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 : باسم الشعب 

 : رئيس اجلمهوريـة 
 . بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية              -
 . م بشأن الشركات التجارية١٩٩١لسنة )٣٤(وعلى القرار اجلمهوري بالقانون رقم              -
 . وبعد موافقة جملس النــواب             -

 )أ��ر�� ا�����ن ا��� ���(

 ا�!�ب ا�ول

 �(�ر)' وأ&%�م #�	"

 ) .قانون الشركات التجارية( يسمى هذا القانون  ) :١(مادة 

 . أللفاظ والعبارات التالية املعاين املبينة إىل جانب كل منها مامل ينص على خالف ذلك يكون ل ) :٢(مادة 

 .  اجلمهورية اليمنية   : ـ اجلمهوريــة

  وزير التموين والتجارة    : ـ الوزيــــر

  وزارة التموين والتجارة    : ـ الـــوزارة

  السجل التجاري     : ـ السجـــل

  النظام األساسي للشركة     : ـ نظام الشركـة

 عقد تأسيس الشركة      : ـ العقــــد

 أمني السجل التجاري املكلف بتسجيل التجار والشركات التجارية يف وزارة التموين والتجارة : ـ أمني السجل 

 .  هو مدير عام اإلدارة العامة للشركات  :  ـ املراقـــب

 .  ضمن اختصاصها البت يف القضايا املتعلقة بأحكام هذا القانون اهليئة القضائية اليت يقع   : ـ احملكمــة

 .  أي شركة جتارية ، ويتحدد نوعها حسب سياق النص    : ـ الشركـــة
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 . اهليئة العامة للمسامهني : ـ اجلمعية العامة 

 . أي شركة يكون مركزها الرئيسي أو تكون مؤسسة خارج اجلمهورية: ـ الشركة األجنبية

 من قانون التجارة وتسري أحكامه على مجيع الشركات التجارية املؤسسة يف              يعتـرب هذا القانون جزءا        :)٣(مـادة   
 . اجلمهورية والواردة يف هذا القانون أو يقع فيها مركزها الرئيسي

ـ ١  ) :٤(مـادة     الـشركات التجارية عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر يشترك كل منهم يف مشاريع الشركة                 ـ
 .  ما ينشأ عن هذه املشاريع من ربح أو خسارة  حبصة من مال أو عمل ، ويقتسم مع غريه لتجاريةا
 ألحكام هذا القانون وللمراقب أو أمني السجل أن           يـتم تألـيف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقاً        -٢

ت أا مؤلفة    ألحكامه ، وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يثب          يرفض تسجيل أية شركة مؤلفة خالفا     
 .  للقانون طبقاً

يفسر أي نص ورد يف العقد أو النظام وفقاً ملا ورد يف أحدمها ويستكمل بالرجوع إىل أحكام هذا القانون                     ) : ٥(مادة  
 . وقانون التجارة والعرف التجاري مبا ال يتعارض مع صراحة النص يف هذا القانون

ة أخرى مسجلة يف اجلمهورية قبلها أو باسم يشبهه بدرجه تؤدي           ـ ال جيوز تسجيل شركة باسم شرك      ١  ) :٦(مـادة   
 . إىل االلتباس أو الغش

 يستثىن من حكم الفقرة السابقة الشركات ذات األمساء املتماثلة أو املتشاة واملسجلة قبل صدور هذا - ٢
 .  األمساءالقانون وللمحكمة املختصة وحدها الفصل يف الرتاع الناشئ عن التماثل أو التشابه يف

من هذا القانون تعترب مجيع الشركات املسجلة مبقتضى القوانني النافذة يف           ) ٦( مع مراعاة أحكام املادة       -١) : ٧(مادة  
اجلمهورية قبل العمل ذا القانون قائمة بشكل مشروع على أن تعدل أوضاعها مع أحكامه خالل مدة    

 . لةأقصاها سنة من تاريخ نفاذه وإال أعتربت غري مسج
 حيـق ـالس إدارة الـشركات املسامهة والشركات ذات املسؤولية احملدودة تعديل أحكام أنظمتها                -٢

وعقـودها املخالفـة هلذا القانون وكذلك إضافة األحكام اليت يقتضيها هذا القانون دون الرجوع إىل                
ة على أن حييط الس     مجعـياا العامـة خـالل فترة التعديل احملددة يف الفقرة السابقة من هذه املاد              

 . اجلمعيات العامة علماً بذلك يف أول اجتماع تعقده
 ألحكام هذا القانون لألحكام واإلجراءات اخلاصة         ختـضع إجراءات تعديل أوضاع الشركات وفقاً       -٣

 . بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه
 . مشروعاً وال يكون خمالفاً للقوانني النافذة   جيب أن يكون غرض الشركة التجارية عمالً جتارياً ) :٨(مادة 
 : تتألف الشركات التجارية املشروعة مبوجب هذا القانون من النوعني التاليني من الشركات  ) :٩(مادة 

 :شركات األشخاص وتضم الشركات التالية       - أ
 . شركة التضامن   -١
 . شركة التوصية البسيطة   -٢
 . شركة احملاصة   -٣
 :شركات األموال وتضم الشركات التالية   - ب
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 . شركة املسامهة   -١
 . شركة التوصية باألسهم   -٢
 . الشركة ذات املسؤولية احملدودة   -٣
مع عدم اإلخالل مبا ورد يف القوانني النافذة فان كل شركة ال تتخذ أحد هذه األشكال تعترب باطلة وال                     - ج 

ص الذين تعاقدوا بامسها مسؤولني شخصياً جتاه بعضهم ومسؤولني         جيوز تسجيلها على أن يكون األشخا     
 . شخصياً بالتضامن جتاه الغري عن اإللتزامات الناشئة عن هذا التعاقد

جيب إثبات مجيع الشركات التجارية باستثناء شركات احملاصة بعقد مكتوب وجيوز للغري عند اإلقتضاء أن               ) : ١٠(مادة  
جود الشركة أو وجود أي نص خيتص ا وال جيوز للشركاء اإلحتجاج            يثـبت جبمـيع وسائل اإلثبات و      

بالـبطالن جتاه الغري ، كما جيوز للغري اإلحتجاج بالبطالن يف مواجهة الشركاء ، وإذا حكم بالبطالن بناًء                 
علـى طلـب الغري اعتربت الشركة كأن مل تكن بالنسبة إليه ويكون األشخاص الذين تعاقدوا معه باسم                  

 .  وبالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن هذا العقد سؤولني شخصياًالشركة م
 . تتمتع مجيع الشركات التجارية املؤلفة مبوجب هذا القانون باستثناء شركة احملاصة بالشخصية اإلعتبارية) : ١١(مادة 
 .مهورية  ـ تسري أحكام هذا القانون على كل شركة تؤسس أو تتخذ مركزها الرئيسي يف اجل١) : ١٢(مادة 

 تـسري على الشركات األجنبية اليت تزاول نشاطها يف اجلمهورية عن طريق فتح فرع أو وكالة فيها                  - ٢
 . أحكام القانون اخلاص بالشركات األجنبية ووكاالا

 مع مراعاة ما هو منصوص عليه يف هذا القانون من أسباب خاصة الحنالل بعض أنواع الشركات                  ـ١) : ١٣(مـادة   
 :شركة كذلك ألحد األسباب العامة اآلتيةتنحل ال

 . إذا انقضت مدا احملددة يف العقد ومل جتدد  - أ

 . إذا انتهى املشروع الذي أسست الشركة إلمتامه بدون حتديد مدة هلا    - ب

 . إذا زال موضوع املشروع الذي أسست الشركة من أجله    - ج

 . كة شريطة الوفاء جبميع التزامااإذا أتفق مجيع الشركاء على حل الشر      - د

 .  جيوز للمحكمة املختصة أن تقضي حبل الشركة ألسباب عادلة بناًء على طلب الشركاء أو أحدهم- ٢

 ا�!�ب ا�,���

 /�آ�ت ا�/.�ص

 ا�1�2 ا�ول

 /�آ�ت ا��34	�

خصية وبالتضامن والتكافل    شركة التضامن هي الشركة اليت يكون مجيع الشركاء فيها مسؤولني بصفة ش             ) :١٤(مادة  
 . عن ديون الشركة ومجيع عقودها والتزاماا
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 يتألف اسم شركة التضامن من أمساء مجيع الشركاء وألقام أو من ألقام فقط أو من أمساء وألقاب                   ـ١) :١٥(مادة  
 أو وشركاؤهم أو ما هو يف معناها ، وجيب على الدوام أن           ) وشركاه(عـدد مـنهم مع إضافة عبارة        

 . يتوافق اسم الشركـــة مع واقعها ونشاطها وهيئتها احلاليـة
 ال جيـوز لـشركة التـضامن إدراج أي شخص غري شريك يف اسم الشركة إالَّ بعد موافقة الوزارة                    - ٢

 . وصاحب الشأن كتابة
 . ة مع مراعاة ما ورد يف الفقرة األوىل من هذه املادة جيوز إدخال إمساً مبتكراً إىل إسم الشرك- ٣

ـ ١) : ١٦(مـادة    حمدودة (أو ) حمدودة املسؤولية(أو ) حمدودة( ال جيـوز أن يتـضمن إسم شركة التضامن عبارة            ـ
أو مـا يف معـناها ، وال جيوز تسجيل شركة التضامن يف سجل الشركات أو شهرها يف                  ) بالتـضامن 

 . السجل التجاري إذا تضمن إمسها مثل هذه العبارات
كة على أن يتوافق إمسها اجلديد مع مضموا وفقاً ألحكام املادة السابقة وال يؤثر               جيوز تغيري إسم الشر    - ٢

هـذا التغيري يف حقوقها أو إلتزاماا ِقبل الغري وجيب أن يسجل التغيري يف سجل الشركات والسجل                  
 . التجاري 

 . موثقة لدى جهة رمسية جيب أن يكون عقد الشركة مكتوباً إما على وثيقة عادية أو رمسية   ـ١) : ١٧(مادة 
 ملغية- ٢

 جيـب أن يكـتب أي تعديل طرأ على عقد الشركة ويبلغ املراقب عن أية تعديالت تطرأ على العقد                    - ٣
 . ويشهر يف السجل التجاري

 حصته يف الشركة عمالً وجب عليه أن يقوم باخلدمات اليت تعهد            ـ إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم      ١) : ١٨(مـادة   
 .  أن يقدم كشفاً مبا كسبه إعتباراً من مزاولة العمل الذي قدم كحصة يف الشركة ا وعليه

 .  ال جيوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من مسعة مالية- ٢
 قدمها الشريك هي ديون له يف ذمة الغري فال ينقضي التزامه للشركة إال إذا                إذا كانـت احلصة اليت     - ٣

أسـتوفيت هذه الديون من قبل الشركة ويكون الشريك مسؤوالً عن تعويض الضرر إذا مل توف هذه                 
 . الديون عند استحقاقها

  ان العقد باطالً   إذا اتفق يف عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من خسارة ك                - ٤
إمنا جيوز اإلتفاق على إعفاء الشريك الذي مل يقدم غري عمله من اخلسارة إذا مل يقرر له أجر عن عمله                    

 . باإلضافة إىل حصته من الربح
 : جيب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية  ) :١٩(مادة 

 . تاريخ إجراء العقد ومكانه      - أ
 . وينهم وجنسيام أمساء الشركاء وعنا  - ب
 . إسم الشركة   - ج
 . مركز الشركة الرئيسي     - د

 . نوع الشركة     - 
 . هدف الشركة ونطاق عملها     - و

http://yemenlaws.100free.com/company01.htm
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مقـدار رأس مـال الـشركة وحصة كل شريك ، وإذا مل يعني العقد حصة كل شريك تعترب حصص                       - ز 
 . بغري ذلكالشركاء متساوية القيمة مامل يوجد اتفاق أو عرف يقضي 

 . أمساء الشركاء املفوضني بإدارة شئون الشركة والتوقيع عنها   - ح
 . مدة الشركة إذا كانت هذه املدة حمددة   - ط
 . األحكام والشروط األخرى املنظمة حلقوق الشركاء والتزامام   - ي

أ عليه من تعديل وحتفظ نسخة       جيب أن يشهر تأسيس شركة التضامن بتسجيل عقد تأسيسها وكل ما يطر              )٢٠(مادة  
 يف مركز احملافظة اليت يكون فيها املركز         من العقد وأي تعديالت لدى إدارة الشركات والسجل التجاري        

 . الرئيسي للشركة وذلك خالل شهر واحد من تاريخ عقد تأسيس الشركة أو إجراء التعديالت
  :تسجل شركات التضامن وفقاً لإلجراءات التالية) : ٢١(مادة 

يقـدم طلب التسجيل إىل املراقب وترفق النسخة األصلية من العقد موقعاً من الشركاء مجيعاً مع بيان                    - أ 
 بذلك ، وجيوز توقيع هذا البيان لدى احملكمة وفق           يـوقعه كل منهم أمام املراقب أو من يفوضه خطياً         

 :اإلستمارة اليت حتددها الوزارة على نسختني تتضمن البيانات التالية
 . تاريخ تقدمي الطلب   -١
 . إسم الشركة   -٢
 . نوعها    -٣
 . غايتها ونطاق عملها   -٤
 . رأمساهلا   -٥
 . أمساء الشركاء وحصة كل منهم يف رأس املال   -٦
 . مركزها الرئيسي وعنواا   -٧
 . املدير أو املدراء املفوضني بالتوقيع عنها   -٨
 . ة املدةمدة الشركة إذا كانت حمدد   -٩
 . يوقع طلب التسجيل من املفوض أو املفوضني بالتوقيع عن الشركة مبوجب عقدها املرفق  - ب

ـ للمراقب حق رفض تسجيل الشركة إذا تبني له أن يف عقدها أو بيانات طلب التسجيل أو غايتها ما   ١) :٢٢(مـادة   
 . خيالف القانون أو النظام العام

  م من قرار الرفض إىل الوزير الذي له أن يأمر بتسجيل الشركة وفقاً       حيـق لصاحب املصلحة أن يتظل      - ٢
 . للقانون

 .  إذا رفض الوزير تظلم صاحب العالقة حيق له أن يطعن بقرار الوزير لدى اجلهة القضائية املختصة- ٣

   إذا وافـق املـراقب أو الوزير أو اجلهة القضائية على تسجيل الشركة حسب مقتضى احلال يقوم                 - ٤
 بإسـتكمال إجـراءات التسجيل بعد إستيفاء رسوم التسجيل املقررة يف الالئحة واألنظمة             املـراقب 
 . النافذة
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يقوم املراقب بتسليم املفوض بالتوقيع نسخة من استمارة طلب         ..  بعد استكمال إجراءات التسجيل       ـ١) :٢٣(مادة  
املقررة ) الدمغة(بعد إلصاق الطابع املايل      فيها رقم التسجيل وتارخيه والرسم املستوىف         التـسجيل مبيناً  

 . إلعطاء النسخ أو الصور وختم النسخة خبامت إدارة الشركات والتوقيع عليها
 حيـتفظ املراقب بعقد الشركة األصلي ونسخة طبق األصل من استمارة طلب التسجيل مثبتة عليها                - ٢

 . إجراءات التسجيل املبينة يف الفقرة السابقة
 . كة أن حتتفظ باالستمارة اليت تثبت تسجيلها يف مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي على الشر- ٣
 للـشركة أن حتصل على العدد الذي حتتاجه من هذه االستمارة مصدقة من املراقب بعد دفع الرسوم                  - ٤

 . املقررة) الدمغات ( وإلصاق الطوابع 
ـ ١) : ٢٤(مـادة    اهلا إالّ بعد إستكمال إجراءات تسجيلها لدى إدارة         ال جيـوز لـشركة التضامن أن تباشر أعم          ـ

 . الشركات وشهرها يف السجل التجاري
 إذا خالفت الشركة حكم الفقرة السابقة يعاقب كل شريك متضامن بغرامة قدرها مخسة آالف ريال                - ٢

 . وتضاعف الغرامة عن كل سنة تأخري يف التسجيل
غيري يطرأ على أحد بيانات عقد الشركة وفق االستمارة املعدة من            جيب التقدم بطلب تسجيل كل ت       ـ١): ٢٥(مـادة   

الـوزارة هلذا الغرض على نسختني مصحوبة بالنسخة األصلية للعقد املعدل موقعة من مجيع الشركاء               
 . أمام املراقب أو من يفوضه أو احملكمة املختصة ، وذلك خالل شهر واحد من تاريخ وقوع التغيري

لتغـيري اإلجراءات املتبعة لتسجيل الشركة بعد إستيفاء الرسوم املقررة لتسجيل       تتـبع يف تـسجيل ا      - ٢
 . التعديل وتسلم الشركة نسخة من االستمارة اليت تثبت تسجيل التعديل

