
 2015( لسنة 2قانون اتحادي رقم )

 بشأن الشركات التجارية

 

 

 

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،            نحن خليفة بن زايد آل نهيان             

 

 بعد االطالع على الدستور، 

 ( لسننن   1وعلى القانون االتحادي رقم )والقوان ن ، بشنننان ااتاننناونننات الوحارات وونننال، ات الوحرا ، 1972

 المعدل  له،

 ( لس   5وعلى القانون االتحادي رقم )في شان السجل التجاري،1975 ، 

 ( لسنننننن   10وعلى القانون االتحادي رقم )في شننننننان الماننننننال الماالي وال تاظ ال قدي وت ت م الم    1980 ،

 ،والقوان ن المعدل  له المااف  ،

 ( لس   8وعلى القانون االتحادي رقم )هن الشااات التجاري ، والقوان ن المعدل  ل، في شا1984، 

 ( لس   5وعلى قانون المعامالت المدن   الاادر بالقانون االتحادي رقم )والقوان ن المعدل  له،1985 ، 

 ( لسنن   6وعلى القانون االتحادي رقم )في شننان الماننارل والمتسننسننات المال   والشننااات االسننت ماري  1985 ،

 اإلسالم  ،

 والقوان ن المعدل  له،1987( لس   3عقوبات الاادر بالقانون االتحادي رقم )وعلى قانون ال ، 

 ( لس   22وعلى القانون االتحادي رقم )في شان الكاتب العدل، والقوان ن المعدل  له،1991 ، 

 ( لس   11وعلى قانون اإلجاا ات المدن   الاادر بالقانون االتحادي رقم )والقوان ن المعدل  له،1992 ، 

 والقوان ن المعدل  له،1992( لس   35لى قانون اإلجاا ات الجلائ   الاادر بالقانون االتحادي رقم )وع ، 

 ( لس   10وعلى قانون اإلثبات في المعامالت المدن ـننننـنننن  والتجاريـننننـنننن  الاادر بالقانون االتحادي رقم )1993 ،

 ،والقوان ن المعدل  له

  1993( لس   18بالقانون االتحادي رقم )وعلى قانون المعامالت التجاري  الاادر، 

 ( لسنننن   22وعلننننى القننننانون االتحننننادي رقننننم )فنننني شننننان ت تنننن م م  نننن  منننندققي الحسننننابات، والقننننوان ن 1995 ،

 المعدل  له،

 ( لس   29وعلى القانون االتحادي رقم )والقوان ن المعدل  له، ، بإنشا  ال  ئ  العام  لألوقال،1999 

  في شننان ئ ئ  وسننوم اإلمارات لألورام المال   والسننلق، والقوان ن 2000( لسنن   4)وعلى القانون االتحادي رقم ،

 المعدل  له،

 ( لس   7وعلى القانون االتحادي رقم )في شان ،قوم المتلف والحقوم المجاورة، والقوان ن المعدل  له،2002 ، 

 ( لس   8وعلى القانون االتحادي رقم )المال  ،، في شان الم اطق الحاة 2004 

 ( لس   17وعلى القانون االتحادي رقم )والقوان ن المعدل  له، ، في شان مكافح  التستا التجاري،2004 

 ( لس   1وعلى القانون االتحادي رقم )في شان المعامالت والتجارة االلكتاون  ،2006 ، 

 ( لس   4وعلى الماسوظ بقانون اتحادي رقم )مار،، بإنشا  ج اح اإلمارات لالست 2007 

 ( لس   6وعلى القانون االتحادي رقم )والقوان ن المعدل  له، في شان ئ ئ  التام ن وت ت م أعماله2007 ،، 

 ( لس   4وعلى القانون االتحادي رقم )بشان ت ت م الم افس ،2012 ، 

  لر ، وتانننديق المجوالمجلر الوط ي االتحادي وب اً  على ما عاضنننه وحيا االقتاننناد، وموافق  مجلر الوحرا

 األعلى لالتحاد،

 

 أودرنا القانون اآلتي:

 



 الباب األول

 األحكام العامة للشركات

 الفصل األول

 ماهية الشركة  

 (1المادة )

 تعاريف

 

في تطب ق أ،كاظ ئذا القانون يقاننننند بالعبارات والكلمات التال   المعاني الموضنننننح  قاين ال م  ا ما لم يق   سننننن ام 

  ال ص بغ ا ذلك:

 

 اإلمارات العاب   المتحدة. : الدولــ 

 ،كوم  دول  اإلمارات العاب   المتحدة. : الحكوم  االتحادي 

 في االتحاد. أي من ،كومات اإلمارات األعضا  : الحكوم  المحل  

 وحارة االقتااد. : الوحارة

 وحيا االقتااد. : الوحيـا

 ماال اإلمارات العاب   المتحدة الماالي. : الماال الماالي

 ئ ئ  األورام المال   والسلق. : ال  ئـ 

 في اإلمارة المع   . السلط  المحل   المختا  بشتون الشااات : السلط  المختا 

 الشاا  التجاري . : الشاا 

 الشخص الذي يتمتق بالخباة الكاف   وااللتلاظ الواجب في أدا  عمله . : الشخص الحايص                   

مجموع  الضوابط والمعاي ا واإلجاا ات التي تحقق االنضباط المتسسي  : الحوام    

ً للمعاي ا واألسال ب العالم   وذلك من االل تحديد  في إدارة الشاا  وفقا

مستول ات وواجبات أعضا  مجلر اإلدارة واإلدارة الت ف ذي  للشاا  وتااذ 

 في االعتبار ،ماي  ،قوم المسائم ن وأوحاب الماالح.  

 الحكوم   والدوائا المحل  . أياظ العمل الاسم   بالوحارات وال  ئات : عمل       يوظ 

القاار الاادر باغلب   أووات المسائم ن الذين يملكون ما ال يقل عن ثالث   : القاار الخاص 

 أرباع األس م المم ل  في اجتماع الجمع   العموم   للشاا  المسائم .

المع ن من قبل الوحيا والذي يباشا م امه من االل إدارة مسجل الشااات  : المسـجل 

 الشااات بالوحارة.

 أسوام األورام المال   والسلق المااص ل ا من قبل ال  ئ  بالعمل في الدول . : األسوام 

 األس ـم التي تادرئا الشااات المسائم .  : األورام المال  

 ال  ئ .المشتقات وو،دات االست مار التي توافق عل  ا  

الس دات والاكوك واألذونات التي تادرئــا الحكومــ  االتحادي  أو  

 الحكومات المحل   أو ال  ئات أو المتسسات العام  في الدول .

ً لل تاظ   الس ـدات والاكوك وأي  أدوات دين تادرئا الشااات وفقا

 الذي يادر من الماال الماالي وال  ئ .

أج ب   يقبل ا الماال الماالي أي  أورام مال   أااى محل   أو  

 وال  ئ .

دعوة أي شخص طب عي أو اعتباري أو فئ  أو فئات من األشخاص لشاا   : االاتتاب العاظ 

 أي  أورام مال  . 



 الب ا  السعاي  

 لألورام المال        

يتم بمقتضائا تحديد سعا الورق  المال   ع د إودارئا أو ب ع ا  العمل   التى :

ً أل،كاظ القاار الذي يادر من ال  ئ  في ئذا  في عاض عاظ وذلك وفقا

 الشان.

الشايك الذي ي تج عن مسائمته في الشاا  توف ا دعم ف ي أو تشغ لي أو  : الشايك االستاات جي

 تسويقي للشاا  بما يعود بال فق عل  ا.

رئ ر وأعضننننننا  مجلر إدارة الشنننننناا  وأعضننننننا  اإلدارة الت ف ذي  العل ا  : األطاال ذات العالق 

للشاا  والعامل ن ب ا، والشااات التي يسائم ف  ا أي من ئتال  بما ال يقل 

 من رأسمال ا، واذا الشااات التابع  أو الشق ق  أو الحل ف .   %30عن 

المسنائم ن في أسن م الشناا  المسنائم  والحقوم  السنجل الذي يب ن ملك ات : سجل األس م

 الواردة عل  ا.

الج ننن  أو الج نننات المنننااص ل نننا منننن قبنننل ال  ئننن  بت تننن م سنننجل أسننن م  : أمان  سجل األس م

 الشااات المسائم  الخاو .

 أي عضو من أعضا  مجلر إدارة الشاا  وبما يشمل الائ ر. : عضو مجلر اإلدارة

 

 (2المادة )

 القانونأهداف 

 

ي دل ئذا القانون إلى المسننننائم  في تطويا ب ئ  األعمال وقدرات الدول  ومكانت ا االقتاننننادي  بت ت م الشننننااات طبقاً 

المسننننننائم ن والشننننننااا ، ودعم تدفق ،قوم  للمتغ اات العالم   ااونننننن  ما تعلق م  ا بت ت م قواعد الحوام  و،ماي 

 .المجتمع   للشاااتليل المستول   االست مار األج بي وتع

 

 (3المادة )

 الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون

 

تسنناي أ،كاظ ئذا القانون واألنتم  واللوائح والقاارات الاننادرة ت ف ذاً له على الشننااات التجاري  التي تتسننر في    

ذا واألنتم  التي تادر ت ف  الدول ، اما تساي األ،كاظ الخاو  بالشااات األج ب   الواردة في ئذا القانون والقاارات

 له على الشااات األج ب   التي تتخذ في الدول  ماالاً لممارس  أي نشاط ف  ا أو ت شئ ب ا فاعاً أو مكتب تم  ل.

 

 (4المادة )

 الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

 

 ، الوالسننلط  المختانن  ال ف ما يخاننهف ما عدا الق د وتجديد الق د بسننجل الشننااات المسننت  اة لدى الوحارة وال  ئ    .1

 تساي أ،كاظ ئذا القانون على:

الشااات التي يادر باست  ائ ا قاار من مجلر الوحرا  وذلك اله ف ما ورد بشانه نص ااص في عقودئا  .أ

 . لضوابط التي يادرئا مجلر الوحرا التاس س   أو أنتمت ا األساس   تبعاً ل

لحكوم  االتحادي  أو المحل   وأي  شااات أااى مملوا  بالكامل من الشااات المملوا  بالكامل من قبل ا .ب

 . ا التاس س   أو أنتمت ا األساس  تلك الشااات وذلك اله ف ما ورد بشانه نص ااص في عقودئ

الشااات التي تسائم ف  ا الحكوم  االتحادي  أو المحل   أو إ،دى المتسسات أو ال  ئات أو األج لة أو  .ج

( من %25  ال تقل عن )التابع  أو المملوا  من أي م  ا باورة مباشاة أو غ ا مباشاة ب سبالشااات 

العامل  في مجال الت ق ب عن ال فط واستخااجه وتكاياه وتا  عه وتسويقه ونقله أو في مجال رأسمال ا و



ه ك الهُ ف ما ورد بشانتحل   الم اه ونقل ا وتوحيع ا وذلاع ا أو إنتاج الك ابا  والغاح والطاق  بجم ق أنو

 نص ااص في العقود التاس س   ل ذه الشااات أو في أنتمت ا األساس  .  

في شان الشااات التجاري   1984( لس   8التي تم است  اؤئا من أ،كاظ القانون االتحادي رقم ) الشااات .د

 ته قبل العمل با،كاظ ئذا القانون.وتعديال

 انون بموجب قوان ن اتحادي  ااو .الشااات المست  اة من أ،كاظ ئذا الق .ه

توف ق أوضننننناع ا وفقاً أل،كاظ ئذا ج، د( من ئذه المادة  ،/ ب1شنننننااات المشنننننار إل  ا بالب د )يجب على أيٍ من ال .2

القانون إذا باعت أو طا،ت أي  نسنننننب  من رأسنننننمال ا في ااتتاب عاظ أو أدرجت أسننننن م ا في ا،د أسنننننوام المال 

 بالدول .

 (5المادة )

 العاملة في المناطق الحرةالشركات 

 

الشااات التي تتسر في الم اطق الحاة في الدول  بال سب  إلى ما ورد في شانه  ال تساي أ،كاظ ئذا القانون على .1

نص ااص في قوان ن أو أنتم  الم طق  الحاة المع   ، واسننننننت  ا  من ذلك تخضننننننق ئذه الشننننننااات أل،كاظ ئذا 

 أو أنتمت ا بملاول  أنشطت ا اارج الم طق  الحاة بالدول . القانون في ،ال ما إذا سمحت قوان   ا

قااراً يحدد ف ه الشننناوط الواجب مااعات ا لق د وتسنننج ل  مجلر الوحرا ( من ئذه المادة ياننندر 1بمااعاة الب د ) .2

 الشااات العامل  في الم اطق الحاة بالدول  وتاغب في مباشاة نشاط ا داال الدول  واارج الم اطق الحاة.

 

 (6المادة )

 حوكمة الشركات

 

باست  ا  الب وك وشااات التمويل وشااات االست مار المال   وشااات الاااف  والوساط  ال قدي  يادر الوحيا  .1

القاارات التي تضننق اإلطار العاظ الم ت م للحوام  بال سننب  للشننااات المسننائم  الخاونن  التي يليد عدد المسننائم ن 

 ً أما الشنننااات المسنننائم  العام  ف اننندر مجلر إدارة ال  ئ  قاارات الحوام   ف  ا على امسننن  وسنننبع ن مسنننائما

 الخاو  ب ا.

 يتحمل مجلر إدارة الشاا ، أو مدياوئا بحسب األ،وال، مستول   تطب ق قواعد ومعاي ا الحوام . .2

 

 (7المادة )

 اإلخالل بقواعد الحوكمة

 

( غاامات تحددئا الوحارة أو ال  ئ  6( من المادة )1الم اوص عل  ا بالب د ) تتضمن القاارات الم تم  للحوام  .1

ال ،سننب ااتانناوننه على الشننااات ورؤسننا  وأعضننا  مجالر اإلدارات ومدياي ا ومدققي ،سننابات ا في ،ال 

 مخالف  تلك القاارات بح ث ال تليد الغاام  على عشاة مالي ن درئم.

( من ئذا القانون بشنننننننان ت ت م 339( من ئذه المادة أ،كاظ المادة )1الب د )تطبق على الغاامات المشنننننننار إل  ا ب .2

 التاالح.  

 

 (8المادة )

 مفهوم الشركة

 

ست دل تحق ق الابح،  .1 شارك ال م  م في مشاوع اقتاادي ي شاا  عقد يلتلظ بمقتضاه شخاان أو أا ا بان ي ال

 المشاوع من ربح أو اسارة.وذلك بتقديم ،ا  من مال أو عمل، واقتساظ ما ي شا عن ئذا 

شمل المشاوع االقتاادي في ،كم الب د ) .2 شاط تجاري أو مالي أو و اعي أو حراعي أو 1ي ( من ئذه المادة ال ن

 عقاري ، أو غ ا ذلك من أوجه ال شاط االقتاادي.



ً 1اسنننت  ا  من الب د ) .3 أل،كاظ  ( من ئذه المادة يجوح أن تتسنننر الشننناا  أو أن تكون مملوا  من شنننخص وا،د وفقا

 ئذا القانون.

 

 (9المادة )

 أشكال الشركات

 

 . يجب أن تتخذ الشاا  أ،د األشكال اآلت  :1

 شاا  التضامــن. .أ

 شاا  التوو   البس ط ..ب

 الشاا  ذات المستول   المحدودة. .ج

 شاا  المسائم  العام . .د

 شاا  المسائم  الخاو .  .ه

الب د السننابق تعتبا باطل  ويكون األشننخاص الذين تعاقدوا باسننم ا . ال شنناا  ال تتخذ أ،د األشننكال المشننار إل  ا في 2

 مستول ن شخا اً وبالتضامن عن االلتلامات ال اشئ  عن ئذا التعاقد.

. ال شاا  تُتسر في الدول  تحمل ج س ت ا، ولكن ال يستتبق ذلك بالضاورة تمتق الشاا  بالحقوم المقاورة على 3

 المواط  ن.

 

 الفصل الثاني

 الشركة وإدارتهاتأسيس 

 (10المادة )

 نسبة المساهمة الوطنية

 

ف ما عدا شنننناا  التضننننامن والتوونننن   البسنننن ط  التي يجب أن يكون جم ق الشننننااا  المتضننننام  ن في أي م  ا من  .1

المواط  ن يجب أن يكون في ال شااــ  تتسـر في الدول  شايــك أو أا ــا من المواط  ــن ال تقــل ،اته عن 

 بالمائ  من رأس مال الشاا . وا،د وامس ن

( من ئذه المادة لمجلر الوحرا  ب ا  على اقتااح من الوحيا بالت سننننن ق مق السنننننلطات 1اسنننننت  ا  من أ،كاظ الب د ) .2

 المختا  أن يادر قااراً يحدد ف ه فئ  األنشط  التي يقتاا ملاولت ا على مواط ي الدول .

         يقق بننناطالً أي ت ننناحل عن ملك ننن  أيننن  ،اننننننننن  لشنننننناينننك من شننننننننناننننه أن يتدي إلى اإلاالل بنننال سننننننبننن                                .3

 ( من ئذه المادة.2،1)المحددة وفقاً للب دين 

 

 (11المادة )

 مزاولة النشاط 

 

بل ال شنناط الذي سننتمارسننه في الدول  ق يجب على الشنناا  أن تحاننل على ااف  الموافقات والتااا ص التي يتطلب ا .1

 البد  في ممارس  نشاط ا.

 ، ويجوح ل ا أن تباشا نشاط ا اارجيجب على الشاا  المتسس  داال الدول  أن تباشا أنشطت ا الائ س   في الدول  .2

 .الدول  إذا نص عقد تاس س ا على ذلك

الاقاب  الشاع   الداال   والمااقب الشاعي يادر مجلر الوحرا  قااراً يحدد ف ه تشك ل ومتئالت أعضا  لجان  .3

للشننااات المتسننسنن  داال الدول  التي تباشننا أنشننطت ا وفق أ،كاظ الشننايع  اإلسننالم   ويحدد القاار ضننوابط عمل 

تلك اللجان، وعلى ئذه الشااات بعد تاس س ا وقبل مباشاة أنشطت ا الحاول على موافق  لجان الاقاب  الشاع   

 الداال  .



لغ ا شننننااات المسننننائم  العام  ملاول  أعمال الماننننارل وأعمال التام ن، اما ال يجوح لغ ا شننننااات  ال يجوح .4

 المسائم  است مار األموال لحساب الغ ا.

 

 (12المادة )

 اسم الشركة

 

يخالف ال تاظ العاظ للدول ، وأن يكون االسنننننم متبوعاً بالشنننننكل القانوني  يكون للشننننناا  اسنننننم تجاري ويجب أن ال .1

 للشاا ، وال يجوح تسج ل أي شاا  باسم سبق تسج له في الدول  أو باسم مشابه إلى درج  تتدي إلى اللبر.

ه للشاا  بموجب قاار ااص وادر من الجمع   العموم   وما في ،كم ا تغ  ا اسم ا إلى اسم آاا توافق عل  .2

السلط  المختا  ويكون مقبوالً لدى المسجل، وال يتاتب على تغ  ا اسم الشاا  مساس بحقوق ا أو التلامات ا أو 

باإلجاا ات القانون   التي اتخذت ا أو تم اتخاذئا ضدئا، اما تستما أي  إجاا ات قانون   سبق اتخاذئا أو تم البد  

 لمعدل.باتخاذئا من قبل الشاا  أو ضدئا باسم الشاا  ا

 

 (13المادة )

 عنوان الشركة ومراسالتها

 

 يجب أن يكون لكل شاا  ع وان مسجل في الدول  تاسل إل ه اإلاطارات والمااسالت. .1

يجب أن تكون جم ق العقود والمخالاات والمااسالت ونماذج الطلبات التي تادرئا الشاا  تحمل اسم ا وشكل ا  .2

إضاف  مقدار رأس مال ا إلى تلك الب انات وجب ب ان مقدار المدفوع من  القانوني ورقم تسج ل ا وع وان ا، وإذا تم

 رأس المال.

 إذا اانت الشاا  تحت التاف   وجب أن يُذاا ذلك في األورام التي تادر ع  ا. .3

 

 (14المادة )

 كتابة العقد

 

 اان كاتب العدل، وإالاليجب أن يكون عقد تاس ر الشاا  وال تعديل يطاأ عل ه محاراً باللغ  العاب   وموثقاً أماظ  .1

محاراً بلغ  أج ب   باإلضاف  إلى اللغ  العاب   فتكون ال سخ  العاب   ئي العقد أو التعديل باطالً، فإذا اان العقد 

 المعتمدة والمعمول ب ا بالدول .

ااا  التمسك بالبطالن ال اشئ عن عدظ اتاب  العقد أو التعديل أو عدظ التوث ق في مواج   بعض م البع ، يجوح للش .2

 لكن ال يجوح ل م اال،تجاج به تجاه الغ ا.

ً اتالحكم بو اورة إذا ،كم ببطالن الشاا  ب ا  على طلب أ،د الشااا  فال يحدث البطالن أثاه إال من وقت  .3  .ا

 

 (15المادة )

 الشركة لدى السلطة المختصة قيد عقد

 

 يجب ق د عقد الشاا ، وال تعديل يطاأ عل ه بالسجل التجاري لدى السلط  المختا  ل كون العقد نافذاً. .1

( من ئذه المادة، اان غ ا نافذ في مواج   الغ ا، وإذا اقتاننا عدظ 1إذا لم يسننجل العقد على ال حو المذاور بالب د ) .2

 الب انات الواجب تسج ل ا، اانت ئذه الب انات و،دئا غ ا نافذة في مواج   الغ ا.الق د على ب ان أو أا ا من 

( امس  عشا يوظ عمل ع د ،دوث أي تعديل أو 15إاطار السلط  المختا  والمسجل اتاب ً االل ) اتعلى الشاا  .3

 نوني.ااا  ف  ا أو شكل ا القاتغ  ا في الب انات المق دة للشاا  بما في ذلك اسم ا أو ع وان ا أو رأسمال ا أو عدد الش



بالتضامن عن تعوي  الضار الذي يا ب  –،سب األ،وال –يسال مدياو الشاا  أو أعضا  مجلر إدارت ا  .4

 الشاا  أو الشااا  أو الغ ا بسبب عدظ ق د العقد أو أي  تعديالت تطاأ عل ه بالسجل التجاري لدى السلط  المختا .

 (16المادة )

 الشركةإثبات الغير لعقد 

اما يجوح له أن يتمسك بوجود الشاا   يجوح للغ ا إثبات عقد الشاا  أو أي تعديل يطاأ عل ه بكاف  طام اإلثبات، .1

 أو ببطالن ا في مواج   الشااا .

إذا ،كم ببطالن الشاا  ب ا  على طلب الغ ا، اعتبات اان لم تكن بال سب  له، ويكون األشخاص الذين تعاقدوا معه  .2

 مستول ن مستول   شخا   وبالتضامن عن االلتلامات ال اشئ  عن ئذا العقد. باسم الشاا 

في جم ق األ،وال التي يحكم ف  ا ببطالن الشاا ، تتبق في تاف   الشاا  وفي تسوي  ،قوم الشااا  بعض م قبل  .3

 الشاا . قبل بع  شاوط العقد، وال يجوح لمدي ي الشاا  أن يطلبوا البطالن أو يتمسكوا به للتخلص من ديون م

 

 (17المادة )

 طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

 

 ا.مئا،دأو إيتكون رأس مال الشاا  من الحاص ال قدي  والحاص الع     مقدرة الق م   .1

وال يجوح أن تكون ،ا  الشايك ما يتمتق به  . ال يجوح أن تكون ،ا  الشايك عمالً إال إذا اان الشايك متضام اً ،2

 من سمع  أو نفوذ.

 

 (18المادة )

 قواعد تقديم الحصة بالشركة

 

إذا اانت ،ا  الشايك ،ق ملك   أو أي ،ق ع  ي آاا انتقلت ملك ته إلى الشاا ، اان الشايك مستوالً وفقاً للقواعد  .1

المعمول ب ا في شان عقد الب ق ف ما يتعلق ب قل الملك   وضمان الحا  في ،ال  ال الك أو االستحقام أو ظ ور ع ب 

 أو نقص ف  ا، ما لم يتفق على غ ا ذلك. 

ت الحا  واردة على مجاد االنتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول ب ا في شان عقد اإليجار على األمور إذا اان .2

 ( من ئذه المادة، ما لم يتفق على غ ا ذلك.1المذاورة في الب د )

ً له على الغ ا أو غ ا ذلك من الحقوم المع وي ، فال تباأ ذمته قبل الشاا  إال .3  إذا تضم ت ،ا  الشايك ديونا

باقتضا  تلك الديون، ويسال عالوة على ذلك عن تعوي  الضار الذي يا ب الشاا  إذا لم تول ئذه الديون ع د 

 ،لول أجل ا.

مق مااعاة ما نص عل ه قانون ،قوم المتلف والحقوم المجاورة وقانون ت ت م و،ماي  الملك   الا اع   لباا ات   .4

ت ،ا  الشايك عمله، فكل اسب ي تج عن ئذا العمل يكون من ،ق االاتااع والاسوظ وال ماذج الا اع  ، إذا اان

 ذلك.الشاا  ما لم يكن الشايك قد ،ال على ئذا الكسب من ،ق باا ة ااتااع، إال إذا اتفق على االل 

 

 (19المادة )

 اإلخالل بتقديم الحصة بالشركة

 

إذا تع د الشايك بان يقدظ ،اته بالشاا  مبلغاً من ال قود، ولم يقدظ ئذا المبلغ أو اانت الحا  ديوناً على الغ ا لم  .1

 .أي  التلامات تتاتب في مقابل ،اته في الشاا يتم سدادئا، اان الشايك مسئوالً في مواج   الشاا  عن 

 ن ق م  المال أو الحا  التي شارك ب ا فعالً في ئذه ب إن وجد يُسال الشايك في مواج   الشاا  عن أي فام  .2

الشاا  وق م  المال أو الحا  األاـاى المب  ـ  في سجل الشااا  والتي اان من الُمتع ن عل ه تقديم ا وفقاً أل،كاظ 

 ئذا القانون.

 



 (20المادة )

 التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

 

يقتضي ،قه من ،ا  مدي ه في رأس مال الشاا ، وإنما يجوح له أن ال يجوح للدائن أل،د الشااا  بالشاا  أن  .1

يقتضي ،قه من نا ب مدي ه في األرباح، فإذا انقضت الشاا  انتقل ،ق الدائن إلى ال ا ب الذي يتول إلى مدي ه 

 بعد انت ا  التاف  .

( من ئذه المادة، 1إل  ا في الب د )إذا اانت ،ا  الشايك بالشاا  مم ل  باس م، اان لدائ ه فضال عن الحقوم المشار  .2

 أن يق م دعوى أماظ المحكم  المختا  لب ق ئذه األس م ل قتضي ،قه من ،ا ل  الب ق.

 

 (21المادة )

 الشخصية االعتباريـة للشركـة

 

تكتسب الشاا  اعتباراً من تاريخ ق دئا بالسجل التجاري لدي السلط  المختا  شخا   اعتباري  وفقاً أل،كاظ ئذا  .1

 القانون والقاارات الاادرة بموجبه. 

لمتسس ن وتلتلظ الشاا  بتاافات ا ،يكون للشاا  االل فتاة التاس ر شخا   اعتباري  بالقدر الالحظ لتاس س ا .2

 ت ومتطلبات التاس ر في تلك الفتاة بشاط تماظ تاس س ا وفقا أل،كاظ ئذا القانون.ف ما يتعلق بإجاا ا

تعتبا الشاا  ع د ،ل ا في ما،ل  التاف  ، وتحتفظ االل مدة التاف   بالشخا   االعتباري  بالقدر الالحظ ألعمال  .3

  .التاف  ، ويجب أن يضال إلى اسم الشاا  عبارة "تحت التاف  " مكتوب  بطايق  واضح

 ع  ا. مستقل وذم  مال    اعتباري تتمتق الشااات التابع  للشاا  القابض  بشخا    .4

 

 (22المادة )

 واجبات المفوض بإدارة الشركة

 

يجب على المفوض بإدارة الشاا  أن يحافظ على ،قوق ا، وأن يبذل ع اي  الشخص الحايص وعل ه أن يقوظ بجم ق 

 والاال، ات المم و،  له بموجب تفوي  يادر من الشاا  ب ذا الشان.التاافات التي تتفق مق غاض الشاا  

 

 (23المادة )

 مسؤولية الشركة عن األعمال الصادرة عن مفوضها

تلتلظ الشنناا  باي عمل أو تاننال يانندر عن الج   المفوضنن  بإدارة الشنناا  أث ا  ممارسننت ا ألعمال اإلدارة على 

الوجه المعتاد، اما تلتلظ الشننناا  باي تانننال يجايه أ،د موظف  ا أو واالئ ا متى  اان يملك التانننال ن اب  ع  ا، 

 واعتمد الغ ا على ذلك في تعامله مق الشاا .

 

 (24المادة )   

 اإلعفاء من المسؤولية

 

مق مااعاة أ،كاظ ئذا القانون، يقق باطالً أي نص ياد في عقد الشاا  أو نتام ا األساسي يسمح ل ا أو ألي من 

شااات ا التابع  بالموافق  على إعفا  أي شخص من أي  مستول   شخا   يتحمل ا بافته مستوالً ،ال اً أو سابقاً في 

 الشاا .

 

 ( 25المادة )

 حماية المتعامل مع الشركة
 



الج   المفوضننن  باإلدارة لم  اه المتعامل مع ا، اسنننت اداً إلى أنتجتتمسنننك بعدظ مسنننتول ت ا ال يجوح للشننناا  أن  .1

تع ن على الوجه الذي يتطلبه ئذا القانون أو نتاظ الشاا ، طالما اانت تاافات ئذه الج   في الحدود المعتادة 

 ا في الشااات التي تمارس نوع ال شاط التي تقوظ به الشاا .بال سب  لمن اان في م ل وضع 

يشننننتاط لحماي  المتعامل مق الشنننناا  أن يكون ،سننننن ال   ، وال يعتبا ،سننننن ال    من يعلم بالفعل أو اان في  .2

   المااد التمسك به في مواج أو في العمل الشاا  باوجه ال قص في التاالعالقته بمقدوره أن يعلم بحسب 

 الشاا .

 

 (26المادة )

 السجالت المحاسبية 

 

يجب على ال شاا  اال،تفاظ بسجالت محاسب   لتوض ح معامالت ا بح ث تكشف بدق  في أي وقت عن الوضق  .1

 المالي للشاا  وتمكن الشااا  أو المسائم ن من التااد من أن مسك ،سابات الشاا  يتم وفقاً أل،كاظ ئذا القانون.

( امر سن وات من 5بسنجالت ا المحاسنب   في ماالئا الائ سني لمدة ال تقل عن )يجب على ال شناا  اال،تفاظ  .2

 تاريخ انت ا  الس   المال   للشاا .

يجوح للشنننناا  اال،تفاظ ب سننننخ  الكتاون   ألوننننول أي من الوثائق والمسننننت دات المحفوظ  والمودع  لدي ا وفقاً  .3

 للضوابط التي يادر ب ا قاار من الوحيا.

 

 (27المادة )

 حسابات الشركة

 

يجب أن يكون لكل شاا  مسائم  أو ذات مستول   محدودة مدقق أو أا ا يتولى تدق ق ،سابات الشاا  ال س  ،   .1

 اما يجوح لباقي الشااات األااى أن تع ن مدققاً للحسابات وفقاً أل،كاظ ئذا القانون.

 ب األرباح والخسائا.تلتلظ الشاا  بإعداد ،سابات مال   س وي  تشمل اشف الم لان   و ،سا .2

تُطبق الشاا  المعاي ا واألسر المحاسب   الدول   ع د إعداد ،سابات ا الما،ل   والس وي ، بح ث تعطي وورة  .3

 واضح  ودق ق  عن أرباح واسائا الشاا .

ً على نسخ  من آاا  .4 لكل مسائم أو شايك في أي  شاا  ب اً  على طلب مكتوب مقدظ م ه إل  ا الحاول مجانا

ات مدقق  وآاا تقايا لمدقق ،سابات ا ونسخ  من ،سابات المجموع  إذا اانت شاا  قابض ، وعلى الشاا  ،ساب

 ( عشاة أياظ من تاريخ تقديمه.10االستجاب  ل ذا الطلب االل )

 

 (28المادة )

 السنة المالية للشركة

 

( ثمان   18المال   األولى للشنناا  )يكون لكل شنناا  سنن   مال   تحدد في نتام ا األسنناسنني، على أال تجاوح السنن    .1

 ( ست  أش ا يبدأ ا،تساب ا من تاريخ ق دئا بالسجل التجاري لدى السلط  المختا .6عشا ش ااً وأال  تقل عن )

تعتبا السننن وات المال   الال،ق  فتاات متتال  ، مد ة ال م  ا اث ا عشنننا شننن ااً تبدأ مباشننناة بعد انت ا  السننن   المال    .2

 السابق  ل ا.

 

 (92المادة )

 توزيع األرباح والخسائر

 



إذا لم يع ن عقد الشاا  ال سب  المقارة للشايك في األرباح أو الخسائا، اان نا به م  ا ب سب  ،اته في رأس  .1

المال، وإذا اقتاا العقد على ال سب  المقارة للشايك في الابح اان نا به في الخسارة معادالً ل ا به في الابح 

 والعكر وح ح.

إذا اانت ،ا  الشايك مقاورة على عمله، ف جب أن يع ن في عقد الشاا  نا به في الابح أو في الخسارة، فإذا  .2

قدظ الشايك فضالً عن عمله ،ا  نقدي  أو ع     اان له نا ب في الابح أو في الخسارة عن ،اته بالعمل ونا ب 

 آاا عن ،اته ال قدي  أو الع    .

ى ،امان أ،د الشااا  من الابح أو إعفائه من الخسارة، أو ،اوله على فائدة ثابت  عن إذا اتفق في عقد الشاا  عل .3

 ،اته في الشاا   اان العقد باطال.

يجوح االتفام على إعفا  الشايك الذي لم يقدظ غ ا عمله من االشتااك في الخسارة بشاط أال يكون قد تقار له أجا  .4

 عن عمله.

 

 (30المادة )

 توزيع األرباح 

 

يجوح توحيق أرباح ووري  على الشااا  أو المسائم ن ويكون مجلر اإلدارة أو من يقوظ مقامه مستوالً قبل  ال .1

 المسائم ن أو الشااا  ودائ ي الشاا  عن ئذا اإلجاا .

 مإذا قامت الشاا  باي توحيق لألرباح االفاً أل،كاظ ئذا القانون والقاارات الاادرة بموجبه، التلظ الشايك أو المسائ .2

بإعادة ما تسلمه بالمخالف  لتلك األ،كاظ، ويجوح لدائ ي الشاا  مطالب  ال شايك أو مسائم باد ما قبضه م  ا ولو 

 اان ،سن ال   .

 من األرباح الحق ق   التي قبضوئا ولو م  ت الشاا  بخسارة في الس وات التال  . ال يحاظ الشااا  أو المسائم ن .3

 

 (31المادة )

 الماليةإصدار األوراق 

 

( من ئذا القانون، ال يجوح لغ ا الشنناا  المسننائم  إونندار أسنن م أو سنن دات أو وننكوك 4مق مااعاة ما ورد بالمادة )

 قابل  للتداول.

 

 (32المادة )

 عرض األوراق المالية في اكتتاب عام 

 

شاا  المسائم  العام  الق اظ بعاض أي  أورام مال   في ااتتاب  عاظ، وفي جم ق األ،وال ال ال يجوح ألي  شاا  غ ا 

يجوح ألي  شنناا  أو ج   أو شننخص طب عي أو اعتباري متسننر أو مسننجل داال الدول  أو بالم اطق الحاة أو اارج 

 الدول  نشا أي  إعالنات في الدول  تتضمن الدعوة لالاتتاب العاظ في أورام مال   قبل الحاول على موافق  ال  ئ .

 

 الفصل الثالث

 مسجل الشركات

 (33لمادة )ا

 تنظيم أعمال المسجل

 

 يادر الوحيا بالت س ق مق السلط  المختا  الئح  لت ت م أعمال المسجل.   

 



 (34المادة )

 اإلشراف على سجل األسماء التجارية

يختص المسنننجل، باإلضننناف  إلى الم اظ التي يكلفهُ ب ا الوحيا، باإلشننناال على سنننجل األسنننما  التجاري  لمختلف  .1

 الشااات المسجل  في أي من اإلمارات ب دل تج ب التكاار ف ما ب   ا.أنواع 

على السلطات المختا  تلويد المسجل باسما  جم ق الشااات واألسما  التجاري  التي يتم تاا ا ا من قبل ا،  .2

 وعل  ا مااجع  المسجل لتج ب تكاار األسما  قبل م ح أي تاا ص جديد.

 

 (35المادة )

 تشابه األسماء التجاريةدور المسجل عند 

 

إذا تب ن للمسجل تشابه في اسمي شاات ن أو أا ا مسجلت ن في الدول  لدرج  تتدي إلى اللبر، اان له أن يادر  .1

قااراً مسبباً يطلب بموجبه  من األطاال المع    اتخاذ الخطوات الالحم  لتغ  ا االسم بما يتدي للوال اللبر وذلك 

يبدأ ا،تساب ا من تاريخ اإلاطار بالقاار، وللمسجل بعد انت ا  المدة المشار إل  ا أن ( ثالث ن يوظ عمل 30االل )

 يادر قااراً آاا بالتغ  ا.

يجوح للشاا  التي سبق ق دئا لدى المسجل أن تطلب م ه إللاظ الشاا  التي تسمت باسم ا أو باسم مشابه له أن تغ ا  .2

وجبه  من الشاا  اتخاذ الخطوات الالحم  لتغ  ا االسم وذلك االل وللمسجل أن يادر قااراً مسبباً يطلب بم اسم ا،

( ثالث ن يوظ عمل يبدأ ا،تساب ا من تاريخ اإلاطار بالقاار، وللمسجل بعد انت ا  المدة المشار إل  ا أن يادر 30)

 االسم التجاري للشاا . قااراً آاا بتغ  ا

فإذا رف  امس  عشا يوظ عمل من تاريخ اإلاطار بالقاار، ( 15يجوح التتلم من قاار المسجل أماظ الوحيا االل ) .3

جاح لذوي الشان الطعن في تلك القاارات  من تاريخ تقديمه، ( امس  عشا يوظ عمل15التتلم أو لم يبت ف ه االل )

 ( ثالث ن يوظ من تاريخ الاف  أو فوات تلك المدة بحسب األ،وال.30أماظ المحكم  المختا  وذلك االل )

 

 (36)المادة 

 احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

 

 ياتي:يادر الوحيا قااراً يحدد ف ه ما 

 المدة اللم    التي يجب على المسجل اال،تفاظ االل ا بالمست دات بح ث يجوح إتالف ا بعد ماور ئذه المدة. .1

ً ل ، ويتضمن القااروغ ائا ت ت م تقديم المست دات للمسجل عن طايق وسائل االتاال اإللكتاون   .2 ضمان أ،كاما

 المسجل وتلك المحتفظ ب ا لدى السلط  المختا . ىاالرتباط الفع ال ب ن السجالت المحتفظ ب ا لد

 

 (37المادة )

 االطالع على السجالت التي يحتفظ بها المسجل 

 

 مق مااعاة أ،كاظ ئذا القانون يجوح لذوي الشان أن يطلبوا من المسجل ما ياتي: 

 الواردة في السجالت التي يحتفظ ب ا المسجل.وورة من الب انات  .1

 ش ادة من المسجل أو من السلط  المختا  تتضمن بع  الب انات الواردة في تلك السجالت. .2

 

 (38المادة )

 الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

 



ياننندر مجلر الوحرا  ب ا  على اقتااح الوحيا وبالت سننن ق مق وحارة المال   قااراً بالاسنننوظ الواجب على الشنننااات 

 إطار ت ف ذ أ،كاظ ئذا القانون. وال  ئ  فيأداؤئا عن األعمال التي تقوظ ب ا الوحارة 

 

 البـاب الثانـي

 شركات األشخاص

 الفصل األول

 شركة التضامن

 (39المادة )

 تعريـــف الشركة
 

شنناا  التضننامن ئي الشنناا  التي تتكون من شننايك ن أو أا ا من األشننخاص الطب ع  ن يكونون مسننئول ن شننخانن اً 

 وبالتضامن في جم ق أموال م عن التلامات الشاا .

