أحكػػػاـ نػػػ ا الاػػػا كف بتاػػػديـ تاػػػارير أك بيا ػػػات ال تتفػػػق ككاقػػػع 

الحبس مدة ال تا  عف ستم أشهر كال تزيد عكى ر رم سػ كات أك حسابات الشركم التق قاـ بتدقياها ب
العاػكرتيف  كال يحػػكؿ  لػؾ دكف تعرضػػه لكعاكبػات المسػػكليم  ىبغرامػم ال تاػ  عػػف ألػف دي ػػار أك بككتػ

 الماررة اق الاكا يف الااهم بالمه م المعمكؿ بها.
 (336مادة )

هػػادرة بماتضػػا  أك لككائحػػه الت في يػػم لػػـ كػػ  ماالفػػم ألي حكػػـ مػػف أحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف أك لألكامػػر ال
ي ص الاا كف عكى عاكبم ااهم لها  يعاقب مرتلبها بغرامم ال تاػ  عػف مائػم دي ػار أرد ػق كال تزيػد 

 .أك ما يعادلها بالعمكم المتداكلم قا ك ا عكى ألف دي ار أرد ق
 أحكاـ اتاميم

 (337مادة )
مػكؿ بهػا قبػ   فػا  نػ ا الاػا كف قائمػم ككة هػا تعد جميع الشركات المسجكم بماتضى الاػكا يف المع .1

 مسجكم كاق أحكامه.
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جػراء التعػدي ت ال زمػم عكػى  .2 عكى الشركات الاائمم بتاريخ  فػا  نػ ا الاػا كف تكايػق أكضػاعها كا 
عاكد تةسيسها كأ ظمتها األساسيم ا ؿ مػدة ال تتجػاكز سػ م مػف تػاريخ  فػا  نػ ا الاػا كف  ك لػؾ 

 ياتها العامم إلقرار ن   التعدي ت.دكف الحاجم إلى دعكة جمع
 (338مادة )

تعطػػػى الاضػػػايا الحاكقيػػػم المتعكاػػػم بالشػػػركات كال اشػػػئم عػػػف تطبيػػػق أحكػػػاـ نػػػ ا الاػػػا كف هػػػفم  .1
 االستعجاؿ لدم المحالـ.

يجري تبكيا أي كتاب أك قرار أك إشعار هادر عف الكزير أك المراقب كاق ن ا الاا كف كالككائح  .2
الشػاص المع ػق إمػا بتسػكيمه لػه شاهػيا أك لمػف ي ػكب ع ػه أك بمرسػاله الهادرة بماتضػا  إلػى 

 اق البريد المسج  إلى تار ع كاف محفكظ اق مكف الشركم لدم المراقب.
يعد ك  كتاب أك قرار أك إشعار بماتضى ن   المػادة أ ػه قػد سػكـ حسػب األهػكؿ إلػى الشػاص  .3

 شاص تسكمه.المرس  إليه كيعد أ ه قد تـ تبكيغه ايما لك راض  لؾ ال
إ ا كاف ن ا الشاص مايما داا   إرسالهيعد أ ه تـ تبكيغه بمركر امسم عشر يكما عكى تاريخ  .4

اكسػػػطيف أك ر رػػػيف يكمػػػا عكػػػى تػػػاريخ إرسػػػاله إ ا كػػػاف الشػػػاص مايمػػػا اػػػارج اكسػػػطيف  كيكفػػػق 
بريػػد إلربػػات كقػػكع التبكيػػا أف ياػػاـ الػػدلي  عكػػى أف اللتػػاب أك الاػػرار أك اإلشػػعار قػػد أرسػػ  اػػق ال

 مف ن   المادة. 2عكى الع كاف المشار إليه اق الب د 
مػف نػ   المػادة ايػتـ إجػراء التبكيػا بال شػر مػرتيف اػق  2،3،4إ ا تع ر التبكيا كااا ألحكاـ الب كد  .5

هػػحيفتيف يػػكميتيف عكػػى  فاػػم الشػػاص المع ػػق أك الشػػركم  ات الع قػػم كااػػا لمػػا ياػػرر  المراقػػب 
 يا اق جميع الكجك .كيعد ن ا ال شر تبكيغا قا ك 

 (339مادة )
 لمجكس الكزراء إهدار الككائح ال زمم لت في  أحكاـ ن ا الاا كف كااهم ما يتعكق م ها بما يكق: .1

 تحديد الرسكـ التق يجب استيفاؤنا اق تطبيق أحكاـ ن ا الاا كف. .أ 
يهػا ت ظيـ ال ما ج الااهم بعاػد التةسػيس كال ظػاـ األساسػق كالكرػائق األاػرم الم هػكص عك .ب 

 اق ن ا الاا كف.
لكػػكزير الماػػتص تفػػكيض بعػػض هػػ حياته الم هػػكص عكيهػػا اػػق نػػ ا الاػػا كف إلػػى المراقػػب   .2

كلكمراقب تفكيض أي مف ه حياته إلى أي مػف مػكظفق إدارة مراقبػم الشػركات اػق الػكزارة عكػى 
 أف يككف التفكيض كتابيا اق أمر محدد.

 (341مادة )
  المعمكؿ 1931لس م  19  كقا كف الشركات العاديم رقـ 1929لس م  18يكغى قا كف الشركات رقـ 

  المعمكؿ به اق محااظات 1964لس م  12بهما اق محااظات غزة  كما يكغى قا كف الشركات رقـ 
 الضفم  كك  حكـ ياالف أحكاـ ن ا الاا كف.
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 (341مادة )
مػػ  بػػه بعػػد ر رػػيف عكػػى جميػػع الجهػػات الماتهػػم  كػػ  ايمػػا ياهػػه  ت فيػػ  أحكػػاـ نػػ ا الاػػا كف  كيع

 يكما مف تاريخ  شر  اق الجريدة الرسميم.
 

 ـ2112بتاريخ :     /      /……….. هدر بمدي م 
 نػ1433المكااق :     /      /    

 رئيس السكطم الكط يم الفكسطي يم     