 . من هذه املادة) ١(من املادة السابقة إذا خالفت الشركة أحكام الفقرة ) ٢( تطبق أحكام الفقرة - ٣
 إيداع وثيقة عقد التأسيس للشركة أو عدم تسجيله لدى إدارة الشركات وشهرها يف              ـ التخلف عن  ١) : ٢٦(مـادة   

الـسجل الـتجاري يؤدي إىل بطالن الشركة وجيعل مجيع الشركاء عند وقوع الضرر للغري مسؤولني                
 . بوجه التضامن

الصة  الـتخلف عن ذكر نص يهم الغري يف وثيقة عقد التأسيس املودعة لدى إدارة الشركات أو اخل                 - ٢
 . املدرجة يف السجل التجاري جيعل هذا النص غري نافذ يف حق ذوي الشأن 

 الـتخلف عن شهر التعديالت اليت أدخلت على وثيقة عقد التأسيس بإيداعها لدى إدارة الشركات                - ٣
 . والسجل التجاري جيعل هذه التعديالت غري نافذة يف حق الغري

 . ن الناشئ عن عدم شهر الشركة وحيق جلميع ذوي الشأن أن حيتجوا به ال يسقط بالتقادم البطال ـ١) :٢٧(مادة 

 ال ميـنع التخلف عن التقيد بإجراءات اإليداع والتسجيل والشهر املبينة يف املواد السابقة من إثبات                 - ٢
 .  أو التغيري الطارئ عليها ملصلحة الغري وجود الشركة فعالً

 وشهر الشركة وال جيوز أن حيتجوا  ن التخلف عن تسجيل ال يـستفيد أحـد الشركاء أو الشركة م   - ٣
 . بالبطالن ضد الغري
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 إذا أجريت معامالت الترخيص والشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح االحتجاج   - ٤
 . بالبطالن الذي استهدفت له الشركة

رر ينتج عن التخلف عن      يعتـرب كـل شـريك متضامنا مع سائر الشركاء يف حتمل مسؤولية أي ض               - ٥
 . الترخيص والشهر

 . ال جيوز أن يكون شريكاً متضامناً من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غري ميين اجلنسية ) :٢٨(مادة 

ـ كل شريك يف شركة التضامن يعترب كأنه ميارس التجارة بنفسه حتت عنوان الشركة ويكتسب صفة ١) : ٢٩(مـادة   
  .التاجر القانونية

 يعتـرب الشريك مسؤوالً مسؤولية شخصية مطلقه بالتضامن مع سائر الشركاء عن التزامات الشركة               - ٢
 . وتطال هذه املسؤولية مجيع ثروته

 .  يؤدي إفالس الشركة إىل إفالس كل من الشركاء شخصياً - ٣
 ألحكام هذا القانون خالف   ــ إذا مل حيدد عقد الشركة أو أية وثيقة الحقة له مودعة ومسجلة وفقاً              ١) :٣٠(مـادة   

 عن الشركة وعن سائر شركائه يف إدارة أعماهلا           مسؤوالً  ذلـك ، يعترب كل شريك متضامن وكيالً       
 . وتلتزم الشركة والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف أعماهلا

ذا القانون اسم    إذا خـول عقد تأسيس الشركة أو أية وثيقة الحقة له مودعة ومسجلة وفق أحكام ه                - ٢
شـريك أو اكثر إلدارة الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقط مبا قام به املدير                 

 . املخول دون سائر الشركاء
 أم مل يكن قام بعمل أو وقع على مستند باسم الشركة    كـل شخص مفوض بذلك سواء كان شريكا        - ٣

 . كاء بالعمل الذي قام به أو باملستند الذي وقع عليهيتعلق بأعماهلا يلزم الشركة ومجيع الشر
 عن مجيع الديون      بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وباالنفراد أيضاً        ـ يعترب كل شريك مسؤوال    ١): ٣١(مـادة   

 كما يصبح ورثته بعد وفاته يف       ٠٠ فيها    واإللتـزامات اليت ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً        
 . سؤولني بالتضامن عن تلك الديون وااللتزامات إىل أن توىف هذه الديونحدود تركته م

   بعد مالحقة الشركة بأمواهلا املوجودة أوالً        ال يتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليته الفردية إالّ         - ٢
 .  لتسديد الدين أو بعد فسخ عقد الشركة وبعد ثبوت عدم كفاية

الشركة أن يرجع مبا دفعه على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما             حيق للشريك الذي يدفع ديون       - ٣
 . دفعه عن كل منهم

 إذا كان     ال جيوز التنفيذ على أموال الشركة لتحصيل حق مبوجب حكم على أحد الشركاء فيها إالّ                ـ١):٣٢(مادة  
ين أو بيعها  حبجز حصة الشريك املد احلكـم صـادراً على الشركة ، وجيوز للمحكمة أن تصدر أمرا       

 إلستالم أرباحه املستحقة أو اليت تستحق لوفاء الدين منها            لدفع دينه كما جيوز هلا أن تعني قيماً         تأميناً
 . وإلجراء احلساب معها
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 حيـق للشركاء اآلخرين طلب رفع احلجز عن احلصة احملجوزة أو شراؤها إذا صدر أمر احملكمة ببيع                  - ٢
 . هذه احلصة

أفلس أحد الشركاء تعطى ديون دائين الشركة حق امتياز على ديونه اخلاصة ، وإذا أفلست الشركة                إذا  ) : ٣٣(مـادة   
 . تعطى ديون دائنيها حق إمتياز على ديون الشركاء شريطة إنتفاء االحتيال أو اخلداع

 .  مبوافقة سائــر الشركــاء ـ ال جيوز ضم شريك جديد إىل شركة التضامن إال١ّ) :٣٤(مادة 

 يلـزم الـشريك اجلديد بأي عمل من أعمال الشركة قبل انضمامه إليها مامل يوجد اتفاق صريح                   ال - ٢
 . خالف ذلك

 مبوافقة مجيع الشركاء أو مبوافقة أغلبيتهم        ـ ال جيوز للشريك التنازل إىل الغري عن حصته يف الشركة إالّ           ١) :٣٥(مادة  
يشترط القيام بإجراءات التسجيل والشهر     إذا أجـاز عقد الشركة ذلك صراحة ، ويف مجيع األحوال            

 . لنفاذ التنازل حبق الغري

 عن الديون وااللتزامات اليت حتملتها الشركة قبل          يبقـى الـشريك املنـسحب أو املتنازل مسؤوالً         - ٢
  انـسحابه أمام الغري مامل يوجد اتفاق بينه وبني الشركاء الباقني يف الشركة ، والشريك املنضم حديثاً                

 . لدائنني على إبرائه من هذه الديون واإللتزاماتوبني ا

 إذا قضي عقد الشركة أو وثيقة الحقة بأن           يعود احلق يف إدارة أعمال الشركة إىل مجيع الشركاء إالّ           ـ١) :٣٦(مادة  
 . من هذا القانون) ٣٠(تناط اإلدارة بشريك واحد أو أكثر أو بشخص آخر على الوجه املبني يف املادة

 حيق للمعزول املطالبة      مديـروا الـشركة بالطـريقة اليت عينوا ا، وإذا كان العزل تعسفياً              يعـزل  - ٢
 . بالتعويض وفق أحكام القانون املدين املطبق

 .  من مدير سابق نظامي وجب تسجيل و شهر التعديل  إذا عني مدير جديد للشركة بدالً- ٣
 إذا كانت     إالّ   منتظماً  م لتسيري مشروع الشركة تسيرياً     جيوز ملديري الشركة أن يقوموا جبميع ما يلز        - ٤

 . سلتطهم حمدودة مبقتضى عقد الشركة

 ينبغي على كل شريك أو مدير للشركة أو شخص مفوض يتوىل إدارة الشركة أن يقوم بالعمل ملنفعة                   ـ١) :٣٧(مادة  
شركة ما يبذله يف تدبري     هـذه الـشركة بكل أمانٍة وإخالص وأن يبذل من العناية يف تدبري مصاحل ال              

مصاحله اخلاصة وأن يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات إىل كل الشركاء وأن ميتنع عن أي نشاط     
 . يلحق الضرر بالشركة

 ال جيـوز ملديري الشركة من شركاء وغريهم أن يعقدوا مع الشركة مقاوالت أو مشروعات حلسام   - ٢
 مجيع الشركاء ملدة حمددة أو غري حمددة وإذا مل حتدد املدة فتعترب              على موافقة خطية من      بناءً  اخلاص إالّ 

 . ملدة سنة وجيب جتديدها كل سنة عند اإلقتضاء
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 مبقتضى إجازة مكتوبة من       ملشروع الشركة إالّ     مشااً   ال جيوز ملديري الشركة أن يديروا مشروعاً       - ٣
 . الشركاء

 عن تقدمي حساب     السابقتني من هذه املادة يكون مسؤوال      أحكام الفقرتني      إذا خالف مدير الشركة    - ٤
للشركة عن كل ما جناه من أرباح نتيجة املقاوالت أو األعمال احملظورة عليه وعن دفع تلك األرباح                 

 . هلا

 عن كل منفعة حازها بدون موافقة سائر          أن يقدم للشركة حسابا      علـى مدير الشركة أو الشريك      - ٥
ة تتعلق ا أو من جراء استعماله أمواهلا أو إمسها أو عالمتها التجارية وأن يدفع               الشركاء من أية معامل   

 .  عن ذلك إليها تعويضا

ـ ١) :٣٨(مـادة     إذا وجد عدة مديرين للشركة بدون حتديد ال عمل كل منهم خمتلف عن أعمال اآلخرين كان              ـ
وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات     لكل منهم حق املعارضة يف التعليمات اليت ينوي اآلخرون عقدها           

 . املديرين ويلتزم به اجلميع حتت طائلة املسؤولية

 إذا كانـت معارضـة املديـرين اآلخرين مستندة إىل خمالفة عقد الشركة أو نظامها ، فيجب تنفيذ                   - ٢
 . معارضتهم وعند اإلختالف يكون تقدير األمر للجهة القضائية املختصة

 كانت معينة يف العقد أو غري معينة شريطة           حقوقهم وواجبام قبل بعضهم سواء      جيوز للشركاء تغيري   - ٣
 .  يف عقد الشركة أو بياناا املسجلة  ويشهر التغيري إذا تضمن تغيرياً أن يسجل

 ال جيوز للشركاء غري املخولني بإدارة الشركة أن يتدخلوا بإدارا وحيق هلم أن يطلعوا بأنفسهم على                 - ٤
 . لشركة ومستنداا وكل إتفاق خالف ذلك يقع باطالً دفاتر ا

تكـون الـشركة ملزمة أمام الغري مبا يقوم به مديروا الشركة من تصرفات باسم الشركة ضمن حدود                  ) : ٣٩(مـادة   
سلطتهم ولو كان استعماهلم السم الشركة أو التوقيع عنها يف سبيل مصلحتهم الشخصية ما مل يكن الغري                 

 .  مع املدير واطئاسيئ النية أو مت

  سنوياً%) ٥( رأس املال ال تتجاوز  جيوز أن ينص يف عقد الشركة على إعطاء الشركاء نسبة معينة من      ) : ٤٠(مـادة   
 من تاريخ إكمال تأسيس الشركة وجيب        من حصتهم املدفوعة منه ملدة ال تزيد على ثالث سنوات إعتباراً          

 . خصم هذه النسبة من األرباح عندما تتحقق

 حتدد حصص الشركاء يف أموال شركة التضامن وكذلك حقوقهم وواجبام جتاهها وفق نص عقد                ـ١) :٤١(مـادة 
 ـ :الشركة املوقع بينهم ويف حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية

يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كل منهم برأس ماهلا، وإذا                 - أ 
قتـصر العقـد علـى تعيني نصيب الشريك يف الربح دون اخلسارة وجب اعتبار هذا النصيب يف                  ا

 .  وبالعكس اخلسارة أيضا
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تعـوض الـشركة على كل شريك مجيع ما يدفعه من مصاريف وما يتحمله من التزامات شخصية                 - ب 
 . هلانتيجة قيامه بأعماهلا أو بأي أمر ملصلحتها أو محاية أمواهلا أو حسن سري أعما

 . ال جيوز ألغلبية الشركاء إخراج أي شريك منها أو حرمانه من أرباحها  - ج
 تفـصل أغلبية الشركاء يف كل خالف ينشأ عن إدارة شئوا وال جيوز إجراء تغيري يف نوع األعمال                   - ٢

 .  مبوافقة مجيع الشركاء اليت تقوم ا الشركة إالّ
الشركاء جاز لدائين الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان              إذا وزعت أرباح صورية على        ) :٤٢(مادة

الـشريك حسن النية وال يلزم الشريك برد األرباح احلقيقية اليت قبضها يف سنة ما ، ولو منيت الشركة                   
 . خبسائر يف السنوات التالية

 التضامن يف حالة وفاة أحد شركائها        نص خمالف تستمر شركة     ـ إذا مل يكن يف عقد الشركة أو نظامها        ١) :٤٣(مادة  
 . بني بقية الشركاء

 أو أكثر تؤول إليهم حقوقه فان الشركة تستمر مع زوج   أو فرعاً  إذا تـرك الـشريك املتوىف زوجا    - ٢
الشريك أو فروعه وتكون هلم صفة وحقوق شركاء التوصية كما هو مبني يف الفصل الالحق من هذا                 

 . شرط خمالفالقانون مامل يكن يف العقد 
حتفظ دفاتر الشركة يف مركزها الرئيسي أو حمل أعماهلا ، ولكل شريك حق االطالع على أي دفتر منها                  ) : ٤٤(مـادة   

 . ونسخ أي قيد فيه كلما أراد
 . ـ تنحل شركة التضامن إذا حتقق أحد أسباب احنالل الشركات بصورة عامة١) :٤٥(مادة

 : كما تنحل ألحد األسباب التالية- ٢
 . وفاة أحد الشركاء إذا نص عقد الشركة على احنالل الشركة هلذا السبب     - أ
 . إفالس أحد الشركاء                     - ب
 .  على مشيئته انسحاب أحد الشركاء بناًء - ج
 . فقد أحد الشركاء األهلية العامة   - د

 . ري مشروعوقوع حادث جيعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غ   - 

 جيـوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإمجاع اآلراء استمرار الشركة فيما بينهم مبعزل عن الشريك الذي                 - ٣
توىف أو أفلس أو أنسحب أو فقد األهلية العامة شريطة أن جيروا معاملة التسجيل والشهر القانونية مامل                 

 .  لنص صريح يف عقد الشركة يكن االستمرار تنفيذاً
مجـيع األحـوال تعني قيمة حقوق الشريك املتويف أو املنسحب أو الذي قررت احملكمة إخراجه                 يف   - ٤

  مبوجب قائمة جرد خاصة ما مل يقض عقد الشركة بطريقة أخرى للتخمني فتتبع هذه الطريقة ويف حالة      
 . االختالف تقوم احملكمة املختصة ذا التقدير عن طريق خبري أو أكثر

سجيل وشهر احنالل الشركة بنفس الطريقة اليت سجلت وأشهرت ا وثيقة عقد تأسيسها مامل يكن      ت  جيب) : ٤٦(مادة  
 .  لنص يف هذا العقد احنالهلا تنفيذاً

 . ـ تبقى شخصية الشركة قائمة حتت التصفية خالل املدة الالزمة للتصفية وألجل حاجة التصفية فقط١) :٤٧(مادة 
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 مل ينص على تعيني املصفى أو املصفني أو طريقة تعيينهم ومل يتفق              إذا كـان عقـد الشركة أو نظامها        - ٢
 . الشركاء على اختيارهم تقوم احملكمة املختصة بتعيينهم

 علـى املـصفني شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي املتضمن تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر                 - ٣
 . ة لذلكتصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم املقرر

 . ـ على املصفني أن يضعوا قائمة اجلرد بالتعاون مع مديري الشركة١) : ٤٨(مادة 
 حيـصر املصفون ما للشركة من ديون يف ذمة الغري أو يف ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون                    - ٢

ا بني  ويبـيعون موجـوداا ويقومون جبميع األعمال اليت تقتضيها التصفية ويوزعون صايف موجودا            
 . الشركاء

 .  ال جيوز للمصفني أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة- ٣
 مبقتضى ترخيص خاص من       ال جيوز للمصفني أن يتنازلوا عن أموال وموجودات الشركة باجلملة إالّ           - ٤

 . الشركاء

جتها وعلى   علـى املـصفني أن يقدموا للشركاء مجيع املعلومات اليت يطلبوا عن حالة التصفية ونتي               - ٥
املديـرين والـشركاء التعاون معهم وعدم وضع العراقيل يف سبيل التصفية عن طريق التقدم مبطالب                