 

 (40المادة )

 صفة الشركاء
 

إش ار  باسم الشاا ، ويتاتب على يكتسب الشايك المتضامن وف  التاجا، ويعتبا ملاوالً لألعمال التجاري  ب فسه 

 إفالس شاا  التضامن إش ار إفالس جم ق الشااا  بقوة القانون.

 

 (41المادة )

 اسم الشركة

 

يتكون اسم شاا  التضامن من اسم وا،د أو أا ا من الشااا  مق إضاف  الم  )وشاااه( أو ما يف د ئذا المع ى على  .1

ويجوح باإلضننناف  إلى ذلك، أن يكون للشننناا  اسنننم تجاري ااص ب ا، أن ي ت ي االسنننم بعبارة "شننناا  تضنننامن"، 

 شايط  أن يقان باسم ا الذي سجلت به.

سم شاا  التضامن اسم شخص غ ا شايك ف  ا مق علمه بذلك اان مستوالً بالتضامن عن التلامات  .2 إذا ذاا في ا

 الشاا  في مواج   أي شخص تعامل مع ا بحسن ن  .

 

 (42المادة )

 كـةعقـد الشر

 

 يجب أن يشتمل عقد تاس ر شاا  التضامن بوجه ااص على الب انات اآلت  : .1

 االسم الكامل لكل شايك وج س ته وتاريخ م الده ومحل إقامته. .أ

 اسم الشاا  وع وان ا واسم ا التجاري إن وجد والغاض من إنشائ ا. .ب

 ماال الشاا  الائ ر وفاوع ا إن وجدت. .ج

 والق م  المقدرة ل ا وا ف   تقديائا وم عاد استحقاق ا.رأس مال الشاا  و،اص ال شايك  .د

 بد  الشاا  ون ايت ا إن وجدت. .ه

 ا ف   إدارة الشاا  مق ب ان أسما  األشخاص الذين ل م ،ق التوق ق ن اب  عن الشاا  ومدى وال، ات م. .و

 بد  الس   المال   ون ايت ا.  .ح

 نسب  توحيق األرباح والخسائا. .ح

 في الشاا  إن وجدت.شاوط الت احل عن الحاص  .ط



 ومحل اإلقام  والاال،  . إذا تضمن عقد تاس ر الشاا  اسم المديا أو المدياين، ف جب ب ان االسم الكامل والج س   .2

 

 (43المادة )

 إجراءات التأسيس   

 

 يتم تاس ر وتسج ل شاا  التضامن على ال حو اآلتي:  

لتاس ر الشاا ، وتضق نموذجاً لطلب التاس ر وفق أ،كاظ ئذا تحدد السلط  المختا  الب انات والمست دات الالحم   .1

 القانون.

 يُقد ظ طلب التاس ر إلى السلط  المختا  مشفوعاً بالمست دات الالحم  إلجاا ات التاا ص والق د. .2

لسلط  المختا  مقد ظ الطلب باستكمال ما تاى ضاورة تقديمه من ب انات ومست دات أو إجاائه من تعديالت تكلف ا .3

 لى عقد الشاا  بما يجعله متفقاً وأ،كاظ ئذا القانون والقاارات الاادرة بموجبه.ع

شاا  االل مدة أقاائا ) .4 س ر ال سلط  المختا  قاارئا في طلب تا امس  أياظ عمل من تاريخ تقديم  (5تُادر ال

كون طلب يجب أن يالطلب أو اسننننننت فا  الب انات والمسننننننت دات أو إجاا  التعديالت التي طلبت ا، وفي ،ال رف  ال

 الاف  مسبباً. 

( من ئذه المادة دون أن تبت  ف ه، 4إذا رفضنننت السنننلط  المختاننن  الطلب أو انقضنننت المدة المشنننار إل  ا في الب د ) .5

( امسنن  عشننا يوظ عمل، 15جاح لمقدظ الطلب التتلم أماظ المديا العاظ للسننلط  المختانن  أو من يقوظ مقامه االل )

عشننننننا يوظ عمل من تاريخ تقديمه جاح له الطعن عل ه لدى  ( امسننننننن 15يبت ف ه االل )فإذا رف  التتلم أو لم 

ً 30المحكم  المختا  االل )  من تاريخ إاطاره بالاف  أو فوات تلك المدة ،سب األ،وال. ( ثالث ن يوما

اانن  رإذا تمت الموافق  على طلب تاسنن ر الشنناا  قامت السننلط  المختانن  بق دئا في السننجل التجاري وبإونندار  .6

 تجاري  ل ا.

( امس  أياظ عمل من تاريخ إودار الااا  التجاري  بتلويد المسجل ب سخ  عن الااا  5تقوظ الشاا  االل ) .7

 وفق الضوابط التي يضع ا الوحيا ب ذا الشان.التجاري  للشاا  وعقد تاس س ا ل قوظ بال شا 

 

 (44المادة )

 البيانات والمستندات الواجب االحتفاظ بها

 

 شاا  التضامن في ماالئا الائ سي بما ياتي: تحتفظ

 سجل يتضمن أسما  وع اوين الشااا . .1

 نسخ  من عقد تاس ر الشاا  وأي  تعديالت عل ه. .2

 ب ان بالمبالغ ال قدي  وطب ع  وق م  أي  أوول سائم ف  ا ال شايك وتواريخ تلك المسائمات. .3

  أ،كاظ ئذا القانون والقاارات الم فذة له.أي  ب انات أو مست دات أو سجالت أااى مفاوض  بموجب  .4

 

 (54المادة )

 إدارة الشركة 

 

تكون إدارة الشاا  لجم ق الشااا  ويعتبا ال شايك في شاا  التضامن وا الً للشاا  ولباقي الشااا  ف ما يتعلق  .1

ا أو إلى شخص غ  إذا ُع د ب ا بمقتضى عقد تاس ر الشاا  أو عقد مستقل إلى شايك أو أا ا باعمال الشاا  إال

 شايك.

ال يجوح للشننننننايك غ ا المديا التدال في أعمال اإلدارة إال إذا اتفق على االل ذلك، ومق ذلك يجوح له أن يطلب  .2

 لمديائا.إبدا  المال،تات االطالع على أعمال الشاا  وفحص دفاتائا ووثائق ا و

 تفق في عقد الشاا  على غ ا ذلك.تادر القاارات المتعلق  باعمال الشاا  بإجماع الشااا ، ما لم ي .3



 

 (64المادة )

 األعمال المنافسة لنشاط الشركة
 

ال يجوح للشايك المتضامن بغ ا موافق  اتاب   من باقي الشااا  أن يمارس لحسابه أو لحساب الغ ا نشاطاً ي افر  .1

ً الشاا  أو أن يكون شايكاً متضام   في شاا  أااى. ا

بممارس  عمل ذي طب ع   ،بق   الشااا  التضامن، دون الحاول على موافق إذا قاظ أي من الشااا  في شاا   .2

 مماثل  وم افس  للشاا ، َوجب عل ه أن يدفق ل ا جم ق األرباح التي ،قق  ا من ذلك العمل.

 

 (74المادة )

 عــزل المدير
 

الشنننااا  اآلااين أو بحكم من إذا اان المديا شنننايكاً ومع   اً في عقد تاسننن ر الشننناا  فال يجوح علله إال بإجماع  .1

 المحكم  المختا .

إذا اان المديا شننايكاً ومع   اً في عقد مسننتقل عن عقد تاسنن ر الشنناا ، أو اان من غ ا الشننااا ، سننواً  اان مع   اً  .2

 في عقد تاس ر الشاا  أو في عقد مستقل، جاح علله بقاار من أغلب   الشااا  أو بحكم من المحكم  المختا .

علننى عننلل المننديا فنني الحننالت ن الم اننوص عل  مننا فنني الب نندين السننابق ن ،ننل الشنناا  مننا لننم ينن ص  ال يتاتننب .3

 العقد على غ ا ذلك.

 

 (48المادة )

 استقالة المديــر

 

إذا اان المديا شايكاً أو اان من غ ا الشااا ، اان له أن يستق ل من اإلدارة بشاط أن يُخطا الشااا  اتاب ً باستقالته 

نفاذئا بست ن يوماً ما لم ي ص عقده على االل ذلك، وإال  اان مستوالً عن التعوي ، وال يتاتب على استقال  قبل موعد 

 المديا ،ل الشاا  ما لم ي ص العقد على االل ذلك.

 

 (49المادة )

 التصــرفــات المحظورة على المدير

 

دي  إال بموافق  جم ق الشننننااا  أو ب ٍص وننننايح في ال يجوح للمديا الق اظ بالتاننننافات التي تُجاوح أعمال اإلدارة العا

 العقد ويساي ئذا الحْتا بافٍ  ااو  على التاافات اآلت  :

 التباعات ما عدا التباعات الاغ اة المعتادة التي يحكم ا العال التجاري. .1

ا يدال في أغااض ا. .2  ب ق عقارات الشاا  إال  إذا اان الب ق مم 

 موجودات الشاا  ولو اان ماا،اً للمديا في عقد تاس ر الشاا  بب ق عقارات ا.إنشا  رئن على عقارات أو على  .3

 افال  التلامات الغ ا. .4

 ب ق متجا الشاا  أو رئ ه أو تاج اه. .5

 

 (50المادة )

 تعاقــد المدير لحسابــه

 



الخاص أو لحسنناب أي من أقاربه ،تى الدرج  ال ان   مق الشنناا  إال بإذن اتابي  يتعاقد لحسننابهال يجوح للمديا أن   .1

 وادر من جم ق الشااا  يادر في ال ،ال  على ،ده.

 ال يجوح للمديا أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشاا  إال  بإذٍن اتابي من جم ق الشااا  يُجد د س وياً. .2

 

 (51المادة )

 مسؤوليــة المديـر   

 

يُسال المديا عن الضار الذي يُا ب الشاا  أو الشااا  أو الغ ا بسبب مخالف  أ،كاظ عقد تاس ر الشاا  أو عقد 

تع   ه أو بسبب ما يادر ع ه من إئمال أو أاطا  في تادي  وظ فته أو إلاالله ببذل ع اي  الشخص الحايص، ويعتبا 

 باطالً ال شاط يقضي بغ ا ذلك.

 

 (52المادة )

 المديرين المتعددينمسؤولية 

 

إذا تعد د المدياون وُ،د د لكل م  م ااتااص مع  ن فال يُسال ال مديا تجاه الشااا  إال عن األعمال التي تدال في  .1

شتُاط أن يقوموا باإلدارة مجتمع ن فال تكون قاارات م وح ح  إال  إذا ودرت  ااتااوه، وإذا تعد د المدياون وا

الشاا ، ومق ذلك يجوح ال ص في عقد التاس ر على الم اوص عل  ا في عقد تاس ر ب   بإجماع اآلرا  أو باألغل

أن لكل مديا أن ي فاد بالق اظ باألعمال العاجل  التي يتاتب على تفويت ا إلحام اسنننائا جسننن م  بالشننناا  أو ضننن اع 

 ربح اب ا عل  ا.

م يُشننتاط أن يعملوا مجتمع ن جاح لكل م  م أن إذا تعد د المدياون ولم يُحد د لكل م  م في العقد ااتانناص ُمع  ن، ول .2

يقوظ بعمل من أعمال اإلدارة على أن يكون لآلااين ،ق االعتااض على العمل قبل إتمامه، وفي ئذه الحال  تكون 

العباة باغلب   آرا  المدياين، فإذا تسنننناوت اآلرا  وجب عاض األما على الشننننااا  للفاننننل ف ه، ويكون قاارئم  

 ن ائ اً.

 .ل ع اي  الشخص الحايص في أعمال مالمدياين المتعددين بذعلى  .3

 

 (53المادة )

 مسؤولية الشركة 

 

تكون شاا  التضامن مستول  في مواج   الغ ا عن تعوي  األضاار ال اتج  عن تاافات أ،د الشااا  التي تتم    

 بموافق  باقي الشااا  أو لدى مباشاة األعمال المعتادة للشاا .

 

 (54المادة )

 الشريك المنضم

 

سابق   شاا  ال شااا  بالتضامن في جم ق أمواله عن التلامات ال شاا  اان مستوالً مق باقي ال شايك إلى ال إذا انضم 

شننايط  ق اظ الشنناا  باإلفانناح له ع  ا مسننبقاً، اما يكون مسننتوالً مق باقي الشننااا  بالتضننامن في جم ق أمواله عن 

 إل  ا، وال اتفام ب ن الشااا  على االل ذلك ال يحتج به في مواج   الغ ا.التلامات الشاا  الال،ق  النضمامه 

 

 (55المادة )

 الشريك المنسحب

 



ما لم ي ص عقد تاس ر الشاا  على االل ذلك، للشايك االنسحاب من شاا  التضامن باالتفام المكتوب مق باقي  .1

لمحكم  المختا  الستادار ،كم باالنسحاب الشااا ، وفي ،ال  عدظ االتفام يجوح للشايك إقام  دعوى أماظ ا

ً على األقل من التاريخ الذي ،دده لالنسحاب،  بشاط إاطار بق   الشااا  بالبايد المسجل بذلك قبل ست ن يوما

 وللشاا  الحق في مطالب  الشايك الم سحب باي تعوي  إذا اان له مقتضى.

 ا في الشنناا  عن الديون وااللتلامات التي تاتبت عل  يبقى الشننايك الم سننحب مسننئوالً بالتضننامن مق بق   الشننااا  .2

 قبل انسحابه م  ا ويعتبا ضام اً ل ا بامواله الشخا   مق باقي الشااا .

ال تباأ ذم  الشايك الم سحب من الشاا  من االلتلامات التي تتحمل ا الشاا  بعد انسحابه، ما لم يقم بق د االنسحاب  .3

ذلك في وح فت ن محل ت ن يوم ت ن تادر إ،دائما باللغ  العاب   ومضي ثالث ن في السجل التجاري واإلعالن عن 

 . اظ اإلجاا  األا ايوماً على إتم

ف جوح للشننننايك اآلاا االل سننننت  أشنننن ا من تاريخ ق د  أ،دئماإذا اانت الشنننناا  مكونه من شننننايك ن وانسننننحب  .4

عوضاً عن الشايك الم سحب وإال اعتبات  االنسحاب في السجل التجاري إداال شايك جديد أو أا ا إلى الشاا 

 الشاا  م حل  ،كماً.

 

 (56المادة )

 التنازل عن الحصص

 

د الواردة في عق وبمااعاة الق ودال يجوح الت احل عن الحانننص في شننناا  التضنننامن إال بموافق  جم ق الشنننااا   .1

الشنناا  وال ياننبح المت احل إل ه شننايكا في الشنناا  إال بعد ق د الت احل لدى السننلط  المختانن  وإاطار المسننجل 

 بذلك.

ال اتفام يقضننني بجواح الت احل عن الحانننص دون أي ق د يعتبا باطالً، ومق ذلك يجوح للشنننايك أن يت احل إلى  .2

 ، وال يكون ل ذا االتفام أثا إال ف ما ب ن الطاف ن المتعاقدين.الغ ا عن الحقوم المتال  بحاته في الشاا 

 

 ( 57المادة )

 حقوق الشريك المتوفى

 

،ا  الشايك المتوفى  ما لم يتفق الشااا  على االل ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشااا  الباق ن عن

 تاريخ وفاة الشايك أي التاريخ ن أسبق.دي اً مستحقاً اعتباراً من تاريخ ،ل شاا  التضامن أو من 

  

 (58المادة )

 معامالت الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها 

 

تبقى التلامات و،قوم الشااا  في شاا  التضامن قائم  إذا استمات الشاا  بعد انت ا  مدت ا أو انت ا  الغاض  .1

 الذي أُنشئت من أجله.

تعديل عقد تاس ر الشاا  أو تقايا ،ل ا، امل مق شايك متضامن أو أا ا بعد إذا استما الغ ا ،سن ال    بالتع .2

معتقداً بقا  الشاا ، اان ئذا الشايك مستوالً تجاه الغ ا قبل تعديل عقدئا أو تقايا ،ل ا، ويعتبا نشا إعالن في 

اا  التضامن تعاملوا مق ش وح فت ن يوم ت ن محل ت ن تادر إ،دائما باللغ  العاب  ، إاطاراً ااف اً لألشخاص الذين

 قبل تاريخ ،ل ا أو قبل اإلعالن عن تعديل عقدئا.

 

 (59المادة )

 االلتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

 

 دون إاالل با،كاظ عقد تاس ر شاا  التضامن يتع ن مااعاة ما ياتي:



التلاظ الشاا  بسداد أي  مبالغ قاظ الشايك بدفع ا شخا اً ن اب ً عن الشاا  لتمك ن الشاا  من ت ف ـننننذ أعمال ـننننا  .1

 االعت ادي  أو للمحافت  على أوول الشاا  وأنشطت ا.  

التلاظ الشايك بتعوي  الشاا  عن أي  م فع  يحال عل  ا من جاا  مباشاته عمالً يتعلق بالشاا  أو استخدامه  .2

 أمالا ا أو اسم ا أو عالمات ا التجاري  دون موافقت ا.

 

 (60المادة )

 التنفيذ على أموال الشريك

 

ال يجوح الت ف ذ على أموال الشايك بسبب التلامات الشاا  إال بعد الحاول على س د ت ف ذي ضد الشاا ، واعذارئا 

 اا  ،ج  على الشايك.بالوفا ، وتعذر است فا  الحق م  ا، ويكون الس د الت ف ذي ضد الش

 

 (61المادة )

 األرباح والخسائر

 

تحدد األرباح والخسائا ونا ب ال شايك في الشاا  ع د ن اي  الس   المال   للشاا  من واقق الم لان   و،ساب  .1

 األرباح والخسائا.

مال بسبب  رأس يعتبا ال شايك دائ اً للشاا  ب ا به في األرباح بمجاد تحديد ئذا ال ا ب، ويكمل ما نقص من  .2

الخسائا من أرباح الس وات التال   ما لم يتفق على غ ا ذلك وف ما عدا ذلك ال يجوح إللاظ الشايك بتكمل  ما نقص 

 من ،اته في رأس مال الشاا  بسبب الخسائا إال بموافقته.

 

 الفصل الثاني

 شركة التوصية البسيطة

 (62المادة )

 تعريف الشركة 

 

ئي الشاا  التي تتكون من شايك متضامن أو أا ا يكونون مستول ن شخا اً وبالتضامن شاا  التوو   البس ط  

شاا   سبون وف  التاجا، ومن شايك موٍص أو أا ا ال يكونون مستول ن عن التلامات ال شاا  ويكت عن التلامات ال

 إال بمقدار ،ات م في رأس المال وال يكتسبون وف  التاجا.

 

 (63المادة )

 وصيصفة الشريك الم

 

 يجوح ألي شخص طب عي أو اعتباري أن يكون شايكاً موو اً في شاا  التوو   البس ط .

 

 (64المادة )

 اسم الشركة   

 

يتكون اسم شاا  التوو   البس ط  من اسم وا،د أو أا ا من الشااا  المتضام  ن مق إضاف  ما يدل على الشكل  .1

 للشاا  اسم تجاري ااص ب ا. القانوني للشاا ، ويجوح باإلضاف  إلى ذلك أن يكون

ال يجوح أن يذاا اسم الشايك المووى في اسم الشاا ، فإذا ذاا مق علمه بذلك اعتبا شايكاً متضام اً بال سب  إلى  .2

 الغ ا ،سن ال   .

 



 (65المادة )

 عقـد الشركـة   

 

شاا  التضامن، مق مااعاة  .1 س ط  جم ق األ،كاظ الخاو  ب شاا  التوو   الب ساي على  األ،كاظ الواردة في ئذا ت

 الفال المتعلق  بالشايك المووي.

شااا  الموو ن فإذا لم يتضمن  .2 شااا  المتضام  ن وال س ط  على ب ان ال شاا  التوو   الب شتمل عقد  يجب أن ي

العقد تحديداً لافات ئتال  الشااا  بالشاا ، اعتبات الشاا  شاا  تضامن وأوبح جم ق الشااا  ف  ا شااا  

 ن.متضام  

 ال يجوح أن تكون ،ا  الشايك المووي عمالً. .3

 

 (66المادة )

 إدارة الشركة 

 

تقتاا إدارة الشاا  على الشااا  المتضام  ن، وتتخذ القاارات بإجماع الشااا  المتضام  ن ما لم ي ص عقد الشاا  

لشننااا  تاسنن سنن ا دون موافق  جم ق اعلى االاتفا  باألغلب   وال يعتد باي تغ  ا في طب ع  عمل الشنناا  أو تعديل عقد 

 المتضام  ن والموو ن.

 

 (67المادة )

  اقتراض الشركة
 

للشايك المتضامن في شاا  التوو   البس ط  جم ق ،قوم ووال، ات الشايك في شاا  التضامن اما يخضق  .1

 لجم ق الشاوط والق ود وااللتلامات المفاوض  على الشايك في شاا  التضامن. 

 أو أي التلاظ آاا يبامه الشايك المتضامن باسم الشاا  أو لحساب ا التلاماً على الشاا .يعتبا القاض  .2

 

 (86المادة )

 حقوق الشريك الموصي
 

 للشايك المووي ما للشايك المتضامن من ،قوم ف ما يتعلق بما ياتي: .1

 إقااض الشاا  والداول في معامالت مع ا شايط  موافق  ااف  الشااا  المتضام  ن. .أ

االطالع والحانننول على نسنننخ أو مسنننتخاجات من دفاتا وسنننجالت الشننناا  في جم ق األوقات، االل  .ب

 ساعات العمل الاسم   للشاا . 

 الحاول على المعلومات الكامل  والدق ق  عن أعمال الشاا  وعلى ب ان رسمي ع  ا.  .ج

غ اه من الشننننااا  أو الغ ا، /أ( من ئذه المادة ب فسننننه أو بوسنننناط  1الق اظ بكل ما ذاا من أعمال بالب د ) .د

 بشاط أال يتاتب على ذلك ضار بالشاا .

ع د تطب ق أ،كاظ ئذه المادة، ال يعتبا الشنننايك المووننني مشنننارااً في إدارة الشننناا  لدى مباشننناته أي عمٍل من  .2

ن ،سنناألعمال الت ت م   الداال   ل ا، وال يكون مسننتوالً مسننتول   تضننام    عن ديون الشنناا  في مواج   الغ ا 

 ال   .

 

 ( 69المادة )

 أعمال اإلدارة 

 



ال يجوح للشننايك الموونني التدال في أعمال اإلدارة المتاننل  بالغ ا وإنما يجوح له أن يطلب وننورة من ،سنناب  .1

األرباح والخسنننائا والم لان   وأن يتحقق من ونننح  ما ورد ب ما باالطالع على دفاتا الشننناا  ووثائق ا ب فسنننه أو 

 الشااا  أو غ ائم بشاط أال يتاتب على ذلك ضار بالشاا .بوا ل ع ه من 

( السننابق اان مسننتوالً في جم ق أمواله عن 1إذا االف الشننايك الموونني الحتا الم اننوص عل ه في الب د رقم ) .2

 االلتلامات التي ت شا عما أجااه من أعمال.

شاا  إذا اانت أعمال اإلدارة التي قاظ يجوح اعتبار الشايك المووي مستوالً في جم ق أمواله عن ال التلامات ال .3

ب ا مما يدعو الغ ا إلى االعتقاد بانه من الشننننااا  المتضننننام  ن، وفي ئذه الحال  تسنننناي على الشننننايك الموونننني 

 األ،كاظ الخاو  بالشااا  المتضام  ن.

ااا  إذا قاظ الشنننننايك المووننننني باعمال اإلدارة المحتورة عل ه ب ا  على تفوي  ونننننايح أو ضنننننم ي من الشننننن .4

 المتضام  ن اان ئتال  الشااا  مستول ن معه بالتضامن عن االلتلامات التي ت شا عن ئذه األعمال.

 

 (70المادة )

 التنازل عن الحصة

 

ال يجوح للشايك المووي أن يت احل عن ،اته في الشاا  إلى الغ ا، ال اً أو جلئ اً إالًّ بموافق  جم ق الشااا ، أو 

وال يابح المت احل إل ه شايكاً في الشاا  إال بعد ق د الت احل لدى السلط  المختا   الشاا بحسب ما ي ص عل ه عقد 

 وإاطار المسجل بذلك.

 الباب الثالث

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 الفصل األول

 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 (71المادة )

 تعريف الشركة 

 

( امس ن 50الشاا  التي ال يقل عدد الشااا  ف  ا عن اث  ن وال يليد على ) الشاا  ذات المستول   المحدودة ئي .1

 شايكاً، وال يسال ال م  م إال بقدر ،اته في رأس المال.

يجوح لشخص وا،د مواطن طب عي أو اعتباري تاس ر وتملك شاا  ذات مستول   محدودة وال يسال مالك رأس  .2

لمال الوارد بعقد تاس س ا، وتساي عل ه أ،كاظ الشاا  ذات المستول   مال الشاا  عن التلامات ا إال بمقدار رأس ا

 المحدودة الواردة في ئذا القانون ف ما ال يتعارض مق طب عت ا.

 

 (27المادة )

 اسم الشركة 

 

على أن أو من اسننم وا،د أو أا ا من الشننااا ، يكون للشنناا  ذات المسننتول   المحدودة اسننم يشننتق من غاضنن ا،  .1

بعبارة "شناا  ذات مسنتول   محدودة"، وااتاناراً بعبارة )ذ.ظ.ظ(، وفي ،ال شناا  الشنخص الوا،د  ي ت ي االسنم

 يجب أن يقتان اسم الشاا  باسم مالك ا وأن تتبعه عبارة شاا  الشخص الوا،د ذات مستول   محدودة.

موال م الخاوننن  وبالتضنننامن ( من ئذه المادة، اانوا مسنننتول ن في أ1،كم الب د ) أو المدياون  –إذا االف المديا  .2

 عن التلامات الشاا ، فضالً عن التعويضات إن اان ل ا مقتضى.

 

 (73المادة )

 عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

 



 ( من ئذا القانون.42،43يتم تاس ر وتسج ل الشاا  ذات المستول   المحدودة على ال حو المب ن في المادت ن )

 

 (74المادة )

 سجل الشركاء بالشركة

 

 على الشاا  أن تعد بماالئا سجالً ااواً للشااا  يشمل ما ياتي: .1

االسننننم الكامل لكل شننننايك وج سنننن ته وتاريخ م الده ومحل إقامته وع وان الماال الائ ر في ،ال الشننننخص  .أ

 االعتباري.

 المعامالت التي تجاي على الحاص مق ب ان تواريخ ا. .ب

ب اناته ويكون للشننااا  ولكل ذي ماننلح  ،ق االطالع يكون مدياو الشنناا  مسننتول ن عن ئذا السننجل ووننح   .2

 على ئذا السجل.

تاسل الشاا  إلى السلط  المختا  والمسجل في ش ا ي ايا من ال س   الب انات المدون  في سجل الشااا  مق  .3

 التغ  اات التي طاأت عل  ا االل الس   المال   السابق .

 

 (75المادة )

 زيادة عدد الشركاء بالشركة

 

( من ئذا القانون وجب على 71حاد عدد الشننااا  في أي وقت بعد تاسنن ر الشنناا  على الحد المقار بالمادة ) إذا .1

( ثالث ن يوماً من تاريخ ،اننننول تلك 30المديا أو المدياين ،سننننب األ،وال إاطار السننننلط  المختانننن  االل )

 الليادة.

 بات يجب على الشاا  تاح ح وضع ا االل ف ما عدا انتقال ملك   ،ا  الشايك بطايق اإلرث أو بحكم قضائي .2

ثالث  أش ا من تاريخ اإلاطار، ويجوح للسلط  المختا  مد ئذه المدة ل الث  أش ا أااى، وإال اُعتبات الشاا  

م قض  ، ويكون الشااا  ف  ا مستول ن باف  شخا   في أموال م وبالتضامن ف ما ب   م عن الديون وااللتلامات 

   من تاريخ حيادة عدد الشااا .المتاتب  على الشاا

 ( من ئذه المادة الشااا  الذين ي بت عدظ علم م بتلك الليادة أو اعتااض م عل  ا.2يست  ى من أ،كاظ الب د ) .3

 

 (76المادة )

 رأس المال الشركة

 

يكون للشننناا  رأسنننمال ااًل لتحق ق الغاض من تاسننن سننن ا ويتكون من ،انننص متسننناوي  الق م ، ويجوح لمجلر  .1

الوحرا  ب ا  على اقتااح من الوحيا بالت سننن ق مق السنننلطات المختاننن  أن ياننندر قااراً يحدد ف ه ،داً أدنى لاأس 

 مال الشاا .

  .تكون الحاص نقدي  وع     أو إ،دائما ويتم الوفا  ب ا اامل  ع د التاس ر .2

شاا  بعد تقديم  تودع الحاص ال قدي  في أ،د الماارل العامل  بالدول  وال يجوح للماال أداؤئا .3 إال لمدياي ال

 ما ي بت ق د الشاا  لدى السلط  المختا  وفي ،دود ما ئو مقار في عقد تع   ه.

 

 (77المادة )

 حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

 

تكون ،ا  الشايك غ ا قابل  للتجلئ ، فإذا امتلك ا أشخاص متعددون دون أن يُحد دوا من يُم ل م في مواج   الشاا ، 

اعتُبا الشخص الذي ورد اسمه أوالً في عقد التاس ر ئو المم ل، ويجوح للشاا  أن تحدد لمالكي الحا  وقتاً إلجاا  

  ئذا الوقت ب ق الحانننننن  لحسنننننناب مالك  ا، وفي ئذه الحال  يكون ئذا االات ار، على أن يكون من ،ق ا بعد انقضننننننا



ستعمل ،ق األولوي  أا ا من شايك قسمت الحاص ب   م ب سب  ،ا  ال  للشااا  ،ق األولوي  في شاائ ا، وإذا ا

 رأس المال ما لم يتفق على غ ا ذلك. م  م في

 

 (78المادة )

 تقييم الحصص العينية 

 

 ات المستول   المحدودة أن يقدموا مقابل ،اا م في الشاا  ،اااً ع    . يجوح للشااا  في الشاا  ذ .1

يننننتم تق نننن م الحاننننص الع   نننن  علننننى نفقنننن  مقنننندم  ا مننننن اننننالل وا،نننند أو أا ننننا مننننن المستشننننارين المننننال  ن  .2

 المعتمدين من قبل ال  ئ  تختارئم السلط  المختا  وإال اعتبا التق  م باطالً.

 التق  م واالعتااض عل ه، وتع  ن مق م آاا إذا اقتضي األما على نفق  مقدم ا.للسلط  المختا  م اقش  تقايا  .3

( من ئذه المادة، يجوح للشااا  أن يتفقوا على ق م  الحاص الع    ، ويشتاط 2است  ا  مما نص عل ه في الب د ) .4

ي ن وح  تقديا ق مت ا ففي ئذه الحال  اعتماد السلط  المختا  ل ذه الق م ، ويكون مقدم ا مستوالً قبل الغ ا ع

عقد الشاا  فإذا ثبت أن الحاص الع     قدرت باا ا من ق مت ا الحق ق   وجب على مقدم ا أن يتدي الفام نقدا 

 للشاا .

 

 (79المادة )

 التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

 

أو للغ ا، ويتم الت احل أو يجوح ألي شنننايك الت احل عن ،انننته في الشننناا  أو رئ  ا ألي من الشنننااا  اآلااين  .1

الائن وفقاً لشاوط عقد تاس ر الشاا  بمقتضى محار رسمي موثق وفقاً أل،كاظ ئذا القانون وال يعتبا الت احل أو 

 الائن ،ج  تجاه الشاا  أو الغ ا إال من تاريخ ق ده بالسجل التجاري لدى السلط  المختا .

لائن في السجل إال إذا االف ذلك الت احل أو الائن ما نص عل ه عقد ال يجوح للشاا  االمت اع عن ق د الت احل أو ا .2

 .تاس ر الشاا  أو أ،كاظ ئذا القانون

 

 (80المادة )

 إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

 

 أو بغ ا عوض  بعوض إذا رغب أ،د الشننااا  في الت احل عن ،اننته لشننخص من غ ا الشننااا  في الشنناا   .1

وجب عل ه أن يخطا باقي الشااا  عن طايق مديا الشاا  بالمت احل إل ه أو المشتاي وبشاوط الت احل أو الب ق، 

 وعلى المديا أن يخطا الشااا  بمجاد ووول اإلاطار إل ه.

ماً من إاطار ( ثالث ن يو30( من ئذه المادة االل )1يجوح لكل شننننايك أن يطلب اسننننتاداد الحانننن  الواردة بالب د) .2

المديا بال من الذي يتفق عل ه، وفي ،ال  االاتالل على الق م ، تقدر الحانننننن  من االل وا،د أو أا ا من الخباا  

ذوي الخباة الف    والمال   بموضوع الحا  تختاره السلط  المختا  ب ا  على طلب يقدمه طالب االستاداد وعلى 

 نفقته.

شايك قسمت الحاص أو الحا  المباع  ب   م ب سب  ،ا  ال م  م في رأس إذا استعمل ،ق االستاداد أا ا من  .3

 ( من ئذا القانون.76المال مق مااعاة أ،كاظ المادة )

( من ئذه المادة دون أن يستعمل أ،د الشااا  ،ق االستاداد، اان الشايك 2إذا انقضت المدة المشار إل  ا في الب د ) .4

 ،ااً في التاال في ،اته.

 

 (81المادة )

 التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

 



إذا باشننا دائن أ،د الشننااا  إجاا ات الت ف ذ على ناتج ،انن  مدي ه، جاح له أن يتفق مق المدين والشنناا  على طايق  

الب ق وشاوطه وإال وجب عاض الحا  للب ق في الملاد العل ي، ب ا  على طلب يقدظ إلى المحكم  المختا ، ويجوح 

تاداد الحانن  المباع  ب فر الشنناوط التي رسننا ب ا الملاد االل امسنن  عشننا يوماً من تاريخ رسننو لشننايك أو أا ا اسنن

 الملاد، وتطبق ئذه األ،كاظ في ،ال  إفالس الشايك.

 

 (82المادة )

 مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة

 

ممتلكات ل ا يحوحئا باف  ائتمان   أو أرباح يُسال الشايك في الشاا  ذات المستول   المحدودة تجاه الشاا  عن أي  

أو م فع  يتحاننل عل  ا من االل أعمال الشنناا  أو نشنناطات ا، أو من االل اسننتعماله لممتلكات الشنناا  أو اسننم ا أو 

 عالقات ا التجاري .

 

 الفصل الثاني

 إدارة الشركــــــــة

 (83المادة )

 مدراء الشركة

 

م اات ار ويت ،  المحدودة مديا أو أا ا وفقاً لما يقاره الشااا  في عقد التاس ريتولى إدارة الشاا  ذات المستول  .1

ئتال  المدياين من ب ن الشااا  أو من غ ائم، وإذا لم يع ن المدياون في عقد تاس ر الشاا  أو في عقد مستقل 

مجلر مجلر مدياين، ويَُخول ال ع  ت م الجمع   العموم   للشااا ، وإذا تعدد المدياون فإنه يكون للشااا  أن يع  وا

 بالاال، ات والوظائف المب    في عقد التاس ر.

ما لم يق د عقد تع  ن مديا الشاا  أو عقد تاس س ا أو نتام ا الداالي الاال، ات المم و،  للمديا، فإنهُ يكون مخوالً  .2

ف  التي أن تكون مشفوع  بب ان الابمباشاة الاال، ات الكامل  في إدارة الشاا  وتعتبا تاافاته مللم  ل ا بشاط 

 يتعامل ب ا.

 (84المادة )

 مسؤولية المدراء بالشركة
 

يُسال ال مديا في الشاا  ذات المستول   المحدودة تجاه الشاا  والشااا  والغ ا عن أي  أعمال غش يقوظ ب ا اما  .1

بسننبب ياجق إلى سننو  اسننتخداظ الاننال،   أو مخالف   يلتلظ بتعوي  الشنناا  عن أي  اسننائا أو مانناريف تتكبدئا

أ،كاظ أي قانون نافذ أو عقد تاسنن ر الشنناا  أو عقد تع   ه أو اطا جسنن م من جانب المديا ويبطل أي نص في عقد 

 التاس ر أو في عقد تع  ن المديا يتعارض مق أ،كاظ ئذا الب د.

ل ذا القانون، تساي على مدياي الشااات ذات المستول   مق مااعاة أ،كاظ الشاا  ذات المستول   المحدودة وفقاً  .2

 المحدودة األ،كاظ الخاو  باعضا  مجلر اإلدارة في شااات المسائم  الواردة في ئذا القانون.

 

 (85المادة )

 خلو منصب المدير بالشركة
 

  ع   العموم   سنننواما لم ي ص عقد تاسننن ر الشننناا  أو عقد التع  ن على االل ذلك، يعلل المديا بقاار من الجم .1

اان المديا شننايكاً أو غ ا شننايك، اما يجوح للمحكم  علل المديا ب ا  على طلب شننايك أو أا ا في الشنناا  إذا 

 رأت المحكم  سبباً مشاوعاً يبار العلل.

   عللمديا أن يتقدظ باستقال  مكتوب  إلى الجمع   العموم   على أن يخطا السلط  المختا  ب سخ  م  ا، وعلى الجم .2

العموم   أن تبت في استقالته االل ثالث ن يوماً من تاريخ تقديم ا، وإال اعتبات استقالته نافذة بعد انت ا  ئذه المدة، 

 وذلك ما لم ي ص في عقد تاس ر الشاا  أو عقد تع   ه على االل ذلك.



وماً من تاريخ انت ا  الخدم  ي على الشاا  إاطار السلط  المختا  بانت ا  ادم  المديا االل مدة أقاائا ثالث ن .3

 ويجب عل  ا تع  ن من يحل محله االل تلك الفتاة.