 . تعسفية

ـ ١) : ٤٩(مـادة       تـسوى احلسابات بني الشركاء وجترى قسمة أموال الشركة املنحلة بينهم بعد تصفيتها وفقاً               ـ
 . لشروط عقد الشركة

موضها يف عقد الشركة تستعمل موجودات الشركة وتوزع حسب          يف حالة غياب هذه الشروط أو غ       - ٢
 ـ :الترتيب األيت

 . تدفع النفقات واملصاريف الناشئة عن تصفية الشركة       - أ

 . تدفع الديون املترتبة على الشركة إىل الدائنني من غري الشركاء مع دفع احلقوق املمتازة أوالً   - ب

 .  للشركة ليست من رأس املال  من الشركاء نتيجة تسليفهم أمواالًتدفع الديون املستحقة لكل    - ج

 وإذا كان الباقي من موجودات الشركة ال يكفي          ..تدفـع لكـل شريك حصته من رأس املال             - د 
 . لذلك فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسبة حصته يف رأس مال الشركة

 
كاء بنسبة توزيع األرباح بينهم ويف حالة غياب        يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشر          - 
 . النص على هذه النسبة فبنسبة حصة كل منهم يف رأس املال
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إذا حلق الشركة ضرر من جراء تقصري قام به أحد الشركاء أو أخل بواجبه أثناء توليه إدارة أعماهلا يكون                   ) : ٥٠(مادة  
 على أن يتم ذلك بالتراضي بني الشركاء أو          عن تعويض الشركة وسائر الشركاء      هذا الشريك مسؤوالً  
 . مبوجب حكم قضائي

 ا�1�2 ا�,���

 /�آ�ت ا����4" ا�!=�>"

 : شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تشمل فئتني من الشركاء مها ) :٥١(مادة
ن فـئة الـشركاء املتضامنني وتسري عليهم أحكام الشركاء املتضامنني يف شركات التضامن ويكونو                - أ 

  مـسؤولني بالتـضامن عن مجيع التزاماا يف أمواهلم اخلاصة كما هلم دون غريهم إدارة الشركة وفقاً                
 . ألحكام عقدها

فـئة الشركاء املوصيني وهم الذين يقدمون املال للشركة وتكون مسؤوليتهم حمدودة مبا قدموه للشركة     - ب 
 . من مال فقط كل بنسبة حصته من رأس مال الشركة

 .  تؤسس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقعه مجيع الشركاء املتضامنني واملوصيني ـ١) : ٥٢(مادة
 جيـب أن يوضـح العقـد إسـم الشركة ونوعها وأمساء الشركاء املتضامنني مع تعيني مسئوليتهم                  - ٢

س كمتضامنني وأمساء الشركاء املوصيني مع تعيني صفتهم كموصيني ونصيب ما قدمه كل منهم يف رأ              
 . مال الشركة

 على أمساء الشركاء املتضامنني أو بعضهم دون          جيـب أن يكون لشركة التوصية إسم ال يشتمل إالّ          - ٣
   شريك متضامن واحد فيكون اسم الشركة متضمناً        أمسـاء الشركاء املوصيني وإذا مل يكن هناك إالّ        

 . حسب مقتضى احلال) وشريكه(أو ) وشركاؤه(إمسه مع إضافة عبارة
 كشريك متضامن عن      إذا أذن كـتابة الشريك املوصي بإدراج إمسه يف إسم الشركة اصبح مسؤوالً             - ٤

 . ديون الشركة وتعهداا أمام الغري حسن النية
 كان مجيعهم أو بعضهم أو أحدهم يدير          ينحصر حق إدارة شركة التوصية بالشركاء املتضامنني سواءً         ـ١) :٥٣(مادة  

 . كام القانونية اليت خيضع هلا الشركاء يف شركة التضامنالشركة ، وخيضعون لألح

 ال جيـوز للشريك املوصي أن يتدخل يف إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله مبوجب توكيل ، وإذا                   - ٢
 بالتضامن مع الشركاء املتضامنني عن اإللتزامات الناشئة عن          خالـف هـذا احلكـم أصبح مسؤوال       

     ا ، كما جيوز إلزامه بكل الدين أو بعضه الناشئ عن األعمال غري املرخص              األعمال اإلدارية اليت قام
 . له ا وذلك حسب جسامة العمل الذي قام به أو اخلطأ الذي أرتكبه

 ال تعتـرب من أعمال التدخل يف اإلدارة مراقبة الشريك املوصي لتصرفات مديري الشركة ، وكذلك                 - ٣
 . لترخيص هلم يف إجراء تصرفات جتاوز حدود سلطتهماآلراء والنصائح اليت يسديها إليهم وا

ـ ١) : ٥٤(مـادة     تطبق على تأسيس شركة التوصية وحلها حىت فيما خيتص بالشركاء املوصيني القواعد املوضوعة               ـ
 . لتأسيس شركات التضامن وحلها
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ارض مع   ختـضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعد املطبقة على شركات التضامن يف كل ماال يتع               - ٢
 . أحكام هذا القانون

 ا�1�2 ا�,��<

"�ّ��Aُ�آ�ت ا�/ 

 .  شركة احملاصة شركة مستترة غري ظاهرة ينحصر كياا بني املتعاقدين لصفقة أو صفقات حمدودة ـ١) : ٥٥(مادة 

 .  ال ختضع شركة احملاصة ملعامالت الشهر املفروضة على الشركات التجارية األخرى- ٢

 بالشريك الذي مت التعاقد      اصة شخصية اعتبارية وال يكون للغري رابطة قانونية إالّ         لـيس لشركة احمل    - ٣
 . معه

ـ اتفاقات احملاصة اليت تعقد بني ذوي الشأن تعني حبرية تامة احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الشركاء                ١) :٥٦(مـادة   
 .  العامة املختصة بعقد الشركةوتقاسم األرباح واخلسائر فيما بينهم مع االحتفاظ بتطبيق املبادئ

 ميكن إثبات وجود االتفاقات املتقدم ذكرها جبميع طرق اإلثبات القانونية والتجارية مبا يف ذلك البينة                - ٢
 . والقرائن

 شركة احملاصة إمساً هلا وتعاقد أحد الشركاء ذا اإلسم تعامل حبسب األحوال إما شركة تضامن                 إذا اختذت ): ٥٧(مادة  
 . ة توصية بسيطة وتسري عليها األحكام اخلاصة اأو شرك

 .  أو سندات قابلة للتداول ال جيوز لشركة احملاصة أن تصدر أسهما) : ٥٨(مادة 

 ا�!�ب ا�,��<

 �B /�آ�ت ا�	�ال

 ا�1�2 ا�ول 

"Aه�=A�آ�ت ا�/ �B 

 )ا�EFء ا�ول(

 أ&%�م #�	ـــ"

 إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، وال  رأمساهلا مقسماً شـركة املسامهة هي الشركة اليت يكون        ) : ٥٩(مـادة   
 . يسأل املسامهون فيها إالّ بقدر حصصهم يف رأس املال

 من غرضها وال جيوز أن يشتمل إسم شركة املسامهة على إسم             جيب أن يكون إسم شركة املسامهة مشتقاً      ) : ٦٠(مادة  
ثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا          إذا كان موضوع الشركة است      شـخص طبيعي إالّ   

ويف مجيع األحوال   .. متلكـت الـشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة جتارية واختذت امسها إمساً هلا                
 . مكتوبة باحلروف الكاملة) شركة مسامهة(جيب أن يضاف إىل اسم الشركة عبارة
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 . املسامهة عن مخسةال جيوز أن يقل عدد الشركاء يف شركة ) : ٦١(مادة 
 لتحقيق أغراضها وأال يقل عن مخسة ماليني ريال وأن ال            جيب أن يكون رأس مال شركة املسامهة كافيا       ) : ٦٢(مـادة   

٢٠(يقل املدفوع منه عند االكتتاب أو تأسيس الشركة عند عدم طرح األسهم على االكتتاب العام عن                 
 . من قيمة األسهم %) 

مع بني وظيفة عامة وبني عضوية جملس إدارة إحدى شركات املسامهة أو االشتراك يف تأسيسها               ال جيوز اجل  ) : ٦٣(مادة  
 إذا   أو االشـتغال بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغري أجر بأي عمل فيها ولو على سبيل االستشارة إالّ                  

 .  جلهة حكومية كان املوظف يعمل بصفته ممثالً
ون على شركات املسامهة اليت تؤسس يف اجلمهورية أو اليت تتخذ فيها مركز            تسري أحكام هذا القان     ـ١) :٦٤(مـادة 

 . إدارا أو مركز نشاطها الرئيسي
 تسري على الشركات املسامهة اليت يوجد مركزها يف دولة أجنبية وتباشر نشاطها الرئيسي يف اخلارج                - ٢

 . وعوهلا يف اجلمهورية فرع أو مكتب ـ أحكام القانون اخلاص ذه الفر
 بعد   ال جيوز للفروع أو املكاتب املشار إليها يف الفقرة السابقة أن تباشر نشاطها يف اجلمهورية ـ إالّ - ٣

التـرخيص هلـا وشهرها يف السجل التجاري ، وجيب أن يكون هلا ميزانية مستقلة وحساب مستقل                 
 . نسية اجلمهوريةلألرباح واخلسائر وأن يكون هلا مراقب حسابات على األقل ممن يتمتعون جب

 . يصدر بنموذج العقد االبتدائي والنظام األساسي لشركات املسامهة قرار من رئيس جملس الوزراء) : ٦٥(مادة 

 )ا�EFء ا�,��� (  

 �I�JK ا�H�آ"

ـ ١) :٦٦(مـادة   بعد احلصول على ترخيص   ال جيوز تأسيس شركة املسامهة اليت تطرح أسهمها لإلكتتاب العام إال      ـ
جب قرار رئيس جملس الوزراء ، أما الشركة اليت ال تطرح أسهمها لإلكتتاب العام فيجري               بـذلك مبو  

 . الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير
 يقـدم طلـب الترخيص بتأسيس شركة املسامهة عن طريق الوزارة بالشروط واألوضاع اليت حتددها          - ٢

 . الالئحة التنفيذية هلذا القانون
 . ملوقعني على طلب الترخيص عن مخسة  جيب أال يقل عدد ا- ٣

 .  يف تأسيس الشركة بنية حتمل املسؤولية الناشئة عن ذلك  فعلياً  ـ املؤسس هو كل من يشترك إشتراكا١ً) : ٦٧(مادة
 على وجه اخلصوص كل من وقع العقد االبتدائي أو طلب الترخيص بتأسيس الشركة                يعترب مؤسساً  - ٢

 .  عند تأسيسهاأو قدم حصة نقدية أو عينية
ـ ١): ٦٨(مـادة   يقـيد طلب الترخيص يف تأسيس شركة املسامهة يف السجل املعد لذلك بالوزارة وجيب أن يكون    

 .  مبشروع النظام األساسي للشركة الطلب مصحوباً
 جيـوز للـوزارة أن تطلـب إدخال تعديالت على مشروع النظام ليكون متفقاً مع أحكام القانون                  - ٢

 . موذج املنصوص عليه يف هذا القانون للن ومطابقا
 إذا مل يـصدر قـرار رئيس جملس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة خالل شهر أعترب ذلك مبثابة                  - ٣

 .  وللمؤسسني حق اللجوء إىل القضاء املوافقة أما إذا اصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا
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ساسي للشركة لدى املصارف املعتمدة اليت تتلقى طلبات         تـودع نـسخ كافية من مشروع النظام األ           ):٦٩(مـادة 
 . اإلكتتاب وجيوز لكل ذي شأن احلصول على نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل مثن معقول

 على املؤسسني مباشرة إجراءات االكتتاب خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الترخيص بتأسيس                  ):٧٠(مادة
 . ية وجيوز للوزير عند الضرورة أن يأذن مبد هذا امليعاد ملدة ال تتجاوز ثالثني يوماً الشركة باجلريدة الرمس

 أ ـ جيوز للمؤسسني أن يقصروا االكتتاب يف مجيع األسهم أو جزء منها عليهم وحدهم وتطرح األسهم   ):٧١(مـادة 
 . اليت ال يكتتب فيها املؤسسون لإلكتتاب العام

على األقل من   %) ٥٠(ار امتياز ممنوح من الدولة وجب عرض         إذا كـان غـرض الـشركة استثم        -ب
 . األسهم لالكتتاب العام

 يبني يف طلب الترخيص بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها ويف نظامها األساسي كيفية اإلكتتاب وعدد               -ج
 . األسهم اليت قصرها املؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل منهم

من أسهمها فأكثر لالكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم         %) ٢٥(ت املسامهة اليت تطرح      تعفى الشركا    ):٧٢(مادة
التوثيق ورسوم الشهر ، وكذا عقود القرض والرهن املرتبطة بأعمال هذه الشركات ملدة سنتني من تاريخ                

 .  من ضريبة رأس املال تسجيلها وشهرها ، كما تعفى ائياً

لشركة اليت تطرح أسهمها لإلكتتاب العام ، االكتتاب ذه األسهم بطريقة مباشرة أو       يحظر على مؤسسي ا     ):٧٣(مادة
غـري مباشرة وجيوز هلم تغطية ما تبقى من األسهم بعد انقضاء أسبوعني على إغالق االكتتاب العام بعد                  

 . املدة احملددة بقرار الوزير

ـ ): ٧٤(مـادة  كتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق املصارف  إذا طرح املؤسسون جزءاً من أسهم الشركة لإل أ 
 . املرخص هلا بالعمل يف اجلمهورية 

 تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب العام بنشرة تشتمل على البيانات اليت يصدر بتعيينها قرار من الوزير                -ب
 ـ :على أن يكون من بينها البيانات التالية

 . أمساء املؤسسني ومواطنهم وجنسيام  -١

 . اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي  -٢

 . مدة الشركة  -٣

مقدار رأس املال ونوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتاب العام وما حيتفظ                -٤
 . به الكتتاب املؤسسني والقيود اليت ترد على تداوهلا

 . طريقة توزيع األرباح  -٥
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 .  واحلقوق املترتبة عليهااملعلومات اخلاصة باحلصص العينية  -٦

تـاريخ صدور قرار رئيس جملس الوزراء املرخص بتأسيس الشركة ورقم وعدد اجلريدة الرمسية                -٧
 . الذي مت فيه النشر

 . تاريخ بدء االكتتاب وايته ومكانه وشروطه  -٨
 . مجيع البيانات األخرى اليت يكون من شأا أن تؤثر يف املركز املايل للشركة  -٩

 تعلن نشرة االكتتاب يف صحيفة رمسية يومية واحدة على األقل تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة                 -ج
 . وقبل تاريخ بدء االكتتاب بسبعة أيام على األقل

ـ   يوقـع نشرة االكتتاب املؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص بتأسيس الشركة ويكونون مسؤولني   د 
) ب(واردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبيانات املذكورة بالفقرة       بالتـضامن عن صحة البيانات ال     

 . من هذه املادة
ـ ): ٧٥(مادة  يكون االكتتاب باألسهم مبقتضى وثيقة تشمل على وجه اخلصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها  أ 

ريد ورأس ماهلـا وشـروط االكتـتاب واسم املكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد األسهم اليت ي               
االكتـتاب ا وتعهد بقبول أحكام نظام الشركة كما تقرها اجلمعية التأسيسية ويوقع املكتتب أو من                

 خمتاراً ا ،  وجب أن يعني موطناً.. ينوب عنه وثيقة االكتتاب وإذا كان املكتتب غري مقيم باجلمهورية 
خ االكتتاب وعدد األسهم املكتتب      يبني فيه امسه وموطنه املختار وتاري       ويـسلم البنك املكتتب إيصاالً    

 . ا واألقساط املدفوعة وتسلمه نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

 غري معلق على شرط وكل شرط يضعه املكتتب يف وثيقة االكتتاب              جيب أن يكون االكتتاب ناجزاً      -ب
 . يعترب كأن مل يكن

من قيمته اإلمسية وجيب أن %) ٢٠(ل سهم نقدي عند االكتتاب عن  ال جيوز أن يقل املدفوع من قيمة ك  ):٧٦(مـادة 
يدفـع الباقـي من قيمة السهم خالل أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة يف املواعيد اليت يعينها نظام                   

 . الشركة أو جملس إدارا ويؤشر على السهم بالقدر املدفوع من قيمته

 .  ملدة ال تقل عن عشرة أيام وال تتجاوز ثالثة أشهر حاً جيب أن يظل االكتتاب مفتو  أ ـ ):٧٧(مادة

 جيـب عـرض قسم رأس املال الذي مل يكتتب به املؤسسون بأمجعه لالكتتاب العام ، وال يتم تأسيس                    -ب
 . إذا أكتتب برأس املال كامالً الشركة إالّ

نصوص عليها يف الفقرة األوىل      إذا مل يكتتب بثالثة أرباع رأس املال على األقل خالل األشهر الثالثة امل             -ج
  .  جاز بإذن من الوزير مد فترة االكتتاب ملدة ال جتاوز ثالثني يوماً.. 

 إذا مل يتم االكتتاب بكامل األسهم يف اية امليعاد وجب على املؤسسني الرجوع عن تأسيس الشركة أو                  -د
 . إنقاص رأس ماهلا



 17 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

سون املبالغ املدفوعة من املكتتبني إىل أصحاا كاملة         يف حالـة الرجوع عن تأسيس الشركة يرد املؤس         -ه
 . وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه املبالغ وعن املصروفات اليت أنفقت على تأسيس الشركة

ـ   يف حـال إنقاص رأس املال يكون للمكتتبني احلق يف الرجوع عن اكتتام يف ميعاد ال يقل عن مدة                     وـ
  .  عوا عنه خالل هذه املدة اعترب االكتتاب ائيااالكتتاب األوىل ، فإذا مل يرج

أ ـ إذا مت االكتـتاب جبميع األسهم يف أي وقت بعد إنقضاء عشرة أيام من البدء به وجب إغالق باب   ): ٧٨(مـادة 
 . االكتتاب

 .  ال جيوز يف حالة التوزيع إقصاء املساهم عن الشركة مهما كان عدد األسهم اليت اكتتب ا-ب
تـودع املـبالغ اليت يدفعها املكتتبون أحد املصارف املعتمدة حلساب الشركة حتت التأسيس ، وال جيوز                 : )٧٩(مـادة 

 لس اإلدارة بعد إمتام تأسيس الشركة أو تعاد للمكتتبني إذا تقرر الرجوع عن               للمـصرف تسليمها إالّ   
 . من هذا القانون) ٧٧(من املادة) هـ(تأسيس الشركة وفق أحكام الفقرة

أ ـ إذا اشـتمل رأس املـال على حصص عينية وجب أن يقومها املؤسسون باإلتفاق مع مقدميها وعلى    ): ٨٠(دةمـا 
املؤسسني أن يطلبوا من الوزير تعيني خبري أو اكثر للتحقق من صحة التقومي املذكور وتقدمي تقرير بذلك                 

 . احلقوق املعنويةللوزير ، وتعترب من املقدمات العينية حقوق اإلمتياز واالختراع ومجيع 

 من تاريخ تكليفهم بالعمل وجيوز للوزير بناًء على طلب            يقـدم اخلـرباء تقريرهم خالل ثالثني يوماً        -ب
مسبب من اخلرباء أن مينحهم مهلة أخرى ال تتجاوز ثالثني يوماً ، وإذا تبني من تقدير اخلرباء أن قيمة                   

ملؤسسني فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام ،        املقـدمات العينية ال تبلغ القيمة املقدرة من قبل ا         
 لعدد األسهم العينية مبا يتوافق        بتقدمي طلب جديد يتضمن أما ترتيالً       علـى أن يبقى للمؤسسني احلق     

مع تقدير اخلرباء أو تقدمي مقدمات عينية إضافية على أن جيري تقديرها وفق األصول السابقة ومبعرفة                
 .  نقدية تغطي الفرق م أمواالاخلرباء أنفسهم أو تقدميه

 على تقرير املراقب رفض تسجيل        إذا مل يوافـق املؤسـسون على تقديرات جلنة اخلرباء فللوزير بناءً            -ج
الشركة ، أو تشكيل جلنة خرباء ثانية، ويعترب تقدير جلنة اخلرباء الثانية ائياً ، فإذا مل يقبل به املؤسسون 

 . ت العينية، على الوزير رفض قبول املقدما

 يرسل الوزير صورة من تقرير اخلرباء إىل املؤسسني ويقوم املؤسسون بتوزيعه على املكتتبني قبل انعقاد                -د
اجلمعـية التأسيـسية خبمـسة عشر يوماً على األقل، كما يودع التقرير مركز الشركة خالل امليعاد                 

 .  االطالع عليه  املذكور وحيق لكل ذي شأن

ة التأسيسية التقومي الذي أجراه املؤسسون باالتفاق مع مقدم احلصة العينية وتقرير             يعـرض على اجلمعي    -ه
اخلـرباء ، ومن حق اجلمعية املصادقة على التقومي الذي أجراه املؤسسون باإلتفاق مع مقدم احلصة أو                 

رأس رفـضه أو ختفيضه ، فإذا قررت اجلمعية ختفيض التقومي املذكور جاز ملقدم احلصة أن يسحبها من              
 . املال أو أن يدفع الفرق
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 إذا قررت اجلمعية التأسيسية رفض احلصة العينية أو سحبها مقدمها وجب ختفيض رأس املال مبا يعادل                 -و
 . النقص بشرط إالّ يقل رأس املال عن احلد األدىن املقرر يف هذا القانون

 للمكتتبني باألسهم النقدية بشرط أن       تـصدر القرارات املتعلقة بتقومي احلصص العينية باألغلبية العددية         -ز
تكون هذه األغلبية حائزة على األقل لثلثي األسهم املذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدموا احلصص 

 . العينية ، وال يكون هلؤالء حق التصويت ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية
 . د نقل ملكية هذه احلصص كاملة إىل الشركة ال جيوز تسليم األسهم اليت متثل احلصص العينية إالّ بع-ح
 متسلسلة خاصة     تتضمن األسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية من بيانات وحقوق وتعطى أرقاما            -ط

 . ويذكر أا عينية
 بعد انقضاء سنة على إصدارها وإذا كانت هذه األسهم العينية             ال جيـوز التداول باألسهم العينية إالّ       -ي

ن إندماج شركة أخرى أو أكثر معها وكانت أسهم هذه الشركة املندجمة متداولة قبل اإلندماج               ناجتة ع 
 . فال يسري عليها حظر التداول املنصوص عليه يف هذه الفقرة

 جيـب على املؤسسني خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إقفال االكتتاب أن يدعوا املكتتبني إىل مجعية                  -أ): ٨١(مـادة 
 جيوز أن تزيد الفترة بني تاريخ الدعوة وتاريخ عقد االجتماع على ثالثة أسابيع وأن ال                تأسيـسية ، وال   

 من التاريخ    ويف مجيع األحوال ال جيوز عقد االجتماع قبل انقضاء عشرين يوماً          .. تقـل عن عشرة أيام      
 . الذي يستلم فيه املؤسسون تقرير جلنة اخلرباء بشأن تقومي احلصص العينية

قـم املؤسـسون بإرسـال الدعوة النعقاد اجلمعية التأسيسية قامت الوزارة ذه الدعوة على                إذا مل ي   -ب
 . نفقتهم

 .  كان عدد أسهمه ـ حق حضور اجلمعية التأسيسية  يكون لكل مكتتب ـ أياً-ج

 .  وتنتخب اجلمعية أمني سر وجامع أصوات  أكرب املؤسسني سناً  يتوىل رئاسة اجلمعية مؤقتاً-د

 .  الرئيس وأمني السر وجامع األصوات حمضر اجللسة ، وترسل صورة من هذا احملضر إىل الوزارة يوقع-ه

 ـ :تنظر اجلمعية التأسيسية على وجه اخلصوص يف املسائل اآلتية ) : ٨٢(ماد
 . تقرير املؤسسني عن عمليات تأسيس الشركات والنفقات اليت استلزمتها      - أ
 لألحكام القانونية وال جيوز للجمعية إدخال        ، ووضع نصوصه النهائية وفقاً    حبث مشروع نظام الشركة      - ب 

 . تعديالت على املشروع إالّ مبوافقة األغلبية العددية للمكتتبني بشرط أن تكون حائزة لثلثي رأس املال
 . من هذا القانون) ٨٠( لألحكام املنصوص عليها يف املادة تقومي احلصص العينية وفقاً   - ج
 . انتخاب أعضاء جملس اإلدارة األول     - د

 . تعيني أول مراقب حسابات للشركة     - 
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 حضور عدد من املكتتبني ميثل نصف رأس املال على  أ ـ يـشترط لصحة إجتماع اجلمعية التأسيسية  ) : ٨٣(مـادة  
 . األقل

ة وجب توجيه دعوة  إذا مل يتوافـر يف االجـتماع األول النـصاب املنـصوص عليه يف الفقرة السابق     -ب
 من تاريخ االجتماع األول ، على أالّ تقل الفترة بني تاريخ             الجتماع ثان يعقد خالل مخسة عشر يوماً      

 حضره عدد     إذا  توجيه هذه الدعوة وتاريخ االجتماع عن سبعة أيام ويكون االجتماع الثاين صحيحاً           
 . من رأس املال على األقل%) ٣٠(من املكتتبني ميثل 

ر القرارات يف اجلمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع مامل ينص النظام               تـصد  -ج
 . األساسي على نسبة اكرب

 إىل الوزير بإعالن  أ ـ يقدم املؤسسون خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع اجلمعية التأسيسية طلباً ): ٨٤(مـادة 
الشروط واألوضاع اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلـذا القانون ،         تأسيس الشركة،ويقدم هذا الطلب ب    

 :وجيب أن يرفق بالطلب 

 وما دفعه املكتتبون من قيمة األسهم وبيان         إقـرار حبـصول االكتـتاب برأس املال كامالً                    -١
 . بأمسائهم وعدد األسهم اليت اكتتب ا كل منهم

 . لسة اجلمعية التأسيسيةحمضر ج                        -٢
 . نظام الشركة األساسي كما أقرته اجلمعية                        -٣
قـرارات اجلمعية باملصادقة على تقرير املؤسسني وتقومي احلصص العينية وتعيني أعضاء                                    -٤

 . جملس اإلدارة األول ومراقب احلسابات
 . الوثائق املؤيدة لصحة إجراءات التأسيس                        -٥

 يصدر قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة خالل عشرة أيام من تاريخ تقدمي الطلب سالف الذكر إىل                 -ب
 . الوزارة ويعترب يف حكم قرار بإعالن التأسيس انقضاء هذا امليعاد دون البت يف الطلب

قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة أو من تاريخ انقضاء          تعترب الشركة مؤسسة قانوناً من تاريخ صدور         -ج
 . امليعاد املشار إليه دون بت يف الطلب

 به نظامها     بنـشر يف اجلـريدة الـرمسية على نفقة الشركة قرار الوزير الصادر بإعالن تأسيسها مرفقاً                  ):٨٥(مـادة 
 . األساسي

الشركة الطعن ببطالن الشركة بسبب خمالفة األحكام        الجيـوز بعد صدور قرار الوزير بإعالن تأسيس            ):٨٦(مـادة 
 . من هذا القانون) ٩١( للمادة  املتعلقة بإجراءات التأسيس إالَّ وفقاً

ـ ): ٨٧(مـادة   ألحكام القانون اخلاص   يقـوم جملس اإلدارة األول بشهر نظام الشركة يف السجل التجاري وفقاً  أ 
 . بالسجل التجاري
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كة ونظامها يف السجل التجاري يف امليعاد املنصوص عليه يف القانون املشار إليه              إذا مل يشهر عقد الشر     -ب
كانـت الـشركة باطلة ، وإذا أقتصر عدم الشهر يف السجل التجاري على بيان أو أكثر من البيانات                   

 . الواجب شهرها فال يتناول البطالن إالّ هذه البيانات

 عدم شهرها ويزول البطالن إذا مت الشهر قبل طلب           للغري وحده حق التمسك ببطالن الشركة بسبب       -ج
 . احلكم به

 تتـبع يف تـصفية الشركة اليت حكم ببطالا ويف تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض الشروط                  -د
 . الواردة يف نظامها الداخلي وعند خلوه تطبق األحكام اخلاصة الواردة يف هذا القانون

شركة للمكتتبني احلق يف استرداد املبالغ اليت دفعوها ويكون املؤسسون مسؤولني  إذا مل يـتم تأسـيس ال        ):٨٨(مـادة 
 عن التعويض عند اإلقتضاء وكذلك يتحمل املؤسسون مجيع املصاريف اليت            بالتضامن عن الوفاء ا فضالً    

 أنفقـت يف تأسيس الشركة ويكونوا مسؤولني بالتضامن أمام الغري عن األفعال والتصرفات اليت صدرت              
 . منهم خالل فترة التأسيس

 إذا مت تأسيس الشركة انتقلت إليها حبكم القانون مجيع التصرفات اليت أجراها املؤسسون أثناء تأسيسها                  ):٨٩(مـادة 
 . وتتحمل الشركة مجيع املصاريف اليت أنفقوها

ن عدم القيام بإجراءات أ ـ يـتحمل أعضاء أول جملس إدارة بالتضامن املسؤولية عن األضرار الناشئة ع  ): ٩٠(مـادة 
 . الشهر املنصوص عليها يف هذا الفصل ، وعلى مفتش احلسابات مراقبة القيام ذه اإلجراءات

 جيـب أن يـبني بوضـوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشاؤها ومقدار رأس ماهلا يف مجيع        -ب
 وسائر املطبوعات اليت تصدر     العقـود الـيت تعقدها الشركة ويف مجيع الرسائل والنشرات واإلعالنات          

 . عنها

 أ ـ ال جيـوز بعـد صـدور قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة الطعن ببطالن الشركة بسبب خمالفة      ) :٩١(مـادة 
 .  املتعلقة بإجراءات التأسيس األحكام

 إذا أسست شركة مسامهة على وجه غري قانوين جاز لكل ذي عالقة خالل مخس سنوات من تأسيسها                  -ب
 ألحكام القانون وخالل ثالثة أشهر من         يـنذرها بوجـوب إمتام املعاملة الناقصة أو التصحيح وفقاً          أن

 . تاريخ اإلنذار

 إذا مل تقـم الشركة خالل هذا امليعاد بإجراء التصحيح الالزم جاز لذي العالقة أن يطلب من احملكمة                   -ج
 . املختصة احلكم ببطالن الشركة وتصفيتها
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ن الشركة جتري تصفيتها كأا شركة فعلية ويلزم املؤسسون وأعضاء جملس اإلدارة             إذا حكـم بـبطال     -د
األول متـضامنني وكـذلك احملاسبون القانونيون الذين يثبت إمهاهلم بأداء مايكون لذوي العالقة من               

 . حقوق قبل الشركة

 .  ال جيوز للمؤسسني وسائر الشركاء أن حيتجوا جتاه الغري ببطالن الشركة-ه

 على جملس اإلدارة أن ينشر كل عام يف جريدة يومية رمسية خالل شهرين من تاريخ موافقة اجلمعية العامة                     ):٩٢(ةماد
علـى احلـسابات ـ ميزانية السنة املالية املختتمة وحساباا اخلتامية وقائمة بأمساء أعضاء جملس اإلدارة    

 . ومفتشي احلسابات

 )ا�EFء ا�,��< ( 

 ا�H�آ"ا��%�ك ا��4 ���ره� 

 . أ ـ الصكوك اليت تصدرها شركة املسامهة هي األسهم وأسناد القرض املشروع): ٩٣(مادة

 .  ال جيوز للشركة إنشاء حصص تأسيس وال منح مزايا خاصة للمؤسسني أو لغريهم-ب

 .  من أي نوع كان  ال جيوز إصدار أسهم تعطى أصحاا امتيازاً-ج

١ – OPJ�ا  : 

 . ال تقل القيمة االمسية للسهم عن مائة ريال وأن ال تزيد على ألف ريال جيب أ أ ـ): ٩٤(مادة

   ال جيـوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته االمسية وال بأكثر من هذه القيمة مضافاً                  -ب
 . إليها مصاريف اإلصدار

ا أحدهم لينوب عنهم     يكون السهم غري قابل للتجزئة ، فإذا متلكه أشخاص متعددون وجب أن خيتارو             -ج
يف اسـتعمال احلقـوق املتـصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن عن اإللتزامات               

 . الناشئة عن ملكية السهم

 تدفـع قيمة األسهم النقدية دفعة واحدة أو على أقساط وال جيوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند                    ):٩٥(مـادة 
سهم وجيب أن يسدد كامل قيمة السهم خالل أربع سنوات من تاريخ            من قيمة ال  %) ٢٠(االكتتاب عن   

 . قرار إعالن التأسيس

أ ـ تستبدل الشركة بعد تأسيسها بإيصاالت االكتتاب شهادات مؤقتة باألسهم يوقعها رئيس جملس اإلدارة  ): ٩٦(مادة
اء بقيمتها واملبلغ   وتشتمل بوجه اخلصوص على اسم املساهم وعدد األسهم اليت اكتتب ا وكيفية الوف            