 

 (86المادة )

 قيام المدير بالشركة بعمل منافس

 

ال يجوح للمديا بغ ا موافق  الجمع   العموم   للشننننناا  أن يتولى اإلدارة في شننننناا  أااى م افسننننن  أو ذات أغااض 

شاا ، ويتاتب على مخالف  مماثل  أو أن يقوظ لحسابه أو لحساب  س  أو مماثل  لتجارة ال الغ ا بافقات في تجارة م اف

 ذلك جواح علل المديا وإللامه بالتعوي .

  

 (87المادة )

 مسؤولية إعداد الحسابات

 

يتولى مديا الشننناا  إعداد الم لان   السننن وي  و،سننناب األرباح والخسنننائا، اما يقوظ بإعداد تقايا سننن وي عن نشننناط 

ووضننننع ا المالي ويقدظ اقتاا،ه بشننننان توحيق األرباح للجمع   العموم  ، وذلك االل ثالث  أشنننن ا من تاريخ الشنننناا  

 انت ا  الس   المال  .

 

 (88المادة )

 تعيين مجلس الرقابة

 

إذا حاد عدد الشنننننااا  على سنننننبع ، وجب عل  م أن يع دوا بالاقاب  إلى مجلر مكون من ثالث  من الشنننننااا  على  .1

وللجمع   العموم   أن تع د تع    م بعد انت ا  ئذه المدة أو تع ن غ ائم من الشننننننااا  اما يجوح ل ا علل م األقل، 

 في أي وقت لسبب مقبول.

 ال يكون للمدياين ووت في انتخاب أعضا  مجلر الاقاب  أو علل م. .2

 

 (89المادة )

 صالحيات مجلس الرقابة

 

ق ا، وأن يطالب المدياين في أي وقت بتقديم تقايا عن إدارت م ويااقب لمجلر الاقاب  أن يفحص دفاتا الشنناا  ووثائ

ئذا المجلر الم لان   والتقايا الس وي وتوحيق األرباح ويقدظ تقاياه في ئذا الشان إلى الجمع   العموم   للشااا  قبل 

 تاريخ انعقادئا بخمس  أياظ على األقل.

 

 (90المادة )

 مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

 

ال يسال أعضا  مجلر الاقاب  عن أعمال المدياين إال إذا علموا بما وقق ف  ا من أاطا  وأغفلوا ذاا ئذه األاطا  في 

 للشااا .تقايائم المقدظ للجمع   العموم   

 

 (91المادة )

 حقوق الشركاء غير المديرين

 

يوجد ب ا مجلر رقاب  جم ق الحقوم يكون للشننننننااا  غ ا المدياين في الشنننننناا  ذات المسننننننتول   المحدودة التي ال 

 الماتبط  بووف الشايك الواردة ب ذا القانون أو بعقد التاس ر وال اتفام على غ ا ذلك يعتبا باطالً.



 

 الفصل الثالث

 العمومية الجمعية

 (92المادة )

 تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

 

جم ق الشننننااا ، وت عقد بدعوة من المديا أو مجلر للشنننناا  ذات المسننننتول   المحدودة جمع   عموم   تتكون من  .1

المدياين ماة وا،دة على األقل في السن   وذلك االل األشن ا األربع  التي تلي ن اي  السن   المال  ، ويكون انعقادئا 

 في اللمان والمكان المع   ن في اطاب الدعوة لالجتماع.

لعموم   لالنعقاد إذا طلب ذلك شننننايك أو أا ا يملكون ما المدياين دعوة الجمع   ايجب على المديا أو المخول من  .2

 ال يقل عن ربق رأس المال.

 

 (93المادة )

 إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

 

( من ئذا القانون يكون توج ه الدعوة 96باسنننننت  ا  الجمع   العموم   المتجل  لعدظ ااتمال ال اننننناب وفقاً لحكم المادة )

ي ص عل  ا عقد التاسنننننن ر، وذلك قبل الموعد المحدد أو باي  وسنننننن ل  أااى النعقاد الجمع   العموم   بكتب مسننننننجل  

 ألقل أو االل فتاة أقاا يتفق عل  ا جم ق الشااا .النعقاد الجمع   العموم   بخمس  عشا يوماً على ا

 

 (94المادة )

 اختصاصات الجمعية العمومية السنوية 

 

تختص الجمع   العموم   للشاا  ذات المستول   المحدودة في اجتماع ا الس وي بال تا واتخاذ قاار بشان المسائل 

 اآلت  :

تقايا المدياين عن نشنننناط الشنننناا  وماالئا المالي االل السنننن   المال   الم ت    وتقايا مدقق الحسننننابات  .1

 الاقاب .وتقايا مجلر 

 الم لان   العموم   و،ساب األرباح والخسائا والتاديق عل  ما. .2

 األرباح التي توحع على الشااا . .3

 تع  ن المدياين وتحديد مكافآت م. .4

 المدياين )إن وجد(.تع  ن أعضا  مجلر  .5

 تع  ن أعضا  مجلر الاقاب  )إن وجد(. .6

تع  ن أعضا  لج   الاقاب  الشاع   الداال   والمااقب الشاعي إذا اانت الشاا  تمارس نشاط ا وفقاً أل،كاظ  .7

 الشايع  اإلسالم  .

 تع  ن مدقق الحسابات أو أا ا وتحديد مكافآت م.  .8

 بموجب أ،كاظ ئذا القانون أو أ،كاظ عقد التاس ر.المسائل األااى التي تدال في ااتااو ا  .9

 

 (95المادة )

 حضور اجتماع الجمعية العمومية

 

لكل شننايك ،ق ،ضننور اجتماعات الجمع   العموم   م ما اان عدد الحاننص التي يملك ا وله أن ي  ب ع ه بتفوي  

 ، لتم  ل الشايك في الجمع   العموم ااص شايكاً آاا من غ ا المدياين أو أي طال آاا يج ل عقد التاس ر تع   ه 

 ويكون لكل شايك عدد من األووات بقدر عدد ما يملكه أو يم له من ،اص.

 



 (96المادة )

 النصاب القانوني لالنعقاد والتصويت

 

شايك أو أا ا يملكون ما ال يقل عن ) .1 ( من الحانص %75ال يكون انعقاد الجمع   العموم   وح حاً إال بحضور 

 الشاا .في رأس مال 

( من ئذه المادة، وجب دعوة الشنننااا  الجتماع ثان يعقد االل 1إذا لم يتوفا ال اننناب على ال حو المب ن في الب د )  .2

 ( من رأس المال.%50( يوماً تال   لالجتماع األول، على أال تقل نسب  الحضور عن )14)

( من ئذه المادة، وجب دعوة الشااا  الجتماع 2( و)1إذا لم يتوفا ال ااب القانوني على ال حو المب ن في الب دين ) .3

 ثالث يعقد بعد انقضا  ثالث ن يوماً من تاريخ االجتماع ال اني ويعتبا وح حاً بمن ،ضا.

ال تكون قاارات الجمع   العموم   وح ح  إال إذا ودرت باألغلب   للشااا  الحاضاين والمم ل ن في االجتماع ما  .4

   أابا.لم ي ص عقد التاس ر على أغلب 

 

 (97المادة )

 إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية 

 

ال يجوح للجمع   العموم   أن تتداول في غ ا المسائل الواردة في جدول األعمال إال إذا تب ن أث ا  االجتماع وقائق 

على جدول األعمال وجب اط اة تقتضي المداول  ف  ا وإذا طلب أ،د الشااا  في بداي  االجتماع إدراج مسال  مع    

 على المدياين إجاب  الطلب وإال اان من ،ق الشايك أن يحتكم إلى الجمع   العموم  .

 

 (98المادة )

 مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية 

 

لكل شننننايك ،ق م اقشنننن  الموضننننوعات المدرج  في جدول األعمال، ويكون المدياون مللم ن باإلجاب  على أسننننئل  

الشننااا  بالقدر الذي ال يعاض ماننالح الشنناا  للضننار فإذا رأى أ،د الشننااا  أن الاد على سننتاله غ ا اال ا،تكم 

 إلى الجمع   العموم   واان قاارائا واجب ال فاذ.

 

 (99المادة )

 التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

 

 الخاو  بإباا  ذمته من المستول   عن اإلدارة.ال يجوح للمديا الشايك االشتااك في التاويت على القاارات 

 

 (100المادة )

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية

 

ن محاضننائا وقاارات ا في سننجل ااص يودع في   يحار محضننا بخالونن  واف   لم اقشننات الجمع   العموم  ، وتُدو 

ون له اإلطالع على الم لان   العموم   مقا الشاا  ويكون ألي من الشااا  اإلطالع عل ه ب فسه أو بوا ل ع ه، اما يك

 و،ساب األرباح والخسائا والتقايا الس وي.

 

 (101المادة )

 تعديـل عقـد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأسمالها

 



شااا  يم لون ثالث  أرباع  شاا  وال حيادة رأس مال ا أو تخف ضه إال بموافق  عدد من ال س ر ال ال يجوح تعديل عقد تا

الحانننص المم ل  في اجتماع الجمع   العموم   وتكون نسنننب  الليادة أو التخف   وفقاً ل سنننب  ،انننص الشنننااا  في 

 ادة التلامات الشااا  إال بموافقت م اإلجماع  .الشاا  ما لم يُتفق على االل ذلك، ومق ذلك ال يجوح حي

 

 (102المادة )

 مدقق حسابات الشركة

 

يكون للشنناا  ذات المسننتول   المحدودة مدقق ،سننابات أو أا ا تع   م الجمع   العموم   للشننااا  ال سنن  ، وف ما عدا 

القانون، تساي في شان مدقق ،سابات الشاا  ذات المستول   المحدودة األ،كاظ الخاو   ( من ئذا244المادة )أ،كاظ 

 بمدققي الحسابات في الشااات المسائم  العام ، وتحل "السلط  المختا " محل "ال  ئ " في ال موضق وردت ف ه.

 

 (103المادة )

 االحتياطي القانوني

 

( من أربا، ا الاننناف   لتكوين ا،ت اطي %10انننص ال سننن   )يجب على الشننناا  ذات المسنننتول   المحدودة أن تخ

 قانوني، ويجوح أن يقار الشااا  وقف ئذا التخا ص إذا بلغ اال،ت اطي ناف رأس المال.

 

 (104المادة )

 سريان أحكام الشركات المساهمة

 

اد به نص ااص في ئذا تساي على الشاا  ذات المستول   المحدودة األ،كاظ المتعلق  بالشااات المسائم  ف ما لم ي

  ف ه.القانون وتحل السلط  المختا  محل ال  ئ  في ال موضق وردت 

 

 الباب الرابع

 الشركات المساهمة العامة

 الفصل األول

 تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

 (105المادة )

 تعريف الشركة 

 

متسنننناوي  الق م  وتكون قابل  للتداول ويكتتب  شنننناا  المسننننائم  العام  ئي الشنننناا  التي يُقسننننم رأسننننمال ا إلى أسنننن م

المتسننسننون بجلٍ  من ئذه األسنن م ب  ما يُطاح باقي األسنن م على الجم ور في ااتتاب عاظ، وال يسننال المسننائم ف  ا إال 

 بقدر ،اته في رأس المال.

    

 (106المادة ) 

 اسم الشركة 

 

يكون اسماً لشخص طب عي إال إذا اان غاض الشاا  است مار يكون لكل شاا  مسائم  عام  اسم تجاري، وال يجوح أن 

باا ة ااتااع مسجل  باسم ئذا الشخص أو إذا تملكت الشاا  اسماً تجارياً أو ،الت على ،ق استغالله، وفي جم ق 

 األ،وال، يجب أن يضال إلى اسم الشاا  عبارة " شاا  مسائم  عام ".

 

 (107المادة )

 عدد المؤسسين



 

 أشخاص أو أا ا تاس ر شاا  مسائم  عام . يجوح لخمس  .1

يجوح للحكوم  االتحادي  أو للحكوم  المحل   وأي  شاا  أو ج   مملوا  بالكامل من قبل أيٍ م  ما أن تكون مسائماً  .2

في شنناا  مسننائم  عام  أو أن تتسننر بمفادئا شنناا  مسننائم  عام  اما يجوح ل ا أن تشنناك مع ا في تقديم رأس 

 ·.( من ئذه المادة1مما نُص عل ه في الب د ) المال عدداً أقل

 ( من ئذه المادة تحول أي شاا  إلى شاا  مسائم  عام .1يست  ى من الحد األدنى المذاور بالب د ) .3

 

 (108المادة )

 مدة الشركة

 

إذا تكون مدة الشنننناا  محددة بعقد التاسنننن ر ونتام ا األسنننناسنننني، ويجوح بقاار ااص تمديد ئذه المدة أو تقانننن ائا 

 اقتضى غاض الشاا  ذلك.

 

 (109المادة )

 المؤسس 

 

المتسر ئو ال من وقق عقد تاس ر الشاا  ويمتلك نسب  من رأس مال ا نقداً أو قدظ ،اااً ع     ع د تاس س ا  .1

 مق االلتلاظ با،كاظ ئذا القانون.

يلتلظ المتسر باي  أضاار قد تا ب الشاا  أو الغ ا نت ج  مخالف  قواعد وإجاا ات التاس ر، ويكون المتسسون  .2

به، ويعتبا من فوض عن غ اه في تاسنن ر الشنناا  مسننتوالً شننخانن اً إذا لم يب ن  بالتضننامن عما التلموامسننتول ن 

 اسم من التلظ ع ه أو إذا اتضح بطالن س د التفوي .

 

 (101المادة )

 عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

 

 يحار المتسسون ف ما ب   م عقد تاس ر الشاا  ونتام ا األساسي، مشتمالً على الب انات اآلت  : .1

 اسم الشاا  وماالئا الائ سي. .أ

 الغاض الذي أنشئت من أجله الشاا . .ب

 االسم الكامل لكل متسر وج س ته وتاريخ م الده وموط ه وع وانه. .ج

مال الشاا  وعدد األس م التي ي قسم إل  ا رأس المال والق م  االسم   لكل س م، والمقدار  مقدار رأس .د

 المدفوع من ق م  ال س م.

 تع د المتسس ن بالسعي إلتماظ إجاا ات التاس ر. .ه

ب ان تقايبي لمقدار المااوفات واألجور والتكال ف المتوقق إنفاق ا في عمل ات التاس ر والتي تلتلظ الشاا   .و

 دائ ا بسبب تاس س ا.با

ب ان عن الحاص الع     واسم مقدم ا وق مت ا المبدئ   والشاوط الخاو  بتقديم ا و،قوم الائن واالمت اح  .ح

 على ئذه الحا  إن وجدت. الماتب 

يجب أن يكون ال من عقد التاس ر وال تاظ األساسي للشاا  مطابقاً للقانون والقاارات التي تادر نفاذاً له وأن  .2

األ،كاظ واالاتااوات ووال، ات مجلر اإلدارة والجمع   العموم   للشاا ، وتادر ال  ئ  نموذج  يتضمن

 عقد التاس ر وال تاظ األساسي للشاا ، وتلتلظ الشااات ب ذا ال موذج.

 

 (111المادة )

 التزام المساهمين بالنظام األساسي



 

للشنناا  بعد ق دئا بالسننجل التجاري لدى السننلط  المختاننن  مق مااعاة أ،كاظ ئذا القانون، يعتبا ال تاظ األسنناسنني  .1

 مللماً لكاف  مسائم  ا.

يُعتبا أي مبلغ مسنننتحق األدا  من أ،د المسنننائم ن للشننناا  بموجب أ،كاظ ال تاظ األسننناسننني دي اً مسنننتحقاً في ذمته  .2

 للشاا .

 

 (112المادة )

 لجنة المؤسسين
 

سج  أعضائ ا عن ثالث  تتولى اتخاذ إجاا اتيختار المتسسون لج   من ب   م ال يقل عدد  .1 شاا  وت س ر ال ل ا تا

لدى الج ات ذات العالق   ويكون ال من لج   المتسننننسنننن ن والمسننننتشننننارين واألطاال المشننننارا  في إجاا ات 

التاس ر ومن ي وب ع  م مسئول ن مسئول   اامل  عن وح  ودق  وااتمال ااف  المست دات والدراسات والتقاريا 

 الج ات المع    ف ما يخص عمل   تاس ر وتاا ص وتسج ل وق د الشاا . إلى المقدم 

يجوح للج   المتسس ن تفوي  أ،د أعضائ ا أو شخص من الغ ا في متابع  وإنجاح إجاا ات التاس ر لدى ال  ئ   .2

 والسلط  المختا  وفق الضوابط التي تضع ا ال  ئ  في ئذا الشان.

 مستشاراً مال اً ومستشاراً قانون اً ومدقق ،سابات لالاتتاب.يجب أن تع ن لج   المتسس ن  .3

 

 (113المادة )

 إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

 

ً بعقد تاس ر الشاا  ونتام ا األساسي  .1 تقوظ لج   المتسس ن بتقديم طلب التاس ر إلى السلط  المختا  مشفوعا

والجدول اللم ي المقتاح لت ف ذه وأي  مست دات أااى تطلب ا والجدوى االقتاادي  للمشاوع الذي ستق مه الشاا  

 السلط  المختا .

تقوظ السلط  المختا  بال تا في طلب التاس ر، وإودار موافقت ا المبدئ   على الطلب أو الاف  وإبالغ لج    .2

 اً أو من تاريخ ( عشاة أياظ عمل من تاريخ تقديم الطلب إل  ا في ،ال اون الطلب مستوف10المتسس ن به االل )

است فا  المست دات أو الب انات المطلوب ، ويُعتبا عدظ إودار السلط  المختا  لموافقت ا المبدئ   االل ئذه المدة 

 بم اب  رف  لطلب التاس ر. 

( من ئذه المادة دون أن تبت  ف ه، 2إذا رفضت السلط  المختا  طلب التاس ر أو انقضت المدة المشار إل  ا بالب د ) .3

( عشاة أياظ عمل، فإذا 10اح للج   المتسس ن التتلم أماظ المديا العاظ للسلط  المختا  أو من يقوظ مقامه االل )ج

امس  عشا يوظ عمل من تاريخ تقديمه، جاح للج   المتسس ن الطعن لدى  (15رف  التتلم أو لم يبت ف ه االل )

( ثالث ن يوماً من تاريخ إاطارئا بقاار 30  االل )المحكم  المختا  في قاار الاف  الاادر عن السلط  المختا

 الاف  أو من تاريخ فوات تلك المدة في ،ال عدظ ودور قاار الاف .

 

 (114المادة )

 إجراءات التأسيس لدى الهيئة
 

تقوظ لج   المتسننسنن ن بتقديم طلب التاسنن ر إلى ال  ئ  مشننفوعاً بالموافق  المبدئ   للسننلط  المختانن  وبعقد تاسنن ر  .1

الشنناا  ونتام ا األسنناسنني والجدوى االقتاننادي  للمشنناوع الذي سننتق مه الشنناا  والجدول اللم ي المقتاح لت ف ذه 

 ونشاة االاتتاب وأي  موافقات من الج ات المختا  والمتعلق  بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول ب ا لدى ال  ئ .

( 10ن بمال،تات ا على طلب التاس ر ومست داته االل )تقوظ ال  ئ  بال تا في طلب التاس ر، وتخطا لج   المتسس  .2

تقديم الطلب مستوف اً أو من تاريخ تقديم المق م المع ن من قبل ال  ئ   تقاياه ال  ائي بتق  م  عشاة أياظ عمل من تاريخ

اوري  ضالحاص الع     إن وجدت، وعلى لج   الـمتسس ن استكمال ال قص أو إجاا  التعديالت التي تاائا ال  ئ  



( امس  عشا يوظ عمل من تاريخ اإلاطار، وإال جاح لل  ئ  اعتبار ذلك ت احالً 15الستكمال طلب التاس ر االل )

 عن طلب التاس ر.

( عشاة أياظ عمل من تاريخ است فا  10تقوظ ال  ئ  بإرسال نسخ  من الطلب ومست داته إلى السلط  المختا  االل ) .3

( عشاة أياظ عمل من تاريخ إرسال الطلب إل  ا، 10ئ  مق السلط  المختا  االل )الطلب لل تا ف ه ثم تجتمق ال  

وفي ،ال وجود أي  مال،تات للسلط  المختا  تقوظ ال  ئ  بإاطار لج   الـمتسس ن ب ا ويتم استكمال ال قص أو 

عمل من تاريخ إبالغ ( عشاة أياظ 10إجاا  التعديالت التي تاائا السلط  المختا  الستكمال طلب التاس ر االل )

لج   الـمتسس ن وإال جاح لل  ئ  اعتبار ذلك ت احال عن طلب التاس ر، وتقوظ ال  ئ  بالتااد من است فا  الطلب وجم ق 

 المست دات والمال،تات وتاسل ال سخ  المعدل  إلى السلط  المختا . 

 

 (115المادة )

 توثيق عقد التأسيس

 

التاسنن ر وفقاً أل،كاظ ئذا القانون وموافاة ال  ئ  ب سننخ  م ه ونسننخ  من قاار السننلط  على لج   المتسننسنن ن توث ق عقد 

المختاننن  المبدئي بالموافق  على التاا ص وشننن ادة ونننادرة عن أ،د المانننارل المااص ل ا في الدول  تُتاد وفا  

 المتسس ن بالمبالغ المستحق  عل  م قبل موافق  ال  ئ  على إعالن نشاة االاتتاب.

 (116ادة )الم

 تعديل البيانات في طلب التأسيس

 

ال يجوح تعديل أي  ب انات في طلب تاس ر الشاا  بعد تقديمه للسلط  المختا  االل أي  ما،ل  من ماا،ل التاس ر 

سوا  في رأسمال الشاا  أو أغااض ا أو أسما  المتسس ن ف  ا أو غ ائا من الب انات الموجودة بطلب التاس ر، وفي 

 ذلك يحال األما إلى السلط  المختا  التخاذ ما تااه م اسباً. ،ال ،دوث

 

 (117المادة )

 مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة 

 

س م ال تقل عن ) .1 شاا  المادر وذلك %70( وال تليد على )%30على المتسس ن أن يكتتبوا با ( من رأس مال ال

 قبل الدعوة لالاتتاب العاظ في باقي أس م الشاا .

 يجوح للمتسس ن االاتتاب في األس م المطاو،  لالاتتاب العاظ.ال  .2

 

 (118المادة )

 تقييم الحصص العينية

 

 يجوح لمتسسي الشاا  أن يقدموا مقابل أس م م في الشاا  ،اااً ع    . .1

ختارئم ت يتم تق  م الحاص الع     على نفق  مقدم  ا من االل وا،د أو أا ا من المستشارين المال  ن تختاره أو .2

إال اعتبا  ال  ئ  من المعتمدين لدي ا أو من الج ات ذات الخباة الف    والمال   بموضوع التق  م والتي تقائا ال  ئ  و

 التق  م باطالً.

للمق م االطالع على أي  معلومات أو مست دات ياى أن ا ضاوري  لتمك  ه من الق اظ بالتق  م المطلوب وإعداد تقايا  .3

ويتع ن على لج   المتسننسنن ن أو مجلر اإلدارة، بحسننب األ،وال، اتخاذ اإلجاا ات الالحم  لتلويده  التق  م بكفا ة

 بما يطلب من معلومات ووثائق ومست دات االل أقاب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.

انات ل الب تكون مستول   المق م ولج   المتسس ن ومجلر اإلدارة )إن وجد( مسئول   اامل  عن دق  وافاي  وااتما .4

 والمعلومات الواردة في تقايا التق  م.

لل  ئ  م اقش  تقايا التق  م واالعتااض عل ه، ويجوح ل ا تع  ن مق م آاا إذا اقتضي األما على نفق  الشاا  تحت  .5

 التاس ر.



ل األموايجوح أن تكون الحا  أو الحاص الع     المقدم  من الشخص العاظ امت احاً أو ،قاً في استعمال بع   .6

 العام .

 

 ( 119المادة )

 تقييم الحصص العينية الالحق

 

 يخضق تق  م الحاص الع     الال،ق لما،ل  تاس ر الشاا  لذات أ،كاظ التق  م الم اوص عل  ا في ئذا القانون.

 

 ( 120المادة )

 المبالغة في تقييم الحصص العينية

 

 تق  م الحاص الع     من قبل المق م جاح ل ا اتخاذ ما يلي:إذا ثبت لل  ئ  وجود أي مبالغ  أو إئمال في .1

 م ق المق م من ملاول  نشاط التق  م لدي ال  ئ  لمدة ال تقل عن س ت ن. .أ

 م ق المق م من ملاول  نشاط التق  م لدي ال  ئ  باف  ن ائ   في ،ال تكاار المخالف . .ب

( امسنننننن  عشننننننا يوظ عمل من تاريخ 15دارة ال  ئ  االل ). يجوح للمق م التتلم من قاار ال  ئ  أماظ رئ ر مجلر إ2

( من ئذه المادة، فإذا رف  رئ ر مجلر إدارة ال  ئ  التتلم أو لم يبت ف ه 1إاطاره با،د القاارين الواردين في الب د )

( 30( امسنننننن  عشننننننا يوظ عمل من تاريخ تقديمه جاح للمق م الطعن أماظ المحكم  المختانننننن  وذلك االل )15االل )

 الث ن يوماً من تاريخ رف  التتلم أو فوات المدة التي يجب ف  ا الاد على التتلم بحسب األ،وال.ث

 

 (121المادة )

 الدعوة لالكتتاب العام

 

نشنناة االاتتاب لج   المتسننسنن ن والمسننتشننارين واألطاال المشننارا  في إجاا ات التاسنن ر ومن ي وب  يوقق علي .1

 ع  م ويكونون مستول ن بالتضامن عن وح  الب انات الواردة ف  ا.

تكون الدعوة لالاتتاب العاظ ب شننننناة تعلن في ونننننح فت ن محل ت ن يوم ت ن تانننننندر إ،دائما باللغ  العاب   قبل بد   .2

 بخمس  أياظ عمل على األقل. االاتتاب

يكون االاتتاب في األس م بمقتضى طلب تحدد ال  ئ  ب اناته ويشتمل على وجه الخاوص ب انات عن اسم الشاا   .3

وغاضنن ا ورأس مال ا وشنناوط االاتتاب واسننم المكتتب وع وانه بالدول  وم  ته وج سنن ته وعدد األسنن م التي يايد 

 عقد تاس ر الشاا  ونتام ا األساسي. االاتتاب ف  ا وتع ده بقبول أ،كاظ

 

 (122المادة )

 الجهات المرخص لها بتلقي االكتتاب

 

يكون االاتتاب لدى الج   أو الج ات المااص ل ا بالق اظ بذلك في الدول  والتي تحددئا لج   الـمتسس ن في نشاة  .1

 ئذا الشان.االاتتاب، ويجوح أن يتم االاتتاب الكتاون اً وفقاً لما تحدده ال  ئ  في 

تحتفظ الج   أو الج ات التي تم االاتتاب لدي ا باألموال المدفوع  من المكتتب ن والعوائد ال اجم  على مبالغ االاتتاب  .2

في األس م لحساب الشاا  تحت التاس ر وال يجوح تسل م ا لمجلر إدارة الشاا  إال بعد إودار ال  ئ  لش ادة 

 لدى السلط  المختا . تاس ر الشاا  وق دئا بالسجل التجاري

 

 (123المادة )

 متعهد التغطية

 



( من ئذا القانون، يجوح أن يكون للشنننناا  ع د تاسنننن سنننن ا أو ع د حيادة رأسننننمال ا 10دون إاالل با،كاظ المادة ) .1

متع د تغط   أو أا ا من المعتمدين من قبل ال  ئ  لتغط   ما يتبقى من أسنننننن م االاتتاب، وله أن يع د طاح ما 

 ه من أس م وفقاً للشاوط والضوابط واإلجاا ات التي يادر ب ا قاار من ال  ئ .ااتتب ب

 يادر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً بضوابط وشاوط ملاول  نشاط متع د التغط   بالدول . .2

 

 (124المادة )

 مدة االكتتاب

 

 ( ثالث ن يوظ عمل .30( عشاة أياظ عمل وال تليد على )10يجب أن يتل باب االاتتاب مفتو،اً لمدة ال تقل عن ). 1

 اح للج   المتسس ن التقدظ لل  ئ . إذا لم يتم تغط   االاتتاب بالكامل في األس م المطاو،  االل المدة المحددة لهُ ج2

 ( عشاة أياظ عمل في ،ال عدظ وجود متع د تغط  .10إضاف   ال تجاوح)للموافق  على تمديد فتاة االاتتاب لمدة 

. إذا انقضت المدة اإلضاف   دون أن تتم تغط   جم ق األس م المطاو،  لالاتتاب العاظ ولم يكن المتسسون قد ااتتبوا 3

ن ال سب  المقارة ل م، ( من ئذا القانون، جاح ل م االاتتاب ف ما تبقى م117بالحد األقاى المقار ل م في المادة )

 وإال اعتبا القاار الاادر من ال  ئ  بالموافق  على التاس ر الغ اً. 

 

 (125المادة )

 توزيع األسهم على المكتتبين

 

إذا جاوح االاتتاب عدد األس م المطاو،  وجب أن توحع األس م على المكتتب ن ب سب  ما ااتتبوا به أو على ال حو الذي 

 تحددهُ نشاة االاتتاب وتوافق عل ه ال  ئ ، ويجاي التوحيق إلى أقاب س م وح ح. 

 

 ( 126المادة )

 تخصيص األسهم ورد المبالغ الفائضة

 

  ا بتلقي االاتتاب بعد غلق باب االاتتاب اتخاذ ما ياتي:يجب على الج ات المااص ل

 ( امس  أياظ عمل من غلق باب االاتتاب.5. تخا ص األس م للمكتتب ن االل مدة ال تجاوح )1

. رد المبالغ الفائض  التي دفع ا المكتتبون والعوائد التي تاتبت عل  ا والتي لم يتم تخا ص أس م بشان ا االل مدة ال 2

 ( امس  أياظ عمل من تاريخ تخا ص األس م للمكتتب ن.5تجاوح )

 

 (127المادة )

 اكتتاب جهاز اإلمارات لالستثمار

 

لج اح اإلمارات لالسننننت مار الحق في االاتتاب باسنننن م أي  شنننناا  مسننننائم  عام  تتسننننر في الدول  وتطاح أسنننن م ا 

لالاتتاب العاظ على أن يتم سنداد ق مت ا قبل غلق باب ( من األسن م المطاو،  %5لالاتتاب العاظ، وذلك بما ال يجاوح )

 االاتتاب، مق موافاة ال  ئ  بما يف د ذلك.

 

 (128المادة )

 اإلعالن عن عدم تأسيس الشركة

 

 إذا لم يتم تاس ر الشاا  تعلن ال  ئ  ذلك للجم ور ويتاتب على ئذا اإلعالن ما ياتي:

استاداد المبالغ التي دفعوئا االل عشاة أياظ عمل من تاريخ ودور اإلعالن والعوائد التي تاتبت عل  ا ويكون   .1

 المتسسون مستول ن بالتضامن عن الوفا  ب ا فضالً عن التعوي  ع د االقتضا .



 ا عن األفعال غيتحمل المتسسون المااوفات التي أنفقت في تاس ر الشاا  ويكونون مستول ن بالتضامن قبل ال .2

 والتاافات التي ودرت م  م االل فتاة التاس ر.

 

 (129المادة )

 البناء السعري لألوراق المالية

 

( من ئذا القانون، لل  ئ  أن تانندر قااراً ي تم آل   االاتتاب على أسنناس الب ا  279، 117مق مااعاة أ،كاظ المادت ن )

  في إتباع ئذا األسنننلوب باأل،كاظ واإلجاا ات الم انننوص عل  ا في السنننعاي لألورام المال   وتلتلظ الج ات الااغب

 القاار الذي تادره ال  ئ  ب ذا الشان.

 

 ( 130المادة )

 مصروفات التأسيس

 

تتحمل الشاا  جم ق المااوفات التي أنفقت ا لج   المتسس ن ألغااض تاس ر الشاا  وإودار أوراق ا المال   ويتم 

 المااوفات على الجمع   العموم   التاس س   للشاا  لم اقشته وإقااره. عاض الب ان التفا لي لتلك

 

 (131المادة )

 الجمعية العمومية التأسيسية

 

يجب على لج   المتسس ن دعوة المسائم ن لعقد اجتماع الجمع   العموم   التاس س   للشاا  االل مدة ال تتجاوح  .1

 .( امس  عشا يوماً من تاريخ غلق باب االاتتاب15)

( من ئذه المادة دون أن يقوظ المتسسون ب ذه الدعوة قامت ال  ئ  بدعوة 1إذا انقضت المدة المشار إل  ا في الب د ) .2

 الجمع   العموم   لالنعقاد على نفق  الشاا .

ما لم يحدد ال تاظ األساسي للشاا  نسب  أابا، يتحقق ال ااب في اجتماع للجمع   العموم   التاس س   بحضور  .3

ل االجتماع %50) مسائم ن يملكون أو يم لون بالواال  ماال يقل عن ( من رأسمال الشاا  فإذا لم يتوافا ال ااب، اُج 

( امس  عشا يوماً من تاريخ 15( امس  أياظ وال تجاوح )5بعد مضي فتاة ال تقل عن ) لت عقد الجمع   العموم  

 ً  اان عدد الحاضاين. االجتماع األول ويُعتبا االجتماع المتجل وح حاً أيا

 ياأس االجتماع من ت تخبه الجمع   العموم   التاس س   لذلك من ب ن المتسس ن.  .4

تادر قاارات الجمع   العموم   التاس س   باغلب   أووات المسائم ن الذين يملكون ما ال يقل عن ثالث  أرباع  .5

 األس م المم ل  في االجتماع.  

 

 (132المادة )

 العمومية التأسيسيةاختصاصات الجمعية 

 

 :تختص الجمع   العموم   التاس س   على وجه الخاوص بال تا واتخاذ قاار في المسائل اآلت  

 تقايا المتسس ن عن إجاا ات تاس ر الشاا  وال فقات التي استللمت ا. .1

 تاافات المتسس ن المتعلق  بالشاا  االل فتاة التاس ر. .2

 الموافق  على تاس ر الشاا . .3

 أعضا  أول مجلر إدارة في ،ال عدظ تع    م من قبل المتسس ن.انتخاب  .4

 تع  ن مدققي الحسابات في ،ال عدظ تع    م من قبل المتسس ن. .5

تع  ن أعضنننا  لج   الاقاب  الشننناع   الداال   والمااقب الشننناعي إذا اانت الشننناا  تمارس نشننناط ا وفقاً أل،كاظ  .6

 ل المتسس ن.الشايع  اإلسالم   في ،ال عدظ تع    م من قب



 

 (133المادة )

 طلب إصدار شهادة التأسيس

 

( عشننناة أياظ عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمع   العموم   التاسننن سننن   بتقديم 10يقوظ مجلر إدارة الشننناا  االل )

 :طلب إلى ال  ئ  الستادار ش ادة بتاس ر الشاا  مافقاً به ما ياتي

 االاتتاب.تقايا من الج   التي تولت تدق ق ،سابات  .1

إقاار من لج   المتسس ن بتماظ االاتتاب في رأس المال اامالً وما دفعه المكتتبون من ق م  األس م وب ان باسمائ م  .2

 وج س ات م وعدد األس م التي ااتتب ب ا ال م  م. 

 ش ادة مااف   تتاد إيداع المبلغ الواجب الدفق من رأس مال الشاا . .3

الشنناا  وإقاار م  م بان عضننويت م ال تتعارض وأ،كاظ ئذا القانون والقاارات ب ان باسننما  أعضننا  مجلر إدارة  .4

 الاادرة بموجبه.

ب ان باسما  أعضا  لج   الاقاب  الشاع   الداال   والمااقب الشاعي إذا اانت الشاا  تباشا نشاط ا وفقاً أل،كاظ  .5

 الشايع  اإلسالم  . 

 محضا اجتماع الجمع   العموم   التاس س  .   .6

 أي  مست دات أااى تطلب ا ال  ئ . .7

 

 (134المادة )

 إصدار شهادة التأسيس 

 

( من ئذا القانون بإودار ش ادة بتاس ر الشاا  133تقوظ ال  ئ  في ،ال استكمال المست دات المشار إل  ا في المادة )

 ( امس  أياظ عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمالً من مجلر إدارة الشاا .5وذلك االل )

 

 (135المادة )

 قيد الشركة لدى السلطة المختصة

 

عشاة أياظ عمل من تاريخ إودار ال  ئ  ش ادة تاس ر الشاا  اتخاذ  (10) يجب على مجلر إدارة الشاا  االل .1

  إجاا ات ق دئا لدى السلط  المختا .

  ( امس  أياظ عمل من 5تقوظ السلط  المختا  بق د الشاا  في السجل التجاري وإودار راا  تجاري  ل ا االل )  .2

 تاريخ است فا  المست دات وسداد الاسوظ، وإاطار ال  ئ  ب سخ  من الااا  التجاري .

 

 136المادة )

 إخطار المسجل
 

من تاريخ إودار السلط  المختا  للااا  التجاري  ل ا ( امس  أياظ عمل 5يقوظ رئ ر مجلر إدارة الشاا  االل )

بإاطار المسجل بش ادة التاس ر وعقد تاس ر الشاا  ونتام ا األساسي والااا  التجاري  لق دئا بسجل الشااات 

 ونشائا على نفق  الشاا  وفق الضوابط التي يضع ا الوحيا ب ذا الشان.

 

 (137المادة )

 الماليإدراج أسهم الشركة في السوق 

 



( امسننن  عشنننا يوظ عمل من 15يجب على مجلر إدارة الشننناا  التي طا،ت أسننن ماً ل ا في ااتتاب عاظ االل ) .1

إدراج أسنن م الشنناا  في أ،د األسننوام المال   المااانن  في  تاريخ ق دئا بالسننجل التجاري لدى السننلط  المختانن 

 المالي الذي س تم إدراج أس م ا ف ه.الدول  وفقاً لقواعد ونتم اإلدراج المتبع  لدى ال  ئ  والسوم 

 على الشااات المدرج  با،د األسوام المال   بالدول  مااعاة التشايعات واألنتم  المعمول ب ا لدى السوم المالي.  .2

 

 (138المادة ) 

 تصرفات المؤسسين 

 

تسسون التي أجاائا المت تقل إلى الشاا  بمجاد ق دئا بالسجل التجاري لدى السلط  المختا  آثار جم ق التاافات 

 .لحساب ا قبل الق د، وتتحمل الشاا  جم ق المااوفات التي أنفق ا المتسسون في ئذا الشان

 

 (139المادة )

 تعديل عقد الشركة أو نظامها األساسي

 

مق مااعاة أ،كاظ ئذا القانون، يجوح للشنننناا  بعد موافق  ال  ئ  والسننننلط  المختانننن  إونننندار قاار ااص بتعديل عقد 

 .تاس س ا أو نتام ا األساسي

 

 (140المادة )

 اإلطالع على البيانات والمعلومات
 

يجب على الشنناا  توف ا نسننخ  من عقد تاسنن سنن ا ونتام ا األسنناسنني على موقق الشنناا  االلكتاوني وأي  وثائق أو  .1

 معلومات أااى تحددئا ال  ئ .