 وأرقام األسهم اليت متثلها   املدفـوع مـن هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم املسلسل للشهادات املؤقتة           
 . ورأمسال الشركة ومركزها الرئيسي
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 .  تقوم هذه الشهادات مقام األسهم وتظل امسية إىل أن تستبدل ا صكوك األسهم-ب

 صكوك األسهم خالل ستة اشهر من تاريخ إشهار الشركة ، وجيب             جيب أن تستبدل بالشهادات املؤقتة     -ج
أن يوقع صكوك األسهم عضوان على األقل من جملس اإلدارة وترفق قسائم األرباح بصكوك األسهم ،                
وجيوز أن تكون القسائم امسية أو حلاملها وتكون قابلة للتداول وكل شرط يقيد حرية تداوهلا يعترب كأن                 

 . مل يكن

ـ ):٩٧(مادة  تكون أسهم الشركة إما نقدية متثل حصة من النقود أو عينية متثل حصة من مال أو حق قابل للتقومي   أ 
 . وجيب أن يذكر نوع السهم يف الصك الذي ميثله

 .  تكون جلميع أسهم الشركة حقوق متساوية وختضع إللتزامات متساوية-ب

 . ألسهم امسية حىت الوفاء بقيمتها كاملة تكون األسهم امسية أو حلاملها وتبقى ا أ ـ): ٩٨(مادة

 اإلمسي بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب حتويله إىل سهم حلامله مامل ينص يف                 جيـوز لصاحب السهم    -ب
 . نظام الشركة على غري ذلك

هم وأرقام   لقيد األسهم االمسية وأمساء املسامهني وجنسيام ومواطنهم ومهنت          تعد الشركة سجالً خاصاً      ):٩٩(مـادة 
 . األسهم والقدر املدفوع من قيمتها وتبلغ صورة من هذه البيانات إىل الوزارة

 .  تكون األسهم قابلة للتداول  أ ـ):١٠٠(مادة

 تتداول األسهم االمسية بقيد التصرف يف سجل األسهم والتأشري به على السهم ، وال جيوز االحتجاج                 -ب
 .  تاريخ القيد من بالتصرف قبل الشركة أو الغري إالّ

 .  تتداول األسهم حلاملها مبجرد تسليمها-ج

أ ـ إذا انتقلت ملكية السهم االمسي بطريق اإلرث أو الوصية وجب على الوارث أو املوصى له أو من  ): ١٠١(مـادة 
 . يقوم مقامهما أن يطلب قيد نقل امللكية يف سجل األسهم

 هلذا احلكم ، ويؤشر  ى القيد يف سجل األسهم وفقاً إذا كان نقل ملكية السهم مبقتضى حكم ائي جر         -ب
 . على السهم مبا يفيد نقل ملكيته بطريق اإلرث أو الوصية أو مبقتضى حكم

أ ـ ال جيوز تداول األسهم النقدية اليت يكتتب ا املؤسسون أو األسهم العينية قبل نشر امليزانية وحساب  ):١٠٢(مادة
 من تاريخ تأسيس الشركة وتظل هذه         تقل عن اثين عشر شهراً     األربـاح واخلـسائر عن سنة مالية ال       

األسـهم إمسـية وال جيـوز تسليمها ألصحاا خالل املدة املذكورة ويوضع عليها ما يدل على نوعها                  
 . وتاريخ تأسيس الشركة
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أحدهم  جيوز خالل فترة احلظر نقل ملكية األسهم النقدية اليت يكتتب ا املؤسسون فيما بينهم أو من                  -ب
 . إىل أعضاء جملس اإلدارة لتقدميها كضمان لإلدارة أو من ورثة املؤسس يف حالة وفاته إىل الغري

 .  تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء فترة احلظر-ج

ز قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن         مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام املادة السابقة ال جيو          ):١٠٣(مادة
 ـ تداول إيصاالت االكتتاب أو الشهادات   الـسنة املالية األوىل ـ بشرط أالَّ تقل عن اثين عشر شهراً  

 إليها عند االقتضاء مقابل نفقات       املؤقتة أو األسهم على اختالف أنواعها بأكثر من قيمتها االمسية مضافاً          
 . اإلصدار

 جيوز أن ينص يف نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم االمسية بشرط أالّ يكون من شأن هذه                    ):١٠٤(مـادة 
 . القيود حترمي التداول

 .  يف رأس املال أ ـ ال يسأل املساهم عن التزامات الشركة إالّ بقدر حصته): ١٠٥(مادة

حد املسامهني ، وإمنا جيوز لدائين املساهم        ال جيوز احلجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أ           -ب
 . توقيع احلجز على السهم وعلى األرباح الناجتة عنه مبوجب حكم قضائي

 يذكر احلجز على السهم يف سجل األسهم ويؤشر على السهم مبا يفيد توقيع احلجز عليه والترفع هذه                  -ج
ملرن مجيع القرارات اليت تتخذها     اإلشـارة إالّ بقـرار من السلطة املختصة وتسري على احلاجز أو ا            

اجلمعية العامة بالنسبة للمساهم احملجوزة أسهمه أو الراهن دون أن يكون هلما حقوق املساهم األخرى               
 . يف الشركة

أ ـ يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك ، وتستحق الغرامات عن التأخري يف الوفاء  ): ١٠٦(مـادة 
 . ل ميعاد االستحقاق دون حاجة إىل إنذارمبجرد حلو

 إذا ختلـف املـساهم عن دفع القسط املستحق عليه من قيمة السهم يف ميعاد االستحقاق جاز لس                   -ب
اإلدارة التنفيذ على السهم وذلك بإنذار املساهم بدفع القسط املستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم              

ام من تاريخ وصول اإلنذار جاز للشركة بيع السهم يف          الوصـول ، فإذا مل يقم بالوفاء خالل عشرة أي         
 وإذا مل تـوجد هذه السوق جاز للشركة بيع السهم يف مزاد علين وال جيوز                 سـوق األوراق املالـية    

 . للمساهم دفع القيمة املستحقة عليه يف اليوم احملدد إلجراء املزايدة

ا من أقساط متأخرة وغراماا واملصاريف وترد        تستويف الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق هل          -ج
الباقـي لـصاحب الـسهم ، فإذا مل يكف الثمن للوفاء ذه املبالغ جاز للشركة الرجوع بالباقي على            

 . املساهم بالطريقة العادية

 إذا مت البـيع بطـريق املزاد وجب على الشركة حترير حمضر مبا مت يف جلسة املزايدة ، وتعترب البيانات                     -د
 . الواردة يف هذا احملضر صحيحة مامل يثبت خالف ذلك
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 حيمل رقم السهم امللغي       جديداً   تلغـى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطى املشتري سهماً           -ه
 . ويؤشر يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك اجلديد

ضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا املالك األخري تربأ ذمة كل            يكون مالكوا السهم املتتابعني مسؤولني بالت       )١٠٧(مادة  
 . مساهم من هذه املسؤولية بانقضاء سنتني من تاريخ تنازله عن السهم يف سجل األسهم

 ال جيـوز للشركة إبراء ذمة املساهم من التزامه بدفع قيمة السهم وال تقع املقاصة بني هذا االلتزام وما                ):١٠٨(مـادة 
 . م من حقوق قبل الشركة يكون للمساه

 . ال جيوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة يف رأس املال): ١٠٩(مادة
تثبت للمساهم مجيع احلقوق املتصلة بالسهم ، وعلى وجه اخلصوص احلق يف احلصول على نصيب من                ): ١١٠(مـادة 

حق حضور اجلمعيات العامة واالشتراك     األرباح اليت تقرر توزيعها ومن موجودات الشركة عند التصفية و         
يف مداوالا والتصويت على قراراا وحق التصرف يف السهم وحق طلب اإلطالع على أوراق الشركة               
ودفاتـرها ومراقبة أعمال جملس اإلدارة وإقامة دعوى املسؤولية على أعضائه والطعن يف قرارات اجلمعية               

 .  هذا القانون أو يف نظام الشركة العامة ، وذلك بالشروط والقيود الواردة يف
أ ـ يعتـرب باطالً كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة العادية وغري العادية يكون من شأنه املساس حبقوق   ):١١١(مـادة 

 من أحكام القانون أو نظام الشركة ويشمل هذا          املـساهم األساسـية الـيت يستمدها بصفته شريكا        
اليت يكون موضوعها حرمان املساهم من االشتراك يف األرباح         البطالن على وجه اخلصوص القرارات      

أو يف قـسمة موجودات الشركة بعد انقضائها وحرمانه من حضور اجلمعيات العامة أو االشتراك يف                
مداوالا والتصويت على قراراا وحرمانه من خماصمة أعضاء جملس اإلدارة بدعوى املسؤولية أو من              

 أو حرمانه من األولوية يف       تقييد هذا احلق بشروط جتعل استعماله متعذرا      حـق التنازل عن األسهم أو       
 . االكتتاب باألسهم اجلديدة عند زيادة رأس املال

 للمسامهني الذين وافقوا عليه       يكـون القرار الصادر بشأن املسائل املذكورة يف الفقرة السابقة ملزماً           -ب
 . دون غريهم

ـ ): ١١٢(مـادة  النظام على استهالك األسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعها مما يهلك  جيـوز أن يـنص يف    أ 
 .  على حقوق مؤقتة  أو كان قائماً تدرجييا

 بطريق القرعة السنوية أو بأية        من األرباح أو من االحتياطي ويقع تباعاً         اليكون استهالك األسهم إالّ    -ب
 . طريقة أخرى حتقق املساواة بني املسامهني

ـ  -ج   وز أن يكـون االستهالك بطريق شراء الشركة أسهمها يف سوق األوراق املالية بشرط أن يكون                جي
 هلذه القيمة وتعدم الشركة األسهم اليت حتصل عليها ذه           سـعرها أقـل من قيمتها االمسية أو مساوياً        

 . الطريقة

ستهلك بالقرعة وتكون    جيـوز أن ينص يف نظام الشركة على إعطاء أسهم متتع ألصحاب األسهم اليت ت               -د
هذه األسهم امسية أو حلاملها ، وحيدد نظام الشركة احلقوق اليت تعطيها ألصحاا ، ومع ذلك جيب أن                  
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 لألسهم اليت مل تستهلك ليوزع عليها باألولوية على          خيـصص نـسبة مئوية من الربح السنوي الصايف        
 اليت مل تستهلك حق احلصول      أسـهم التمـتع ، ويف حالـة انقضاء الشركة يكون ألصحاب األسهم            
 . باألولوية من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة االمسية ألسهمهم

 :  أ�UJد ا���وض - ٢

ـ ):١١٣(مـادة   للقروض املشروعة اليت تعقدها وتكون هذه األسناد متساوية   للـشركة املسامهة أن تصدر أسناداً  أ 
 . القيمة قابلة للتداول وال جيوز جتزئتها

 إىل حني الوفاء بقيمته   تكـون األسـناد الـيت تصدرها الشركة امسية أو حلاملها ، ويبقى السند امسياً       -ب
 . كاملة

ـ ): ١١٤(مـادة   ال جيـوز إصدار أسناد قرض إال بعد موافقة اجلمعية العامة العادية وجيوز للجمعية العامة أن ختول   أ 
 . جملس اإلدارة سلطة تعيني مقدار القرض وشروطه

 إذا كان رأس مال الشركة قد دفع بأكمله وبشرط أالّ تزيد قيمة               ال جيـوز إصدار أسناد القرض إالّ       -ب
  .  األسناد على رأس املال املوجود فعال

 ال جيـوز إصـدار أسناد قرض جديدة إالَّ إذا دفع املكتتبون بأسناد القرض السابق قيمة هذه األسناد                   -ج
د القروض اجلديدة باإلضافة إىل ما بقي يف ذمة الشركة من قيمة أسناد       كاملة وبشرط أالّ تزيد قيمة أسنا     

  .  القروض السابقة على رأس املال املوجود فعالً

 ال تـسري األحكـام املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني على شركات االئتمان العقاري ومصارف                -د
 . رار من الوزيرالتسليف الزراعي أو الصناعي والشركات اليت تؤذن يف ذلك بق

 إذا كفلت الوفاء ذه       ال جيوز للشركات قبل إقرار ميزانية سنتها املالية األوىل إصدار أسناد قرض إالّ              ):١١٥(مـادة 
 . األسناد أحد املصارف املعتمدة أو كانت األسناد مضمونة بصكوك أصدرا إحدى اجلهات املذكورة

 .  بعد قيد القرار يف السجل التجاري امة بإصدار أسناد القرض إالال جيوز تنفيذ قرار اجلمعية الع): ١١٦(مادة
 كل شرط على      متساويةً ويعترب باطالً    األسـناد اليت تصدر مبناسبة قرض واحد تعطى ألصحاا حقوقاً         ): ١١٧(مـادة 

 . خالف ذلك
تمدة وتكون دعوة   إذا طـرحت أسناد قرض لالكتتاب العام وجب أن يتم عن طريق أحد املصارف املع              ): ١١٨(مـادة 

 .  للقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون اجلمهور لالكتتاب وفقاً
من هذا  ) ١٠٧ ،   ١٠٦( تـسري يف حالة عدم الوفاء بقيمة السند األحكام املنصوص عليها يف املادتني              ):١١٩(مـاد 

 . القانون
ـ ): ١٢٠(مـاد   للشروط املتفق عليها عند اإلصدار وال جيوز هلا تقدمي   تقوم الشركة بوفاء قيمة أسناد القرض طبقاً أ 

 . ميعاد الوفاء أو تأخريه 
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 جيـب أن يشهد العمليات املتعلقة بسحب األسناد بطريق القرعة ممثل عن احلكومة ويترتب على عدم                 -ب
 . حضور ممثل احلكومة بطالن عملية السحب

 إذا نص على ذلك يف شروط القرض ، فإذا تقرر التحويل كان              ال جيوز حتويل أسناد القرض إىل أسهم إالّ       ): ١٢١(مادة
 . ملالك السند اخلياريني قبول التحويل أو قبض القيمة اإلمسية للسند

 ) VWا�ء ا�EF�ا( 

 إدارة ا�H�آـــــــــــــ"

 :  	I[F اZدارة - ١

كة عدد أعضائه على أالّ يقل عن ثالثة أ ـ يتوىل إدارة الشركة املسامهة جملس إدارة ، ويعني نظام الشر ): ١٢٢(مـادة 
واليزيد عن سبعة ، وإذا كان رأس مال الشركة عشرين مليون ريال أو اكثر جاز أن يبلغ عدد أعضاء                   

 . جملس اإلدارة أحد عشر عضواً 
 .  جيب أن يكون عضو جملس اإلدارة مسامها يف الشركة-ب

دارة على أالّ يتجاوز ثالث سنوات ، كما يبني النظام كيفية           يعني نظام الشركة مدة العضوية يف جملس اإل       ): ١٢٣(مادة
 . انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب على مراحل

تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة باالقتراع السري كتابة وجيوز إعادة انتخام مامل ينص نظام               ): ١٢٤(مـادة 
 . الشركة على غري ذلك

 للرئيس حيل حمله عند غيابه ، كما يعني           ونائباً   جملس اإلدارة يف كل سنة من بني أعضائه رئيساً         ينتخب): ١٢٥(مـادة 
الس أمني سر خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم ، وتبلغ الوزارة بصورة من قرارات انتخاب الرئيس                  

 . ونائبه واألعضاء املفوضني وكل تعديل يطرأ على تشكيل الس
ـ أ):١٢٦(مـادة   إذا شـغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة وجب على اجلهة اليت عينت السلف أن تنتخب عضواً    

بدالً منه من بني املسامهني الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ، وجيب عرض هذا التعيني على اجلمعية                 
لعضو اجلديد مدة ويف مجيع األحوال يكمل ا..  آخر  العامة يف أول اجتماع هلا لتقره أو لتنتخب عضواً       

 . سلفه
 إذا شـغر ثلث مراكز أعضاء جملس اإلدارة وجب دعوة اجلمعية العامة إىل االنعقاد فوراً لتنتخب من                  -ب

 .  النعقاد اجلمعية العامة ميعاد ال جياوز ثالثني يوماً  حيل حملهم إال إذا كان حمددا
هة تسمية أعضاء جملس اإلدارة املمثلني       إذا كـان تعيني بعض األعضاء من جهة حكومية فيعود هلذه اجل            -ج

 . هلا بقرار من الوزير
 جيب أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من املتمتعني جبنسية اجلمهورية ، وهلم موطن ا ومع ذلك  أ ـ):١٢٧(مادة