على الشاا  إرسال نسخ  من عقد تاس س ا ونتام ا األساسي ألي مسائم يتقدظ بطلب ب ذا الخاوص وذلك على  .2

 نفقته. 

 

 (141المادة )

 سجل المساهمين وسجالت الشركة

 

 على ال شاا  اال،تفاظ بسجل لمسائم  ا وفقاً للضوابط التي تضع ا ال  ئ . .1

 ودفاتا وسجالت ووثائق الشاا . لل  ئ  الحق في االطالع على سجل المسائم ن  .2

 

 (142المادة )

 شراء أصول خالل السنة المالية األولى 

 

إذا قامت الشناا  قبل اعتماد الجمع   العموم   لحسنابات السن   المال   األولى بشناا  أونول أو شنااات أو متسنسنات 

ر ال  ئ  بذلك، ويجوح لل  ئ  ( من رأس مال ا، وجب على مجلر اإلدارة إاطا%20بق م  تليد في مجموع ا على )

 .نللتق  م وفقاً أل،كاظ ئذا القانوإاضاع تلك األوول أو الشااات أو المتسسات 

 

 الفصل الثاني

 إدارة شركة المساهمة العامة

 (143المادة )

 تشكيل مجلس اإلدارة



 

أعضائه ،اااً ومدة العضوي  يتولى إدارة الشاا  مجلر إدارة يحدد ال تاظ األساسي للشاا  طايق  تكوي ه وعدد  .1

ف ه على أن يكون عدد أعضائه فادياً ال يقل عن ثالث  أعضا  وال يليد على إ،دى عشا عضواً، وأال تليد مدة 

م الدي  تبدأ من تاريخ االنتخاب أو التع  ن، ويجوح إعادة انتخاب العضو ألا ا من  العضوي  ف ه على ثالث س وات

 ماة.

ب ن أعضننائه بالتاننويت السنناي رئ سنناً للمجلر ونائباً للائ ر يحل محل ه ع د غ ابه أو ي تخب مجلر اإلدارة من  .2

ق اظ مانق لديه، ويجوح انتخاب عضننو م تدب للشنناا ، وال يجوح للعضننو الم تدب أن يكون رئ سنناً ت ف ذياً أو مديااً 

 عاماً لشاا  أااى.

لر اإلدارة ونائبه والعضننننو الم تدب اما يتع ن يجب على مجلر اإلدارة إاطار ال  ئ  بقاارات انتخاب رئ ر مج .3

  قبله.موافق  الماال الماالي على تلك القاارات في ،ال الشااات المااا  من 

 يجب أن يكون للشاا  مقار لمجلر اإلدارة من غ ا أعضائه. .4

شننك ل  ا في تيانندر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً يحدد ف ه الشنناوط والضننوابط التي يتع ن على الشننااات االلتلاظ ب .5

مجالر إدارات ا و التاشنن ح لعضننويت ا، ويانندر الماننال الماالي القاار الالحظ ب ذا الشننان في ،ال الشننااات 

 المااا  من قبله.   

   

 (144المادة )

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 

( من ئذا القانون، ت تخب الجمع   العموم   أعضننننننا  مجلر اإلدارة بالتاننننننويت 143مق مااعاة أ،كاظ المادة ) .1

ست  اً  من ذلك يجوح للمتسس ن أن يع  وا في ال تاظ األساسي للشاا  أعضا  أول مجلر  الساي التااامي، وا

 إدارة. 

ت يساوي عدد األس م التي يملك ا بح ث يقوظ ويقاد بالتاويت التااامي أن يكون لكل مسائم عدد من األووا

على أن  الماشنننننح ن،بالتانننننويت ب ا لماشنننننح وا،د لعضنننننوي  مجلر اإلدارة أو توحيع ا ب ن من يختارئم من 

   بحوحته.اليتجاوح عدد األووات التي يم ح ا للماشح ن الذين ااتارئم عدد األووات التي 

عضنننا  من ذوي الخباة في مجلر اإلدارة من غ ا المسنننائم ن في يجوح للجمع   العموم   أن تع ن عدداً من األ .2

 الشاا  على أال يتجاوح ثلث عدد األعضا  المحددين بال تاظ األساسي.

على ال شننناا  أن تحتفظ بسنننجل ألعضنننا  ومقار مجلر إدارت ا في ماالئا الائ سننني، وتحدد ال  ئ  الب انات  .3

 الالحظ توافائا في ئذا السجل.

( من ئذه المادة متا،اً إلطالع أي مسائم 3أعضا  ومقار مجلر إدارة الشاا  الوارد بالب د ) يجب أن يكون سجل .4

أو عضو مجلر إدارة في الشاا  دون مقابل االل ساعات العمل وذلك مق مااعاة أي  ق ود معقول  قد تفاض ا 

 الشاا  بموجب ال تاظ األساسي.

 

 (145المادة )

 خلو مركز عضو مجلس اإلدارة

 

( من ئذا القانون أن يُع  ن 143شنننننغا ماال أ،د أعضنننننا  مجلر اإلدارة اان للمجلر مق مااعاة أ،كاظ المادة )إذا  .1

عضننواً في الماال الشنناغا على أن يُعاض ئذا التع  ن على الجمع   العموم   في أول اجتماعٍ ل ا إلقاار تع   ه أو 

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. تع  ن غ اه ما لم ي ص ال تاظ األساسي للشاا  على غ ا ذلك

إذا بلغت المااال الشننناغاة ربق عدد أعضنننا  المجلر وجب على أعضنننا  المجلر الباق ن دعوة الجمع   العموم    .2

 ( ثالث ن يوماً على األا ا من تاريخ الو آاا ماال النتخاب من يمأل تلك المااال.30لالنعقاد االل )

 

 (146المادة )

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةآلية التصويت في 



 

وتاندر ال  ئ  قااراً تحدد ف ه آل    التي يملك ا، األسن م عدد يسناوي األونوات من مسنائم في الشناا  عدد لكل يكون

 التاويت بالجمع ات العموم   في انتخاب أعضا  مجالر اإلدارات.

 

 (147المادة )

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 

أي شنننننخص عضنننننواً بمجلر إدارة الشننننناا  إال بعد أن يقا اتاب  بقبول التاشننننن ح، على أن  ال يجوح تع  ن أو انتخاب

يتضمن اإلقاار اإلفااح عن أي عمل يقوظ به باورة مباشاة أو غ ا مباشاة يشكل م افس  للشاا  وأسما  الشااات 

 والمتسسات التي يلاول العمل ف  ا أو يشغل عضوي  مجالر إدارات ا.

 

 (148المادة )

 ية الحكومة في مجلس اإلدارةعضو

 

( أو أا ا من رأس مال %5( يجوح للحكوم  االتحادي  أو المحل   إذا تملكت نسننننننب  )143اسننننننت  ا  من ،كم المادة )

الشننناا  تع  ن من يم ل ا في مجلر اإلدارة ب فر تلك ال سنننب  من عدد أعضنننا  المجلر وبحد أدنى تع  ن عضنننو وا،د 

لمطلوب  لتع  ن العضننو تليد على تلك ال سننب ، ويسننقط ،ق ا في التاننويت في ال سننب  التي على األقل إذا اانت ال سننب  ا

 يتم التع  ن ع  ا، فإذا بقي ل ا نسبه ال تتئل ا لتع  ن عضو آاا ف جوح ل ا استخداظ تلك ال سب  في التاويت.

 

 (149المادة )

 العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

 

الشننخانن   أو باننفته مم الً أل،د األشننخاص االعتباري  أن يكون عضننواً في مجلر إدارة ال يجوح أل،د باننفته  .1

أا ا من امر شنننااات مسنننائم  ماالئا في الدول ، وال أن يكون رئ سننناً لمجلر اإلدارة أو نائباً له في أا ا من 

اا  وا،دة ماالئا في شنناات ن ماالئما في الدول ، اما ال يجوح أن يكون عضننواً م تدباً لةدارة في أا ا من شنن

 الدول .

( من ئذه المادة بال سب  إلى مجالر إدارة الشااات التي تليد 1تبطل عضوي  من يخالف الحكم المشار إل ه بالب د ) .2

على ال ااب القانوني وفقاً لحداث  تع   ه، ويللظ المخالف بان ياد إلى الشاا  التي أبطلت عضويته ف  ا ما يكون 

 قد قبضه م  ا.

 

 (150المادة )

 إبالغ العضو عن تعارض المصالح

 

على ال عضنننو في مجلر إدارة الشننناا  تكون له مانننلح  مشنننتاا  أو متعارضننن  في عمل   تعاض على مجلر  .1

اإلدارة إلقاارئا أن يبلغ المجلر ذلك وأن ي بت إقااره في محضننا الجلسنن ، وال يجوح له االشننتااك في التاننويت 

 ن ئذه العمل  . الخاص بالقاار الاادر في شا

( من ئذه المادة جاح للشنننننناا  أو ألي من 1إذا تخل ف عضننننننو مجلر اإلدارة عن إبالغ المجلر وفقاً لحكم الب د ) .2

مسننننائم  ا التقدظ للمحكم  المختانننن  إلبطال العقد أو إللاظ العضننننو المخالف بادا  أي ربح أو م فع  تحققت له من 

 التعاقد ورده للشاا .

 

 (151المادة )

 جنسية أعضاء مجلس اإلدارة
 



يجب أن يكون الائ ر وأغلب   أعضننننا  مجلر اإلدارة من المتمتع ن بج سنننن   الدول ، وإذا انخفضننننت نسننننب  مواط ي 

الدول  في مجلر اإلدارة عما يللظ توافاه بالتطب ق ل ذه المادة وجب اسننننننتكمال ا االل ثالث  أشنننننن ا على األا ا وإال 

 انقضا  ئذه المدة باطل .اانت قاارات المجلر بعد 

 

 (152المادة )

  التصرفات المحظورة على األطراف ذات العالقة
 

يحتا على األطاال ذات العالق  أن يسننننتغل أي م  م ما اتاننننل به من معلومات بحكم عضننننويته أو وظ فته في   . 1

وغ ائا من المعامالت، اما ال تحق ق مانننننلح  له أو لغ اه أيا اانت نت ج  التعامل في األورام المال   للشننننناا  

يجوح أن يكون ألي م  م ماننننلح  مباشنننناة أو غ ا مباشنننناة مق أي ج   تقوظ بعمل ات يااد ب ا إ،داث تاث ا في 

 أسعار األورام المال   التي أودرت ا الشاا .

من رأسمال  %5وح ال يجوح للشاا  عقد وفقات مق األطاال ذات العالق  إال بموافق  مجلر اإلدارة ف ما ال يجا  . 2

الشنننناا ، وبموافق  الجمع   العموم   للشنننناا  ف ما حاد على ذلك ويتم تق  م الاننننفقات بواسننننط  مق م معتمد لدى 

 ال  ئ  . 

ال يجوح لعضو مجلر اإلدارة بغ ا موافق  من الجمع   العموم   للشاا  تجدد س وياً أن يشتاك في أي عمل من   . 3

يتجا لحسابه أو لحساب غ اه في أ،د فاوع ال شاط الذي تلاوله الشاا ، وال يجوح شانه م افس  الشاا  أو أن 

له أن يفشي أي معلومات أو ب انات تخص الشاا  وإال اان ل ا أن تطالبه بالتعوي  أو باعتبار العمل ات المابح  

 التي حاول ا لحسابه اان ا أجايت لحساب الشاا .

 

 ( 153المادة )

 اء مجلس اإلدارةحظر تقديم قروض ألعض

 

أي  ضمانات تتعلق  ال يجوح للشاا  المسائم  تقديم قاوض ألي من أعضا  مجلر إدارت ا أو عقد افاالت أو تقديم .1

بقاوض مم و،  ل م، ويعتبا قاضاً مقدماً لعضو مجلر اإلدارة وفقاً أل،كاظ ئذا القانون، ال قاض مقدظ إلى حوجه 

 ال ان  .أو أب ائه أو أي قايب له ،تى الدرج  

ال يجوح تقديم قاض إلى شاا  يملك عضو مجلر اإلدارة أو حوجه أو أب اؤه أو أي من أقاربه ،تى الدرج  ال ان    .2

 ( من رأس مال ا. %20أا ا من ) 

يقق باطالً أي اتفام يتعارض وأ،كاظ ئذه المادة، ويجب على مدقق الحسنننابات أن يشننن ا في تقاياه المعاوض على  .3

للشنننناا  إلى تلك القاوض واالئتمانات المم و،  ألعضننننا  مجلر اإلدارة ومدى التلاظ الشنننناا   الجمع   العموم  

 با،كاظ ئذه المادة.

 

 (154المادة )

 صالحيات مجلس اإلدارة

 

يتولى مجلر اإلدارة جم ق الاال، ات المحددة بال تاظ األساسي للشاا  عدا ما ا،تفظ به ئذا القانون أو نتاظ الشاا  

العموم  ، ومق ذلك ال يجوح لمجلر اإلدارة عقد القاوض آلجال تليد على ثالث سنننننن وات أو ب ق عقارات للجمع   

الشنناا  أو المتجا أو رئن أموال الشنناا  الم قول  وغ ا الم قول  أو إباا  ذم  مدي ي الشنناا  من التلامات م أو إجاا  

 ً ب ا في نتاظ الشنناا  أو اانت مما يدال بطب عته في  الاننلح واالتفام على التحك م ما لم تكن ئذه التاننافات ماننا،ا

 غاض الشاا ، وفي غ ا ئات ن الحالت ن يجب إلبااظ ئذه التاافات ودور قاار ااص من الجمع   العموم  .

 

 (   155المادة )

 تمثيل الشركة



 

ي ي ص ال تاظ األساسيكون رئ ر مجلر اإلدارة المم ل القانوني للشاا  أماظ القضا  وفي عالقت ا بالغ ا ما لم  .1

 للشاا  على أن يكون مديائا العاظ ئو من يم ل ا أماظ القضا  وفي عالقات ا بالغ ا.

 يجوح لائ ر مجلر اإلدارة أن يفوض غ اه من أعضا  مجلر اإلدارة في بع  وال، اته. .2

 ال يجوح لمجلر اإلدارة أن يفوض رئ ر المجلر في جم ق ااتااواته بشكل مطلق.  .3

 

 (156)المادة 

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 

( أربق ماات في الس   على األقل بدعوة من رئ سه ما لم ي ص نتاظ الشاا  على أا ا من 4) يجتمق مجلر اإلدارة .1

ذلك وفقاً لةجاا ات الم اننوص عل  ا في نتام ا، ومق ذلك على رئ ر المجلر دعوة المجلر لالنعقاد متى طلب 

 األقل ما لم ي ص نتاظ الشاا  على غ ا ذلك.ذلك عضوان من أعضائه على 

تعقد اجتماعات المجلر في ماال إدارة الشنناا  إال إذا رأى المجلر غ ا ذلك، وال يكون اجتماعه وننح حاً إال بعد  .2

دعوة جم ق أعضائه وبحضور أغلب ت م شخا اً، ما لم يسمح ال تاظ األساسي بان تتم المشارا  في االجتماعات من 

 لتق    الحدي   التي توافق عل  ا ال  ئ .االل وسائل ا

 

 (157المادة )

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 تادر قاارات المجلر باغلب   األووات وفي ،ال  التساوي ياجح الجانب الذي م ه الائ ر. .1

( منننن ئننذا القنننانون يجننوح لمجلنننر اإلدارة إونندار بعننن  قااراتنننه 156( مننن المنننادة )2اسننت  ا  منننن ،كننم الب ننند ) .2

 بالتمايا وفقاً للشاوط واإلجاا ات التي يادر ب ا قاار من ال  ئ  ب ذا الشان.

 

 (158المادة )

 تغيب عضو مجلس اإلدارة

 

إذا تغ ب عضو مجلر اإلدارة عن ،ضور اجتماعات المجلر ثالث جلسات متتال   أو امر جلسات متقطع ، االل 

 مستق الً.مدة مجلر اإلدارة دون عذر يقبله المجلر أعتبا 

 

 (159المادة )

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

 

يعنننند مقننننار مجلننننر اإلدارة محاضننننا االجتماعننننات ويوقننننق عل  ننننا األعضننننا  الننننذين ،ضنننناوا الجلسنننن  والمقننننار، 

وللعضننننو الننننذي لننننم يوافننننق علننننى قنننناار اتخننننذه المجلننننر أن ي بننننت اعتااضننننه فنننني محضننننا االجتمنننناع، ويكننننون 

عنننن ونننح  الب اننننات النننواردة ف  نننا، وتضنننق ال  ئننن  الضنننوابط الالحمننن  الموقعنننون علنننى ئنننذه المحاضنننا مسنننتول ن 

 في ئذا الشان.

 

 (160المادة )

  إنابة عضو مجلس اإلدارة في اجتماعات المجلس
 



ال يجوح لعضو مجلر اإلدارة أن ي  ب ع ه غ اه من أعضا  مجلر اإلدارة في الحضور إال إذا نص نتاظ الشاا   .1

للعضو ال ائب أا ا من إناب  وا،دة، وأال يقل عدد أعضا  مجلر اإلدارة الحاضاين على جواح ذلك، على أال  يكون 

 بانفس م عن ناف عدد أعضا  المجلر.

ال يجوح التاننويت بالمااسننل ، وعلى العضننو ال ائب اإلدال  باننوته  عن العضننو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سنن د  .2

 اإلناب .

 

 (161المادة )

 ل مجلس اإلدارةمسؤولية الشركة عن أعما

 

تلتلظ الشنناا  باألعمال التي يجاي ا مجلر اإلدارة في ،دود ااتانناوننه، اما تسننال عن تعوي  ما ي شننا من الضننار 

 رئ ر وأعضا  المجلر في إدارة الشاا . عن األفعال غ ا المشاوع  التي تقق من

 

 (162المادة )

 مسؤولية مجلس اإلدارة

 

الشنناا  والمسننائم ن والغ ا عن جم ق أعمال الغش وإسننا ة اسننتعمـننننننننال أعضننا  مجلر اإلدارة مسننتولون تجاه  .1

 السلط ، وعن ال مخالفـ  للقانون ول تاظ الشاا ، وعن الخطا في اإلدارة، ويبطل ال شاط يقضي بغ ا ذلك.

( منننن ئنننذه المنننادة علنننى جم نننق أعضنننا  مجلنننر اإلدارة إذا نشنننا 1تقنننق المسنننتول   الم انننوص عل  نننا فننني الب ننند ) .2

قننناار وننندر بإجمننناع اآلرا ، أمنننا إذا انننان القننناار محنننل المسنننا ل  ونننادراً باألغلب ننن  فنننال يسنننال ع نننه الخطنننا عنننن 

المعارضنننون متنننى انننانوا قننند أثبتنننوا اعتااضننن م بمحضنننا الجلسننن ، فنننإذا تغ نننب أ،ننند األعضنننا  عنننن الجلسننن  التننني 

ظ اسنننتطاعته وننندر ف  نننا القننناار فنننال ت تفننني مسنننتول ته إال إذا ثبنننت عننندظ علمنننه بنننالقاار أو علمنننه بنننه منننق عننند

 االعتااض عل ه.

 

 (163المادة )

 تصرفات عضو مجلس اإلدارة

 

تلتلظ الشاا  بتاافات عضو مجلر اإلدارة في مواج   الغ ا ،سن ال    ،تى لو تب ن ف ما بعد عدظ وح  إجاا ات 

 انتخاب أو تع  ن العضو أو عدظ توافا الشاوط المقارة ل ذا االنتخاب أو التع  ن.

 

 ( 164المادة )

 التصرفات الضارة بمصالح الشركة

 

( من أس م الشاا ، أن تاايف شتون الشاا  قد تم أو يتم %5إذا ارتاى مسائم وا،د أو أا ا يملكون على األقل ) .1

بطايق  ضارة بماالح مسائم  ا أو بعض م، أو أن الشاا  تعتلظ الق اظ بتاال أو تمت ق عن الق اظ بتاال من 

طلباً إلى ال  ئ  مدعماً بالمست دات ال بوت   إلودار ما تااه من قاارات في ئذا  أن يُقد ظ شانه اإلضاار به، فله الحق

 الشان.

( ثالث ن يوظ عمل، فللمسننائم أو المسننائم ن الحق في اللجو  إلى 30إذا رفضننت ال  ئ  الطلب أو لم تبت ف ه االل ) .2

 أو فوات تلك المدة بحسب األ،وال. ( عشاة أياظ من تاريخ رف  الطلب10المحكم  المختا  وذلك االل )

لل  ئ  الحق في اللجو  إلى المحكم  المختاننن  إذا ارتات أن تانننايف شنننتون الشننناا  قد تم أو يتم بطايق  ضنننارة  .3

بماالح مسائم  ا أو بعض م، أو أن الشاا  تعتلظ الق اظ بتاال أو تمت ق عن الق اظ بتاال من شانه اإلضاار 

 ب م.

في الدعوى المقام  من المسائم أو من ال  ئ  على وجه االستعجال في الحالت ن الواردت ن ت تا المحكم  المختا   .4

(من ئذه المادة، ول ا تع  ن اب ا أو أا ا يع د  إل ه بتقديم تقايا عن عمل   أو أا ا من أعمال 3( و)2بالب دين )



بالتانننننال موضنننننوع الطلب أو  اإلدارة، وللمحكم  أن تاننننندر ،كماً ببطالن التانننننال أو باالمت اع عن الق اظ

 االستماار في الق اظ بتاال امت عت عن الق اظ به.

 

 (165المادة )

 دعوى الشركة 

 

يكون رفق دعوى المسنننننتول   ضننننند مجلر إدارة الشننننناا  بسنننننبب األاطا  التي ي شنننننا ع  ا أضننننناار تلحق مجموع  

 بمباشاة الدعوى باسم الشاا .المسائم ن بموجب قاار يادر من الجمع   العموم   بتع  ن من يقوظ 

 

 (166المادة )

 دعوى المساهم

 

لكل مسائـننننننم أن يق م دعوى المستول   م فاداً ضد مجلر إدارة الشاا  في ،ال  عدظ ق اظ الشاا  بافع ا إذا اان من 

ـ  بعلمه على رفق الدعوى ويقق باطالً ال  ـ ـا الشاا ـم على أن يخطـ شاط شان الخطا إلحام ضار ااص به امسائ

 في نتاظ الشاا  يقضي بغ ا ذلك.

 

 (167المادة )

 سقوط دعوى المسؤولية

 

ال يتاتب على أي قاار يانندر من الجمع   العموم   بإباا  ذم  مجلر اإلدارة سننقوط دعوى المسننتول   المدن   ضنند 

 مسننننتول   قد عاضأعضننننا  مجلر اإلدارة بسننننبب األاطا  التي تقق م  م في ت ف ذ م مت م وإذا اان الفعل الموجب لل

على الجمع   العموم   ووادقت عل ه فإن دعوى المستول   تسقط بمضي س   من تاريخ انعقاد ئذه الجمع  ، ومق ذلك 

إذا اان الفعل الم سوب إلى أعضا  مجلر اإلدارة يكون جايم  ج ائ   فال تسقط دعوى المستول   إال بسقوط الدعوى 

 العموم  .

 (168المادة )

 مجلس اإلدارةعزل أعضاء 

 

للجمع   العموم   علل ال أو بع  أعضننننا  مجلر اإلدارة ولو نص نتاظ الشنننناا  على غ ا ذلك وعلى الجمع    .1

العموم   في ئذه الحال  انتخاب أعضنننننننا  جدد لمجلر اإلدارة بدالً من الذين تم علل م مق مااعاة أ،كاظ المادت ن 

 والسلط  المختا . ال  ئ ئذا القانون وتخطا ب م ال من  (  من144( و )143)

س وات من تاريخ  .2 إذا تقار علل عضو مجلر اإلدارة فال يجوح إعادة تاش حه لعضوي  المجلر قبل مضي ثالث 

 ودور قاار العلل.

 

 (169المادة )

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

( من الابح %10المكافاة على )ئذه يب ن نتاظ الشاا  طايق  ا،تساب مكافاة أعضا  مجلر اإلدارة، ويجب أال تليد  .1

 .االست الاات واال،ت اط اتالاافي للس   المال   الم ت    بعد اام ال من 

لل تاظ األسنننناسنننني تخاننننم الغاامات التي تكون قد وقعت على الشنننناا  بسننننبب مخالفات مجلر اإلدارة للقانون أو  .2

للشاا  االل الس   المال   الم ت    من مكافآت مجلر اإلدارة، ويجوح للجمع   العموم   عدظ اام تلك الغاامات 

 من مجلر اإلدارة. أو اطا إذا تب ن ل ا أن تلك الغاامات ل ست ناتج  عن تقا ا

 

 (170المادة )



 بطالن القرارات

 

ال    يقق باطال ال قاار يادر بالمخالف  أل،كاظ ئذا القانون أو عقد الشاا  أو مق عدظ اإلاالل بحقوم الغ ا ،سن  .1

سي لمالح  فئ  مع    من المسائم ن أو لةضاار ب ا أو لجلب نفق ااص ل  أو ألطاال ذات العالق نتام ا األسا

 لغ ائم دون اعتبار لمالح  الشاا .

 بال سب  إلى جم ق المسائم ن. يتاتب على الحكم بالبطالن اعتبار القاار اان لم يكن .2

 يجب على مجلر اإلدارة نشا الحكم بالبطالن في وح فت ن محل ت ن يوم ت ن تادر إ،دائما باللغ  العاب  . .3

يوماً من تاريخ ونننندور القاار المطعون ف ه، وال يتاتب على رفق  ( سننننت ن60ال تسننننمق دعوى البطالن بمضنننني ) .4

    محكم  المختا  بغ ا ذلك.الدعوى وقف ت ف ذ القاار ما لم تاما ال

 

 الفصل الثالث

 الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

 (171المادة )

 انعقاد الجمعية العمومية

 

ت عقد الجمع   العموم   للمسننائم ن بدعوة من مجلر اإلدارة ماة على األقل في السنن   االل األشنن ا األربع  التال    .1

س   المال   في اللمان شاا ، وللمجلر دعوة الجمع   لالنعقاد الما رأى وج اً  ل  اي  ال والمكان المع   ن في نتاظ ال

 لذلك.

قانون ف  ا دعوت ا،  .2 ئذا ال لدعوة لعقد الجمع   العموم   في األ،وال التي يوجب  إذا أغفل مجلر اإلدارة توج ه ا

ذلك، وعل ه في ئذه الحال  وضق  وجب على مدقق الحسابات توج ه ئذه الدعوة، واذلك الشان الما دعت الضاورة

 جدول األعمال ونشاه.

 

 (172المادة )

 إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية
 

( من ئذا القانون يكون توج ه الدعوة 183باسنننت  ا  الجمع   العموم   المتجل  لعدظ ااتمال ال اننناب وفقاً لحكم المادة )

إلى جم ق المسائم ن بإعالن في وح فت ن يوم ت ن محل ت ن تادر إ،دائما النعقاد الجمع   العموم   بعد موافق  ال  ئ  

باللغ  العاب  ، وبكتب مسننننجل ، أو وفقاً لطايق  اإلاطار التي تحددئا ال  ئ  في ئذا الشننننان، وذلك قبل الموعد المحدد 

دعوة على جدول األعمال، ( امس  عشا يوماً على األقل. ويجب أن يشتمل إعالن ال15النعقاد الجمع   العموم   بـننننن )

 وتاسل وورة من أورام الدعوة إلى ال من ال  ئ  والسلط  المختا .

 

 (173المادة )

  اعتبار إعالن دعوة المساهمين صحيحا  
 

( 172إذا تم اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمع   العموم   قبل موعد االجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة )

( من %95من ئذا القانون، اعتبات الدعوة إلى عقد الجمع   العموم   وننننننح ح  إذا وافق عل  ا مسننننننائمون يم لون )

 .رأسمال الشاا 

 

 (174المادة )

 الجمعية العموميةطلب المساهمين دعوة 
 

( %20على مجلر إدارة الشنناا  دعوة الجمع   العموم   لالنعقاد متى طلب مسننائم أو أا ا يملكون أسنن ماً تم ل ) .1

ه الدعوة النعقاد الجمع    من رأس المال على األقل، ما لم يحدد ال تاظ األسننناسننني للشننناا  نسنننبه أقل، على أن تُوج 



( امسنن  عشننا 15يخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمع   االل مدة ال تقل عن )( امسنن  أياظ من تار5العموم   االل )

 يوماً وال تجاوح ثالث ن يوماً من تاريخ الدعوة لالجتماع.

( من ئذه المادة الماال الائ سي للشاا  وأن يب ن ف ه الغاض من االجتماع 1يجب أن يودع الطلب المذاور بالب د ) .2

وأن يقدظ طالب االجتماع شنن ادة من السننوم المالي المدرج  ف ه أسنن م الشنناا  تف د والمسننائل التي يجب م اقشننت ا 

 ،تا التاال في األس م المملوا  له ب ا  على طلبه لح ن انعقاد اجتماع الجمع   العموم  .

 

 (175المادة )

 طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

 

عقاد متى طلب إل ه ذلك مدقق الحسننننننابات، فإذا لم يقم المجلر بتوج ه على مجلر اإلدارة دعوة الجمع   العموم   لالن

( امسننن  أياظ من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسنننابات توج ه الدعوة، ويتم انعقاد الجمع   االل 5الدعوة االل )

  ( امس  عشا يوماً وال تجاوح ثالث ن يوماً من تاريخ الدعوة لالجتماع.15مدة ال تقل عن)

 

 (176) المادة

 طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

 

توج ه الدعوة لعقد الجمع   العموم   في أن تطلب من رئ ر مجلر إدارة الشنننننناا ، أو ممن يقوظ مقامه،  لل  ئ  .1

 إ،دى الحاالت اآلت  :  

 دون أن تدعى إلى االنعقاد. ( من ئذا القانون171إذا مضى ثالثون يوماً على الموعد المحدد بالمادة ) .أ

 إذا نقص عدد أعضا  مجلر اإلدارة عن الحد األدنى لاح  انعقاده. .ب

 إذا تب ن ل ا في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو ل تاظ الشاا  أو وقوع الل في إدارت ا. .ج

، في ،ال  عدظ استجاب  مجلر ( من رأس المال على األقل%20إذا طلب مسائم أو أا ا يملكون أس ماً تم ل ) .د

 .( من ئذا القانون174قاً ل ص المادة )إدارة الشاا  وف

إذا لم يقم رئ ر مجلر إدارة الشاا  أو من يقوظ مقامه بدعوة الجمع   العموم   لالنعقاد في الحاالت السابق  االل  .2

 ( امس  أياظ من تاريخ طلب ال  ئ ، وجب على ال  ئ  توج ه الدعوة لالجتماع على نفق  الشاا .5)

 

 (177المادة )

 الجمعية العمومية السنوية  اختصاص

 

 تختص الجمع   العموم   الس وي  للشاا  على وجه الخاوص بال تا واتخاذ قاار في المسائل اآلت  :  

مجلر اإلدارة عن نشننناط الشننناا  وعن ماالئا المالي االل السننن   وتقايا مدققي الحسنننابات وتقايا لج   تقايا  .1

 الاقاب  الشاع   الداال   إذا اانت الشاا  تمارس نشاط ا وفق أ،كاظ الشايع  اإلسالم   والتاديق عل  م .

 م لان   الشاا  و،ساب األرباح والخسائا. .2

  د االقتضا .انتخاب أعضا  مجلر اإلدارة ع .3

 تع  ن أعضا  لج   الاقاب  الشاع   الداال   إذا اانت الشاا  تمارس نشاط ا وفق أ،كاظ الشايع  اإلسالم  . .4

 الحسابات وتحديد أتعاب م.  تع  ن مدققي .5

 أس م م ح .ظ مقتا،ات مجلر اإلدارة بشان توحيق األرباح سوا  اانت توحيعات نقدي  أ .6

 افاة أعضا  مجلر اإلدارة وتحديدئا. مقتاح مجلر اإلدارة بشان مك  .7

 إباا  ذم  أعضا  مجلر اإلدارة، أو علل م ورفق دعوى المستول   عل  م ،سب األ،وال. .8

 إباا  ذم  مدققي الحسابات، أو علل م ورفق دعوى المستول   عل  م ،سب األ،وال.  .9

 

 ( 178المادة )



 حق حضور الجمعية العمومية

 

لكل مسنننننائم ،ق ،ضنننننور الجمع   العموم   ويكون له من األونننننوات ما يعادل عدد أسننننن مه، ويجوح لمن له ،ق  .1

،ضننننور الجمع   العموم   أن ي  ب ع ه من يختاره من غ ا أعضننننا  مجلر اإلدارة بمقتضننننى توا ل ااص ثابت 

( من رأس مال الشاا ، %5 ا من )بالكتاب ، ويجب أال يكون الوا ل لعدد من المسائم ن ،ائلاً ب ذه الاف  على أا

 ويم ل ناقاي األئل   وفاقدي ا ال ائبون ع  م قانوناً.

قائم ن على إدارته بموجب قاار من مجلر إدارته أو من يقوظ  .2 باري أن يفوض ا،د مم ل ه أو ال للشننننننخص االعت

بموجب قاار مقامه، ل م له في أي  جمع   عموم   للشنننننناا ، ويكون للشننننننخص المفوض الاننننننال، ات المقارة 

 التفوي .

 

 ( 179المادة )

 الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

 

والسلط  المختا  إرسال مااقب عن ال م  ما أو أا ا لحضور اجتماعات الجمع   العموم   للشااات دون  لل  ئ  .1

 أن يكون ألي م  م ،ق التاويت وي بت ،ضورئم في محضا اجتماع الجمع   العموم  .

اجتماعات الجمع   العموم   للشننننننااات للماننننننال الماالي أو ئ ئ  التام ن إرسننننننال مااقب أو أا ا لحضننننننور  .2

دون أن يكون للمااقب ن ،ق التانننننويت وي بت ،ضنننننورئم في محضنننننا اجتماع الجمع   الماااننننن  من قبل ما، 

 العموم  .

 

 (180المادة )

 صالحيات الجمعية العمومية

 

والقاارات الانننادرة بموجبه وال تاظ األسننناسننني للشننناا  تختص الجمع   العموم    مق مااعاة أ،كاظ ئذا القانون .1

بال تا في جم ق المسائل المتعلق  بالشاا ، وال يجوح للجمع   العموم   المداول  في غ ا المسائل المدرج  بجدول 

 األعمال.

خط اة التي تكتشنننف ول  في الوقائق ال( من ئذه المادة يكون للجمع   العموم   ،ق المدا1اسنننت  ا  من أ،كاظ الب د ) .2

( من رأس مال الشاا  على األقل وذلك قبل %10، وإذا طلبت ال  ئ  أو عدد من المسائم ن يم ل )أث ا  االجتماع

البد  في م اقش  جدول أعمال الجمع   العموم  ، إدراج مسائل مع    في جدول األعمال وجب على مجلر اإلدارة 

من ،ق الجمع   العموم   أن تقار م اقشنن  ئذه المسننائل، ولل  ئ  أن تانندر قااراً تحدد ف ه إجاب  الطلب وإال اان 

  الشاوط الواجب مااعات ا إلدراج ب د جديد إلى جدول أعمال الجمع   العموم  .

 

 (181المادة )

 اجتماع الجمعية العموميةسجل 

 

قبل الموعد المحدد الجتماع الجمع   العموم    يسجل المسائمون أسما ئم في سجل ااص يعد لذلك في ماال الشاا 

ويتضننمن السننجل أسننما  المسننائم ن وعدد األسنن م التي يم لون ا وأسننما  مالك  ا مق تقديم سنن د اإلناب  ويعطى المسننائم 

 بطاق  لحضور االجتماع يذاا ف  ا عدد األووات التي يستحق ا باألوال  وباإلناب .

 

 (182المادة )

 موميةرئاسة الجمعية الع

 

ياأس الجمع   العموم   رئ ر مجلر إدارة الشاا  وفي ،ال  غ ابه ياأس ا نائبه وفي ،ال غ اب ما ياأس ا أي مسائم 

يختاره المسائمون لذلك عن طايق التاويت باي  وس ل  تحددئا الجمع   العموم  ، اما تع ن الجمع   مقاراً لالجتماع، 



يتعلق بائ ر االجتماع أيا اان وجب أن تختار الجمع   من ب ن المسائم ن من يتولى وإذا اانـت الجمع ــ  تبحث في أما 

 رئاس  االجتماع االل م اقش  ئذا األما.

 

 (183المادة )

 نصاب اجتماع الجمعية العمومية

 

يتحقق ال اننناب في اجتماع للجمع   العموم   بحضنننور مسنننائم ن  ما لم يحدد ال تاظ األسننناسننني للشننناا  نسنننب  أابا،

الشنننناا ، فإذا لم يتوافا ال انننناب في االجتماع األول،  رأسننننمالمن  (%50يم لون بالواال  ماال يقل عن ) يملكون أو

( امسنن  15وال تجاوح ) أياظ( امسنن  5بعد مضنني مدة ال تقل عن ) وجب دعوة الجمع   العموم   إلى اجتماع ثاٍن يعقد

 .ينضااحأياً اان عدد العشا يوماً من تاريخ االجتماع األول ويُعتبا االجتماع المتجل وح حاً 

 

 (184المادة )

 االنسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

 

االنسحاب  إذا انسحب أي من المسائم ن أو مم ل  م من اجتماع الجمع   العموم   بعد ااتمال نااب انعقادئا فإن ذلك

، على أن يتبق في إونندار القاارات م ما اان عدد األسنن م التي انسننحبت ال يتثا على وننح  انعقاد الجمع   العموم  

 .األغلب   المقارة في ئذا القانون

 

 (185المادة )

 مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية
 

يكون لكل مسننائم يحضننا الجمع   العموم   ،ق م اقشنن  الموضننوعات المدرج  في جدول أعمال الجمع   العموم    .1

وتوج ه األسئل  إلى أعضا  مجلر اإلدارة ومدقق الحسابات ويلتلظ أعضا  المجلر والمدقق باإلجاب  على األسئل  

 بالقدر الذي ال يعاض مالح  الشاا  للضار. 

إلى الجمع   العموم   إذا رأى أن الاد على سننننننتاله غ ا اال ويكون قاار الجمع   العموم   للمسننننننائم أن يحتكم  .2

 واجب الت ف ذ، ويبطل أي شاط في نتاظ الشاا  يقضي بغ ا ذلك.

 

 (186المادة )

 التصويت على قرارات الجمعية العمومية

 

من ئذا القانون، يحدد ال تاظ األسننناسننني للشننناا  طايق  التانننويت على  (146)مق مااعاة ما نانننت عل ه المادة  .1

قاارات الجمع   العموم  ، ومق ذلك يجب أن يكون التاننويت سنناياً إذا تعلق بانتخاب أعضننا  مجلر اإلدارة أو 

  بعلل م أو بمسا لت م.