جيـوز بتـرخيص خاص من جملس الوزراء إعفاء الشركة من هذا احلكم إذا كان بعض املسامهني من                  
 ، إمنـا جيب أن ال تكون نسبة األجانب يف جملس اإلدارة أكثر من نسبة اشتراك املسامهني                  األجانـب 

 . األجانب يف رأس مال الشركة
 إذا فقدت لسبب ما النسبة املذكورة يف الفقرة السابقة وجب استكماهلا خالل ثالثة أشهر على األكثر                 -ب

 . دة باطلة كانت قرارات الس الصادرة بعد انقضاء هذه امل وإال



 27 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

 .  قائمة بأمساء رئيس جملس اإلدارة وأعضاء الس وجنسيام وسنهم  على الشركة أن تعد سنويا-ج
أ ـ إذا كانت احلكومة أو إحدى هيئاا أو مؤسساا أو شركاا العامة مسامهة يف الشركة فتكون ممثلة  ): ١٢٨(مادة

 . يف جملس إدارا بنسبة ما متلكه من األسهم
 مجيع األحوال ال جيوز للحكومة أو اهليئات املذكورة يف الفقرة السابقة اإلشتراك يف انتخاب أعضاء                 يف -ب

 . جملس اإلدارة الذين ال ميثلوا
ـ ): ١٢٩(مـادة   جيوز أن يقوم رئيس جملس اإلدارة أو نائبه أو أي شخص آخر من غري أعضاء الس بوظيفة مدير  أ 

 . عام الشركة
 يف الشركة عضوا يف جملس إدارا كما جيوز لس اإلدارة دعوة مدير              ن أي مستخدم   جيـوز أن يكو    -ب

 . الشركة أو أي مستخدم ا حلضور جلسات جملس اإلدارة على أالّ يكون له صوت يف املداوالت
 إىل عضوية  انتخاب املوظف أ ـ ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة وأية وظيفة عامة ويعترب باطال ):١٣٠(مـادة 

 .  باسم وظيفته جملس اإلدارة إال
 ينتخب أي عضو يف جملس اإلدارة من حكم عليه بعقوبة يف جرمية خملة بالشرف واألمانة            ال جيـوز أن    -ب

 . أو يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون مامل يرد إليه اعتباره
ارة اكثر من شركتني مسامهتني عرضت كل أو         ال جيـوز أن يكون الشخص الواحد عضواً يف جملس إد           -ج

 يف اكثر من شركتني مسامهتني إذا         منتدباً   أو عضواً   بعض أسهمها لالكتتاب العام وأن ال يكون رئيساً       
 . كان ممثالً للحكومة

فـيما عدا ممثلي احلكومة والشخصيات االعتبارية يف جملس اإلدارة ال جيوز انتخاب أي شخص عضواً                ): ١٣١(مـادة 
جلـس اإلدارة إالَّ بعـد أن يقـر كتابة بقبول الترشيح وجيب أن يشتمل اإلقرار على بيان من العضو                    مب

جبنـسيته والشركات اليت زاول فيها أي عمل خالل السنوات الثالث السابقة على ترشيحه ونوع هذا                
 . العمل

بصفة دائمة أو مؤقتة أو عرضية بأي        ال جيـوز ملدير الشركة املسامهة أو أي مستخدم آخر ا أن يقوم                ):١٣٢(مـادة 
 . عمل يف أية شركة مسامهة أخرى إالّ بعد احلصول على ترخيص من جملس اإلدارة جيدد يف كل سنة

ال جيوز ملن يكون عضوا يف جملس إدارة أحد املصارف أو إحدى الشركات اليت تساهم فيها الدولة أو                  ): ١٣٣(مـادة 
من رأمساهلا آن يشترك بصفته     %) ١٠( العامـة مبا اليقل عن      غريها من اهليئات واملؤسسات والشركات    

 عن الغري يف عضوية جملس إدارة أي مصرف آخر أو أية شركة مسامهة أخرى                الشخصية أو بصفته نائباً   
وال جيـوز ملن يشغل وظيفة املدير أو أية وظيفة أخرى يف املصارف أو إحدى الشركات املشار إليها يف               .. 

ن يقوم بصفة دائمة بأي عمل يف مصرف آخر أو شركة مسامهة أخرى ، ويترتب على                الفقـرة السابقة أ   
 . خمالفة أحكام هذه املادة إعتبار املخالف مستقيالً من عمله يف املصرف أو الشركة

أ ـ فيما عدا ممثلي احلكومة و الشخصيات االعتبارية يف جملس اإلدارة جيب أن يكون عضو جملس إدارة  ): ١٣٤(مادة
على األقل من رأمساهلا ، ومع ذلك %) ٢( لعدد من أسهم الشركة يوازي      كة املـسامهة مالكا   الـشر 

 وقت انتخابه عن ثالثني ألف ريال         لعدد من األسهم التقل قيمتها      جيـوز أن يكـون العـضو مالكا       
 ويشترط يف رئيس جملس اإلدارة أن ميلك مثلي عدد األسهم املطلوبة من العضو ، ويرجع يف ذلك إىل                 
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أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية أو إىل قيمة األسهم االمسية إذا مل تكن الشركة قد قيدت يف هذه                   
 . األسواق

 خيصص القدر من األسهم املذكورة يف الفقرة السابقة لضمان مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة ، وجيب                -ب
تخاب العضو وتظل األسهم املودعة     إيداع تلك األسهم أحد املصارف املعتمدة خالل شهر من تاريخ ان          

غري قابلة للتداول إىل أن تنتهي مدة العضوية وتنقضي مدة سقوط دعوى املسؤولية املقررة للشركة قبل                
العـضو ، ويؤشر على السهم مبا يفيد عدم قابليته للتداول ، وتنقضي دعوى املسؤولية املقررة للشركة    

 . عل املوجب للمسؤوليةقبل العضو مبضي سنتني من تاريخ ارتكاب الف
 .  تكون باطلة أوراق الضد اليت حترر بسبب تطبيق أحكام هذه املادة-ج
 إذا مل يقـدم العـضو أسهم الضمان بطلب عضويته ، وإذا نقص عددها عن احلد املقرر يف هذه املادة                     -د

 .  زالت عنه العضوية وجب على العضو أن يكمله خالل شهر وإال
جمعية العامة عزل أعضاء جملس اإلدارة كلهم أو بعضهم املنتخبني من قبلها ولو وجد شرط أ ـ حيق لل ): ١٣٥(مـادة 

يف نظام الشركة يقضي بعدم جواز عزهلم ، وللعضو املعزول مطالبة الشركة بالتعويض إذا كان العزل                
ها  جيوز للحكومة والشخصيات االعتبارية عزل ممثلي       يف وقت غري مناسب أو لغري سبب معقول ، كما         
 . يف جملس اإلدارة دون موافقة الس أو اجلمعية

من %) ١٠( يطلب العزل بناًء على قرار من جملس اإلدارة أو بناًء على طلب عدد من املسامهني ميثل                  -ب
 . رأس املال ويف هذه احلالة األخرية جيب على رئيس الس عرض أمر العزل على اجلمعية العامة

 اإلدارة قبل امليعاد املعني النعقاد اجلمعية العامة بشهرين أو أكثر وجب             إذا طلـب عزل أعضاء جملس      -ج
على رئيس الس أن يدعو اجلمعية العامة إىل انعقاد غري عادي خالل عشرة أيام من تاريخ طلب العزل      

 . وإالّ قامت الوزارة بتوجيه الدعوة
واردا جبدول أعماهلا مامل تظهر خالل       ال جيـوز للجمعـية العامـة النظـر يف طلب العزل إالّ إذا كان                 -د

ويف مجيع األحوال جيب أن ميكن العضو املطلوب عزله من الرد           .. االجتماع وقائع خطرية تقتض العزل      
 . على ما ينسب إليه وإالّ كان قرار العزل باطال

 سنوات من    إذا قـررت اجلمعية العامة عزل أحد أعضاء جملس اإلدارة فال جيوز إعادة انتخابه قبل مخس                -ه
 . تاريخ قرار اجلمعية بعزله

ـ ):١٣٦(مادة   جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يستقيل من العضوية بشرط أن يكون ذلك يف وقت مالئم يوافق عليه  أ 
 . جملس اإلدارة وإال التزم بالتعويض

وز لطالب   جيـب أن يـوجه طلب االستقالة كتابة إىل جملس اإلدارة ويرتب أثره من يوم تقدميه وال جي                  -ب
 . االستقالة العدول عنها إذا مت قبول االستقالة

أـ يبني نظام الشركة طريقة حتديد مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مع مراعاة األحكام املقررة يف الفقرات                ): ١٣٧(مادة  
 : التالية 

من %) ١٠(ة ب ـ إذا كانت املكافأة حمددة بنسبة معينة من أرباح الشركة فال جيوز أن جتاوز هذه النسب 
من هذا القانون ويتبع يف شأن      ) ١٩٢ ،   ١٩١(الربح الصايف بعد خصم املبالغ املذكــورة يف املادتني         
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توزيع هذه املكافأة بني أعضاء الس األحكام املنصوص عليها يف نظام الشركة أو يف الالئحة الداخلية                
 . للمجلس

 أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أخرى  ناً معي ج ـ إذا كانت مكافأة عضو جملس اإلدارة راتباً 
 عن احلد الذي حتدده      ال تـستوجبها طبـيعة عمل الشركة فال جيوز أن تزيد املكافأة املذكورة سنوياً             

 .  بالنسبة إىل عضو جملس اإلدارة أو بالنسبة إىل رئيس الس الالئحة التنفيذية هلذا القانون سواء
 للفقرتني السابقتني عن احلد الذي   جيوز أن تزيد املكافأة اليت متنحها الشركة وفقاً ـ يف مجيع األحوال ال  د

 كل تقدير يتم على خالف أحكام هذه املادة          حتـدده الالئحـة التنفـيذية هلذا القانون ويكون باطالً         
 . وكذلك كل شرط يقضي بدفع املكافآت خالصة من الضرائب املقررة عليها

 . مع جملس اإلدارة بدعوة من رئيس الس أو بناًء على طلب ثلث أعضائه على األقل جيت أ ـ):١٣٨(مادة 
 وال جيوز أن ٠٠ب ـ جيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست جلسات على األقل خالل السنة املالية الواحدة  

 . ينقضي شهران دون عقد اجتماع للمجلس
ع جلسات متتالية أو نصف عدد اجللسات يف ج ـ إذا تغيب رئيس الس أو أحد أعضائه عن احلضور أرب 

ستة أشهر دون عذر مقبول اعترب مستقيال ، ويعرض األمر على الس للفصل فيه، ويبلغ العضو قرار                 
 . الس

 إالّ إذا حضره نصف عدد أعضائه على األقل مامل ينص  أ ـ ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحاً ): ١٣٩(مـادة  
 . ة أو عدد أكربنظام الشركة على نسب

ب ـ تـصدر قرارات الس بأغلبية أصوات احلاضرين، ويف حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي   
 . منه الرئيس 

ج ـ ال جيـوز أن ينوب عضو جملس اإلدارة عن غريه من األعضاء عند التصويت على قرارات الس ،   
 . كما ال جيوز التصويت بطريق املراسلة

ـ ):١٤٠(مـادة    تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة يف دفتر خاص ، ويوقع كل حمضر مدون يف الدفتر األعضاء أ 
الـذين حـضروا اجللسة وأمني سر الس وعلى العضو الذي مل يوافق على أي قرار اختذه الس أن                   

 . يثبت اعتراضه يف حمضر االجتماع
 . حة البيانات الواردة بالدفترب ـ يكون املوقعون على حماضر االجتماعات مسؤولني عن ص

ـ ): ١٤١(مـادة    لس اإلدارة مجيع السلطات الالزمة للقيام باألعمال اليت يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ  أ 
 . وعليه أن يتقيد بتوجيهات اجلمعية العامة وقراراا.. به القانون أو نظام الشركة للجمعية العامة 

أن يعقد القروض اليت جتاوز آجاهلا ثالث سنوات أو أن يبيع عقارات الشركة ب ـ ال جيوز لس اإلدارة  
 أموال وموجودات الشركة أو أن يرهنها أو أن يربئ ذمة مديين الشركة من  أو أن يـرهنها أو أن يبيع   

 فإذا مل يرد يف     ٠٠ له بذلك يف نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه           التـزامام إالّ إذا كـان مصرحاً      
ـ  نظام أحكـام ذا الشأن فال جيوز للمجلس القيام بالتصرفات املذكورة إالّ بإذن من اجلمعية العامة                ال

 . وذلك مامل تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته يف غرض الشركة
 :يقوم رئيس جملس اإلدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية ، ويتوىل على وجه اخلصوص ما يأيت ): ١٤٢(مادة 
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 . دعوة جملس اإلدارة إىل االنعقاد       - أ
 .  لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون ونظام الشركة دعوة اجلمعية العامة إىل االنعقاد طبقاً   - ب
 . التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط املذكورة يف النظام    - ج
 . متثيل الشركة أمام الغري      - د

 .  تنفيذ قرارات جملس اإلدارةمتابعة      - 
 . طلب تعيني مراقيب احلسابات من اجلمعية العامة      - و
 . تعيني املوظفني والعمال وعزهلم واإلشراف عليهم      - ز
 . اإلشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط القانونية فيها    - ح

وائح الداخلية لتنظيم سري العمل فيه وحتديد االختصاصات وحقوق أ ـ يضع جملس اإلدارة النظم والل ):١٤٣(مـادة  
 واألحكام املنصوص عليها يف القانون ونظام        وواجـبات العـاملني مع مراعاة أحكام القوانني النافذة        

 . الشركة
 يوزع الس العمل بني أعضائه مبا يتفق وطبيعة االستثمار الذي تقوم به الشركة ، وجيوز للمجلس أن                  -ب

كـون من أعضائه أو من غريهم جلان لدراسة ما حييله إليها من مسائل وتقدمي تقارير عنها ، كما جيوز                    ي
 من غريهم للقيام بعمل معني أو بعقد صفقة معينة مع منحه             للمجلس أن يكلف أحد أعضائه أو شخصاً      

               ا أو عزل من أنام للقيام ببعض   السلطة الالزمة لذلك ، وللمجلس يف كل وقت حل اللجان اليت كو
 . األعمال

 فيما عدا املكافآت املقررة يف نظام الشركة لس اإلدارة ال يستحق رئيس الس أو أعضاؤه أي أجر                  -ج
 . نظري ما قد يؤدونه للشركة من أعمال إضافية

 غرض الشركة أ ـ تلتزم الشركة باألعمال والتصرفات اليت جيريها جملس اإلدارة إذا كانت مما يدخل يف ): ١٤٤(مادة 
  ولو جاوزت القيود املقررة على سلطة الس يف نظام الشركة مامل تثبت الشركة أن الغري الذي تعاقد                

 . مع جملس اإلدارة كان يعلم وقت إجراء التصرف بالقيود املذكورة
  تلتـزم وتـسأل الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن األعمال غري املشروعة املخالفة لنظام                -ب

 . الشركة اليت تقع من أعضاء الس يف إدارة أعمال الشركة
ـ ): ١٤٥(مادة  جيب على كل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة وعلى كل مدير هلا أن يقدم إىل جملس اإلدارة  أ 

يف أول اجتماع له بعد تعيينه إقراراً مبا ميلكه من أسهم الشركة وأسناد القروض اليت أصدرا بامسه أو                  
سم زوجه أو أوالده القصر وكذلك بكل تغيري يف هذه الصكوك ويشتمل هذا اإلقرار على تاريخ كل        با

  عملـية على حده وعدد األسهم أو أسناد القروض اليت تناوهلا وسعر الشراء أو البيع ويعترب معزوالً                
 . حبكم القانون كل من خيالف حكم هذه الفقرة

ما ميلكه كل عضو من أعضاء جملس إدارا وكل مدير هلا بامسه             تثبت فيه      تعـد الشركة سجالً خاصاً     -ب
 . أو باسم زوجه أو أوالده القصر من أسهم الشركة وأسنادها وكل تغيري يرد على هذه امللكية
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أ ـ ال جيوز بغري موافقة اجلمعية العامة إبرام أي عقد أو القيام بأي عمل يكون ألحد أعضاء جملس إدارة  ): ١٤٦(مادة
ملـسامهة أو أحد مديريها مصلحة شخصية فيه ويستثىن من ذلك األعمال والعقود اليت تتم               شـركة ا  

 . بطريق املناقصات العامة إذا كان عضو جملس اإلدارة أو املدير هو صاحب العرض األنسب
 جيب على عضو جملس اإلدارة أو املدير أن يبلغ الس مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود                  -ب