من ئذا القانون، ال يجوح ألعضا  مجلر اإلدارة االشتااك في التاويت  (178)مق مااعاة ما نات عل ه المادة  .2

على قاارات الجمع   العموم   الخاونن  بإباا  ذمت م من المسننتول   عن إدارت م أو التي تتعلق بم فع  ااونن  ل م 

ل يم دارة عضننننننو مجلر اإلوفي ،ال اون  ب   م وب ن الشنننننناا ،أو المتعلق  بتعارض الماننننننالح أو بخالل قائم 

 .يستبعد أس م ذلك الشخص االعتباريشخااً اعتبارياً 

 

 (187المادة )

 محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

 



يحار محضا باجتماع الجمع   العموم   يتضمن أسما  المسائم ن الحاضاين أو المم ل ن وعدد األس م التي في  .1

والقاارات الاادرة وعدد األووات التي وافقت عل  ا ، احت م باألوال  أو بالواال  وعدد األووات المقارة ل م 

 أو عارضت ا واالو  واف   للم اقشات التي دارت في االجتماع.

 تبق في إمسااه الضوابطيااص  سجلتدون محاضا اجتماع الجمع   العموم   باف  م تتم  عقب ال جلس  في  .2

ومقارئا وجامق األوننننننوات ومدقق  رئ ر الجمع   منويوقق ال محضننننننا  ال  ئ التي ياننننننندر ب ا قاار من 

 يكون الموقعون على محاضا االجتماعات مستول ن عن وح  الب انات الواردة ف ه.والحسابات، 

 

 (188المادة )

 قرارات الجمعية العمومية

 

تاننندر قاارات الجمع   العموم   للشننناا  باغلب   األسننن م المم ل  في االجتماع أو أي  أغلب   أابا يحددئا ال تاظ  .1

 األساسي.

تكون قاارات الجمع   العموم   الاننادرة وفقاً أل،كاظ ئذا القانون ونتاظ الشنناا  مللم  لجم ق المسننائم ن سننواً   .2

اانوا ،اضنننننناين في االجتماع الذي ونننننندرت ف ه ئذه القاارات أو غائب ن ع ه وسننننننواً  اانوا موافق ن عل  ا أو 

 معارض ن ل ا.

 

 (189المادة )

 العموميةتنفيذ قرارات الجمعية 

 

على رئ ر مجلر إدارة الشاا  ت ف ذ قاارات الجمع   العموم   وإبالغ وورة م  ا إلى ال من ال  ئ  والسوم المالي 

 المدرج  ف ه أس م الشاا  والسلط  المختا  وفقاً للضوابط التي تضع ا ال  ئ  ب ذا الشان.

 

 (190المادة )

 االطالع على محاضر الجمعية العمومية

 

يتم ،فظ محاضننا اجتماعات الجمع   العموم   للمسننائم ن في ماال الشنناا ، ويجوح ألي مسننائم االطالع على  .1

 مجاناً االل ساعات العمل المقارة. المحاضاتلك 

تدق ق لما  في ،ال  رف  الشنننننناا  أو عدظ التلام ا با،كاظ ئذه المادة، يجوح لل  ئ  أن تُانننننندر أمااً يُللظ بإجاا  .2

في شننان مداوالت الجمع ات العموم  ، ول ا أن تُانندر أمااً للشنناا  بتسننل م ال سننخ المطلوب  إلى  محاضنناورد بال

 الشخص أو األشخاص الذين طلبوئا.

 

 (191المادة )

 إيقاف قرار الجمعية العمومية

 

( من أسنننن م الشنننناا  إونننندار قاار بوقف قاارات الجمع   %5نسننننب  ال تقل عن )لل  ئ  ب اً  على طلب من يملك  .1

العموم   للشاا  الاادرة إضااراً ب م أو الاادرة لاالح فئ  مع    من المسائم ن أو لجلب نفق ااص ألعضا  

 مجلر اإلدارة أو غ ائم متى ثبت ل ا جدي  أسباب الطلب.

 ( ثالث  أياظ عمل من تاريخ ودور تلك القاارات.3ال يقبل طلب إيقال ت ف ذ قاارات الجمع   العموم   بعد مضي ) .2

على ذوي الشان إقام  الدعوى بطلب إبطال ئذه القاارات أماظ المحكم  المختا  وإاطار ال  ئ  ب سخ  م  ا االل  .3

 ( امس  أياظ من تاريخ ودور قاار إيقال ت ف ذ قاارات الجمع   العموم  ، وإال اعتبا الوقف اان لم يكن.5)

تاما على وجه االسنننتعجال بوقف ت ف ذ قاار ال  ئ   ت تا المحكم  دعوى بطالن قاارات الجمع   العموم   ول ا أن .4

 ب ا  على طلب الخام لح ن البت في موضوع الدعوى.

 



 (192المادة )

 عدم انتخاب مجلس اإلدارة أو تعيين مدقق الحسابات 

 

( من ئذا القانون، إذا لم تتمكن الجمع   العموم   للشاا  من اتخاذ قاار يتعلق 143مق مااعاة أ،كاظ المادة ) .1

بانتخاب أعضا  مجلر اإلدارة في اجتماع ن متتال  ن رغم ااتمال ال ااب، تافق ال  ئ  األما لائ ر مجلر إدارت ا 

ع  ن تاإلشاال على ال شاط الذي تباشاه الشاا  بالدول ، لوط ب ا والج ات الم بعد التشاور مق السلط  المختا  

مجلر إدارة متقت للشاا  وذلك لمدة ال تليد على س   مال  ، ويجب على مجلر اإلدارة المتقت في ن اي  الس   

المال   دعوة الجمع   العموم   للشاا  النتخاب أعضا  مجلر اإلدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمع   من انتخاب 

وط والج ات الم عضا  مجلر اإلدارة، لل  ئ  رفق األما لائ ر مجلر إدارت ا بعد التشاور مق السلط  المختا  أ

 التخاذ القاار الم اسب بما في ذلك ،ل الشاا . اإلشاال على ال شاط الذي تباشاه الشاا  بالدول ب ا 

،كاظ ن مدقق ،سابات ا في اجتماع ا الس وي وفقاً ألإذا لم تتمكن الجمع   العموم   للشاا  من اتخاذ قاار يتعلق بتع   .2

( من ئذا القانون رغم ااتمال ال ااب، فلل  ئ  تع  ن مدقق ،سابات للشاا  لمدة س   243،244المادت ن رقمي )

 مال   وتحديد أتعابه.

 

 الفصل الرابع

 رأس مال الشركة المساهمة العامة

 (193المادة )

 به رأس مال الشركة المصدر والمصرح

 

ن مل ون درئم ويجوح رفق ئذا الحد بقاار من ثوالحد األدنى لاأس المال الُماننننندر للشننننناا  المسنننننائم  العام  ثال .1

 .مجلر الوحرا  ب ا  على اقتااح من رئ ر مجلر إدارة ال  ئ 

وفقاً ذلك يجاوح ضعف رأس المال الٌمادر، و يجوح أن يحدد ال تاظ األساسي للشاا  رأس مال مااح به بما ال .2

 للضوابط والشاوط التي تضع ا ال  ئ  ب ذا الشان.

 

 (194المادة )

 زيادة رأس مال الشركة 

 

 يجوح حيادة رأس مال الشاا  بعد است فا  اامل رأس مال ا الُمادر. .1

 تكون حيادة رأس مال الشاا  المااح به بعد موافق  ال  ئ  بموجب قاار ااص يادر من الجمع   العموم  .  .2

لمجلر إدارة الشننناا  حيادة رأس مال ا الماننندر في ،دود رأس المال الماننناح به الموافق عل ه مسنننبقاً من يجوح  .3

 قبل الجمع   العموم  ، وفقاً للضوابط التي تضع ا ال  ئ  ب ذا الشان.

 يب ن قاار حيادة رأس مال الشاا  المادر مقدار الليادة وسعا إودار األس م الجديدة. .4

الحاص  م المتعلق  بتق ي رأس مال الشاا  المادر تتضمن ،اااً ع     فتتبق بشان ا األ،كاظ إذا اانت الليادة ف .5

 الواردة ب ذا القانون.الع     

 ي ،ال عدظ وجود رأس مال ماننننناح بهيجوح أن يتضنننننمن القاار الخاص بليادة رأس مال الشننننناا  الماننننندر ف .6

ره من تاريخ ودو   وا،دةلى أال يجاوح ئذا الموعد س تفوي  مجلر إدارت ا في تحديد موعد ت ف ذ قاار الليادة ع

 وإال اعتبا القاار اان لم يكن.

 

 (195المادة )

 طرق زيادة رأس مال الشركة

 

 :اآلت  تكون حيادة رأس مال الشاا  با،د الطام 



 إودار أس م جديدة. .1

 إدماج اال،ت اطي في رأس المال. .2

 إلى أس م.الشاا  س دات أو الاكوك التي تادرئا التحويل  .3

 

 (196المادة )

 عالوة اإلصدار

 

تاننندر أسننن م حينننادة رأس منننال الشننناا  بق مننن  اسنننم   معادلننن  للق مننن  االسنننم   لألسننن م األونننل   ومنننق ذلنننك  .1

يجننوح للشنناا  بقنناار انناص وبعنند الحاننول علننى موافقنن  ال  ئنن  أن تقننار إضنناف  عننالوة إونندار الننى الق منن  

عنننالوة اإلوننندار إلنننى اال،ت ننناطي القنننانوني ولنننو جننناوح بنننذلك تضنننال ، واالسنننم   للسننن م وأن تحننندد مقننندارئا

 ناف رأس المال.

 يادر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً يحدد ف ه ا ف   ا،تساب عالوة اإلودار. .2

   

 (197المادة ) 

 حق األولوية
 

قاظ   . 1 كاظ المواد أر با، قانون (283، 226، 225، 224، 223)دون اإلاالل  ئذا ال ،ق  ، يكون للمسنننننننائم نمن 

األولوي  في االاتتاب باألسنننن م الجديدة ويبطل ال شنننناط على االل ذلك في نتاظ الشنننناا  أو القاار الاننننادر 

 بليادة رأس المال.

مجلر إدارة ال  ئ  القاار الم تم ويانننندر  للغ ا بمقابل مادي، أو يجوح للمسننننائم ب ق ،ق األولوي  لمسننننائم آاا  . 2

 لشاوط وإجاا ات ب ق ،ق األولوي .

 ( 198المادة )

 االكتتاب في األسهم الجديدة
 

 ساي على االاتتاب في األس م الجديدة القواعد الخاو  باالاتتاب في األس م األول  .ي   .1

على مجلر اإلدارة أن يعلن ملخص ل شاة إودار أس م ،قوم األولوي  المعتمدة من ال  ئ  في وح فت ن محل ت ن  .2

 العاب  ، إلبالغ المسائم ن بحق م في أولوي  االاتتاب في األس م الجديدة.،دائما باللغ  تادر إيوم ت ن 

 

 (199المادة )

 توزيع األسهم الجديدة

 

توحع األسنن م الجديدة على المسننائم ن طالبي االاتتاب ب سننب  ما يملكونه من أسنن م على أال يجاوح ذلك ما طلبه ال  .1

 م  م.

األس م المتبق   على المسائم ن الذين قد موا طلبات ااتتاب باس م تليد ( توحع 197( من المادة )2مق مااعاة الب د ) .2

على عدد األسننننن م التي يملكون ا، وتعاض أي  أسننننن م متبق   بعد ذلك لالاتتاب العاظ، وفق الضنننننوابط التي تحددئا 

 ال  ئ .

 

 (200المادة )

 إدماج االحتياطي في رأس المال

 

ي رأس مال الشاا  بإودار أس م م ح  توحع على المسائم ن ب سب  ما يجوح بموجب قاار ااص إدماج اال،ت اطي ف

يملكه ال م  م من أسنن م، أو بليادة الق م  االسننم   للسنن م ب سننب  الليادة الطارئ  على رأس المال وال يتاتب على ذلك 

 إللاظ المسائم ن باي عب  مالي. 



 

 (201المادة )

 تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

 

يتع ن والتي توافق ال  ئ  عل  ا، يكون تحويل الس دات أو الاكوك إلى أس م وفقاً لما تحدده نشاة اإلودار وشاوطه 

 . في ،ال الشااات المااا  من قبله موافق  الماال الماالي

 

 (202المادة )

 تخفيض رأس مال الشركة

 

انننناص بعنننند سننننماع تقايننننا منننندقق قنننناار  قبننننل موافقنننن  ال  ئنننن  وونننندور الشنننناا  ال يجننننوح تخفنننن   رأس مننننال

 الحسابات ويتم ذلك في إ،دى الحالت ن اآلت ت ن:

 إذا حاد رأس المال عن ،اج  الشاا . .1

 إذا أو بت الشاا  بخسارة ال يحتمل تعويض ا بواسط  األرباح المستقبل  . .2

 

 (203المادة )

 طرق تخفيض رأس مال الشركة

 

 :اآلت  يكون تخف   رأس مال الشاا  با،د الطام  

تخف   الق م  االسم   لألس م وذلك إما باد جل  من ق مت ا للمسائم ن أو بإباائ م مما في ذمت م من ق م  األس م  .1

 أو من جل  م ه. 

 تخف   ق م  األس م بإلغا  جل  من ئذه الق م  يعادل الخسارة التي لحقت بالشاا .  .2

 إلغا  عدد من األس م يواحي الجل  المااد تخف ضه. .3

 من األس م يواحي الجل  المااد تخف ضه وإتالفه.شاا  عدد  .4

 

 (204المادة )

 إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

 

 يجب على مجلر اإلدارة ع د تخف   رأس مال الشاا  االلتلاظ بما ياتي: .1

يوماً من التاريخ  ثالث ن )30قبل ) ،باللغ  العاب   تاننندر إ،دائمانشنننا إعالن في ونننح فت ن محل ت ن يوم ت ن  .أ

ن اإلعالن مقدار رأس المال قبل التخف   وبعده وق م  ال سنن م  المقار ف ه تخف   رأس المال على أن يتضننم 

( ثالث ن يوماً من 30وتاريخ نفاذ التخف  ، وعلى الدائ  ن أن يقدموا للشنناا  المسننت دات الم بت  لديون م االل )

 تاريخ نشا اإلعالن.

جلر إدارة الشنننننناا  على األقل بتوق ق تع د في ال وظ المحدد ل فاذ التخف   يف د بان ق اظ أغلب   أعضننننننا  م .ب

 الشاا  قادرة على سداد ديون ا في ذلك التاريخ، أو أن ااف  دائ ي الشاا  قد وافقوا على التخف  .

لشاا  إدارة اإذا اعتاض أ،د دائ ي الشاا  على التخف   بعد توق ق التع د الموقق من أغلب   أعضا  مجلر    .ج

بقدرة الشنناا  على سننداد ديون ا، وثبت عجل الشنناا  عن الوفا  بالد ين، فإن األعضننا  الموقع ن على التع د 

مللمون بالتضنننامن ف ما ب   م بدفق دين المعتاض الذي يتم ا،تسنننابه على أسننناس أونننول و،قوم والتلامات 

  ق على التع د.الشاا  ف ما لو تمت تاف ت ا في ال وظ السابق لتاريخ التوق

 يادر ب ا قاار من ال  ئ . ىأي  متطلبات أاا   .د

إذا اان تخف   رأس المال باد جل  من الق م  االسم   لألس م إلى المسائم ن أو بإباائ م من القدر غ ا المدفوع  .2

ور في الب د المذامن ق م  األس م أو من جل  م ه فال يحتج بالتخف   قبل الدائ  ن الذين قدموا طلبات م في الم عاد 



/أ( من ئذه المادة إال إذا استوفى ئتال  الدائ ون ما ،ل من ديون م أو ،الوا على الضمانات الكف ل  للوفا  بما 1)

 لم يحل م  ا.

 

 (205المادة )

 قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

 

ق د ئذا أو تخف ضنننه نفاذ قاار حيادة رأسنننمال ا تاريخ ( امسننن  أياظ عمل من 5يتع  ن على مجلر إدارة الشننناا  االل )

 .المسجلالمختا  والقاار لدى ال  ئ  والسلط  

 

 الفصل الخامس

 األسهم والسندات والصكوك 

 (206المادة )     

 الحقوق المرتبطة باألسهــم

 

 باألسننن م، وال يجوحف ما لم ياد به نص في ئذا القانون، يتسننناوى المسنننائمون في الشننناا  في الحقوم الماتبط   .1

 للشاا  إودار فئات مختلف  من األس م.

( من ئذه المادة لمجلر الوحرا  ب ا  على اقتااح من رئ ر مجلر إدارة ال  ئ  أن 1اسننننننت  ا  من أ،كاظ الب د ) .2

تتاتب عل  ا  يانننننندر قااراً يحدد ف ه فئات أااى من األسنننننن م وشنننننناوط إونننننندارئا والحقوم وااللتلامات التى

 والقواعد واإلجاا ات التى ت تم ا. 

 ال يجوح للمسائم أن يطلب استاداد مسائمته في رأس مال الشاا . .3

 

 (207المادة )

 القيمة االسمية للسهم 

 

 ال يجوح أن تكون الق م  االسم   للس م في الشاا  أقل من درئم وا،د وال أن تليد على مئ  درئم. .1

 (3ربق ق مت ا االسننم   على األقل على أن يتم سننداد باقي ق مت ا االل فتاة ال تجاوح )يجوح إونندار األسنن م بدفق  .2

 السلط  المختا . ىثالث س وات من تاريخ ق د الشاا  لد

يجوح للشننناا  بموجب قاار ااص وبعد موافق  ال  ئ  تجلئ  الق م  االسنننم   ألسننن م ا إلى ق م  أقل، على أال تقل  .3

 ا،د للس م.الق م  الجديدة عن درئم و

 

 (208المادة )

 طبيعــة األسهــم وقسائم األرباح  

 

تانندر األسنن م اسننم   وال يجوح إونندار أسنن م لحامل ا وتكون األسنن م قابل  للتداول، أما قسننائم األرباح التي يع ن نتاظ 

للتداول، وال شننناط يق د الشننناا  شنننكل ا وأ،كام ا ف جوح أن تكون اسنننم   أو لحامل ا، وتكون في جم ق األ،وال قابل  

  ،اي  تداول ا يعتبا اان لم يكن.

 

 (209المادة )

 التصرف في األسهم

 

يكون تحديد ا ف   وشننناوط التانننال في األسننن م وفقاً أل،كاظ ئذا القانون واألنتم  والقاارات التي تاننندرئا ال  ئ  

نانن ب مواط ي الدول  في رأس مال وال تاظ األسنناسنني للشنناا ، بشنناط أال يتدي التاننال في األسنن م إلى انخفاض 

 ل ذا القانون. الشاا  عما ئو مقار طبقا



 

 ( 210المادة )

 رهن األسهم

 

 المقارة في ئذا الشنننننانيجوح رئن األسننننن م، ويكون ذلك بتسنننننل م ا إلى الدائن أو من ي وب ع ه بعد إتباع اإلجاا ات 

 ويكون للدائن المات ن قب  األرباح واستعمال الحقوم المتال  بالس م ما لم يتفق في عقد الائن على غ ا ذلك.

 

 (211المادة )

 نقل ملكية األسهم المدرجة باألسواق

 

 ا لدى المعمول ب للضوابطيكون انتقال ملك   أس م الشاا  المدرج  في أ،د األسوام المال   المااا  في الدول  وفقاً 

 .ال  ئ  والسوم المالي المدرج  ف ه تلك األس م

 

 (212المادة )

 نقل ملكية األسهم غير المدرجة باألسواق 

 

ت تقل ملك   األسنن م للشنناا  غ ا المدرج  باألسننوام بإثبات التاننال اتاب  في سننجل لدى الشنناا ، ويتشننا ب ذا  .1

 الق د على الس م، وال يجوح اال،تجاج بالتاال على الشاا  أو على الغ ا إال من تاريخ ق ده في السجل. 

 يجوح للشاا  االمت اع عن ق د التاال في األس م في الحاالت اآلت  : .2

 إذا اان ئذا التاال مخالفاً أل،كاظ ئذا القانون أو القاارات الم فذة له أو ل تاظ الشاا  األساسي.  .أ

 إذا اانت األس م مائون  أو محجوحاً عل  ا باما من المحكم .   .ب

 إذا اانت ش ادة األس م مفقودة ولم تادر الشاا  ش ادة أس م جديدة بدال ع  ا. .ج

 األس م فل ا أن توقف تسج ل تحويل األس م ما لم يوَل دي  ا.إذا اان للشاا  دين على  .د

 إذا اان أ،د المتعاقدين عديم األئل   أو ناقا ا أو أش ا إفالسه أو إعساره. .ه

 

 (213المادة )

 نقل ملكية األسهم باإلرث أو بالوصية أو بحكم قضائي 

 

إذا انتقلت ملك   الس م بطايق اإلرث أو الوو   وجب على الوارث أو المووى له أن يطلب ق د نقل الملك   في  .1

 سجل األس م.

إذا اان نقل الملك   بمقتضى ،كم قضائي واجب ال فاذ جاى الق د في سجل األس م وفقاً ل ذا الحكم، ويكون لمن   .2

 تاتب  على ذلك من تاريخ ئذا الق د.انتقلت إل ه ملك   الس م استعمال الحقوم الم

 

 (214المادة )

 عدم قابلية السهم للتجزئة
 

الس م غ ا قابل للتجلئ  ومق ذلك إذا آلت ملك   الس م إلى عدة ورث  أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من 

االلتلامات ال اشننئ  عن ملك   ب   م من ي وب ع  م تجاه الشنناا ، ويكون ئتال  األشننخاص مسننتول ن بالتضننامن عن 

 الس م، وفي ،ال عدظ اتفاق م على اات ار من ي وب ع  م يجوح ألي م  م اللجو  للمحكم  المختا  لتع   ه.

 

 (215المادة )

 قيود تداول أسهم المؤسسين



 

س م المتسس ن ال قدي  أو الع     قبل نشا الم لان   و،ساب األرباح والخسائا عن  .1 ن مال ت ن س ت ال يجوح تداول أ

على األقل تبدأ من تاريخ إدراج ا في السنوم المالي بالدول  أو من تاريخ ق د الشناا  بالسنجل التجاري لدى السنلط  

المختانن  في ،ال الشننااات المسننت  اة من اإلدراج ويتشننا على ئذه األسنن م بما يدل على اون ا أسنن م متسننسنن ن 

 تسسون في ،ال  حيادة رأس المال قبل انت ا  فتاة الحتا.وتساى أ،كاظ ئذه المادة على ما يكتتب به الم

األسنن م أو نقنننل ملك ت نننا بننالب ق منننن أ،ننند المتسسنن ن إلنننى متسنننر آانننا أو  هيجننوح انننالل فتننناة الحتننا رئنننن ئنننذ .2

منننن ورثننن  أ،ننند المتسسننن ن فننني ،الننن  وفاتنننه إلنننى الغ نننا أو منننن تفل سننن  المتسنننر إلنننى الغ نننا أو بموجنننب ،كنننم 

 قضائي ن ائي.

( من ئذه المادة بح ث ال تليد 1إدارة ال  ئ  أن ياننننندر قااراً بليادة فتاة الحتا المذاورة في الب د )يجوح لمجلر  .3

 ثالث س وات لىع

 

 (216المادة )

 الحجز على أسهم المساهم

 

ال يجوح الحجل على أموال الشننناا  بسنننبب ديون متاتب  على أ،د المسنننائم ن، ومق ذلك يجوح لدائ ي المسنننائم توق ق 

سوم المالي المدرج  ف ه الحجل ع س م في سجل األس م وبال س مه واألرباح ال اتج  ع  ا، ويتشا بالحجل على ال لى أ

 أس م الشاا .

 

 (217المادة )

 عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

 

إذا تخل ف المسائم في الشاا  المسائم  عن الوفا  بالقسط المستحق عل ه من ق م  الس م في م عاد االستحقام جاح  .1

لمجلر اإلدارة الت ب ه على المسننائم بدفق القسننط المسننتحق بكتاب مسننجل فإذا لم يقم بالوفا  االل ثالث ن يوماً جاح 

  ا ال  ئ .ضعالتي ت قااراتللللشاا  أن تب ق الس م بالملاد العل ي أو وفقا 

ساط متااَاة ومااريف تعويضاً عن التاا ا وتاد  .2 ستحق ل ا من أق شاا  من ال من ال اتج عن الب ق ما ي ستوفي ال ت

الباقي لاننننا،ب السنننن م، وللشنننناا  ،ق الاجوع على المسننننائم في ماله الخاص إذا لم يف ال من المب ق به بحقوم 

 ألس م باسم المشتاي.الشاا ، وتق  د األس م في سجل ا

 

 (218المادة )

 إبراء ذمة المساهم

 

ال يجوح للشنننناا  إباا  ذم  المسننننائم من التلامه بدفق ق م  السنننن م، وال تقق المقاونننن  ب ن ئذا االلتلاظ وما يكون  .1

 للمسائم قبل الشاا  من ،قوم.

 ألي من دائ ي الشاا  إقام  دعوى على المسائم لمطالبته بدفق ق م  الس م. .2

 

 (219المادة )

 شراء الشركة ألسهمها

 

  ال يجوح للشاا  أن تات ن أس م ا أو أن تشتاي تلك األس م إال إذا اان الشاا  لتخف   رأس المال أو الست الك   .1

 األس م، وع دئا ال يكون لتلك األس م ووت في مداوالت الجمع   العموم   وال نا ب في األرباح.

التي مضنني على تاسنن سنن ا اشنناا  مسننائم  عام  سنن ت ن  ئذه المادة يجوح للشنناا ( من 1اسننت  ا  من ،كم الب د )  .2

( من األس م المم ل  لاأس مال ا بقاد إعادة ب ع ا وفقاً %10مال ت ن على األقل شاا  نسب  من أس م ا ال تجاوح )



 بقاد ب ع ا ووت للشاوط واإلجاا ات التي يادر ب ا قاار من مجلر إدارة ال  ئ ، وال يكون لألس م المشتااة

 في مداوالت الجمع   العموم   وال نا ب من األرباح إلى أن يعاد ب ع ا.

 

 (220المادة )

 إغفال قيد بيانات في سجل األسهم

 

إذا تم إغفال ق د اسم أي شخص أو عدد األس م المملوا  له في سجل مسائمي الشاا ، أو ،دث إافام أو تاا ا غ ا 

ٍ من مسننائمي الشنناا  أن  مبار في ق د واقع  انتفا  وننف  المسننائم عن أي شننخص، يكون للشننخص المتضننار أو ألي 

للمتضننننار في ئذه الحال  اللجو  ديل ويجوح يطلب من الشنننناا  تعديل ب انات السننننجل وللشنننناا  أن تاف  طلب التع

 للقضا .

 

 (221المادة )

 حقوق المساهم

 

 ما ياتي:   بت للمسائم في الشاا  المسائم ي .1

جم ق الحقوم المتعلق  بالسنن م وعلى األاص الحق في الحاننول على نانن به في األرباح وموجودات الشنناا   .أ

ع د تانننف ت ا و،ضنننور جلسنننات الجمع   العموم   والتانننويت على قاارات ا وذلك اله طبقاً للق ود والشننناوط 

 الم اوص عل  ا في ئذا القانون وفي نتاظ الشاا  األساسي. 

لى دفاتا الشاا  ووثائق ا وعلى أي  مست دات أو وثائق تتعلق بافق  قامت الشاا  بإباام ا الحق في اإلطالع ع .ب

أو طبقاً لما ي ص الجمع   العموم   اإلدارة أو بموجب قاار من مجلر مق ا،د اإلطاال ذات العالق  بإذن من 

 عل ه ال تاظ األساسي للشاا  في ئذا الشان. 

 علومات محددة للمسائم بما ال يتعارض مق ماالح الشاا .للمحكم  أن تللظ الشاا  بتقديم م .2

يقق باطالً ال قاار ياننننندر من مجلر اإلدارة أو الجمع   العموم   للشننننناا  يكون من شنننننانه المسننننناس بحقوم  .3

 المسائم المستمدة من ناوص ئذا القانون أو نتاظ الشاا  األساسي أو يقضي بليادة التلاماته.

 

 (222المادة )

 مساعدة مالية للمساهمتقديم 

 

شاا  تابع  ل ا تقديم مساعدة مادي  ألي مسائم لتمك  ه من تملك أي  أس م أو س دات أو وكوك   أو أي ال يجوح للشاا 

 المادي  بوجه ااص ما ياتي: تادرئا الشاا ، وتشمل المساعدة

 تقديم قاوض. .1

 تقديم ال دايا أو ال بات. .2

 تقديم أوول الشاا  اضمان. .3

 ضمان أو افال  اللتلامات شخص آاا.تقديم  .4

 

 (223المادة )

 مساهمة الشريك االستراتيجي 

 

( من ئذا القانون، يجوح للشنننناا  بموجب قاار ااص أن تليد 199، 198، 197، 195اسننننت  ا  من أ،كاظ المواد ) .1

الشنننايك اننندر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً يحدد شننناوط وإجاا ات داول يرأسنننمال ا بداول شنننايك اسنننتاات جي و

 االستاات جي امسائم بالشاا .



دراسنن  تب ن الم افق التي سننتج   ا الشنناا  من إداال الشننايك يعاض مجلر إدارة الشنناا  على الجمع   العموم    .2

 االستاات جي امسائم ف  ا.

  على ال  ئ  والسلط  المختا  أن تاف  مسائم  الشايك االستاات جي في الشاا  إذا اان من شان ئذه المسائم .3

 مخالف  قوان ن الدول  أو األنتم  المعمول ب ا أو اإلضاار بالمالح  العام .

 

 (224المادة )

  شروط مساهمة الشريك االستراتيجي

 

لمجلر إدارة الشاا  االل ثالث  أش ا من تاريخ ودور القاار الخاص بليادة رأس مال ا إلداال شايك استاات جي  .1

األس م الجديدة أو أيا م  ا لالاتتاب ب ا من قبل الشايك االستاات جي دون امسائم في الشاا  أن يعاض جم ق 

 عاض ا على المسائم ن، وذلك بالشاوط اآلت  :

 أن يكون نشاط الشايك االستاات جي مماثالً أو مكمالً ل شاط الشاا  ويتدي لم فع  ،ق ق   ل ا. .أ

م  ل ت ن على األقل، ويسننت  ي من ذلك الحكوأن يكون الشننايك االسننتاات جي قد أونندر م لان ت ن عن سنن ت ن ما .ب

 .االتحادي  والمحل   بالدول 

إذا لم يقم مجلر اإلدارة بعاض األسن م الجديدة على الشنايك االسنتاات جي االل فتاة ال الث  شن ور المشنار إل  ا  .2

( 30ل فتاة ال تجاوح)( من ئذه المادة أو إذا لم يقم الشنننايك االسنننتاات جي باالاتتاب ب ذه األسننن م اال1في الب د )

ثالث ن يوماً من تاريخ عاضنننننن ا عل ه اعتبا قاار الجمع   العموم   بليادة رأس مال الشنننننناا  إلداال الشننننننايك 

 االستاات جي اان لم يكن.

 

 (225المادة )

 تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

 

القانون، يجوح للشنناا  بموجب قاار ااص أن تليد ( من ئذا 199، 198، 197، 195اسننت  ا  من أ،كاظ المواد ) .1

 الى أس م في رأسمال ا. رأسمال ا عن طايق تحويل ديون ا ال قدي 

تحويل الديون ال قدي  الى أسنننن م في دراسنننن  تب ن ضنننناورة يعاض مجلر إدارة الشنننناا  على الجمع   العموم    .2

 رأسمال الشاا .

ت الديون المستحق  للحكومـنننننننـننننننن  االتحادي  والحكومات المحل   وال  ئتعتبا ديون نقدي  وفقاً أل،كاظ ئذا القانون ا .3

 .الب وك وشااات التمويلوالمتسسات العام  في الدول  و

 تحويل الديون ال قدي  الى أس م في رأسمال الشاا .ادر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً يحدد شاوط وإجاا ات ي .4

 

 (226المادة )

 تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

 

( من ئذا القانون، يجوح للشاا  بموجب قاار ااص أن تليد 199، 198، 197، 195ت  اً  من أ،كاظ المواد )اس .1

 رأسمال ا لتطب ق بانامج تحف ل موظفي الشاا  بتملك أس م ف  ا.

 . يعاض مجلر إدارة الشاا  على الجمع   العموم   بانامج تحف ل موظفي الشاا  بتملك أس م ف  ا.2

 . ال يجوح ألعضا  مجلر اإلدارة المشارا  في بانامج تحف ل موظفي الشاا  بتملك أس م ف  ا. 3

 . يادر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً يتضمن شاوط وآل   تطب ق بانامج تحف ل موظفي الشااات بتملك أس م ف  ا . 4

 

 (227المادة )

 شهادات األسهم

 



س ا قد أدرجت  .1 س  شاا  بعد تا س م ا في أ،د األسوام المال   بالدول  وجب على مجلر اإلدارة االل ما لم تكن ال أ

 م بدال من إاطارات ثالث  أشنن ا من ق د الشنناا  بالسننجل التجاري لدي السننلط  المختانن  إونندار شنن ادات األسنن

 .تخا ص األس م

د األسنن م التي يوقق شنن ادات األسنن م عضننوان على األقل من أعضننا  مجلر اإلدارة ويذاا ف  ا اسننم المسننائم وعد .2

ااتتب ب ا وا ف   الوفا  بق مت ا والمبلغ المدفوع من ئذه الق م  وتاريخ الدفق والاقم المسلسل للش ادة وأرقاظ األس م 

التي يملك ا ورأس مال الشننننناا  الماننننندر والماننننناح به وماالئا الائ سننننني ومدت ا، وتاريخ القاار الانننننادر 

 دات مقاظ األس م.بالتاا ص بتاس ر الشاا ، وتقوظ ئذه الش ا

ش ادة األس م ،تى الوفا  بكامل ق م  األس م، وال يجوح  .3 سل م  شاا  بت سط  أرجئ التلاظ ال س م مق إذا اانت ق م  ال

 تسل م األس م التي تم ل الحاص الع     إال بعد نقل ملك   تلك الحاص الع     الى الشاا .

 

 (228المادة )

 أو الصكوكفقد أو هالك شهادة األسهم أو السندات 

 

أو الاننكوك فلمالك ا المق دة باسننمه أن يطلب شنن ادة جديدة بدال من و ئلكت شنن ادة األسنن م أو السنن دات . إذا فقدت أ1

دئا في وننننننح فت ن محل ت ن المفقودة أو ال الك ، وعلى المالك أن ي شننننننا أرقاظ الشنننننن ادات المفقودة أو ال الك  وعد

 تادر إ،دائما باللغ  العاب  .يوم ت ن 

. إذا لم تقدظ معارض  إلى الشاا  االل ثالث ن يوماً من تاريخ ال شا، اان عل  ا أن تعطي المالك ش ادة جديدة يذاا 2

ف  ا أن ا بدل الشنننننن ادة المفقودة أو ال الك ، وتخول ئذه الشنننننن ادة لحامل ا جم ق الحقوم، ويتاتب عل  ا جم ق 

   .االلتلامات الماتبط  بالش ادة المفقودة أو ال الك

 

 (229المادة )

 إصدار السندات أو الصكوك 

 

ي الشاا  إلى أس م فسوا  اانت قابل  أو غ ا قابل  للتحول يجوح للشاا  أن تادر س دات أو وكوك قابل  للتداول  .1

 بق م متساوي  لكل إودار.

 يبقى الس د أو الاك اسم اً إلى ، ن الوفا  بق مته اامل . .2

الانننكوك إلنننى أسننن م إال إذا نُنننص علنننى ذلنننك فننني نشننناة اإلوننندار، فنننإذا تقنننار ال يجنننوح تحوينننل السننن دات أو  .3

ب  الق منننن  االسننننم   للسنننن د أو التحويننننل اننننان لمالننننك السنننن د أو الاننننك و،ننننده الحننننق فنننني قبننننول التحويننننل أو قنننن

 . الاك

خالف يالس دات أو الاكوك التي تادر بم اسب  قاض وا،د تعطي ألوحاب ا ،قوقاً متساوي  ويقق باطالً ال شاط  .4

 ذلك.

يكون إوننندار السننن دات أو الانننكوك وأي  أدوات دين أااى وفقاً للشننناوط واإلجاا ات التي ياننندر ب ا نتاظ من  .5

 الماال الماالي وال  ئ .

 

 (230المادة )

 شروط إصدار السندات أو الصكوك

 

 الاكوك ما ياتي: ( من ئذا القانون يشتاط إلودار الس دات أو229( من المادة )5مق مااعاة ما ورد بالب د )

ونندور قاار ااص من الجمع   العموم  ، ويجوح ل ا تفوي  مجلر اإلدارة في تحديد موعد إونندار السنن دات أو  .1

 الاكوك على أال يتجاوح س   من تاريخ الموافق  على التفوي .

م   على األقل ما لاست فا  رأس المال اامالً من المسائم ن ونشا الم لان   و،ساب األرباح والخسائا عن س   مال  .2

 العامل  ف  ا. الب وكيكن اإلودار مكفوالً من الدول  أو أ،د 

 



 (231المادة )

 زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

 

قابل  للتحول إلى أسنن م و،تى تاريخ تحول ا أو اار ااص بإونندار سنن دات أو وننكوك ال يجوح للشنناا  بعد ونندور ق

أن تخف  رأسمال ا أو تليد من ال سب  المقار توحيع ا احد أدني من األرباح على المسائم ن وفي ،ال  تسديد ق مت ا، 

تخف   رأس مال الشننناا  بسنننبب الخسنننائا عن طايق إلغا  عدد من األسننن م أو ت ليل الق م  االسنننم   للسننن م، يتع ن 

 تخف   رأس المال اما لو اان ئتال  من المسائم ن.

 

 (232المادة )

 اح السندات أو الصكوك عند تحولها ألسهمأرب

 

يكون لألسنن م التي يحاننل عل  ا ،مل  السنن دات أو الاننكوك التي تحولت إلى أسنن م في رأسننمال الشنناا ، نانن ب في 

األرباح التي يتقار توحيع ا عن السنننن   المال   التي جاى االل ا التحويل، وذلك من تاريخ التحويل ،تى ن اي  السنننن   

 .المال  

 

 (233المادة )

 تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

 

الوفا  بالسننن دات أو الانننكوك ما لم ي ص على ذلك قاار إوننندار السننن دات أو  تاريخال يجوح للشننناا  تقديم أو تاا ا 

الاكوك ونشاة االاتتاب، ومق ذلك فإنه في ،ال  ،ل الشاا  لغ ا سبب االندماج، يكون لحاملي الس دات أو الاكوك 

م الوفا   م ذلك، فإذا تاستحقاق ا، اما يجوح للشاا  أن تعاض عل  تاريخقبل   مأن يطلبوا أدا  ق م  س دات م أو وكوا

 في أي من ئات ن الحالت ن سقطت الفوائد عن المدة المتبق   من أجل القاض.

 

 (234المادة )

 حقوق حملة السندات أو الصكوك

 

شئ  لتلك  شاا  والتي ال تطاح لالاتتاب العاظ في االتفاق   الم  س دات أو الاكوك الاادرة عن ال تحدد ،قوم ،مل  ال

وك، وتتضننمن ئذه االتفاق   اذلك اإلجاا ات الالحم  لحمل  السنن دات أو الاننكوك لعقد االجتماعات السنن دات أو الاننك

ا  إذا الشنناوتع  ن أي  لجان و،قوم التاننويت وجم ق المسننائل األااى المتعلق  بذلك وشنناوط تحول ا إلى أسنن م في 

 . الاكوك ولل  ئ  أن تادر قااراً ي تم ،قوم ،مل  الس دات أاانت قابل  للتحويل و

 

 الفصل السادس

 مالية الشركة المساهمة العامة

 (235المادة )

 إعداد حسابات السنة المالية

 

على مجلر إدارة ال شنناا  مسننائم  العمل على إعداد ،سننابات ااونن  بكل سنن   مال   للشنناا  تتضننمن اشننول  .1

 الم لان   اما في آاا يوظ من الس   المال   واشف ،ساب األرباح والخسائا. 