 تتم حلساب الشركة وأن يثبت هذا التبليغ يف حمضر اجللسة ، وال جيوز له االشتراك يف التصويت                الـيت 
 . اخلاص بالقرار الصادر يف شأن األعمال أو العقود املذكورة

 علـى رئيس جملس اإلدارة تبليغ اجلمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود اليت يكون فيها ألحد                 -ج
 بتقرير من    دارة أو مديرها مصلحة شخصية ، وجيب أن يكون هذا التبليغ مصحوباً           أعـضاء جملس اإل   
 . مراقب احلسابات

أ ـ ال جيوز بغري ترخيص خاص من اجلمعية العامة لعضو جملس إدارة شركة املسامهة أو ملديرها أن يشترك  ):١٤٧(مادة
ه يف أحد فروع النشاط الذي      يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلسابه أو حلساب غري             

تـزاولـه الشركة ، وإالّ كان هلا أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص                 
 . كأا أجريت حلساا

 يذيعوا إىل املسامهني بصفتهم الفردية أو إىل الغري ما وقفوا عليه من         ال جيـوز ألعضاء جملس اإلدارة أن       -ب
 .  حق عليهم العزل مع إلزامهم بالتعويض أسرار الشركة بسبب مباشرم إلدارا وإال

 من أي نوع كان ألعضاء جملس إدارا أو أن تضمن   نقدياً أ ـ ال جيوز للشركة املسامهة أن تقدم قرضاً ): ١٤٨(مادة
 . قروض يعقدها أحد األعضاء مع الغريأي 

 يـستثىن من احلكم الوارد بالفقرة السابقة املصارف وغريها من شركات االئتمان فيجوز هلا يف حدود                 -ب
األعمال الداخلة ضمن غرضها وباألوضاع والشروط اليت تتبعها بالنسبة إىل مجهور العمالء أن تقرض              

 .  أو تضمنه يف القروض اليت يعقدها مع الغري اداًأحد أعضاء جملس إدارا أو تفتح له اعتم
ـ ): ١٤٩(مادة  عن نشاط   يعد جملس اإلدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر وتقريرا أ 

الشركة خالل السنة املالية املنتهية ومركزها املايل يف هذه السنة والطريقة اليت يقترحها لتوزيع األرباح               
فية الـناجتة عـنها وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة بشهر على األقل ، وجيب أن تكون امليزانية            الـصا 

وحـساب األربـاح واخلـسائر وغريها من حسابات الشركة واضحة ومطابقة لألحكام اليت حتددها               
 . الالئحة التنفيذية هلذا القانون

 . سائر وتقرير جملس اإلدارة يوقع رئيس جملس اإلدارة امليزانية وحساب األرباح واخل-ب

ـ ): ١٥٠(مـادة   جيـب على رئيس جملس اإلدارة أن ينشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر وخالصة وافية من   أ 
تقريـره والنص الكامل لتقرير مراقب احلسابات يف صحيفة يومية رمسية تصدر باللغة العربية يف مركز                

 .  على األقل عامة خبمسة عشر يوماًالشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية ال

 إذا كانت أسهم الشركة امسية جاز االكتفاء بإرسال نسخة من الوثائق املبينة يف الفقرة األوىل إىل كل                  -ب
 .  على األقل مساهم بطريق الربيد املسجل قبل انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً
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ت تصرف املسامهني الطالعهم اخلاص قبل انعقاد اجلمعية العامة اليت           حت  على جملس اإلدارة أن يضع سنويا     ): ١٥١(مادة
 : على األقل بياناً يوقعه رئيس الس ويشتمل على ما يأيت تدعى للنظر يف تقرير الس خبمسة عشر يوماً

 هلا   كان سبب استحقاقه    املبالغ اليت قبضها خالل السنة املالية كل عضو يف جملس اإلدارة على أيا                - أ 
 . واملزايا العينية اليت يتمتع ا

املبالغ املقترح صرفها ألعضاء جملس اإلدارة احلاليني أو السابقني بصفة معاش تقاعد أو تعويض عن                   - ب 
 . انتهاء اخلدمة

 .  يف الدعاية مع التفصيالت اخلاصة بكل مبلغ املبالغ اليت أُنفقت فعالً - ج

 . ن فيها ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصيةاألعمال والعقود اليت يكو   - د


 . التربعات مع بيان مسوغات كل تربع   - 

 أعضاء جملس اإلدارة مسؤولون قبل الشركة وجتاه املسامهني إذا أساءوا تدبري شئوا أو خالفوا األحكام                 ):١٥٢(مادة
 .  ذلك يعترب كأن مل يكناملنصوص عليها يف هذا القانون أو يف نظام الشركة وكل شرط يقضي بغري

أ ـ تقع املسؤولية على مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا نشأ اخلطأ عن قرار صدر بإمجاع آراء األعضاء ،  ): ١٥٣(مـادة 
أما القرارات الصادرة باألغلبية فال يسأل عنها األعضاء املعارضون بشرط أن يثبتوا اعتراضهم صراحة              

 لإلعفاء من     عن حضور اجللسة اليت صدر فيها القرار سبباً        يف حمـضر اجللـسة ، وال يعتـرب الغياب         
 .  إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته االعتراض عليه املسؤولية إال

 إذا اشـترك أكثـر من عضو واحد يف اخلطأ كانوا مسؤولني قبل الشركة بالتضامن وتوزع املسؤولية                  -ب
 . منهم يف اخلطأ املشتركبينهم بقدر نصيب كل 

 .  يسأل أعضاء جملس اإلدارة عن تعويض الضرر الذي يلحق املساهم أو الغري بسبب أخطائهم  ):١٥٤(مادة

 :  ا�AF(�" ا�(�	" ا�(�د)"-

ـ ): ١٥٥(مـادة     تنعقد اجلمعية العامة العادية للمسامهني بدعوة من رئيس جملس اإلدارة يف الزمان واملكان اللذين أ 
ـ  نهما نظام الشركة وجيب أن تنعقد اجلمعية مرة على األقل يف السنة خالل الشهور األربعة التالية                يعي

 . لنهاية السنة املالية للشركة ولس اإلدارة أن يقرر دعوة اجلمعية كلما دعت الضرورة إىل ذلك

ب إليه ذلك مراقب     علـى جملـس اإلدارة أن يقـرر دعوة اجلمعية العامة العادية إىل االنعقاد إذا طل                -ب
من رأس مال الشركة بشرط أن يكون لديهم أسباب         %) ١٠(احلـسابات أو عدد من املسامهني ميثل        

 . جدية تربر الطلب
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 جيـوز للوزارة أن تدعو اجلمعية العامة العادية إىل االنعقاد إذا مضى شهر على املوعد احملدد النعقادها                  -ج
من %) ١٠(ها احملاسب القانوين أو عدد من املسامهني ميثل         دون أن تدعى إىل االنعقاد أو إذا طلب من        

 . رأس املال بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تربر الطلب

 .  يف مجيع األحوال تكون مصاريف الدعوة على الشركة-د

 لصحة  يف اجلمعية العامة مبا اليقل عن العدد الواجب توافره أ ـ جيـب أن يكون جملس اإلدارة ممثالً  ): ١٥٦(مـادة 
 . انعقاده

   إذا مل ميـثل جملـس اإلدارة على النحو املبني يف الفقرة األوىل فال يكون اجتماع اجلمعية العامة باطالً             -ب
 . وإمنا يعترب عضو جملس اإلدارة الذي ختلف عن حضور االجتماع بغري عذر تقبله اجلمعية مستقيالً 

كثر حلضور اجلمعية العامة للمسامهني دون أن يكون هلؤالء أ ـ للـوزارة احلق يف إرسال مندوب أو ا  ): ١٥٧(مـادة  
املـندوبني حق االشتراك يف املداوالت أو التصويت ، وعليهم تسجيل وقائع االجتماع يف حمضر خاص           
يتلـى علـى املكلفني بتحرير حمضر اجللسة إلبداء مالحظام عليه كتابة وجيب إثبات حضور مندويب                

 . ية العامةالوزارة يف حمضر جلسة اجلمع

 جيـوز ملـندويب الـوزارة االعتراض على قرار اجلمعية إذا مل يستكمل اإلجراءات القانونية أو خالف                  -ب
 . القانون

 من تاريخ االعتراض      جيـوز الطعـن يف اعتراض مندوب الوزارة لدى الوزير خالل مخسة عشر يوماً              -ج
 . جوء إىل القضاء وللمتضرر حق الل ويكون قرار الوزير يف هذا الطعن قطعياً

 . أ ـ لكل مساهم حق حضور اجلمعية العامة للمسامهني): ١٥٨(مادة

   وان يكون التوكيل خاصا      جيـوز التوكيل يف حضور اجلمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مسامهاً            -ب
 .  بالكتابة وال جيوز للمساهم أن ينيب عنه أعضاء جملس اإلدارة يف حضور اجلمعية العامة وثابتاً

من أسهم  %) ٥( يف مجيع األحوال ال جيوز أن يزيد عدد األسهم اليت حيوزها الوكيل ذه الصفة على                 -ج
 . رأس مال الشركة

 عن الغري عدد      أو نائباً    فيما عدا األشخاص االعتبارية ال جيوز أن يكون ألحد املسامهني بوصفه أصيالً            -د
رة لألسهم املمثلة يف االجتماع مامل ينص نظام        من عدد األصوات املقر   %) ٢٠(مـن األصوات جياوز     
 . الشركة على نسبة أقل

 يعتـرب حضور ويل أو وصي املساهم يف الشركة أو ممثل الشخص االعتباري املساهم فيها مبثابة حضور                  -ه
قانـوين للمساهم األصلي إلجتماع اجلمعية العمومية ولو كان ذلك الويل أو الوصي أو ممثل الشخص                

 . غري مساهم بالشركةاالعتباري 
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أ ـ تعلن دعوة املسامهني للجمعية العامة يف صحيفة يومية رمسية واحدة على األقل وجيب أن يتم اإلعالن  ): ١٥٩(مادة
 على األقل ، ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف        قـبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة عشر يوماً       

 .  جلميع املسامهنيامليعاد املذكور خبطابات مسجلة ترسل

 .  جيب أن يشتمل إعالن الدعوة على جدول األعمال-ب

 .  ترسل صورة من أوراق الدعوة إىل الوزارة قبل موعد اجتماع اجلمعية بعشرة أيام على األقل-ج

 :يعد جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة ويشتمل هذا اجلدول بوجه خاص على ما يلى ): ١٦٠(مادة

 . اع تقرير جملس اإلدارة وتقرير مراقب احلسابات والتصديق عليهمامس   -١

النظـر يف ميـزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر والتصديق عليهما بعد مساع تقرير مراقب                  -٢
 . احلسابات

انـتخاب أعضاء جملس اإلدارة املمثلني للمسامهني وتعيني مراجعي احلسابات وحتديد األجر الذي               -٣
 .  يف النظام األساسي  هلم خالل السنة املالية املقبلة مامل يكن حمدداًمينح

 . النظر يف مقترحات جملس اإلدارة بشأن األرباح واختاذ القرار الالزم بشأا   -٤
 . الترخيص لس اإلدارة مبنح التربعات   -٥
 . النظر يف عزل أعضاء جملس اإلدارة عند االقتضاء   -٦
 أعضاء جملس اإلدارة ومراقب احلسابات من املسؤولية أو تقرير رفع دعوى املسؤولية             إبـراء ذمة     -٧

 . عليهم حبسب األحوال
 إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس مال الشركة  أ ـ ال يكـون انعقاد اجلمعية العامة صحيحاً إالّ  ): ١٦١(مـادة 

  فر احلد األدىن يف االجتماع األول     علـى األقـل مامل ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا مل يتوا             
 التالية لالجتماع األول ، وجيب       وجب دعوة اجلمعية العامة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً          

أن ميـثل يف االجتماع الثاين ربع رأس مال الشركة ، فإذا مل يتوفر هذا احلد يف االجتماع الثاين وجب                    
 التالية لالجتماع الثاين ، ويعترب        خالل مخسة عشر يوماً     لثدعـوة اجلمعـية العامـة إىل اجتماع ثا        

 .  كان عدد األسهم املمثلة فيه  أياً االجتماع الثالث صحيحا
 .  لألسهم املمثلة يف االجتماع  تصدر قرارات اجلمعية العامة باألغلبية املطلقة-ب

 نائبه أو من يعينه جملس اإلدارة لذلك وتعني أ ـ يـتوىل رئاسة اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو  ): ١٦٢(مـادة 
 . اجلمعية من املسامهني من يتوىل أمانة السر ومجع األصوات

 إذا كانـت اجلمعية تبحث يف أمر يتعلق برئيس االجتماع وجب أن ختتار اجلمعية من بني املسامهني من                  -ب
 . يتوىل الرئاسة

ـ ): ١٦٣(مـادة   تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بأسبوع على األقل سجل تسجل  يفتح يف مركز الشركة الرئيسي قبل أ 
فـيه أمسـاء املسامهني الراغبني يف االشتراك باجلمعية العامة وعدد األسهم اليت حيملها املساهم أصالة                
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ووكالـة ويعطـى بطاقة يذكر فيها عدد األصوات اليت يستحقها وذلك بإشراف وتوقيع أحد أعضاء                
 . ة السجملس اإلدارة على مسؤولي

 لكـل مـساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة واستجواب أعضاء                -ب
جملس اإلدارة واملراقبني بشأا ، ولـه أن يقــدم ما يشاء من األسئلة قبل انعقاد اجلمعية خبمسة أيام                 

 أو توجيه األسئلة يعترب     علـى األقل وكل شرط يف النظام يقضي حبرمان املساهم من حق االستجواب            
  .  باطالً

 يـرد جملس اإلدارة على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة أو أية هيئة أخرى أو                   -ج
املـصلحة العامـة للضرر ، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري كاف احتكم إىل اجلمعية العامة                   

 . ويكون قرارها واجب التنفيذ
 . اهم عدد من األصوات يف اجلمعية العامة يساوي عدد أسهمه لكل مس-د

حيـرر حمـضر خبالصة وافية ملناقشات اجلمعية العامة وبكل ما حيدث أثناء االجتماع مبا يف ذلك أمساء                  ): ١٦٤(مـادة 
املـسامهني احلاضـرين والقرارات اليت اختذت يف اجلمعية وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها                

 . ال اليت يطلب املسامهون إثباا يف احملضرواألقو
ـ ): ١٦٥(مادة  تدون حماضر اجتماع اجلمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة يف دفتر خاص ويوقع كل حمضر  أ 

مدون يف الدفتر رئيس اجلمعية وأمني سرها وجامع األصوات ومراقب احلسابات ويكون املوقعون على              
 . صحة البيانات الواردة احماضر االجتماع مسؤولني عن 

 ميـسك جـدول حضور يسجل فيه أمساء أعضاء اجلمعية العامة وعدد األصوات اليت ميلكوا أصالة                 -ب
 . ووكالة وتوقيعام وحيفظ مع حمضر االجتماع لدى الشركة

التصويت بطريق  يكـون التصويت يف اجلمعية العامة بالطريقة اليت يعينها نظام الشركة وجيب أن يكون               ): ١٦٦(مـادة 
االقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو بعزهلم أو إقامة دعوى املسؤولية                

 . من املسامهني على األقل%) ١٠(عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس جملس اإلدارة أو 

جلمعية العامة اخلاصة بإبراء ذمتهم      ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشتراك يف التصويت على قرارات ا            ):١٦٧(مـادة 
 . من املسؤولية عن إدارم

أ ـ ختـتص اجلمعـية العامة العادية بالنظر يف مجيع املسائل املتعلقة بالشركة عدا ما حيتفظ به القانون    ): ١٦٨(مـادة 
 . للجمعية العامة غري العادية

 جدول األعمال ومع ذلك تكون للجمعية        ال جيـوز للجمعية العامة املداولة يف غري املسائل املدرجة يف           -ب
 . حق املداولة يف الوقائع اخلطرية اليت تتكشف أثناء االجتماع

من رأس املال إدراج مسائل معينة يف جدول األعمال وجب          %) ٥( إذا طلب عدد من املسامهني ميثل        -ج
ملسائل بعد التحقق من   على جملس اإلدارة إجابة الطلب وإالّ كان من حق اجلمعية أن تقرر مناقشة هذه ا              

 . توافر النصاب املذكور
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 .  جيب على جملس اإلدارة إعطاء املساهم صورة من حمضر اجللسة إذا طلب ذلك ) :١٦٩(مادة

 ألحكام القانون ونظام الشركة ملزمة جلميع  أ ـ تعتـرب القرارات اليت تصدر من اجلمعية العامة وفقاً  ): ١٧٠(مـادة 
رين االجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبني أو كانوا موافقني            املسامهني سواًء كانوا حاض   