سب   الدول   .2 وأن تعكر ئذه الحسابات وورة وح ح   ،يجب إعداد ،سابات الشاا  وفق المعاي ا واألسر المحا

وعادل  عن أرباح أو اسننائا الشنناا  للسنن   المال   وعن ،ال  شننتون الشنناا  في ن اي  السنن   المال   وأن تتق د باي  

 . والقاارات الاادرة عن ال  ئ  في ئذا الشان متطلبات أااى في ئذا القانون

 تُعتمد القوائم المال   بالتوق ق عل  ا من أعضا  مجلر اإلدارة أو من رئ ر مجلر اإلدارة ومدقق ،سابات ا. .3

 



 (236المادة )

 تدقيق حسابات السنة المالية

 

تقايااً ع  ا، وتُعتمد من مجلر اإلدارة تُدقق ،سننننابات السنننن   المال   للشنننناا  من قبل مدقق الحسننننابات الذي يُعد    .1

 ( أربع  أش ا من ن اي  ال س   مال   للشاا .4وتُقد ظ إلى الجمع   العموم   مشفوع  بتقايا المدقق وذلك االل )

على الشاا  أن تودع لدى ال  ئ  والسلط  المختا  نسخ  من الحسابات وتقايا المدقق االل سبع  أياظ من انعقاد  .2

 العموم   التي تم  تقديم الحسابات وتقايا المدقق إل  ا.الجمع   

 

 (237المادة )

 المعايير واألسس المحاسبية

 

تُطبق الشنننااات المعاي ا واألسنننر المحاسنننب   الدول   ع د إعداد ،سنننابات ا الما،ل   والسننن وي  وتحديد األرباح القابل  

 للتوحيق.

 

 (238المادة )

  نشر الميزانية السنوية للشركة
 

ت شنننا الم لان   السننن وي  للشننناا  و،سننناب األرباح والخسنننائا في ونننح فت ن محل ت ن يوم ت ن تاننندر إ،دائما باللغ   

( امسنن  عشننا يوماً من تاريخ ماننادق  الجمع   العموم   عل  ا، وتودع نسننخ  م  ا لدى ال 15العاب   وذلك االل )

 .من ال  ئ  والسلط  المختا 

 

 (239المادة )

 القانونياالحتياطي 

 

تاظ ما لم يحدد ال  ،( من األرباح الااف   للشاا  ال عاظ وتخا ا ا لتكوين ا،ت اطي قانوني%10يجب اقتطاع ) .1

 األساسي للشاا  نسب  أعلى.

( من رأس مال الشنننننناا  %50)  يجوح للجمع   العموم   وقف ئذا االقتطاع متى بلغ اال،ت اطي القانوني نسننننننب .2

 األساسي للشاا  على نسب  أعلى.ال تاظ   صما لم يالمدفوع 

قانوني  .3 اسننننننتخداظ الجل  اللائد م ه على  ومق ذلك يجوحعلى المسنننننننائم ن اارباح ال يجوح توحيق اال،ت اطي ال

( من رأس مال الشنننناا  لتوحيعه اارباح على المسننننائم ن في السنننن وات التي ال تحقق الشنننناا  ف  ا أربا،اً 50%)

 واف   ااف   للتوحيق عل  م وفق ال سب  المئوي  المحددة في ال تاظ األساسي للشاا .

 

 (240المادة )

 االحتياطي االختياري

 

تاظ األساسي ألي  شاا  مسائم  على تخا ص نسب  مع    من األرباح الااف   إلنشا  ا،ت اطي يجوح أن ي ص ال 

اات اري يخانننص لألغااض الم انننوص عل  ا في ال تاظ األسننناسننني، وال يجوح اسنننتخدامه ألي  أغااض أااى إال 

 بموجب قاار وادر عن الجمع   العموم   للشاا .

 

 (241المادة )

 توزيع األرباح

 



الجمع   العموم   للشننننناا  ال سنننننب  التي يجب توحيع ا على المسنننننائم ن من األرباح الاننننناف   بعد اانننننم تحدد  .1

 اال،ت اطي القانوني واال،ت اطي االات اري.

 .وفقاً للضوابط التي يادر ب ا قاار من ال  ئ يستحق المسائم ،اته من األرباح  .2

اظ األسناسني للشناا  توحيق أرباح سن وي  أو نانف أو ربق ( من ئذه المادة، يجوح أن يحدد ال ت1مق مااعاة الب د ) .3

 س وي . 

 

 (242المادة )

 المسؤولية المجتمعية للشركات

 

من تاريخ تاس س ا وتحق ق ا أربا،اً، بموجب قاار ااص أن تقدظ مسائمات   ت نيجوح للشاا  بعد انقضا  س ت ن مال 

( من متوسط األرباح الااف   للشاا  االل الس ت ن المال ت ن السابقت ن للس   التي %2طوع  ، ويجب أال تليد على )

 :اتيتقدظ ف  ا تلك المسائم  الطوع  ، ويتع ن مااعاة ما ي

 .ادم  المجتمقفي أغااض   أن تكون ئذه المسائمات الطوع  .1

 أن يذاا بشكل واضح الج   المستف دة من ئذه المسائمات الطوع   في تقايا مدقق الحسابات وم لان   الشاا . .2

 

 الفصل السابع

 مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

 (243المادة )

 تعيين مدقق حسابات الشركة

 

أا ا يتم تاش حه من مجلر إدارة الشاا  ويعاض على الجمع   يكون لكل شاا  مسائم  عام  مدقق ،سابات أو  .1

 العموم   للموافق .

يكون للجمع   العموم   تع  ن مدقق ،سننابات أو أا ا لمدة سنن   قابل  للتجديد على أال تجاوح ثالث سنن وات متتال  ،  .2

  السنننننن وي  التال  ، وال يجوح بح ث يتولى م امه من ن اي  اجتماع تلك الجمع   إلى ن اي  اجتماع الجمع   العموم 

تفوي  مجلر إدارة الشناا  في ئذا الشنان، ويجوح لمتسنسني الشناا  ع د التاسن ر تع  ن مدقق ،سنابات أو أا ا 

 توافق عل ه ال  ئ  بح ث يتولى م امه لح ن انعقاد أول جمع   عموم  .

ضح ، على أن توالشاا  في ئذا الشان الجمع   العموم   أتعاب مدقق الحسابات وال يجوح تفوي  مجلر إدارة تحدد .3

 .ئذه األتعاب في ،سابات الشاا 

 

 (244المادة )

 شروط مدقق حسابات الشركة 

 

قنننااراً بضنننوابط اعتمننناد مننندققي ،سنننابات الشنننااات المسنننائم  العامننن  ويشنننتاط فننني  ال  ئننن ياننندر مجلنننر إدارة 

 مدقق ،سابات الشاا  المسائم  العام  على وجه الخاوص ما ياتي:

ً له بملاول  الم    بالدول ، وأن يكون لديه اباة بتدق ق الشااات المسائم  ال تقل عن امر  أن .1 يكون ماااا

 س وات.

 أن يكون اسمه معتمداً لدى ال  ئ .  .2

أال يجمق ب ن م    مدقق الحسابات ووف  الشايك في الشاا  وأال يشغل م اب عضو مجلر إدارة أو أي م اب  .3

 ف  ا.ف ي أو إداري أو ت ف ذي 

. أال يكون شايكاً أو وا الً ألي من متسسي الشاا  أو أي من أعضا  مجلر إدارت ا أو قايباً ألي م  م ،تى الدرج  4 

 ال ان  . 

 . أن يكون اسمه معتمداً لدى الماال الماالي في ،ال  الشااات المااا  من قبل الماال الماالي .5



 طت ال  ئ  ذلك.   . أن يقدظ لل  ئ  تام  اً م   اً متى اشتا6

 

 (245المادة )

 إصدار تقرير التدقيق

 

ت ت م م    مدققي الحسننننابات وتعديالته، على مدقق الحسننننابات إونننندار تقايا بمق مااعاة أ،كاظ القانون االتحادي  .1

ال  اظ قعن الحسننابات التي قاظ بمااجعت ا، وإذا اان للشنناا  أا ا من مدقق، وجب عل  م توحيق الم اظ ف ما ب   م و

 يت اول ف ه موضوعات الم م  الموال  إل ه، ثم يقدمون تقايااً مشتاااً يكونون مستول ن م  م بتقديم تقايا م فال

 اسمه في التقايا ويوقعه.ع ه بالتضامن، اما يدون المدقق 

لحسننننننابات تعطي يجب أن يُب  ن التقايا ما إذا اان إعداد الحسننننننابات قد تم  وفقاً أل،كاظ ئذا القانون وما إذا اانت ا .2

 وورة عادل  للوضق المالي للشاا .

 

 (246المادة )

 واجبات مدقق حسابات الشركة

 

 ومااجع  ونننفقاتيتولى مدقق الحسنننابات تدق ق ،سنننابات الشننناا  وفحص الم لان   و،سننناب األرباح والخسنننائا  .1

وعل ه تقديم تقايا ب ت ج  ألطاال ذات العالق  ومال،ت  تطب ق أ،كاظ ئذا القانون ونتاظ الشنننناا ، الشنننناا  مق ا

 ئذا الفحص إلى الجمع   العموم   وياسل وورة م ه إلى ال  ئ  والسلط  المختا .

 التااد مما ياتي:ع د إعداده تقاياه  يجب على مدقق الحسابات .2

 مدى وح  السجالت المحاسب   التي تحتفظ ب ا الشاا . .أ

 مدى اتفام ،سابات الشاا  مق السجالت المحاسب  . .ب

الحسابات مااجع  جم ق السجالت واألورام والمست دات األااى للشاا ، ويجوح له أن يطلب التوض حات  لمدقق .3

 التي يعتبائا ضاوري  لت ف ذ م امه، اما يجوح له التحقق من أوول و،قوم والتلامات الشااـ .

لر اإلدارة إلى مج هقايا يقدمإذا لم يتم تقديم تسننننن  الت إلى مدقق الحسنننننابات لت ف ذ م امه، التلظ بإثبات ذلك في ت .4

 وإذا قا ا مجلر اإلدارة في تس  ل م م  مدقق الحسابات، تع  ن عل ه إرسال نسخ  من التقايا إلى ال  ئ .

تلتلظ الشاا  التابع  ومدقق ،سابات ا بتقديم المعلومات والتوض حات التي يطلب ا مدقق ،سابات الشاا  القابض   .5

 ألغااض التدق ق.

 

 (247المادة )

 الحفاظ على سرية بيانات الشركة

 

الشاا ، وال ى لدبالحفاظ على ساي  ب انات الشاا  التي اطلق عل  ا بسبب ق امه بم اظ وظ فته الحسابات يلتلظ مدقق 

دون اإلاالل بالمستول    إال في الجمع   العموم  ، وإال وجب علله وذلكللمسائم ن يجوح له الكشف ع  ا للغ ا أو 

 . المدن   والجلائ   ع د االقتضا 

 

 (248المادة )

 حظر تعامل مدقق الحسابات في األوراق المالية 

 

يحتا على مدقق الحسابات وموظف ه شاا  األورام المال   للشاا  التي يدقق ،سابات ا أو ب ع ا بشكل مباشا أو غ ا 

دون  بشنننان ا، وفي ،ال  مخالف  ئذا األما يعلل مدقق الحسنننابات وذلك ألي شنننخص اتمباشنننا أو تقديم أي  اسنننتشنننار

 .اإلاالل بالمستول   المدن   والجلائ   ع د االقتضا 



 

 (249المادة )

 اإلخطار بالجرائم والمخالفات 

 

   جلائيجب على مدقق الحسابات إاطار ال  ئ  عن أي  مخالفات أل،كاظ ئذا القانون أو أي  مخالفات تشكل جايم   .1

 ( عشاة أياظ من تاريخ ااتشافه المخالف .10يتم اشف ا أث ا  أدا  م امه بالشاا  وذلك في االل )

( من ئذه المادة يجوح لل  ئ  إيقافه عن تدق ق ،سابات الشااات 1في ،ال إاالل مدقق الحسابات بحكم الب د ) .2

ئ  أو إ،الته إلى ال  اب  العام  إذا اقتضى األما المسائم  العام  لمدة ال تليد على س   أو شطب اعتماده لدى ال  

 ذلك مق إاطار الوحارة والسلط  المختا  في جم ق األ،وال ب ذا الشان.

 

 (250المادة )

 مشتمالت تقرير مدقق حسابات الشركة

 

قاا ة تقاياه في الجمع   العموم   للشننناا  التي تعاض ف  ا م لان   الشننناا  على أن يحدد في  الحسنننابات على مدقق

تقاياه ب ان ما إذا اان قد اطلق على المعلومات التي يعتبائا ضاوري  للت ف ذ المقبول لم امه و أن إعداد الحسابات قد 

 اوص المسائل اآلت  :الحسابات توضح على وجه الخ تم وفق أ،كاظ ئذا القانون، وأن ئذه

 وضق الشاا  ع د ن اي  الس   المال  ، وااو  م لان ت ا العموم  . .1

 ،ساب األرباح والخسائا.  .2

 أن الشاا  تحتفظ بحسابات نتام  . .3

 ب ان ما إذا اانت الشاا  قد قامت بشاا  أي  ،اص أو أس م االل الس   المال  .  .4

 أن الب انات الواردة في تقايا مجلر اإلدارة تتطابق مق سجالت ودفاتا الشاا .  .5

العالق  ب ن الشنننننناا  وأي من األطاال ذات  ب ان باننننننفقات تعارض الماننننننالح والتعامالت المال   التي تمت .6

 واإلجاا ات التي اتخذت بشان ا.

مخالفات أل،كاظ ئذا القانون أو لل تاظ األسننننناسننننني ه ديفاة لاب ان ما إذا اانت قد ،دثت في ،دود المعلومات المتو .7

السنن   المال   بشننكل يتثا على نشنناط الشنناا  أو وضننع ا المالي وما إذا اانت المخالفات ما تلال  للشنناا  االل

 .مخالفاتتلك الما إذا اانت ئ اك غاامات قد وقعت على الشاا  بسبب ، وقائم 

الشننناا  بسنننبب مخالفات أل،كاظ ئذا القانون أو لل تاظ األسننناسننني ب ان ما إذا اانت ئ اك غاامات قد وقعت على  .8

 الس   المال   الم ت    وما إذا اانت تلك المخالفات ما تلال قائم . للشاا  االل

شاا  القابضن   .9 س   المال   واألرباح والخسائا لل في ،ال  ،سابات أي  مجموع ، ب ان الوضق المالي ع د ن اي  ال

 في ذلك الب انات المدمج  اكل والمتعلق  باألطاال المع    في الشاا  القابض . وشااات ا التابع  بما

 

 (251المادة )

 عزل مدقق حسابات الشركة

 

 للشاا  بموجب قاار تتخذه جمع ت ا العموم   أن تعلل مدقق الحسابات.  .1

وذلك االل مدة ال يجب على رئ ر مجلر اإلدارة إاطار ال  ئ  بقاار علل مدقق الحسنننننابات وباسنننننباب العلل  .2

 ( سبع  أياظ من تاريخ ودور قاار العلل.7تجاوح)

 

 (252المادة )

 استقالة مدقق حسابات الشركة

 



ار ال  ئ ، ويُعتبا اإلشعالشاا  و ىلمدقق ،سابات الشاا  أن يستق ل من م مته بموجب إشعار مكتوب يودعه لد .1

 اإلشعار أو في تاريخ ال،ق وفقاً لما ئو محدد في اإلشعار.إن ا  لم مته امدقق ،سابات للشاا  م ذ تاريخ إيداع 

يجب على ويلتلظ مدقق الحسننابات الذي يسننتق ل ألي سننبب بان يودع لدى الشنناا  وال  ئ  ب اناً باسننباب اسننتقالته  .2

ي ( عشنناة أياظ من تاريخ تقديم االسننتقال  لل تا ف10مجلر إدارة الشنناا  دعوة الجمع   العموم   لالنعقاد االل )

 أسباب االستقال  وتع  ن مدقق ،سابات آاا بديل وتحديد أتعابه.

 

 (253المادة )

 مسؤولية مدقق حسابات الشركة

  

يكون مدقق الحسننابات مسننتوالً قبل الشنناا  عن أعمال الاقاب  وعن وننح  الب انات الواردة في تقاياه وعن تعوي  

وإذا تعدد مدققو الحسابات اان ال م  م مستوالً عن اطئه الذي الضار الذي يلحق ا بسبب ما يقق م ه في ت ف ذ عمله، 

 تاتب عل ه الضار.

 

 (254المادة )

 دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

 

ال تسننمق دعوى المسننتول   ضنند مدقق ،سننابات الشنناا  بمضنني سنن   من تاريخ انعقاد الجمع   العموم   التي تلي ف  ا 

مستول   دعوى ال فال تسقطتقايا مدقق الحسابات، وإذا اان الفعل الم سوب إلى مدقق الحسابات يكون جايم  ج ائ  ، 

 الدعوى العموم  .إال بسقوط 

 

 الباب الخامس

 المساهمة الخاصةالشركات 

 (255المادة )

 تعريف الشركة المساهمة الخاصة

 

يُقسم و ال يليد على مائتي مسائمل عدد المسائم ن ف  ا عن اث  ن وال يق شاا  المسائم  الخاو  ئي الشاا  التي .1

ٍ م  ا في ااتتاٍب عاظتدفق ق مت ا بالكامل رأسنننمال ا إلى أسننن م متسننناوي  الق م  االسنننم    وذلك عن  ،دون طاح أي 

سننال المسننائم ، وال يطايق التوق ق على عقد تاسنن ر وااللتلاظ با،كاظ ئذا القانون ف ما يتعلق بالتسننج ل والتاسنن ر

 في الشاا  إال في ،دود ما يملكه من أس م ف  ا.

 ( من ئذه المادة ما ياتي:1يست  ي من الحد األعلى لعدد المسائم ن المقار بالب د ) .2

الخاو  القائم  وقت ودور ئذا القانون، وال يجوح لتلك الشااات حيادة عدد مسائم  ا الشااات المسائم   .أ

 بعد العمل با،كاظ ئذا القانون.

 .م بطايق اإلرث أو بحكم قضائي باتانتقال ملك   المسائ .ب

سنن ر يجوح لشننخص وا،د اعتباري تا، ( من ئذه المادة1بالب د ) من الحد األدنى لعدد المسننائم ن المقار اسننت  ا  .3

وال يسننال مالك رأس مال الشنناا  عن التلامات ا إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد  وتملك شنناا  مسننائم  ااونن 

، وتساي عل ه أ،كاظ شاا  شاا  الشخص الوا،د مسائم  ااو  "تاس س ا ويجب أن يتبق اسم الشاا  عبارة "

  عت ا. المسائم  الخاو  الواردة في ئذا القانون ف ما ال يتعارض مق طب

 

 (256المادة )

 رأس مال الشركة

 



( امسنننن  مالي ن درئم، ويجب أن يكون مدفوعا 5,000,000ال يجوح أن يقل رأس مال الشنننناا  المانننندر عن ) .1

 .ب ا  على اقتااح من الوحيا مجلر الوحرا ئذا الحد بقاار من  تعديلبالكامل، ويجوح 

ئذا القانون من الحد األدنى  العمل با،كاظالوحارة قبل  ىالشننااات المسننائم  الخاونن  القائم  والمق دة لد ىتسننت   .2

 .( من ئذه المادة1لاأسمال الشاا  المذاور في الب د )

 

 (257المادة )

 لجنة المؤسسين

 

 ا تاسنن ر الشنناا  وتسننج ليختار المتسننسننون لج   من ب   م ال يقل عدد أعضننائ ا عن اث  ن تتولى اتخاذ إجاا ات  .1

لدى الج ات المختانن  وتكون اللج   مسننئول  مسننئول   اامل  عن وننح  ودق  وااتمال ااف  المسننت دات والدراسننات 

والتقاريا المقدم  إلى الج ات المع    ف ما يخص عمل   تاسنن ر وتاا ص وتسننج ل وق د الشنناا  وفي ،ال شنناا  

 الشخص الوا،د يقوظ المتسر مقاظ اللج  .

جوح للج   المتسس ن تفوي  أ،د أعضائ ا أو شخص من الغ ا في متابع  وإنجاح إجاا ات التاس ر لدي الوحارة ي .2

 والسلط  المختا  وفق الضوابط التي تضع ا ال  ئ  في ئذا الشان.

 

 (258المادة )

 تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

 

س ر إلى  .1 شاا  ونتام ا األساسني تقوظ لج   المتسس ن بتقديم طلب التا س ر ال سلط  المختا  مشفوعاً بعقد تا ال

 .والجدول اللم ي المقتاح لت ف ذه والجدوى االقتاادي  للمشاوع الذي ستق مه الشاا 

تقوظ السنننلط  المختاننن  بال تا في طلب التاسننن ر، وإوننندار موافقت ا المبدئ   على الطلب أو الاف  وإبالغ لج    .2

عشنناة أياظ عمل من تاريخ تقديم الطلب إل  ا في ،ال اون الطلب مسننتوف اً أو من تاريخ ( 10المتسننسنن ن به االل )

اسننت فا  المسننت دات أو الب انات المطلوب ، ويُعتبا عدظ إونندار السننلط  المختانن  لموافقت ا المبدئ   االل ئذه المدة 

 بم اب  رف  لطلب التاس ر. 

( ثالث ن 30السلط  المختا  لدى المحكم  المختا  االل ) للج   المتسس ن الطعن في قاار الاف  الاادر عن .3

ً يوم ( من ئذه المادة في ،ال عدظ 2من تاريخ إاطارئا بقاار الاف  أو من تاريخ فوات المدة المحددة في الب د ) ا

 ودور القاار.

 

 ( 259المادة )

 تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

 

ساسي وبعقد تاس ر الشاا  ونتام ا األ موافق  المبدئ   للسلط  المختا قدظ طلب التاس ر إلى الوحارة مشفوعاً بالي .1

والجدوى االقتاادي  للمشاوع الذي ستق مه الشاا  والجدول اللم ي المقتاح لت ف ذه وأي  موافقات من الج ات 

 المختا  والمتعلق  بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول ب ا لدى الوحارة.

تقوظ الوحارة بال تا في طلب التاسنن ر، وتخطا لج   المتسننسنن ن بمال،تات ا على طلب التاسنن ر ومسننت داته االل  .2

( عشنننننناة أياظ عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تق  م الحاننننننص الع     إن وجدت، وعلى لج   10)

ـمتسس ن استكمال ال قص أو إجاا  التعديالت التي تاائا  ( 10ضاوري  الستكمال طلب التاس ر االل ) الوحارةال

 عمل من تاريخ اإلاطار، وإال جاح للوحارة اعتبار ذلك ت احالً عن طلب التاس ر. ياظعشاة أ

( امس  أياظ عمل من تاريخ است فائه 5تقوظ الوحارة بإرسال نسخ  من الطلب ومست داته إلى السلط  المختا  االل ) .3

الطلب نسخ  من ( امس  أياظ عمل من تاريخ إرسال 5لل تا ف ه ثم تجتمق الوحارة مق السلط  المختا  االل )

حارة بإاطار لج   الـمتسس ن ب ا ويتم استكمال إل  ا، وفي ،ال وجود أي  مال،تات للسلط  المختا  تقوظ الو



من  ( امس  أياظ عمل5ال قص أو إجاا  التعديالت التي تاائا السلط  المختا  الستكمال طلب التاس ر االل )

 تاريخ إبالغ لج   الـمتسس ن وإال جاح للوحارة اعتبار ذلك ت احالً عن طلب التاس ر.

 اا ص بعد موافق  الوحارة.تادر السلط  المختا  قااراً بم ح الت .4

 

 (260المادة )

 أمانة سجل األسهم

 

 أيكون للشننااات المسننائم  الخاونن  سننجل يدون ف ه أسننما  المسننائم ن وعدد أسنن م ال م  م وأي  تاننافات تطا. 1

 ألمان  سجل األس م.، ويسلم ئذا السجل اعل  

 سجل أس م المسائم ن واإلشاال والاقاب  عل  ا.بت ت م أعمال أمان  ال  ئ  بالت س ق مق الوحارة قااراً ادر . ت2

 

 ( 261المادة )

 شهادة تأسيس الشركة

 

 .اتيطلباً إلى الوحارة الستادار ش ادة بتاس ر الشاا  مافقاً به ما يأو من يم ل ا تقدظ لج   الـتاس ر  .1

 ش ادة مااف   تتاد إيداع رأس مال الشاا  المادر. .أ

 األساسي.عقد تاس ر الشاا  الموثق ونتام ا  .ب

 نسخ  من قاار السلط  المختا  بالموافق  المبدئ   على التاا ص. .ج

ب ان باسنننما  أعضنننا  مجلر إدارة الشننناا  وإقاار اطي م  م بان عضنننويت م ال تتعارض وأ،كاظ ئذا القانون  .د

 والقاارات الاادرة بموجبه.

اانت الشنناا  تباشننا نشنناط ا وفقاً ب ان باسننما  أعضننا  لج   الاقاب  الشنناع   الداال   والمااقب الشنناعي إذا  .ه

 أل،كاظ الشايع  اإلسالم  . 

 ش ادة تف د تسل م سجل المسائم ن إلى أمان  سجل األس م. .و

 تطلب ا الوحارة. ىأي  مست دات أاا .ح

( من ئذه المادة بإودار ش ادة بتاس ر الشاا  1تقوظ الوحارة في ،ال استكمال المست دات المشار إل  ا في الب د ) .2

 ( يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمالً.2ل )وذلك اال

 وفق الضوابط التي يادرئا الوحيا ب ذا الشان على نفق  الشاا . لدى الوحارة ق د الشاا  نشا يتم .3

 

 (262المادة )

 الرخصة التجارية للشركة

 

( امسنننن  أياظ عمل من تاريخ إونننندار الوحارة شنننن ادة تاسنننن ر الشنننناا  اتخاذ 5االل ) مجلر اإلدارةيجب على  .1

 السلط  المختا . ىإجاا ات ق دئا لد

من ( ثالث  أياظ عمل 3تقوظ السلط  المختا  بق د الشاا  في السجل التجاري وإودار راا  تجاري  ل ا االل ) .2

 تاريخ است فا  المست دات وسداد الاسوظ.

 

 (263المادة )

 انتقال ملكية األسهم

 

وال يجوح اال،تجاج بالتاال على الشاا  أو الغ ا األس م سجل أمان  ت تقل ملك   األس م بإثبات التاال لدى  .1

 .األس مسجل أمان   يإال من تاريخ ق ده لد

 .األس مسجل  أمان ال يجوح للشاا  المسائم  الخاو  ق د أي ت احل عن أس م ا إال من االل  .2



( من 212( من المادة )2الم اننوص عل  ا بالب د )رف  ق د الت احل عن األسنن م في الحاالت  األسنن مسننجل ألمان   .3

 ئذا القانون.

 

 (264المادة )

 قيود نقل ملكية أسهم الشركة

 

أسنن م الشنناا  المسننائم  الخاونن  قبل نشننا الم لان   و،سنناب األرباح والخسننائا عن سنن   مال    نقل ملك  ال يجوح  .1

سلط  المختا   ال  أ،كاظ ئذه المادة في ، وتسايعلى األقل تبدأ من تاريخ ق د الشاا  في السجل التجاري لدى ال

 حيادة رأس المال قبل انت ا  فتاة الحتا.

سننن م أو نقل ملك ت ا بالب ق من أ،د المسنننائم ن إلى مسنننائم آاا، أو من ورث  يجوح االل فتاة الحتا رئن ئذه األ .2

 أ،د المسائم ن في ،ال  وفاته إلى الغ ا أو من تفل س  المسائم إلى الغ ا أو بموجب ،كم قضائي ن ائي.

 ث ال تقل عن ( من ئذه المادة بح1فتاة الحتا المذاورة في الب د ) إنقاصيجوح للوحيا أن يانندر قااراً بليادة أو  .3

 س ت ن. علىست  أش ا وال تليد 

 

 (265المادة )

 سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

 

جم ق األ،كاظ الواردة ااص ف ما عدا أ،كاظ االاتتاب العاظ تسنناي على شنناا  المسننائم  الخاونن  ف ما لم ياد به نص 

 "ال  ئ " في ال موضق وردت ف ه. "الوحارة" محلشان شاا  المسائم  العام  وتحل  في ئذا القانون في

 

 الباب السادس

 الشركات ذات التنظيم الخاص

 الفصل األول

 الشركات القابضة

 (266المادة )

 تعريف الشركة القابضة

 

الشنناا  القابضنن  ئي شنناا  مسننائم  أو شنناا  ذات مسننئول   محدودة تقوظ بتاسنن ر شننااات تابع  ل ا داال الدول   .1

شنننااات قائم  وذلك من االل تملك ،انننص أو أسننن م تخول ا التحكم بإدارة الشننناا  واارج ا أو السننن طاة على 

 والتاث ا في قاارات ا.

يجب أن يكون اسننم الشنناا  متبوعاً بعبارة " شنناا  قابضنن " في جم ق أورام الشنناا  وإعالنات ا والوثائق األااى  .2

 الاادرة ع  ا.

 

 (267المادة )

 أغراض الشركة القابضة

 

 شاا  القابض  على ما ياتي:تقتاا أغااض ال .1

 ل   المحدودة.توتملك أس م أو ،اص في الشااات المسائم  والشااات ذات المس .أ

 تقديم القاوض والكفاالت والتمويل للشااات التابع  ل ا. .ب

 تملك العقارات والم قوالت الالحم  لمباشاة نشاط ا. .ج

 .إدارة الشااات التابع  ل ا .د



باا ات ااتااع أو عالمات تجاري  أو رسنننننوظ ونماذج وننننن اع   أو ،قوم تملك ،قوم الملك   الفكاي  من  .ه

 امت اح وتاج ائا للشااات التابع  ل ا أو لشااات أااى.

 إال من االل شااات ا التابع . ت اال يجوح للشااات القابض  أن تمارس أنشط .2

 

 (268المادة )

 احتفاظ الشركات التابعة بالسجالت المحاسبية

 

يجب على الشنناا  القابضنن  اتخاذ اإلجاا ات الالحم  لضننمان ق اظ الشننااات التابع  باال،تفاظ بالسننجالت المحاسننب   

 و،سننناب القوائم المال  لشننناا  القابضننن  من التااد من أن أو مجلر المدياين لدارة اإلالالحم  لتمك ن أعضنننا  مجلر 

 خسائا قد تم وفقاً أل،كاظ ئذا القانون.الرباح واأل

 

 ( 269المـادة )

 الشركة التابعة

 

 تعتبا الشاا  تابع  لشاا  قابض  في أي من الحاالت اآلت  : .1

 تشك ل مجلر إدارت ا. ى،اام  ومس طاة في رأس مال ا وتس طا علاً إذا اانت الشاا  القابض  تملك ،اا .أ

 .تتبق شاا  تابع إذا اانت الشاا   .ب

الشاا  القابض  ل ا، ويقق باطالً ال تخا ص أو تحويل ألي  أس م في ال يجوح لشاا  تابع  أن تكون مسائماً في  .2

 .الشاا  القابض  إل،دى شااات ا التابع 

ً إذا أونبحت الشناا   .3 ما الشناا  تسنتئذه في شناا  قابضن  شناا  تابع  لألا اة فإن  التي تملك أسن ماً أو ،انانا

 :مسائماً في الشاا  القابض  مق مااعاة ما ياتي

التابع  من التاننويت في اجتماعات مجلر إدارة الشنناا  القابضنن  أو في اجتماعات جمع ات ا ،امان الشنناا   .أ

 العموم  .

( اث ي عشننا شنن ااً من تاريخ 12التلاظ الشنناا  التابع  بالتاننال في أسنن م ا في الشنناا  القابضنن  االل ) .ب

 تمل ك الشاا  القابض  للشاا  التابع .

 

 (270المادة )

 القابضةالسنة المالية للشركة 

 

على الشنناا  القابضنن  أن تعد في ن اي  ال سنن   مال   م لان   مجمع  وب انات األرباح والخسننائا والتدفقات ال قدي  ل ا 

 ولجم ق الشااات التابع  ل ا وأن تعاض ا على الجمع   العموم   مق اإليضا،ات والب انات المتعلق  ب ا وفقاً لما تتطلبه

 معاي ا وأوول المحاسب  والتدق ق الدول   المعتمدة.

 

 الفصل الثاني

 صناديق االستثمار

 (271المادة )

 تأسيس صناديق االستثمار

 

 تتسر و اديق االست مار وفقاً للشاوط والضوابط التي يادر ب ا قاار من ال  ئ  ب ذا الشان. .1

االست مار الاادرة من الماال الماالي قبل العمل با،كاظ ( من ئذه المادة تااا ص و اديق 1يست  ى من الب د ) .2

   .ئذا القانون



 

 (272المادة )

 الشخصية االعتبارية للصندوق 

 

 .لخاص به والذم  المال   المستقل يكون لا دوم االست مار الشخا   االعتباري  والشكل القانوني ا   

 

 الباب السابع

 عليهاتحول الشركات واندماجها واالستحواذ 

 الفصل األول

 تحول الشركــــات

 (273المادة )

 مبدأ تحول الشركات
 

يجوح ألي  شنننننناا  أن تتحول من شننننننكل إلى آاا مق بقا  شننننننخانننننن ت ا االعتباري  وفقاً أل،كاظ ئذا القانون واللوائح 

لسلط  بالت س ق مق ا ال ف ما يخاه في ئذا الشانالوحارة أو ال  ئ  والقاارات الم تم  لتحول الشااات التي تادرئا 

 المختا .

 

 (274المادة )

 تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

 

( من ئذا القانون، يجوح تحول الشنناا  المسننائم  العام  إلى شننكل المسننائم  الخاونن  إذا 292مق مااعاة المادة ) .1

 توافات الشاوط التال  :

من وحارة االقتاننننناد وئ ئ  األورام المال   والسنننننلق أ.  موافق  اللج   المشنننننتاا  المشنننننكل  بقاار من الوحيا من ال 

 والسلط  المختا  لل تا في طلب التحول إلى شكل المسائم  الخاو .

( سنن وات مال   مدقق  من تاريخ الق د بالسننجل التجاري اشنناا  مسننائم  عام ، وال يجوح للشنناا  في 5ب. انقضننا  )

( 5تحول ا إلى مسننائم  عام  ماة أااى إال بعد انقضننا  )،ال تحول ا إلى شننكل المسننائم  الخاونن  التقدظ بطلب ل

 س وات مال   مدقق  من تاريخ الق د بالسجل التجاري اشاا  مسائم  ااو .

( من رأسمال %90ج. ودور قاار ااص من الجمع   العموم   بالموافق  على التحول باغلب   األس م المالك  ل سب  )

 الشاا .

عام ، يجوح للشنناا  التحول إلى شنناا  تضننامن أو توونن   بسنن ط  أو شنناا  ذات ف ما عدا الشنناا  المسننائم  ال .2

 :ااو  إذا توافات الشاوط التال   مسئول   محدودة أو شاا  مسائم 

 ودور قاار طبقاً للشاوط المقارة لتعديل عقد التاس ر وال تاظ األساسي للشاا . .أ

 تاريخ ق دئا بالسجل التجاري. انقضا  مدة ال تقل عن س ت ن مال ت ن مدققت ن للشاا  من  .ب

 موافق  الشااا  باإلجماع في ،ال التحول إلى شاا  تضامن. .ج

 إتماظ إجاا ات التاس ر والتسج ل المقارة للشكل الُمااد تحول الشاا  إل ه.  .د

 

 (275المادة )

 التحول إلى شركة مساهمة عامة

 

 :شاا  مسائم  عام  ما ياتي إلىلتحول الشاا   من ئذا القانون، يشتاط( 273مق مااعاة أ،كاظ المادة )



أن تكون ق م  الحاص أو األس م المادرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون ،اص الشااا  قد تم الوفا  ب ا  .1

 بالكامل. 

 أن ت قضي مدة ال تقل عن س ت ن مال ت ن للشاا .  .2

اط المسائم ن أو الشااا  من االل ال ش ىأن تكون الشاا  قد ،ققت أربا،اً تشغ ل   واف   قابل  للتوحيق عل .3

( من رأس المال وذلك االل الس ت ن المال ت ن السابقت ن %10الذي أنشئت من أجله ال يقل متوسط ا عن )

 للموافق  على طلب التحول.

 شاا  مسائم  عام .ى أن يادر قاار ااص أو ما يقوظ مقامه بتحول الشاا  إل .4

 ر ب ا قاار من مجلر إدارة ال  ئ .التي ياد ىااللتلاظ بالشاوط األاا .5

 

 (276المادة )

 مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

 

وفق ال موذج الذي تُعد ه ال  ئ  ل ذا الغاض ويوقق  يقدظ طلببيجوح تحول أي  شنننناا  إلى شنننناا  مسننننائم  عام ،  .1

 عل ه المفوض بالتوق ق عن الشاا .

 يجب أن يافق بالطلب المست دات اآلت  :   .2

 عقد التاس ر وال تاظ األساسي المعد ل للشاا . .أ

قاار الجمع   العموم   للشنناا  المع    أو ممن يقوظ مقام ا باألغلب   المقارة لتعديل عقد تاسنن سنن ا أو نتام ا  .ب

األساسي يتضمن الماادق  على أي  حيادة الحم  في رأس المال وبتحول الشاا  إلى شاا  مسائم  عام ، 

تاسنن ر أو ال تاظ األسنناسنني الر الشننااا  أو المسننائم ن بالتحول أي  تغ  اات في عقد ويجب أن يتضننمن قاا

 للشاا  وفقاً لما تقتض ه التاول بما في ذلك تغ  ا اسم الشاا .   

 السلط  المختا  على تحول الشاا  إلى شاا  مسائم  عام . موافق  الوحارة و .ج

ل الشاا ، باإلضاف   .د م لان   عموم   للشاا  ُمعد ة عن تاريخ ال يجاوح ست  أش ا سابق  على تاريخ طلب تحوُّ

 إلى نسخ  عن تقايا ااٍل من التحفتات من مدققي ،سابات الشاا  بشان تلك الم لان  .  

ون ف ه بان ق مـ  وافي أوول الشـاا  في .ه  لان   تاريخ إعداد الم ب ان مكتوب من مدققي ،سابات الشاا  يُقا 

 العموم   ال يقل عن رأس مال ا المطلوب وا،ت اط ات ا غ ا الموحع .  

 ( من ئذا القانون.118تق  م الحاص الع     للشاا  الُمعد  وفقاً أل،كاظ المادة ) .و

 إقــاار من قبل أ،د المدياين أو مجلر اإلدارة ،سب الحال يتاد تحقق ال من الشاط ن اآلت  ن: .ح

قاار الجمع   العموم   أو ممن يقوظ مقام ا بالموافق  على التحول واسنننننت فا  جم ق المتطلبات  وننننندور 

 األااى ل ذا القانون.

لم لان   افتاة اللم    الواقع  ب ن تاريخ عدظ وجود أي تغ  ا جوئاي في الوضق المالي للشاا  االل ال 

 العموم   المع    وتاريخ طلب التحول.

 تطلب ا ال  ئ  للتحول. ىأي  مست دات أاا .ح

 

 (277المادة )

 إعالن قرار التحول

 

يجب على الشنناا  اإلعالن عن قاار التحول في وننح فت ن محل ت ن يوم ت ن تانندران في الدول  تكون إ،دائما  .1

( امسنن  أياظ عمل من تاريخ ونندور قاار التحول واذلك إاطار المسننائم ن أو الشننااا  5باللغ  العاب   االل )

 بكتب مسجل . والدائ  ن

( من ئذه المادة ال ص على 1يجب أن يتضمن اإلعالن وإاطار المسائم ن أو الشااا  والدائ  ن الوارد في الب د ) .2

الشاا  و،مل  س دات القاض أو الاكوك ولكل ذي مالح  من المسائم ن أو الشااا  في  ،ق أي من دائ ي

 مقا الشاا  الائ ر. ىاالعتااض على التحول لد



 

 (278) المادة

 االعتراض على قرار التحول 

 

يجوح للشايك أو المسائم الذي اعتاض على قاار التحول االنسحاب من الشاا  واستاداد ق م  ،اته أو أس مه  .1

امسننن  عشنننا يوماً من تاريخ إتماظ نشنننا قاار التحول ويتم الوفا  ( 15)وذلك بطلب يقدظ إلى الشننناا  اتاب  االل 

 في تاريخ التحول أي ما أا ا.    أو الدفتاي بحسب ق مت ا السوقبق م  الحاص أو األس م 

يجوح للمسننائم ن أو الشننااا  ولدائ ي الشنناا  و،مل  سنن دات القاض أو الاننكوك ولكل ذي ماننلح  االعتااض  .2

  وتسل م الوحارة أو ال  ئ  والسلط  المختا ،( ثالث ن يوماً من تاريخ اإلاطار بقاار التحول30الشاا  االل ) لدى

،سننننب األ،وال نسننننخ  من االعتااض على أن يب ن المعتاض موضننننوع اعتااضننننه واألسننننباب التي يسننننت د إل  ا 

 واألضاار التي يدعي أن التحول قد ألحق ا به على وجه التحديد.

ثالثون يوماً من ( 30)إذا لم تتمكن الشننناا  من تسنننوي  االعتااضنننات ألي سنننبب من األسنننباب االل مدة أقانننائا  .3

جاح للمعتاض اللجو  إلى  م الوحارة أو ال  ئ  والسنننلط  المختاننن  ،سنننب األ،وال نسنننخ  االعتااضتاريخ تسنننل 

 المحكم  المختا .

قوظ أو ت باتيتل قاار التحول موقوفاً ما لم يت احل المعتاض عن معارضننننته أو تقضنننني المحكم  بافضنننن ا بحكم  .4

 وفا  به إذا اان آجالً.الشاا  بوفا  الدين إذا اان ،االً أو بتقديم ضمانات ااف   لل

اعتبا ذلك موافق  ( من ئذه المادة، 2يتم االعتااض على قاار التحول االل الم عاد الم اننننوص عل ه بالب د )إذا لم  .5

 ضم    على التحول.

 

 (279المادة )

 بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها  

 

الااغب  في التحول إلى شننناا  مسنننائم  عام  أن ( من ئذا القانون يجوح للشننناا  117/2مق مااعاة ،كم المادة ) .1

( من 118( من رأس مال ا بعد التق  م وفقاً أل،كاظ المادة )%30تب ق عن طايق االاتتاب العاظ نسننننب  ال تليد عن )

 ئذا القانون.

 يادر رئ ر مجلر إدارة ال  ئ  قااراً ي تم شاوط وإجاا ات ب ق نسب  من أس م الشاا  ع د تحول ا. .2

 

 (280) المادة

 اإلخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

 

تقدظ الشننننناا  نسنننننخ  من القاار الانننننادر بالتحول إلى الوحارة أو  ( من ئذا القانون،274مق مااعاة أ،كاظ المادة )   

 ال  ئ  والسلط  المختا  بحسب األ،وال ويافق به ما ياتي:

 ل ذه األوول والحقوم وااللتلامات. ب ان باوول و،قوم الشاا  والتلامات ا والق م  التقدياي  .1

 ب ان بتسوي  االعتااض أو انت ا  مدته. .2

 ( 281المادة )

 النتائج المترتبة على تحول الشركة

 

يكون لكل شننايك أو مسننائم في ،ال التحول عدد من الحاننص أو األسنن م في الشنناا  التي تم التحول إل  ا يعادل  .1

ق م  الحاننص أو األسنن م التي اانت له ف  ا قبل التحول، و إذا اانت ق م  ،انن  الشننايك أو أسنن مه أقل من الحد 

اً، وإال يعتبا م سننحباً من الشنناا  ويتم الوفا  المقار للق م  االسننم   للحانن  أو األسنن م وجب تكملت ا نقد ىدناأل

 بق م  ،اته أو أس مه ،سب ق مت ا السوق   أو الدفتاي  في تاريخ التحول أي ما اابا. 



تحتفظ الشاا  بعد تحول ا وإعادة ق دئا بالشكل القانوني الجديد بشخا ت ا المع وي  وبحقوق ا والتلامات ا السابق    .2

سابق  على التحول  على التحول، وال يتاتب على التحول باا ة ذم  الشااا  المتضام  ن من التلامات الشاا  ال

 إال إذا وافق الدائ ون اتاب  على ذلك.

 

 ( 282المادة )

 التأشير بتحول الشركة

 

 السلط  المختا  بحسب األ،وال على قاار التحول.بعد موافق  الوحارة أو ال  ئ  وب انات لدي المسجل جب تعديل الي .1

تلتلظ السلط  المختا  بق د الشاا  في السجل التجاري وبإودار راا  تجاري  للشكل الذي تحولت إل ه الشاا   .2

 فذاً من تاريخ إودار الااا  التجاري . ويعتبا التحول نا

 

 الفصل الثاني

 االندماج 

 (283المادة )

 االندماج

 

( يجوح للشاا  بموجب قاار ااص يادر من الجمع   العموم   وما 199، 198، 197)است  ا  من أ،كاظ المواد  .1

د الم دمج  بإبااظ عق في ،كم ا ولو اانت في دور التاف   أن ت دمج في شاا  أااى عن طايق ق اظ الشااات

 ف ما ب   ا ب ذا الشان.

يانندر ، اندماج الشننااات المااانن  من قبله في ،المق مااعاة القواعد المعمول ب ا لدى الماننال الماالي  .2

الوحيا القاار الم ت م لطام وشنننناوط وإجاا ات االندماج بال سننننب  لجم ق الشننننااات عدا الشننننااات المسننننائم  

 ال  ئ  القاار الخاص ب ا. العام ، ف ادر مجلر إدارة

 

 (284المادة )

 عقد االندماج

 

 يحدد عقد االندماج شاوطه وطايقته ويب  ن على األاص المسائل اآلت  :

 عقد التاس ر وال تاظ األساسي للشاا  الدامج  أو الشاا  الجديدة بعد االندماج. .1

 للشاا  الدامج  أو الشاا  الجديدة.اسم وع وان ال عضو من أعضا  مجلر اإلدارة أو المديا المقتاح  .2

 طايق  تحويل ،اص أو أس م الشااات الم دمج  إلى ،اص أو أس م في الشاا  الدامج  أو الشاا  الجديدة. .3

   

 (285المادة )

 عرض عقد االندماج على الجمعية العمومية

 

االندماج للجمع    على أعضننننننا  مجلر اإلدارة أو مدياي ال شنننننناا  دامج  وم دمج  تقديم مشنننننناوع عقديجب  .1

 العموم   أو من يقوظ مقام ا للموافق  عل ه باألغلب   المقارة لتعديل عقد تاس ر الشاا .

 يُشتاط في دعوة الجمع   العموم   لل تا في االندماج ما ياتي: .2

 أن تكون مشفوع  ب سخ  أو ملخص من عقد االندماج.  .أ

( من رأس مال الشننناا  عارضنننوا %20أن يب ن العقد بجال  ،ق أي مسنننائم أو أا ا يملكون ما ال يقل عن ) .ب

( ثالث ن يوظ من تاريخ موافق  الجمع   العموم   30االندماج، في الطعن عل ه لدى المحكم  المختاننن  االل )

 أو من يقوظ مقام ا على عقد االندماج. 

 



 (286المادة )

 لقابضة والتابعةاندماج الشركات ا

 

يجوح لشاا  قابض  االندماج مق شاا  أو أا ا من شااات ا المملوا  ل ا ال اً اشاا  وا،دة دون االلتلاظ بإبااظ  .1

 عقد اندماج، ويتم االندماج بموجب قاار ااص ل ذه الشااات باألغلب   المقارة لتعديل عقد تاس ر اٍل م  ا. 

بالكامل إل،دى الشااات القابض  االندماج اشاا  وا،دة دون االلتلاظ بإبااظ يجوح لشاات ن أو أا ا مملوات ن  .2

 عقد اندماج.

أ،كاظ االندماج الواردة في ئذا القانون  تسايفي ،االت االندماج التي تكون الشاا  الم دمج  شاا  قابض   .3

 والقاارات الاادرة ت ف ذاً له على شااات ا التابع  المملوا  بالكامل ل ا.

 

 (287المادة )

 استرداد قيمة الحصص

 

ف ما عدا شااات المسائم  للشااا  الذين اعتاضوا على قاار االندماج طلب االنسحاب من الشاا  واستاداد ق م    .1

 ( امس  عشا يوظ عمل من تاريخ ودور قاار االندماج.15،اا م وذلك بتقديم طلب اتابي إلى الشاا  االل )

محل االنسحاب باالتفام، وفي ،ال  االاتالل على ئذا التقديا، يتع ن عاض األما على  . يتم تقديا ق م  الحاص2

 لج   تشكل ا السلط  المختا  ل ذا الغاض بال سب  لجم ق الشااات وذلك قبل اللجو  إلى القضا .

اج االندم يجب أن تتدى الق م  غ ا المت احع عل  ا للحاص موضوع االنسحاب إلى أوحاب ا قبل إتماظ إجاا ات  .3

 وذلك قبل االلتجا  إلى اللج   المشار إل  ا في الب د السابق بشان الق م  المت احع عل  ا.

 

 (288المادة )

 إعالن الدائنين بقرار االندماج
 

( عشاة أياظ عمل من تاريخ موافق  الجمع   العموم   10على ال شاا  دامج  أو م دمج  إاطار دائ   ا االل ) يجب

 ، ويشتاط في ئذا اإلاطار ما ياتي:على االندماج

 أن يب ن أن ن    الشاا  ئي االندماج مق شاا  وا،دة محددة أو أا ا. .1

 دائن للشاا  بإاطاره باالندماج. أن يُاَسل اتاب ً إلى ال .2

 أن ي شا في وح فت ن محل ت ن يوم ت ن تادران في الدول  تكون إ،دائما باللغ  العاب  . .3

و،مل  سننن دات القاض أو الانننكوك  الم دمج ( ي الشننناا  أو الشنننااات )الدامج  وأن ي ص على ،ق أي من دائ .4

الوحارة أو ال  ئ  ،سب األ،وال مقا الشاا  الائ ر، وتسل م  ىولكل ذي مالح  في االعتااض على االندماج لد

 ( ثالث ن يوماً من تاريخ اإلاطار.30نسخ  االعتااض شايط  أن يتم ذلك االل )

 

 (289المادة )

 االعتراض على االندماج

 

( من ئذا القانون ولم يتم الوفا  بمطالبته 288( من المادة )4للدائن الذي أاطا الشاا  باعتااضه وفقاً أل،كاظ الب د ) .1

( ثالث ن يوماً من تاريخ اإلاطار أن يتقدظ إلى المحكم  المختا ، للحاول 30أو تسويت ا من جانب الشاا  االل )

 االندماج.على أما بوقف 

إذا ثبت للمحكم  ع د التقدظ إل  ا بطلب وقف االندماج، أن االندماج س تدي إلى تعاي  ماالح مقدظ الطلب  .2

 ألضاار بغ ا وجه ،ق، جاح ل ا أن تادر أمااً بوقف االندماج وذلك مق التق د باي  شاوط أااى تاائا مالئم .

شاا  أو تقوظ ال باتيتل االندماج موقوفاً ما لم يت احل المعتاض عن معارضته أو تقضي المحكم  بافض ا بحكم  .3

 بوفا  الدين إذا اان ،االً أو بتقديم ضمانات ااف   للوفا  به إذا اان آجالً.



ئذا  ( من288دة )( من الما4يتم االعتااض على اندماج الشاا  االل الم عاد الم اوص عل ه بالب د )إذا لم  .4

 .اعتبا ذلك موافق  ضم    على قاار االندماجالقانون، 

 

 ( 290المادة )

 الموافقة على االندماج

 

 بحسب األ،وال على قاار االندماج.بعد موافق  الوحارة أو ال  ئ  ب انات لدى المسجل جب تعديل الي .1

 على السلط  المختا  التاش ا بانقضا  الشاا  الم دمج  وإاطار الوحارة أو ال  ئ  بذلك ،سب األ،وال. يجب. .2

 

 (291المادة )

 النتائج المترتبة على االندماج

 

مج  أو الشنناا  الشننااات الم دمج  و،لول الشنناا  الدا ا  الشننخانن   االعتباري  للشنناا  أويتدي االندماج إلى انقضنن

محل م في جم ق الحقوم وااللتلامات، وتكون الشننننناا  الدامج  الفاً قانون اً للشننننناا  أو الشنننننااات الجديدة محل ا أو 

 الم دمج .

 

 الفصل الثالث

 االستحواذ

 (292المادة )

 عملية االستحواذ
 

 أو اغبوا في شنناا يياغب أو  أو األطاال ذات العالق  يجب على ال شننخص أو مجموع  من األشننخاص الماتبط 

الق اظ باي تاننال يتدي إلى االسننتحواذ على أسنن م أو أورام مال   قابل  للتحول ألسنن م في رأس مال إ،دى الشننااات 

المسننائم  العام  المتسننسنن  بالدول  التي طا،ت أسنن م ا في ااتتاب عاظ أو مدرج  بإ،دى األسننوام المال   بالدول  أن 

 ات الم ت م  لقواعد وشاوط وإجاا ات عمل ات االستحواذ الاادرة عن ال  ئ .يلتلظ باأل،كاظ والقاار

 

 (293المادة )

 مخالفة قواعد وإجراءات االستحواذ 

 

( 292بمخالف  أ،كاظ المادة )مق عدظ اإلاالل بحق األطاال المتضارة في اللجو  إلى القضا ، إذا ثبت ق اظ أي شخص 

 القاارين اآلت  ن: أ،دمن ئذا القانون أو القاار الاادر من ال  ئ  في ئذا الشان، جاح لل  ئ  اتخاذ 

 .عمل   أو عمل ات االستحواذ الشاا  أو التاال الذي نتج ع هإلغا   . 1

( من ق م  عمل   االستحواذ ، وتطبق %100(%( وال تليد على )20ويعاقب المخالف بغاام  مال   ال تقل عن )     

 ( بشان ت ت م التاالح . 339المادة )

،امان المخالف من التاش ح أو المشارا  في عضوي  مجلر إدارة الشاا  المستحوذ على أس م ا و،امانه من   .2

 التاويت في اجتماعات الجمع   العموم   وذلك في ،دود القدر الذي تمت به المخالف .

 

 (294)المادة 

 نشر قرار االستحواذ

 

ي شنا قاار االسنتحواذ في ونح فت ن محل ت ن يوم ت ن تاندران بالدول  تكون إ،دائما باللغ  العاب   على نفق  الشناا  

 المستحوذة.

 



 الباب الثامن

 انقضاء عقد الشركة

 الفصل األول

 أسباب انقضاء الشركات

 (295المادة )

 األسباب العامة النقضاء الشركات

 

 عدظ اإلاالل باأل،كاظ الخاو  بانقضا  ال شاا ، ت حل الشاا  أل،د األسباب اآلت  :مق 

انت ا  المدة المحددة في العقد أو ال تاظ األسننننناسننننني ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشننننناا  أو نتام ا  .1

 األساسي.

 انت ا  الغاض الذي أسست الشاا  من أجله. .2

   أو معتم ا بح ث يتعذر است مار الباقي است ماراً مجدياً.ئالك جم ق أموال الشاا .3

 االندماج وفقاً أل،كاظ ئذا القانون. .4

 إجماع الشااا  على إن ا  مدت ا ما لم ي ص عقد الشاا  على االاتفا  باغلب   مع   . .5

 ودور ،كم قضائي بحل الشاا . .6

 

 (296المادة )

  حل شركة التضامن والتوصية البسيطة
 

مق عدظ اإلاالل بحقوم الغ ا ومااعاة أل،كاظ ئذا القانون والعقود المبام  ب ن الشننننننااا  تُحل شنننننناا  التضننننننامن 

 ،د األسباب اآلت  :ابوالتوو   البس ط  

وفاة أو إفالس أو إعسننننار أي من الشننننااا  ف  ا أو فقدانه لألئل   القانون   ما لم يتفق في عقد الشنننناا  على غ ا  .1

في عقد الشاا  على استماارئا مق ورث  من يتوفى من الشااا  ولو اان الورث  أو بعض م  ويجوح ال ص ،ذلك

قاااً، فإذا اان المتوفى شايكاً متضام اً والوارث قاوااً اعتبا القاوا شايكاً موو اً بقدر نا به في ،ا  

 ال القاوا في الشاا .مورثه، وفي ئذه الحال  ال يشتاط الستماار الشاا  ودور أما من المحكم  بإبقا  م

 انسحاب الشايك المتضامن الو، د بشاا  التوو   البس ط . .2

انقضننا  سننت  أشنن ا على شنناا  التضننامن بشننايك وا،د وعدظ ق اظ الشنناا  بتاننح ح وضننع ا القانوني االل تلك  .3

 المدة. 

 

 (297المادة )

 استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة باالتفاق

 

شننناا  التضنننامن أو التووننن   البسننن ط  نص على اسنننتماارئا بال سنننب  للشنننااا  الباق ن في ،ال  إذا لم ياد بعقد  .1

انسننحاب أ،د الشننااا  أو وفاته أو ونندور ،كم بالحجا عل ه أو بإشنن ار إفالسننه أو بإعسنناره جاح للشننااا  االل 

  ف ما ب   م ويجب عل  م سننت ن يوماً من وقوع أي من الحاالت المشننار إل  ا أن يقاروا باإلجماع اسننتماار الشنناا

 ق د ئذا االتفام لدى السلط  المختا  االل م ل  الست ن يوماً المذاورة أعاله.

إذا استمات الشاا  مق الشااا  الباق ن يقدر نا ب الشايك الذي ااج من الشاا  وفقاً آلاا جاد ما لم ي ص  .2

ورثته نانن ب ف ما يسننتجد من ،قوم الشنناا  عقد الشنناا  على طايق  أااى للتقديا، وال يكون ل ذا الشننايك أو ل

 إال بقدر ما تكون تلك الحقوم ناتج  عن عمل ات سابق  على ااوجه من الشاا .

 

 المادة )298(

  صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة



 

ااا  الش يجوح للمحكم  أن تقضي بحل أي  شاا  من شااات التضامن أو التوو   البس ط  ب اً  على طلب أ،د .1

إذا تب ن ل ا وجود أسباب جدي  تسوغ ذلك اما يجوح للمحكم  أن تقضي بحل الشاا  ب ا  على طلب أ،د الشااا  

 . لعدظ وفا  شايك بما تع د به

إذا اانت األسباب التي تسوغ الحل ناتج  عن تاافات أ،د الشااا  جاح للمحكم  أن تقضي بإاااجه من الشاا   .2

الشاا  قائم  ب ن الشااا  اآلااين وتخاج نا ب الشايك بعد تقدياه وفقاً آلاا جاد أو وفي ئذه الحال  تستما 

 باي  طايق  تاى المحكم  إتباع ا.

 ال شاط يقضي بحامان الشايك من استعمال ،ق ،ل الشاا  قضاً  يعتبا اان لم يكن. .3

 

 (299المادة )

 حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

 

 ال الشخص الوا،د بوفاة الشخص الطب عي أو بانقضا  الشخص االعتباري المتسر ل ا، ومق ذلك ت حل شاا  .1

ت قضي الشاا  بوفاة الشخص الطب عي في شاا  الشخص الوا،د إذا رغب الورث  في استماارئا مق توف ق وضع ا 

 ، وذلك االل ست  أش ا على األا اوفقاً أل،كاظ ئذا القانون ويجب عل  م اات ار من يتولى إدارة الشاا  ن اب  ع  م

 من تاريخ الوفاة.

إذا قاظ مالك شاا  الشخص الوا،د بسو  ن   بتاف ت ا أو وقف نشاط ا قبل انت ا  مدت ا أو قبل تحق ق الغاض  .2

 الوارد بعقد تاس س ا اان مستوالً عن التلامات ا في أمواله الخاو .

 

 (300المادة )

 الشركة ذات المسؤولية المحدودةوفاة أو انسحاب أحد الشركاء في 

 

أو  ه بادور ،كم بالحجا علال تتدي وفاة أ،د الشااا  في الشاا  ذات المستول   المحدودة أو انسحابه من الشاا  

إلى ،ل ا إال إذا ُوجد نٌص يقضنني بذلك في عقد تاسنن سنن ا، وت تقل ،انن  ال شننايك إلى بإشنن ار إفالسننه أو بإعسنناره 

 المووى له ،كم الوارث.ورثته، ويكون ،كم 

 

 (301المادة )

 خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

إذا بلغت اسننننائا الشنننناا  ذات المسننننتول   المحدودة ناننننف رأس المال وجب على المدياين أن يعاضننننوا على  .1

قد عالجمع   العموم   للشنننننااا  أما ،ل الشننننناا  ويشنننننتاط لاننننندور قاار الحل توفا األغلب   الالحم  لتعديل 

 الشاا .

 إذا بلغت الخسارة ثالث  أرباع رأس المال، جاح أن يطلب الحل الشااا  الحائلون لابق رأس المال. .2

 

 (302المادة )

 خسائر الشركة المساهمة  

 

( ثالث ن يوماً 30إذا بلغت اسائا شاا  المسائم  ناف رأس مال ا المادر وجب على مجلر اإلدارة االل ) .1

عن القوائم المال   الدوري  أو الس وي  دعوة  ال ،سب ااتااوه  –من تاريخ اإلفااح للوحارة أو لل  ئ  

 أو استماارئا في مباشاة نشاط ا.   الجمع   العموم   التخاذ قاار ااص بحل الشاا  قبل األجل المحدد ل ا 

إذا لم يقم مجلر اإلدارة بالدعوة الجتماع الجمع   العموم   أو تعذر على ئذه الجمع   إودار قاار في الموضوع  .2

 . جاح لكل ذي مالح  رفق دعوى أماظ المحكم  المختا  بطلب ،ل الشاا 

 



 (303المادة )

 شطب الشركة

 

إذا ثبنت للوحارة أو لل  ئن  أو السننننننلطنن  مق عندظ اإلاالل بنالحناالت الواردة في ئنذا القنانون أو أي قنانون آاا،  .1

توقف الشنناا  عن ملاول  أعمال ا أو أن ا تمارس أعمال ا بالمخالف  أل،كاظ  ال ،سننب ااتانناوننه  المختانن  

 ال ،سنننب ااتاننناونننه  المختاننن    أو للسنننلط  ئذا القانون والقاارات الم فذة له، فإنه يجوح للوحارة أو لل  ئ

إنذار الشننناا  بانه سننن تم شنننطب ا من السنننجل االل ثالث  أشننن ا من تاريخ اإلاطار ما لم تقدظ مباراً مقبوالً لعدظ 

 الشطب. 

انت ا  مدة ال الث  أشنن ا المشننار  بعد –،سننب ااتانناوننه  الإذا تسننلمت الوحارة أو ال  ئ  أو السننلط  المختانن   .2

( من ئذه المادة تاا داً بان الشاا  ماحالت متوقف  عن ممارس  أعمال ا، أو لم تقدظ الشاا  مباراً 1إل  ا في الب د )

 مقبوالً لتوقف ا، رفق األما للمحكم  المختا  التخاذ الالحظ بشان تاف   الشاا . 

درا  والمسنائم ن والشنااا  في الشناا  التي يتم شنطب ا من السنجل تسنتما مسنتول   أعضنا  مجلر اإلدارة والم .3

 بموجب أ،كاظ ئذه المادة اما لو لم يتم ،ل الشاا .

 

 (304المادة )

 إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

 

األسباب الموجب  لحل  أ،دإاطار السلط  المختا  والمسجل في ،ال تحقق  على الج   المفوض  بإدارة الشاا  .1

 الشاا .

 في ،ال اتفام الشااا  على ،ل الشاا  يجب أن يتضمن االتفام طايق  تاف ت ا واسم المافي. .2

 سداد ديون ا. يتم،ا  من رأسمال ا ما لم  أي شايك أو مسائم، ع د ،ل الشاا  أو تاف ت ا ستحقال ي  .3

 

 (305المادة )

 قيد حل الشركة

 

ى جل التجاري لديجب على مدياي الشاا  أو رئ ر مجلر اإلدارة أو المافي بحسب األ،وال ق د ،ل الشاا  بالس 

حل الشاا  باللغ  العاب   وال يحتج قبل الغ ا بإ،دائما  نشاه في وح فت ن محل ت ن يوم ت ن تادرالسلط  المختا  و

 .ق دإال من تاريخ ذلك ال

 

 الفصل الثاني

 قسمة موجوداتهاتصفية الشركة و

 (306المادة )

 األحكام المتبعة في التصفية

 

ى طايق  علاألسننناسننني يتبق في تانننف   الشننناا  األ،كاظ المب    في ئذا القانون ما لم ي ص في عقد الشننناا  أو نتام ا 

       ذلك ع د ،ل الشاا .غ ا التاف   أو يتفق الشااا  على 

 

 (307المادة )

 انتهاء سلطة المديرين أو مجلس اإلدارة 

 

ت ت ي سلط  المدياين أو مجلر اإلدارة بحل الشاا  ومق ذلك يتل ئتال  قائم ن على إدارة الشاا  ويعتباون بال سب  

إلى الغ ا في ،كم الماننننف ن إلى أن يتم تع  ن الماننننفي، وتبقى إدارة الشنننناا  قائم  االل مدة التاننننف   وذلك بالقدر 

 اال، ات التي ياائا المافي الحم  ألعمال التاف  .وضمن ال



 

 (308المادة )

 تعيين المصفي

 

لى أال عأو من يقوظ مقام ا يقوظ بالتاف   ماف أو أا ا يع  ه الشااا  أو يادر به قاار من الجمع   العموم    .1

 . لتع  نس وات السابق  على االخمر سبق له تدق ق ،سابات ا االل دققاً ،ال اً لحسابات الشاا  أو يكون المافي م

إذا اانت التاف   ب اً  على ،كم ب  ت المحكم  المختا  طايق  التاف   وع  ت المافي وفي جم ق األ،وال ال  .2

 ي ت ي عمل المافي بوفاة الشااا  أو بإش ار إفالس م أو بإعسارئم أو الحجا عل  م ولو اان مع  ا من قبل م.

 

 (309المادة )

 تعدد المصفين

 

ق  ما لم ي ص على االل ذلك في وث  باإلجماعإذا تعدد المافون فال تكون تاافات م وح ح  إال إذا تمت بموافقت م 

 في السجل التجاري. ق دهتع    م، وال يحتج ب ذا الشاط على الغ ا إال من تاريخ 

 

 (310المادة )

 قرار تعيين المصفي

 

واتفام الشننااا  أو القاار الاننادر من الجمع   العموم   بشننان طايق  التاننف   أو  يق د قاار تع   هعلى الماننفي أن 

الحكم الانننادر بذلك في السنننجل التجاري، وال يحتج قبل الغ ا بتع  ن المانننفي أو بطايق  التانننف   إال من تاريخ الق د 

 مختا .بالسجل التجاري، ويكون للمافي أجا يحدد في وث ق  تع   ه وإال ،ددته المحكم  ال

 

 (311المادة )

 عزل المصفي

 

يكون علل المافي بالك ف   التي ع ن ب ا وال قاار أو ،كم بعلل المافي يجب أن يشتمل على تع  ن من يحل  .1

 محله.

 .الق دعلل المافي في السجل التجاري وال يحتج به قبل الغ ا إال من تاريخ إجاا   يق د   .2

 

 (312المادة )

 والتزاماتهاجرد أموال الشركة 

 

يقوظ المانننفي فور تع   ه بجاد ما للشننناا  من أموال وما عل  ا من التلامات وعلى مدياي الشننناا  أو رئ ر مجلر 

 إدارت ا أن يسلم للمافي أموال الشاا  و،سابات ا ودفاتائا ووثائق ا. 

 

 (313المادة )

 إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها 

 

أن يحار قائم  مفال  باموال الشاا  والتلامات ا وم لان ت ا يوقع ا معه مدياو الشاا  أو رئ ر  يجب على المافي

 مجلر إدارت ا، وعلى المافي أن يمسك دفتااً لق د أعمال التاف  .

 

 (314المادة )



 واجبات المصفي

 

أن يقوظ بجم ق ما يللظ للمحافت  على أموال الشنناا  و،قوق ا وأن يسننتوفي ما ل ا لدى الغ ا وأن يودع  على الماننفي

 المبالغ التي يقبض ا في أ،د الماارل لحساب الشاا  تحت التاف   فور قبض ا.

    م.مساواة بومق ذلك ال يجوح له مطالب  الشااا  بالباقي من ،اا م إال إذا اقتضت ذلك أعمال التاف   وبشاط ال

 

 (315المادة )

 تمثيل المصفي للشركة

 

يقوظ الماننفي بجم ق األعمال التي تقتضنن  ا التاننف   وعلى وجه الخاننوص تم  ل الشنناا  أماظ القضننا  والوفا  بما 

على الشنننننناا  من ديون وب ق ما ل ا م قوالً أو عقاراً بالملاد العل ي أو باي طايق  أااى ما لم ي ص في وث ق  تع  ن 

جاا  الب ق بطايق  مع    ومق ذلك ال يجوح للمانننفي ب ق موجودات الشننناا  جمل  وا،دة إال بإذن من إالمانننفي على 

 الشااا  أو الجمع   العموم   للشاا .

 

 (316المادة )

 إخطار الدائنين بالتصفية

 

شاا  بمجاد ،ل ا، ويخطا المافي  سقط آجال جم ق الديون التي على ال  جم ق الدائ  ن بكتب مسجل  بعلم الووول ت

لغ  في وننننح فت ن محل ت ن يوم ت ن تانننندر إ،دائما بال مق نشننننا اإلاطاربافتتاح التاننننف   مق دعوت م لتقديم طلبات م 

وفي جم ق األ،وال يجب أن يتضننننمن اإلاطار بالتاننننف   م ل  للدائ  ن ال تقل عن امسنننن  وأربع ن يوماً من ، العاب  

 لتقديم طلبات م. تاريخ اإلاطار

 

 (317المادة )

 الوفاء بديون الشركة

 

بالوفا  ب سننننب  ئذه الديون وذلك مق عدظ اإلاالل  إذا لم تكن أموال الشنننناا  ااف   للوفا  بجم ق الديون يقوظ الماننننفي

 بحقوم الدائ  ن الممتاحين، وال دين ي شا عن أعمال التاف   يدفق من أموال الشاا  باألولوي  على الديون األااى.

 

 (318المادة )

 إيداع الديون خزانة المحكمة

 

  المختاننننننن ، اما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفا  إذا لم يقدظ بع  الدائ  ن طلبات م وجب إيداع ديون م الان  المحكم

ب انننن ب الديون المت احع ف  ا إال إذا ،اننننل أوننننحاب ئذه الديون على ضننننمانات ااف   أو تقار تاج ل تقسنننن م أموال 

 الشاا  إلى أن يتم الفال في الم احع  في الديون المذاورة.

 

 (319المادة )

 األعمال الجديدة للشركة

 

أن يبدأ أعماال جديدة إال إذا اانت الحم  إلتماظ أعمال سنننننابق ، وإذا قاظ المانننننفي باعمال جديدة ال  ال يجوح للمانننننفي

 تقتض  ا التاف   اان مستوالً في جم ق أمواله عن ئذه األعمال فإذا تعدد المافون اانوا مستول ن بالتضامن.

 

 (320المادة )

 مدة التصفية



 

المحددة لذلك في وث ق  تع   ه فإذا لم تحدد مدة جاح لكل شايك أن يافق األما يجب على المافي إن ا  م مته في المدة 

 إلى المحكم  المختا  لتع  ن مدة التاف  .

وال يجوح إطال  ئذه المدة إال بقاار من الشنننننااا  أو بموجب قاار ااص من الجمع   العموم   بحسنننننب األ،وال بعد 

  تماظ التاننف   في موعدئا فإذا اانت مدة التاننف إيب ن ف ه األسننباب التي ،الت دون  االطالع على تقايا من الماننفي

 مع    من المحكم  المختا  فال يجوح إطالت ا إال بإذن م  ا.

 

 (321المادة )

 تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

 

أش ا ،ساباً متقتاً عن أعمال التاف  ، وعل ه  ثالث على المافي أن يقدظ إلى جم ق الشااا  أو الجمع   العموم   ال 

أن يدلي بما يطلبه الشنننااا  من معلومات أو ب انات عن ،ال  التانننف  ، ويلتلظ المانننفي االل أسنننبوع من مانننادق  

( يوماً بموجب إعالن 21)ال تليد على  الجمع   العموم   بإاطار الشنننننااا  بوجوب تسنننننلم م مسنننننتحقات م االل فتاة

 باللغ  العاب  . إ،دائما  ن محل ت ن يوم ت ن تادري شا في وح فت

 

 (322المادة )

 الحساب الختامي للتصفية

 

يجب على المافي أن يقدظ ع د انت ا  التاف   ،ساباً اتام اً إلى الشااا  أو الجمع   العموم   أو المحكم  المختا   .1

 ي.عن أعمال التاف   وت ت ي ئذه األعمال بالتاديق على الحساب الختام

انت ا  التاف   بالسجل التجاري لدى السلط  المختا  وال يحتج على الغ ا بانت ا  التاف    ق ديجب على المافي  .2

 شطب الشاا  من السجل التجاري لدى السلط  المختا .الق د وتإال من تاريخ 

 

 (323المادة )

 تصرفات المصفي

 

  أعمال التاف   طالما اانت في ،دود سلطاته وال تتاتب أي  مستول  تلتلظ الشاا  بتاافات المافي التي تقتض  ا

 في ذم  المافي بسبب مباشاة تلك األعمال.

 

 (324المادة )

 مسؤولية المصفي

 

يعتبا الماننفي مسننتوالً إذا أسننا  تدب ا شننتون الشنناا  االل مدة التاننف   اما يسننال عن تعوي  الضننار الذي يلحق 

 .الم     في أعمال التاف   الغ ا بسبب أاطائه

 

 (325المادة )

 تقسيم أموال الشركة

 

تقسم أموال الشاا  ال اتج  عن التاف   على الشااا  وذلك بعد أدا  ما على الشاا  من ديون ويحال ال شايك  .1

شااا   شاا  ب ن ال سم الباقي من أموال ال سم  على مبلغ يعادل ق م  الحا  التي قدم ا من رأس المال، ويق ع د الق

، وجب على الماننفي إيداع ما يخاننه لتسننلم نانن به أ،دئم،ال  عدظ تقدظ ب سننب  نانن ب ال م  م في الابح، وفي 

 الي   المحكم  المختا .



إذا لم يكف وننافي أموال الشنناا  للوفا  بحاننص الشننااا  باامل ا، وحعت الخسننارة ب   م بحسننب ال سننب  المقارة  .2

 لتوحيق الخسائا.

 

 (326المادة )

 تقادم دعوى المسؤولية

 

س وات الدعاوى التي ت شا قبل المافي بسبب أعمال  ثالثال تسمق ع د اإلنكار وعدظ العذر الشاعي متى انقضت  .1

شا قبل الشااا  أو مدياي الشاا  أو أعضا  مجلر اإلدارة أو مدققي الحسابات  التاف  ، واذلك الدعاوى التي ت 

 لعدظ سماع الدعوى.بسبب أعمال وظائف م، وذلك ما لم ي ص القانون على مدة أقاا 

يبدأ ،ساب المدة المذاورة من تاريخ التاش ا بانت ا  التاف   بالسجل التجاري في الحال  األولى، ومن تاريخ وقوع  .2

 الفعل الموجب للمستول   في الحال  ال ان  .

   .الدعوى العمومإذا اان الفعل الم سوب ألي من ئتال  يعد جايم  ج ائ  ، فال تسقط دعوى المستول   إال بسقوط  .3

 

 الباب التاسع

 الشركات األجنبية

 (327المادة )

 الشركات األجنبية الخاضعة ألحكام هذا القانون

 

الحكومات المحل   أو إ،دى الج ات ى ،دإمق عدظ اإلاالل باالتفاقات الخاوننننننن  المعقودة ب ن الحكوم  االتحادي  أو 

ا في  أ،كاظ ئذا القانون على الشننااات األج ب   التي تلاول نشنناط ما، وب ن الشننااات األج ب   تسنناي ألي م التابع  

 الدول  أو تتخذ ف  ا ماال إدارت ا، عدا األ،كاظ المتعلق  بتاس ر الشااات.

 

 (328المادة )

 مزاولة الشركة األجنبية لنشاطها

 

الدول  ال يجوح للشنننننااات باسنننننت  ا  الشنننننااات األج ب   التي يُااص ل ا بملاول  نشننننناط ا في الم اطق الحاة في  .1

األج ب   أن تلاول نشنننننناطاً داال الدول  أو أن تُ شننننننئ مكتباً ل ا أو فاعاً، إال بعد أن يانننننندر ل ا تاا ص بذلك من 

 السلط  المختا  بعد موافق  الوحارة، ويحدد التاا ص الاادر ال شاط المااص للشاا  بملاولته.

  ا ات الم اننوص علاع التابق ل ا نشنناطه في الدول  قبل اتخاذ اإلجاا إذا حاولت الشنناا  األج ب   أو المكتب أو الف .2

 ، اان األشخاص الذين باشاوا ئذا ال شاط مستول ن ع ه شخا اً وبالتضامن.في ئذا القانون

 

 (329المادة )

 وكيل الشركة األجنبية

 

م ق أن تكون ل ا ج س   الدول  وج يجب تع  ن وا ل للشاا  األج ب   من مواط ي الدول ، فإذا اان الوا ل شاا  ف جب

الشننااا  ف  ا من المواط  ن، وتقتاننا التلامات الوا ل تجاه الشنناا  والغ ا على تقديم الخدمات الالحم  للشنناا  دون 

 تحمل أي  مستول   أو التلامات مال   تتعلق باعمال أو نشاط فاع الشاا  أو مكتب ا في الدول  أو الخارج.

 

 (330المادة )

 إجراءات قيد الشركة األجنبية

 



رة وفقاً لدى الوحا األج ب   ال يجوح ألي  شنناا  أج ب   أن تباشننا نشنناط ا في الدول  ما لم يتم ق دئا بسننجل الشننااات .1

 أل،كاظ ئذا القانون و،اول ا على الموافقات والااص المطلوب  بموجب القوان ن ال افذة في الدول . 

سنننجل الشنننااات األج ب   وضنننوابط إعداد ،سنننابات وم لان ات فاوع الشنننااات  ياننندر بتع  ن إجاا ات الق د في .2

األج ب   في الدول  قاار من الوحيا ويعتبا مكتب أو فاع الشنننناا  األج ب   في الدول  موط اً ل ا بال سننننب  ل شنننناط ا 

 المعمول ب ا في الدول . داال الدول  ويخضق ال شاط الذي يباشا أل،كاظ القوان ن

رة قاارات تحدد ف  ا المسننننت دات المتع  ن إرفاق ا بطلب الق د، ويجوح أن تحدد تلك القاارات الحاالت تانننندر الوحا .3

 والشاوط التي يجب التق د ب ا إلدارة وإغالم فاع الشاا  األج ب   أو مكتب ا.

ج ب   على الوحارة في ،ال إغالم فاع لشننناا  أج ب  ، شنننطب اسنننم ئذا الفاع أو المكتب من سنننجل الشنننااات األ .4

 بالوحارة.

 

 (331المادة )

 ميزانية الشركة األجنبية

 

ف ما عدا مكاتب التم  ل، يجب أن يكون للشااات األج ب   أو فاوع ا م لان   مستقل  و،ساباً مستقالً لألرباح والخسائا 

ى السننلط  تٌقدظ إلوأن يكون ل ا مدقق ،سننابات مق د في جدول مدققي الحسننابات المشننتغل ن في الدول ، ويتع ن عل  ا أن 

المختانن  والوحارة سنن وياً نسننخ  من الم لان   والحسننابات الختام   مق تقايا مدقق الحسننابات ونسننخ  من الحسننابات 

 الختام   لشاات ا القابض  إن ُوجدت.

 

 (332المادة )

 مكاتب التمثيل

 

وإمكان ات اإلنتاج دون ممارسنن  أي للشننااات األج ب   أن ت شننئ مكاتب تم  ل يقتاننا ئدف ا على دراسنن  األسننوام  .1

 نشاط تجاري.

 تحدد القاارات الت ف ذي  ل ذا القانون أوجه الاقاب  التي تمارس ا الوحارة والسلط  المختا  على تلك المكاتب. .2

 

 الباب العاشر

 الرقابة والتفتيش على الشركات

 (333المادة )

 الرقابة على الشركات

 

مق مااعاة ااتانناوننات الماننال الماالي، للوحارة وال  ئ  والسننلط  المختانن  ال ف ما يخاننه ،ق مااقب    .1

الشنننااات المسنننائم  والتفت ش علي أعمال ا ودفاتائا أو أي  أورام أو سنننجالت لدى فاوع الشنننااات وشنننااات ا 

عالق  بالشنننناا  محل التفت ش، التابع  داال الدول  واارج ا أو لدى مدقق ،سننننابات ا أو لدى شنننناا  أااى ذات 

ويجوح ل ا االسننننتعان  مق لج   التفت ش بخب ا أو أا ا من الج ات ذات الخباة الف    والمال   بموضننننوع التفت ش، 

للتحقق من ق ام ا بت ف ذ أ،كاظ ئذا القانون والقاارات الانننادرة ت ف ذاً له وال تاظ األسننناسننني للشننناا ، وللمفتشننن ن 

ت أو معلومات من مجلر اإلدارة أو الائ ر الت ف ذي أو من المدياين بالشنننننناا  أو من طلب ما ياونه من ب انا

 مدققي ،سابات ا.

أو السلط  المختا  بحسب األ،وال طلب ،ل الشاا  إذا تم إنشاؤئا أو باشات أو ال  ئ  يجوح لكل من الوحارة  .2

 .على وجه االستعجال الطلب المحكم  المختا  في ئذا تفالنشاط ا بالمخالف  أل،كاظ ئذا القانون و

 

 (334المادة )

 نظام التفتيش



 

يادر الوحيا ال تاظ الخاص بالتفت ش على الشااات المسائم  الخاو ، أما الشااات المسائم  العام  ف ادر مجلر 

 إدارة ال  ئ  ال تاظ الخاص بالتفت ش عل  ا، ويحدد ال تاظ إجاا ات التفت ش ووال، ات المفتش ن وواجبات م.

 

 (335المادة )

 طلب التفتيش على الشركة

 

( على %10الحائلين على ) لمسننننننائم ن( من ئذا القانون، يجوح ل333،334دون اإلاالل با،كاظ المادت ن رقمي ) .1

األما بالتفت ش على الشاا  ف ما ي سب  بحسب األ،وال ال  ئ الوحارة أو  األقل من رأس مال الشاا  أن يطلبوا من

دارة أو مدققي الحسنننابات من مخالفات جسننن م  في أدا  واجبات م المقارة بموجب أ،كاظ ئذا إلى أعضنننا  مجلر اإل

 القانون أو ال تاظ األساسي للشاا  متى وجد من األسباب ما ياجح وقوع ئذه المخالفات.

 ياتي:يجب أن يكون طلب التفت ش مشتمالً على ما  .2

 األدل  التي يستفاد م  ا أن لدى الطالب ن من األسباب الجدي  ما يبار اتخاذ ئذه اإلجاا ات.  .أ

 إيداع المسائم ن مقدمي الطلب األس م التي يملكون ا وأن تتل مودع  إلى أن يتم الفال ف ه. .ب

قوظ مقامه ومدققي للوحارة أو ال  ئ  بحسننننب األ،وال وبعد سننننماع أقوال الطالب ن وأعضننننا  مجلر اإلدارة أو من ي .3

الحسنننابات في جلسننن  سننناي  أن تاما بالتفت ش على أعمال الشننناا  ودفاتائا أو أي  أورام أو سنننجالت لدي شننناا  

أن ت دب ل ذا الغاض اب ااً أو أا ا على ل ا أااى ذات عالق  بالشننننناا  محل التفت ش أو لدى مدقق ،سنننننابات ا و

 نفق  طالبي التفت ش.

 

 (336المادة )

 المفتشينتسهيل عمل 

 

( من ئذا القانون، على رئ ر مجلر إدارة الشننناا  ورئ سننن ا الت ف ذي ومديائا العاظ 333مق مااعاة ما ورد بالمادة )

وموظف  ا ومدققي ،سننابات ا أن يطلعوا المكلف ن بالتفت ش على ال ما يطلبونه من دفاتا ومحاضننا اجتماعات )مجالر 

شاا  ووثائق ا وأوراق ا وأن يقدموا ل م المعلومات واإليضا،ات اإلدارات واللجان والجمع ات العموم  (  وسجالت ال

 الالحم .

 

 (337المادة )

 تقرير التفتيش

 

( على المفتشنننننن ن ع د االنت ا  من إجاا  التفت ش تقديم تقايا ن ائي إلى 334،335مق مااعاة أ،كاظ المادت ن ) .1

 إدارة ال  ئ  بال سب  للشااات المسائم  العام .الوحيا بال سب  للشااات المسائم  الخاو  ورئ ر مجلر 

إذا تب ن للوحارة أو ال  ئ  بحسننب األ،وال وجود مخالفات تشننكل جايم  جلائ   ضنند أعضننا  مجلر اإلدارة أو  .2

مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمع   العموم   وياأس اجتماع ا في ئذه الحال  مم ل بدرج  مديا ت ف ذي أو من 

 يلي:لل تا ف ما  الوحارة أو ال  ئ  بحسب األ،وال يقوظ مقامه عن

 علل أعضا  مجلر اإلدارة ورفق دعوى المستول   عل  م. .أ

 علل مدققي ،سابات الشاا  ورفق دعوى المستول   عل  م. .ب

3.  ً ( من ئذه المادة متى وافقت عل ه األغلب   2في الحال  الواردة بالب د ) يكون قاار الجمع   العموم   وننننننح حا

وفي ،ال عضو مجلر اإلدارة  الحاضاة بعد أن يستبعد م ه نا ب من ي تا في أما علله من أعضا  المجلر

 الذي يم ل شخص اعتباري يستبعد نا ب ذلك الشخص االعتباري.

 

 (338المادة )



 نشر نتائج التفتيش

 

إذا تب ن للوحارة أو ال  ئ  بحسب األ،وال أن ما نسبه طالبو التفت ش إلى أعضا  مجلر اإلدارة أو مدققي الحسابات    

غ ا وح ح جاح ل ا أن تاما ب شا نت ج  التفت ش في إ،دى الاحف المحل   ال وم   التي تادر باللغ  العاب   وإللاظ 

 لمستول   المدن   والجلائ   ع د االقتضا .طالبي التفت ش ب فقاته وذلك دون اإلاالل با

 

 الباب الحادي عشر

 العقوبات

 الفصل األول

 الجرائم التي يجوز فيها التصالح 

 (339المادة )

 تنظيم التصالح 

 

ال تحاك الدعوى الجلائ   عن الجاائم الم اننننننوص عل  ا في الفاننننننل األول من ئذا الباب إال بطلب اتابي من   .1

ال سنننب  بئم  العام  وللوحيا أو من يفوضنننه يفوضنننه بال سنننب  للجاائم المتعلق  بشنننااات المسنننارئ ر ال  ئ  أو من 

ويجوح التانننالح عن أي م  ا قبل إ،ال  الدعوى الجلائ   للمحكم  المختاننن  مقابل أدا  مبلغ ال يقل عن  لغ ائا ،

 م لي الحد األدنى للغاام  إن وجد وعن م ل الغاام  بال سب  للغاام  ال وم   .

ف ف  ا تضنناعفي ،ال  تكاار الجايم  االل سنن   من التاننالح عل  ا أو العودة إلى الجايم  بعد ونندور ،كم بات  .2

 . ا الفال في ،دي ا األدنى واألقاىالغاامات الم اوص عل  ا في ئذ

   . األ،وال ضوابط وإجاا ات التاالح يادر الوحيا أو ال  ئ  بحسب .3

 

 (340المادة )

 عدم االلتزام بقرار المسجل

 

تعاقب بغاام  مقدارئا ألف درئم يوم اً الشاا  التي ال تلتلظ بقاار المسجل بشان تغ  ا اسم الشاا ، ويبدأ ،ساب    

 ئذه الغاام  بعد انت ا  مدة ال الث ن يوظ عمل من تاريخ اإلاطار بالقاار.

 

 (341المادة )

 التخلف عن اإلدراج

 

المسنننننائم  العام  التي تتخلف عن اإلدراج في أ،د األسنننننوام المال   غاام  مقدارئا ألفا درئم يوم اً الشننننناا  تعاقب ب

 بالدول  ويبدأ ،ساب ئذه الغاام  لكل يوظ تاا ا بعد انت ا  المدة الالحم  لةدراج وفقاً أل،كاظ ئذا القانون.  

 

 (342المادة )

 رفض إطالع أصحاب الشأن 

 

امس ن ألف درئم الشاا  التي تاف  اطالع المسائم أو تعاقب بغاام  ال تقل عن عشاة آالل درئم وال تليد على 

الشايك على محاضا اجتماعات الجمع   العموم   أو دفاتا الشاا  ووثائق ا أو أي مست دات أو وثائق تتعلق بافق  

 قامت الشاا  بإباام ا مق أ،د األطاال ذات العالق .

 

 (343المادة )

 اإلخالل بدعوة الجمعية العمومية السنوية

 



غاام  ال تقل عن امس ن ألف درئم وال تليد على مائ  ألف درئم رئ ر مجلر إدارة الشاا  المسائم  إذا لم يعاقب ب

يقم بدعوة الجمع   العموم   الس وي  للشاا  لالنعقاد االل المدة المحددة ب ذا القانون أو قاظ ب شا الدعوة قبل موافق  

ا، واذلك ال عضو بمجلر اإلدارة تسبب عمداً في تعط ل دعوة الجمع   الوحارة أو ال  ئ  بحسب األ،وال على ال ش

 العموم   أو انعقادئا.

 

 (344المادة )

 عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر

 

ر رئ إدارة الشاا  المسائم  أو رئ ر مجلر  لف درئم وال تليد على مل ون درئمغاام  ال تقل عن امس ن أيعاقب ب

إذا بلغت اسنننننائائا نانننننف رأس مال ا ولم يقم المجلر بدعوة بالشننننناا  ذات المسنننننتول   المحدودة مجلر المدياين 

 جمع ت ا العموم   لالنعقاد وفقاً أل،كاظ ئذا القانون.

 

 (345المادة )

 عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة 

 

ألف درئم وال تليد على ثالثمائ  ألف درئم رئ ر مجلر إدارة الشنننناا  المسننننائم  أو يعاقب بغاام  ال تقل عن مائ  

 من يم له الذي لم يوجه الدعوة لعقد الجمع   العموم   بعد تسل مه طلباً بذلك من الوحارة أو ال  ئ  بحسب األ،وال.

 (346المادة )

 عدم دعوة أحد أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس

 

رئ ر مجلر إدارة الشننناا  المسنننائم  أو ألف درئم  مائ ألف درئم وال تليد على  امسننن نم  ال تقل عن يعاقب بغاا

 لم يقم بدعوة أ،د أعضا  مجلر اإلدارة الجتماعات المجلر. من يم له الذي

 

 (347المادة )

 رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين

 

على مائ  ألف درئم رئ ر أو عضننننو مجلر إدارة الشنننناا  أو  يعاقب بغاام  ال تقل عن عشنننناة آالل درئم وال تليد

الائ ر الت ف ذي أو المديا العاظ أو الموظف بالشاا  الذي ياف  تقديم مست دات أو معلومات لمدقق ،سابات الشاا  

 ل .ات مضلأو المفتش ن من الوحارة أو ال  ئ  لت ف ذ م ام م أو يُخفي ع  م معلومات أو توض حات أو يُقد ظ ل م معلوم

 

 (348المادة )

 عدم حفظ السجالت المحاسبية

 

 التي الالوط    أو األج ب    الشنننناا  ألف درئمألف درئم وال تليد على امسننننمائ   تعاقب بغاام  ال تقل عن امسنننن ن

 تلتلظ بحفـظ سجالت محاسب   للشاا  لتوض ح معامالت ا.

 

 (349المادة )

 المحددة بهذا القانونعدم حفظ السجالت المحاسبية للمدة 

 

تفظ التي ال تحالوط    أو األج ب    تعاقب بغاام  ال تقل عن عشنناين ألف درئم وال تليد على مائ  ألف درئم الشنناا 

 المحددة ب ذا القانون.ة بالسجالت المحاسب   للمد

 

 (350المادة )



 مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الهيئة

 

مدقق الحسنننننننابات الذي يقوظ بتدق ق رئم وال تليد على مائ  ألف درئم ألف ديعاقب بغاام  ال تقل عن عشنننننناين  .1

 ،سابات الشاا  المسائم  بالدول  دون أن يكون معتمداً لدى ال  ئ .

رئ ر مجلر إدارة الشننناا  المسنننائم  ئم وال تليد على مائتي ألف درئم يعاقب بغاام  ال تقل عن امسننن ن ألف در .2

 غ ا معتمد لدى ال  ئ  بتدق ق ،سابات ا.  الذي يقوظ بتكل ف مدقق ،سابات

 

 (351المادة )

 عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية

 

يعاقب بغاام  ال تقل عن عشننننناة آالل درئم وال تليد على امسننننن ن ألف درئم المااقب الشننننناعي وال عضنننننو من 

ضوابط ال يلتلمون باإلسالم   الذين  التي تعمل وفق أ،كاظ الشايع  الشاااتبأعضا  لج   الاقاب  الداال   الشاع   

 ممارس  عمل م التي يادر ب ا قاار من مجلر الوحرا .

 

 (352المادة )

 عدم رد المبالغ الفائضة على االكتتاب

 

الج ات التي تتااا عن رد  أوالج    درئم ليد على عشنناة مالي ندرئم وال ت امسننمائ  ألفتعاقب بغاام  ال تقل عن 

المبالغ الفائضننننن  التي دفع ا المكتتبون والعوائد التي تاتبت عل  ا والتي لم يتم تخاننننن ص أسننننن م بشنننننان ا االل المدة 

 المحددة في ئذا القانون.

 

 (353المادة )

 مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

 

ال شنننننناا  تخالف األ،كاظ المقارة في  ألف درئم مائتيليد على درئم وال ت عشنننننناين ألفيعاقب بغاام  ال تقل عن 

 .نسب  المواط  ن في مجالر إدارت اشان نسب  مسائم  مواط ي الدول  في رأس مال الشااات أو 

 

 (354المادة )

 التصرف في األسهم بالمخالفة ألحكام هذا القانون

 

ال من يتاننال في األسنن م على االل  ألف درئم ليد على مائتيدرئم وال ت عشنناين ألفيعاقب بغاام  ال تقل عن 

 القواعد المقارة في ئذا القانون.

 

 (355المادة )

 عدم قيد الشركة األجنبية لدي المسجل أو السلطة المختصة

 

تعاقب بغاام  ال تقل عن مائ  ألف درئم وال تليد على امسننننننمائ  ألف درئم الشنننننناا  األج ب   أو مكتب ا أو فاع ا 

 أو السلط  المختا . لدى المسجل بالق دبالدول  إذا لم تقم 

 

 (356المادة )

 مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري 

 



 الشننناا  األج ب   بالدول  إذامكتب تم  ل يعاقب بغاام  ال تقل عن مائ  ألف درئم وال تليد على امسنننمائ  ألف درئم 

 بملاول  نشاط تجاري داال الدول . قاظ

 

 (357المادة )

 تأخير توفيق األوضاع

 

تاسننن سننن ا ونتام ا األسننناسننني غاام  مقدارئا ألفا درئم عن ال يوظ تاا ا تتخلف ف ه الشننناا  عن تعديل عقد تعاقب ب

 لتتفق وأ،كاظ ئذا القانون، ويبدأ ا،تساب ئذه الغاام  من ال وظ التالي لتاريخ انت ا  المدة المقارة لتوف ق األوضاع.

 

 (358المادة )

 نشر الدعوة لالكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

 

درئم الشنناا  أو الج   أو الشننخص الطب عي أو  عشنناة مالي نعن مائ  ألف درئم وال تليد على  عاقب بغاام  ال تقلي

االعتباري داال الدول  أو اارج ا أو بالم اطق الحاة الذي لم يحاننننننل على موافق  ال  ئ  قبل ق امه ب شننننننا إعالنات 

تتضننمن دعوة الجم ور لالاتتاب العاظ في أي  أسنن م أو سنن دات أو أي  أورام مال   أااى سننوا  تم اإلعالن عن طايق 

 الدعوة في الاحف ال وم   أو المجالت أو في أي  وس ل  إعالن عام  في الدول . نشا تلك

 

 (359المادة )

 تلقي االكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

 

تتلقى أموال ااتتاب في وال تليد على عشناة مالي ن درئم ال ج   أو شناا   تعاقب بغاام  ال تقل عن مائ  ألف درئم

 .ى دون أن تحال على موافق  ال  ئ أورام مال   أااأس م أو س دات أو أي  

 

 (360المادة )

 مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

 

يعاقب بغاام  ال تقل عن عشاة آالل درئم وال تليد على مائ  ألف درئم ال من يخالف أي ،كم من أ،كاظ ئذا القانون 

 .ح أو القاارات الاادرة ت ف ذا لهاللوائلم تحدد له عقوب  ف ه أو يخالف األنتم  أو 

 

 الفصل الثاني

 الجرائم التي ال يجوز فيها التصالح 

 (361المادة )

 تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون 

 

ليد ئتي ألف درئم وال تاال تقل عن مالتي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن ست  أش ا وال تجاوح ثالث س وات وب

شاا  أو في نتام ا  مل ونعلى  شاألساسي درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن ال من أثبت عمداً في عقد ال اات أو في ن

االاتتاب في األس م أو الس دات أو في غ ا ذلك من وثائق الشااات ب انات ااذب  أو مخالف  أل،كاظ ئذا القانون واذلك 

 ال من وقق ئذه الوثائق أو وحع ا مق علمه بذلك.

 

 (362) المادة

 تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

 



ال تقل عن امسننمائ  ألف درئم وال التي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن سننت  أشنن ا وال تجاوح ثالث سنن وات وب

درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن ال من ق  م بسننو  قانند الحاننص الع     المقدم  من المتسننسنن ن أو  مل ونتليد على 

 باا ا من ق مت ا الحق ق  . الشااا 

 

 (363المادة )

 توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون

 

ال تقل عن امسنن ن ألف درئم وال التي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن سننت  أشنن ا وال تجاوح ثالث سنن وات وب

درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن ال مديا أو عضننو مجلر إدارة وحع على الشننااا  أو على  امسننمائ  ألفتليد على 

،سننابات ونندم على  مدققغ ائم أربا،اً أو فوائد على االل أ،كاظ ئذا القانون أو عقد الشنناا  أو نتام ا واذلك ال 

 ئذا التوحيق مق علمه بالمخالف .

 

 (364المادة )

 شركةإخفاء حقيقة المركز المالي لل

 

د ئ  ألف درئم وال تلياال تقل عن مالتي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن سننت  أشنن ا وال تجاوح ثالث سنن وات وب

درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن ال مديا أو عضو مجلر إدارة أو مدقق ،سابات أو ماف ذاا  امسمائ  ألفعلى 

باح والخسننننننائا أو في تقايا مالي أو أغفل وقائق جوئاي  في ئذه عمداً ب انات ااذب  في الم لان   أو في ،سنننننناب األر

 الوثائق بقاد إافا  ،ق ق  الماال المالي للشاا .

 

 (365المادة )

 الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

 

ال تقل عن عشنننناة آالل درئم وال تليد التي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن ثالث  أشنننن ا وال تجاوح سنننن ت ن وب

 ألف درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن:مائ  على 

ال شنننخص مع ن من قبل الوحارة أو ال  ئ  أو السنننلط  المختاننن  للتفت ش على الشننناا  ي بت عمداً في تقايا  .1

 .التفت ش وقائق ااذب  أو يغفل عمداً ذاا وقائق جوئاي  من شان ا أن تتثا في نت ج  التفت ش

رئ ر أو عضنننو مجلر إدارة الشننناا  أو الائ ر الت ف ذي أو المديا العاظ بالشننناا  الذي يمت ق عمداً عن تقديم  .2

( من 347مسنننت دات أو معلومات للمفتشننن ن بعد توق ق الوحارة أو ال  ئ  الغاام  المقارة بموجب أ،كاظ المادة )

 ئذا القانون.

 

 (366المادة )

 تعمد المصفي اإلضرار بالشركة

 

ال تقل عن امسنن ن ألف درئم وال التي غاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن ثالث  أشنن ا وال تجاوح ثالث سنن وات وب

ماف تسبب عمداً في اإلضاار بالشاا  أو بالمسائم ن ال  درئم أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن امسمائ  ألفتليد على 

 أو بالشااا  أو بالدائ  ن.

 

 (367المادة )

 أوراق مالية على خالف أحكام هذا القانونإصدار 

 



على  درئم وال تليد مائ  ألفال تقل عن  التيغاام  اليعاقب بالحبر مدة ال تقل عن ثالث  أشننن ا وال تجاوح سننن ت ن وب

أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن ال من يادر أس ماً أو إيااالت ااتتاب أو ش ادات متقت  أو س دات  ألف درئم امسمائ 

  ا للتداول على االل أ،كاظ ئذا القانون.أو يعاض

 

 (368المادة )

 تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

 

رئم ئ  ألف داامسننم يُعاقب بالحبر مدة ال تجاوح ثالث  أشنن ا وبالغاام  التي ال تقل عن مائ  ألف درئم وال تليد على

 :أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن

ئو أو حوجه أو أ،د أقاربه للدرج  ال ان   على قاض أو افال  عضو مجلر إدارة الشاا  المسائم  الذي يحال  .1

أو ضنننمان من الشننناا  التي يشنننغل عضنننو مجلر إدارت ا بالمخالف  أل،كاظ ئذا القانون مق اإلللاظ باد القاض أو 

 الكفال  أو الضمان.

س ا الت ف ذي أو مديائا العاظ الذي واف .2 شاا  المسائم  أو رئ  ق على تقديم القاض رئ ر أو عضو مجلر إدارة ال

أقاربه للدرج  ال ان   بالمخالف  أل،كاظ ئذا  أ،دأو الضمان أو عقد الكفال  لعضو مجلر إدارة بالشاا  أو حوجه أو 

 القانون.

 

 (369المادة )

 إفشاء أسرار الشركة

 

رئم دامسمائ  ألف ال تليد على و درئمال تقل عن امس ن ألف يعاقب بالحبر مدة ال تجاوح ست  أش ا وبالغاام  التي 

 أو بإ،دى ئات ن العقوبت ن:

ال من استغل الب انات أو المعلومات التي ،ال عل  ا من لج   التاس ر في أي  ما،ل  من ماا،ل تاس ر الشاا   .1

 إجاا اتمن المستشارين القانون ن أو المال  ن أو مديا االاتتاب أو متع د التغط   أو األطاال المشارا  في 

 التاس ر أو من ي وب ع  م. 

رئ ر أو عضو مجلر إدارة الشاا  أو أي من العامل ن ب ا إذا استغل أو أفشي سااً من أساار الشاا  أو ،اول  .2

 عمداً اإلضاار ب شاط ا.

 

 (370المادة )

 التأثير في أسعار األوراق المالية

 

ئم أو در عشنناة مالي نال تليد على و درئمال تقل عن مل ون يعاقب بالحبر مدة ال تجاوح سننت  أشنن ا وبالغاام  التي 

شارك باورة مباشاة أو غ ا  دارة شاا  أو أي من العامل ن ب ابإ،دى ئات ن العقوبت ن ال رئ ر أو عضو مجلر إ

 مباشاة مق أي ج   تقوظ بعمل ات يااد ب ا إ،داث تاث ا في أسعار األورام المال   التي أودرت ا الشاا .

 

 (371المادة )

 توقيع العقوبة األشد

 

 ال يخل توق ق العقوبات الم اوص عل  ا في ئذا القانون باي  عقوب  أشد ي ص عل  ا أي قانون آاا.

 

 (372المادة )

 الدعوى الجنائية

 



توجه الدعوى الج ائ   عن الجاائم الم انننننوص عل  ا في ئذا القانون والتي تاتكب ا الشننننناا  إلى من يم ل الشننننناا  

 قانوناً.

 

 (373المادة )

 صفة الضبطية القضائية

 

لسننننننلط  اأو  وحيا العدل باالتفام مق الوحيا وبالت سنننننن ق مق ال  ئ يكون للموظف ن الذين يانننننندر بتحديدئم قاار من 

لوائح لا،كاظ ئذا القانون وإثبات ما يقق بالمخالف  ألماموري الضننبط القضننائي في  وننف  األ،وال  بحسننبالمختانن 

  ذاً له، وذلك في نطام ااتااص ال م  م. فالاادرة توالقاارات 

 

 الباب الثاني عشر

 األحكام االنتقالية والختامية

 (374المادة )

 توفيق األوضاع

 

على الشااات القائم  التي تساي عل  ا أ،كاظ ئذا القانون توف ق أوضاع ا بما يتفق وأ،كاظ ئذا القانون االل مدة  .1

س   من تاريخ العمل با،كامهال تليد  بقاار من مجلر الوحرا  ب ا  لمدة أااى مماثل  ويجوح مد ئذه المدة  ،على 

 .على اقتااح الوحيا

تعتبا ( من ئذه المادة 1مق عدظ اإلاالل بالجلا ات المقارة ب ذا القانون، في ،ال عدظ التلاظ الشنناا  بحكم الب د ) .2

ً ُ،لت الشاا    ن.القانو أل،كاظ ئذا وفقا

 

 (375المادة )

 ضوابط تحفيز الشركات 

 

   .ول ت ا المجتمع   وماا،ل تطب ق ايادر مجلر الوحرا  الضوابط الالحم  لتحف ل الشااات على مباشاة مست

 

 (376المادة )

 إلغاء النصوص المعارضة

 

في شننننننان  1984( لسنننننن   8)يلغى القانون االتحادي رقم يلغى ال ،كم يخالف أو يتعارض مق أ،كاظ ئذا القانون، اما 

 . والقوان ن المعدل  له الشااات التجاري 

 

 (377المادة )

 إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

 

في شنننان الشنننااات  1984( لسننن   8القانون االتحادي رقم )يسنننتما العمل باللوائح والقاارات الانننادرة ت ف ذاً أل،كاظ 

واللوائح  األنتم لح ن إوننننننندار الوحارة وال  ئ  ال ف ما يخانننننننه  القانون،التجاري ، بما ال يتعارض مق أ،كاظ ئذا 

 والقاارات الالحم  لت ف ذ أ،كامه.

 

 (378المادة )

 نشر القانون والعمل به

 



 .ي شا ئذا القانون في الجايدة الاسم  ، ويعمل به بعد ثالث  أش ا من تاريخ نشاه

                                                            

 

 

 

 خليفة بن زايد آل نهيان                                                                                                          

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة                                                               

 

 
 ابوظبي:بودر ع ا في قاا الائاس  

 ئـ1436جمادى اآلااة  5: خــــتاري

ظ2015مــــــــــارس  25وافق : ـالم  


	Structure Bookmarks
	 
	 . مئاسملا تاااشلا ائردات يتلا مـ سلأا 
	1
	ونأ ق مجب  قاطلاو حاغلاو  ابا كلا جاتنإ وأ ا عالذو ا عيحوتو ا لقنو ها ملا   لحتناشب درو ام ف ُهلا ك ه  .  ساسلأا ا تمتنأ يف وأ تاااشلا هذ ل   س ساتلا دوقعلا يف صاا صن 
	1
	1
	1
	1
	3. ( د بلا نم  ا  تنننسا1 ًاقفو د،او صخنننش نم  اولمم نوكت نأ وأ  اانننشلا رنننستت نأ حوجي ةداملا هذئ نم )  ظاك،لأ.نوناقلا اذئ 
	أ.
	1
	1. ا بلطتي يتلا ص اااتلاو تاقفاوملا  فاا ىلع لنناحت نأ  ااننشلا ىلع بجي ق  لودلا يف هننسرامتننس يذلا طاننش لا لب.ا طاشن  سرامم يف  دبلا 
	4. حوجي لا  تاااننننش ا غل حوجي لا اما ،ن ماتلا لامعأو لرانننناملا لامعأ  لوالم  ماعلا  مئاننننسملا تاااننننش ا غل.ا غلا باسحل لاوملأا رام تسا  مئاسملا 
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1.  نأ  اانننشلل حوجي لا ا ت لوتنننسم ظدعب كنننسمتتجتنأ ىلإ ًادا تنننسا ،ا عم لماعتملا ها  مل ةرادلإاب  نننضوفملا   جلا ةداتعملا دودحلا يف   جلا هذئ تافاات تناا املاط ، ااشلا ظاتن وأ نوناقلا اذئ هبلطتي يذلا هجولا ىلع ن عت عضو ل م يف ناا نمل  بس لاب. ااشلا هب ظوقت يتلا طاش لا عون سرامت يتلا تاااشلا يف ا 
	1.  قضولا نع تقو يأ يف  قدب فشكت ث حب ا تلاماعم ح ضوتل   بساحم تلاجسب ظافت،لاا  ااش لا ىلع بجي.نوناقلا اذئ ظاك،لأ ًاقفو متي  ااشلا تاباس، كسم نأ نم دااتلا نم ن مئاسملا وأ  اااشلا نكمتو  ااشلل يلاملا 
	1.   ،  س لا  ااشلا تاباس، ق قدت ىلوتي ا اأ وأ ققدم ةدودحم   لوتسم تاذ وأ  مئاسم  ااش لكل نوكي نأ بجي.نوناقلا اذئ ظاك،لأ ًاقفو تاباسحلل ًاققدم ن عت نأ ىاالأا تاااشلا يقابل حوجي اما 
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1.  ضاغلا  ا تنا وأ ا تدم  ا تنا دعب  ااشلا تامتسا اذإ  مئاق نماضتلا  ااش يف  اااشلا موق،و تامالتلا ىقبت.هلجأ نم تئشنُأ يذلا 
	1.  اننننـ لامعأ ذننننـ ف ت نم  ااشلا ن كمتل  ااشلا نع ً با ن ًا اخش ا عفدب كياشلا ظاق غلابم  يأ دادسب  ااشلا ظالتلا  .ا تطشنأو  ااشلا لووأ ىلع  تفاحملل وأ  يدا تعلاا 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3. ن ثلاث ائااقأ ةدم للاا ايدملا  مدا  ا تناب  اتخملا  طلسلا راطاإ  ااشلا ىلع ي  مدخلا  ا تنا خيرات نم ًامو.ةاتفلا كلت للاا هلحم لحي نم ن  عت ا  لع بجيو 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	( للاا ر ساتلا بلط لامكتسلا
	1
	1
	6.   عب لامعتسا يف ًاق، وأ ًاحا تما ظاعلا صخشلا نم  مدقملا     علا صاحلا وأ  احلا نوكت نأ حوجياوملأا ل. ماعلا 
	أ.
	أ.

	1
	1
	1
	1
	2. لا لبق نماضتلاب ن لوتسم نونوكيو  ااشلا ر سات يف تقفنأ يتلا تافوااملا نوسستملا لمحتيغ لاعفلأا نع ا .ر ساتلا ةاتف للاا م  م تردو يتلا تافااتلاو 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ظا قلا نع عا تملااب وأ لاننننناتلا نلاطبب ًامك، ردنننننات نأ  مكحمللو ،ةرادلإا  وأ بلطلا عونننننضوم لاننننناتلاب.هب ظا قلا نع تع تما لااتب ظا قلا يف راامتسلاا 
	1
	1

	1
	1
	1
	1. ( ل مت ًام ننسأ نوكلمي ا اأ وأ مئاننسم بلط ىتم داقعنلال   مومعلا   عمجلا ةوعد  ااننشلا ةرادإ رلجم ىلع20% )   عمجلا داقعنلا ةوعدلا ه جوُت نأ ىلع ،لقأ هبنننسن  اانننشلل ينننسانننسلأا ظات لا ددحي مل ام ،لقلأا ىلع لاملا سأر نم
	( للاا   مومعلا
	1
	أ.

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	(1 امب  افولل  ل فكلا تانامضلا ىلع اولا، وأ م نويد نم ل، ام نو ئادلا  لاتئ ىفوتسا اذإ لاإ ةداملا هذئ نم )أ/.ا  م لحي مل 
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	ةااتشملا م سلأل نوكي لاو ، ئ  لا ةرادإ رلجم نم رااق ا ب رداي يتلا تا ااجلإاو طواشلل توو ا ع ب داقب 
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	( للاا ر ساتلا بلط لامكتسلا  اتخملا  طلسلا ائاات يتلا تلايدعتلا  ااجإ وأ صق لا5لمع ظايأ  سما )  نم.ر ساتلا بلط نع ًلاحا ت كلذ رابتعا ةراحولل حاج لاإو ن سستمـلا   جل غلابإ خيرات 
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	3.   ناملأ لجننسم ننسلأا  تلااحلا يف م ننسلأا نع لحا تلا د ق  فر( د بلاب ا  لع صوننا ملا2( ةداملا نم )212 نم ).نوناقلا اذئ 
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	2.    قباسلا ا تامالتلاو ا قوقحبو  يو عملا ا ت اخشب ديدجلا ينوناقلا لكشلاب ائد ق ةداعإو ا لوحت دعب  ااشلا ظفتحت لوحتلا ىلع  قباسلا  ااشلا تامالتلا نم ن  ماضتملا  اااشلا  مذ ة ااب لوحتلا ىلع بتاتي لاو ،لوحتلا ىلع.كلذ ىلع  باتا نو ئادلا قفاو اذإ لاإ 
	2.    قباسلا ا تامالتلاو ا قوقحبو  يو عملا ا ت اخشب ديدجلا ينوناقلا لكشلاب ائد ق ةداعإو ا لوحت دعب  ااشلا ظفتحت لوحتلا ىلع  قباسلا  ااشلا تامالتلا نم ن  ماضتملا  اااشلا  مذ ة ااب لوحتلا ىلع بتاتي لاو ،لوحتلا ىلع.كلذ ىلع  باتا نو ئادلا قفاو اذإ لاإ 
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	3.  تا ااجإ ظامتإ لبق ا باحوأ ىلإ باحسنلاا عوضوم صاحلل ا  لع عحا تملا ا غ  م قلا ىدتت نأ بجي مدنلاا جا.ا  لع عحا تملا  م قلا ناشب قباسلا د بلا يف ا  لإ راشملا   جللا ىلإ  اجتللاا لبق كلذو 
	3.  تا ااجإ ظامتإ لبق ا باحوأ ىلإ باحسنلاا عوضوم صاحلل ا  لع عحا تملا ا غ  م قلا ىدتت نأ بجي مدنلاا جا.ا  لع عحا تملا  م قلا ناشب قباسلا د بلا يف ا  لإ راشملا   جللا ىلإ  اجتللاا لبق كلذو 
	3.  تا ااجإ ظامتإ لبق ا باحوأ ىلإ باحسنلاا عوضوم صاحلل ا  لع عحا تملا ا غ  م قلا ىدتت نأ بجي مدنلاا جا.ا  لع عحا تملا  م قلا ناشب قباسلا د بلا يف ا  لإ راشملا   جللا ىلإ  اجتللاا لبق كلذو 
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	1.  ا غ ىلع  ااننننشلا دقع يف قفتي مل ام   نوناقلا   لئلأل هنادقف وأ ا  ف  اااننننشلا نم يأ راننننسعإ وأ سلافإ وأ ةافوكلذ، ص لا حوجيو  م ضعب وأ  ثرولا ناا ولو  اااشلا نم ىفوتي نم  ثرو قم ائراامتسا ىلع  ااشلا دقع يف  ا، يف هب ان ردقب ًا ووم ًاكياش اواقلا ابتعا ًااواق ثراولاو ًا ماضتم ًاكياش ىفوتملا ناا اذإف ،ًاااقم  اقبإب  مكحملا نم امأ رودو  ااشلا راامتسلا طاتشي لا  لاحلا هذئ يفو ،هثروم. ااشلا يف اواقلا لا 
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	1. د،أ بلط ىلع ً ا ب  ط سبلا   ووتلا وأ نماضتلا تاااش نم  ااش  يأ لحب يضقت نأ  مكحملل حوجي شلا  ااا  اااشلا د،أ بلط ىلع  ا ب  ااشلا لحب يضقت نأ  مكحملل حوجي اما كلذ غوست  يدج بابسأ دوجو ا ل ن بت اذإهب د عت امب كياش  افو ظدعل . 
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