 . عليها أو خمالفني هلا

 .  على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة-ب

 كل قرار يصدر من اجلمعية العامة باملخالفة  أ ـ مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية يعترب باطالً ): ١٧١(مـادة 
 . قانون أو نظام الشركةألحكام ال

 جيـوز إبطال كل قرار يصدر ملصلحة فئة معينة من املسامهني أو لإلضرار ا جللب نفع خاص ألعضاء                   -ب
  جملـس اإلدارة أو لغريهم دون اعتبار ملصلحة الشركة ، ويف هذه احلالة ال جيوز أن يطلب البطالن إالّ               

 . لسة أو الذين تغيبوا عن احلضور بسبب مقبولاملسامهون الذين اعترضوا على القرار يف حمضر اجل

 يتـرتب على احلكم بالبطالن اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع املسامهني وعلى جملس اإلدارة                  -ج
 . نشر احلكم بالبطالن يف إحدى الصحف اليومية الرمسية

 رفع الدعوى وقف تنفيذ      تـسقط دعـوى البطالن مبضي سنة من تاريخ صدور القرار وال يترتب على              -د
 . القرار مامل تأمر احملكمة بغري ذلك

 : ا�AF(�" ا�(�	" [�� ا�(�د)" - ٣

أ ـ ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة وباندماج الشركة يف شركة أو مؤسسة أخرى  ): ١٧٢(مادة
 . أو حلها قبل انتهاء مدا أو متديد مدا

من هذا القانون جيوز للجمعية العامة غري العادية إدخال ما تراه من            ) ١١١(املادة مـع مراعاة أحكام      -ب
 :تعديالت على نظام الشركة عدا 

 . التعديالت اليت يكون من شأا زيادة أعباء املسامهني املالية                        -١

 . تعديل الغرض األساسي للشركة                        -٢

 . نقل موطن الشركة املؤسسة يف اجلمهورية إىل بلد أجنيب                        -٣

 .  كل شرط يف نظام الشركة يقضي بغري األحكام املذكورة يف هذه املادة يعترب كأن مل يكن-ج

 :ا يأيتتسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة باجلمعية العامة العادية مع مراعاة م): ١٧٣(مادة 
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 على دعوة من جملس اإلدارة وعلى الس توجيه هذه           ال جتتمع اجلمعية العامة غري العادية إالَّ بناءً         -١
من رأس املال ألسباب جدية وجيب أن       %) ٢٥(الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من املسامهني ميثل          

ذاكرة يف موضوعات مل يرد     تذكـر مواد جدول األعمال يف الدعوة املوجهة للمسامهني وال جيوز امل           
 من تقدمي الطلب جاز    ذكرها يف الدعوة ، وإذا مل يقم الس بدعوة اجلمعية خالل مخسة عشر يوماً             

 . للطالبني أن يتقدموا إىل الوزارة بطلب لتوجيه الدعوة ، وللوزارة أن تدعو اجلمعية لالنعقاد

 إذا حضره مسامهون ميثلون ثلثي رأس         إالّ  ال يكـون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً          -٢
املـال علـى األقل مامل ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا مل يتوافر احلد األدىن يف االجتماع                   

 التالية ملوعد االجتماع األول ،       األول وجـب دعوة اجلمعية إىل اجتماع ثان خالل الثالثني يوماً          
 . ضره عدد من املسامهني ميثل ثلث رأس املال على األقل إذا ح ويعترب االجتماع الثاين صحيحا

تـصدر قـرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع إالَّ إذا كان                   -٣
القرار يتعلق بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو إطالة مدة الشركة أو حل الشركة قبل امليعاد املعني يف                  

 إالَّ إذا صدر بأغلبية      ماج الشركة يف شركة أو هيئة أخرى فال يكون القرار صحيحا          الـنظام أو إد   
 . ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع

 . للجمعية العامة غري العادية أن تصدر قرارات من صالحيات اجلمعية العامة العادية   -٤

I	�.�ء اEF�ا 

 �B 	�ا_^ ا��=��Wت

 . ركة املسامهة مراقب حسابات واحد أو أكثر بشرط أالَّ يزيد عددهم على ثالثةأ ـ يكون للش): ١٧٤(مادة 

 يعـني مراقب احلسابات ملدة سنه إىل ثالث سنوات قابلة للتجديد من جدول احملاسبني القانونيني الذي               -ب
 . تضعه الوزارة

 . ة العامة يكون تعيني مراقب احلسابات وجتديد تعيينه وتقدير مكافآته بقرار من اجلمعي-ج

  أ ـ إذا شغر مركز أحد مراقيب احلسابات وجب على رئيس جملس اإلدارة أن خيطر اجلمعية العامة فورا ): ١٧٥(مادة 
 . لتعيني من حيل حمله

 ال جيوز اجلمع بني عمل املراقب واالشتراك يف تـأسيس الشركة أو عضوية جملس إدارا أو القيام بأي        -ب
 ألحد    على سبيل االستشارة ، كما ال جيوز أن يكون املراقب شريكا           عمـل فـين أو إداري ـا ولو        

 .  لدية أو من أقربائه إىل الدرجة الرابعة مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء جملس إدارا أو موظفا

 يعتـرب بـاطال كـل عمل خمالف ألحكام هذه املادة ويلزم املخالف بإعادة مجيع املبالغ اليت قبضها من                    -ج
 . انتها ويتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة املخالفةالشركة خلز
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 مبا ميلكه من  أ ـ على مراقب احلسابات أن يقدم إىل جملس اإلدارة يف أول اجتماع له بعد تعيينه إقراراً ): ١٧٦(مادة 
أسـهم الشركة أو سندات القرض اليت أصدرا بامسه أو باسم زوجه أو أوالده القصر وكذلك بكل                 

ري يف هذه الصكوك ويشتمل هذا اإلقرار على تاريخ كل عملية على حده وعدد األسهم وسندات                تغي
 حبكم القانون كل مراقب خيالف هذه        القـرض الـيت تناولتها وسعر الشراء أو البيع ، ويعترب معزوال           

 . الفقرة

ـ   زوجه أو أوالده  تثبت فيه ما ميلكه كل مراقب حسابات بامسه أو باسم  خاصا  تعد الشركة سجال ب 
 . القصر من أسهم الشركة وسنداا وكل تغيري يرد على هذه امللكية 

أ ـ ملراقب احلسابات يف كل وقت االطالع على مجيع دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلك من الوثائق  ): ١٧٧(مـادة  
 من ويف طلـب البـيانات واإليـضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها ، ولـه كذلك أن يتحقق              

 . موجودات الشركة والتزاماا ، وعلى رئيس جملس اإلدارة أن ميكن املراقب من كل ذلك

 علـى املراقب يف حالة االمتناع عن متكينه من أداء عمله املنصوص عليه يف الفقرة السابقة إثبات ذلك             -ب
ليه أن يرسل إىل    يف تقريـر يقـدم إىل جملس اإلدارة ، فإذا مل يقم الس بتيسري عمل املراقب وجب ع                 

 . الوزارة صورة من التقرير وأن يعرضه على اجلمعية العامة

أ ـ علـى جملس اإلدارة أن يسلم مراقب احلسابات صورة من اإلخطارات والبيانات اليت يرسلها إىل   ): ١٧٨(مـادة  
  .املسامهني املدعوين حلضور اجلمعية العامة وذلك قبل تاريخ االجتماع بعشرة أيام على األقل

ب ـ علـى املـراقب يف اجلمعية العامة أن يتأكد من صحة اإلجراءات اليت اتبعت يف الدعوة لالجتماع،    
 . وعليه أن يديل يف االجتماع برأيه يف كل ما يتعلق بعمله

ج ـ إذا مل حيـضر املراقب فال يكون االجتماع باطالً وإمنا يعترب املراقب الذي ختلف عن حضور االجتماع   
 . ول تقره اجلمعية مستقيال بغري عذر مقب

 يشتمل على البيانات اليت حتددها الالئحة  أ ـ يقدم مراقب احلسابات إىل اجلمعية العامة والوزارة تقريرا ): ١٧٩(مادة 
 . التنفيذية هلذا القانون

 علـى املـراقب أن يبني يف التقرير الوضع املايل للشركة ودرجة وضوحها يف حساباا وما إذا كانت                   -ب
فاتـرها مـنظمة بصورة أصولية واقتراحه باملصادقة على امليزانية السنوية واحلسابات اخلتامية بصورة              د

مطلقة أو مع التحفظ أو بإعادا إىل جملس اإلدارة ، كما جيب أن يبني موقف جملس اإلدارة فيما يتعلق                   
تقرير ما يتكشف له من     بتمكيـنه مـن احلصول على البيانات واملعلومات اليت طلبها ، وان يثبت يف ال              

 . خمالفات ألحكام القانون أو نظام الشركة
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 يتلـى تقريـر مـراقب احلسابات يف اجلمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب                  -ج
إيـضاحات بـشأن الوقائع الواردة فيه ، وإذا قررت اجلمعية العامة املصادقة على تقرير جملس اإلدارة                 

 . اقب احلسابات كان قرارها باطالً دون مساع تقرير مر

 إذا تعـدد مراقبوا احلسابات ومل يتفقوا على التقرير املنصوص عليه يف املادة السابقة وجب أن يعد كل                )١٨٠(مـادة   
 . منهم تقريرا مستقال وتتلى التقارير كلها يف اجلمعية العامة

 يف األحوال املبينة يف القانون أو يف نظام الشركة وجب أ ـ إذا أغفل جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة ): ١٨١(مادة 
 . على مراقب احلسابات توجيه هذه الدعوة

ب ـ جيوز ملراقيب احلسابات دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد كلما دعت الضرورة القصوى إىل ذلك ويف هذه  
جلمعية يف احلالة املذكورة    احلالة يضع املراقب جدول األعمال ويتوىل نشره ، وإذا أمهل املراقب دعوة ا            

 . فيكون للوزارة أن تقوم ا على نفقة الشركة

ال جيـوز ملراقب احلسابات أن يذيع إىل املسامهني يف غري اجلمعية العامة أو إىل غريهم ما وقف عليه من       ): ١٨٢(مـادة   
 . أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإالَّ حق عليه العزل مع إلزامه بالتعويض

 قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب األخطاء  أ ـ يكون مراقب احلسابات مسؤوال ): ١٨٣(مـادة  
الـيت تقـع منه يف تنفيذ عمله ، وإذا تعدد املراقبون املشتركون يف اخلطأ كانوا مسؤولني قبل الشركة                   

 . بالتضامن

 سنه من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة ب ـ تسقط دعوى املسؤولية املدنية املذكورة يف الفقرة السابقة مبضي 
الـيت تلـي فـيها تقرير املراقب وإذا كان الفعل املنسوب إىل املراقب يكون جرمية فال تسقط دعوى                   

 . املسؤولية إالَّ بسقوط الدعوى العامة

 . ج ـ يسأل املراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق املساهم أو الغري بسبب خطأه

 ا�EFء ا�=�دس
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أ ـ تراقب الوزارة الشركات املسامهة للتحقق من قيامها بتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف القانون ويف  ): ١٨٤(مادة 
 . نظام الشركة

ب ـ للوزارة يف أي وقت من أوقات الدوام الرمسي إجراء تفتيش على الشركة وفحص حساباا ودفاترها  
ئق وسائر أعماهلا وطلب إيضاحات أو بيانات من جملس اإلدارة ، كما هلا             وسجالا وغري ذلك من الوثا    

 . أن تكلف يف كل وقت مراقب احلسابات للقيام ذه املهمة وتقدمي تقرير بذلك هلا
 .  ألحكام هذا القانون ج ـ على الوزارة تبليغ اجلهة القضائية املختصة بكل فعل يعترب جرمية وفقاً
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ئيس جملس اإلدارة أن يرسل إىل الوزارة خالل الشهر األول من بدء كل سنة مالية صورة من أ ـ على ر ): ١٨٥(مادة 
 :الوثائق اآلتية

 . قائمة بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وجنسيام وسنهم   -١

 . الئحة تنظيم العمل يف جملس اإلدارة   -٢

مسهم أو باسم أزواجهم أو أوالدهم البـيان اخلاص مبا ميلكه أعضاء جملس اإلدارة ومدير الشركة با      -٣
 . القصر من أسهم الشركة وسنداا

إسم مراقب احلسابات ومكافآته والبيان اخلاص مبا ميلكه بامسه أو باسم زوجه أو أوالده القصر من                   -٤
 . أسهم الشركة وسنداا

ـ  ب األرباح واخلسائر  وحسا  جيب على رئيس جملس اإلدارة أن يرسل إىل الوزارة صورة من امليزانية ب 
من هذا القانون   ) ١٥٢(وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراقب احلسابات والبيان املنصوص عليه يف املادة          

 . ، وذلك مبجرد إعداد هذه الوثائق

ج ـ كل تغيري يطرأ خالل السنة املالية على البيانات الواردة بالوثائق املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني  
 . بلغ إىل الوزارة فورا جيب أن ي

على رئيس جملس اإلدارة أن يرسل إىل الوزارة صورة من حماضر اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعيات               ): ١٨٦(مـادة   
 .  من انتهاء كل اجتماع العامة والقرارات اليت أختذت يف هذه اإلجتماعات وذلك خالل مخسة عشر يوماً

ع لدى اجلهة اإلدارية املختصة على الوثائق والسجالت واحملاضر أ ـ لكـل ذي مصلحة طلب االطال  ):١٨٧(مـادة  
 .  عليها من هذه اجلهة والتقارير املتعلقة بالشركة واحلصول على بيانات منها مصدقا

ب ـ للجهـة املذكـورة أن ترفض الطلب املشار إليه يف الفقرة السابقة إذا كان من شأن إذاعة البيانات    
 . ركة أو بأية هيئة أخرى أو املصلحة العامةاملطلوبة إحلاق الضرر بالش

 . ج ـ تعني الالئحة التنفيذية هلذا القانون رسوم اإلطالع واحلصول على البيانات

من ) ١٥٦( عن األحوال املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة  جيوز للجهة اإلدارية املختصة فضال   ):١٨٨(مـادة   
امة لإلنعقاد إذا تبني هلا ضرورة ذلك لوقوع خمالفات للقانون أو لنظام            هـذا القانون أن تدعو اجلمعية الع      

 . الشركة أو خلل يف إدارا

VW�=�ء اEF�ا 
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 . تكون للشركة سنة مالية حيددها نظامها): ١٨٩(مادة 
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  تكون إحتياطياً قانونياًمن األرباح الصافية ل%) ١٠(أ ـ علـى جملس اإلدارة أن جينب يف كل سنة   ): ١٩٠(مـادة  
 . وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة وقف جتنيب هذا االحتياطي إذا بلغ نصف رأس املال

ب ـ يـستخدم االحتياطي القانوين يف تغطية خسائر الشركة وشراء آالت جديدة ويف زيادة رأس املال   
توزيع القدر الزائد على    وإذا جـاوز هذا االحتياطي نصف رأس املال جاز للجمعية العامة إن تقرر              

املـسامهني وذلك يف السنوات اليت ال حتقق الشركة فيها من األرباح الصافية ما يكفي ألداء النسبة                 
 . من رأس املال%) ٥(املقررة هلم يف نظام الشركة على أن ال تزيد هذه النسبة على 

 . التالية بذلكج ـ جيب أن يعاد إىل االحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح أرباح السنني 
د ـ جيـوز أن يـنص نظام الشركة على جتنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي    
اختياري خيصص لألغراض املنصوص عليها يف النظام ، وال جيوز استخدام هذا االحتياطي يف غري ما                

  الحتياطي النظامي خمصصا  خـصص لـه إالَّ بقـرار من اجلمعية العامة غري العادية ، فإذا مل يكن ا                
 على إقتراح جملس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود           ألغراض معينة جاز للجمعية العامة العادية بناءً      

 . بالنفع على الشركة
  جيـرى توزيع األرباح املتحققة للشركة بقرار من اجلمعية العامة بناًء على إقتراح جملس اإلدارة وفقاً               ): ١٩١(مـادة   

 :تايل للترتيب ال
تفـرز من األرباح املتحققة االلتزامات املترتبة على الشركة مبوجب قانون وأنظمة العمل كما تفرز                 -١

 . منها الضرائب املستحقة على الشركة لتأمني دفع هذه اللتزامات يف مواعيدها
انوين تفـرز مـن األربـاح النـسبة املقررة إلستهالك رأس املال ومبالغ االحتياطي اإلجباري الق                 -٢

واإلحتياطـي النظامي االختياري ضمن حدود النسب املقررة يف هذا القانون والنظام الستعماهلا يف              
 . األغراض املخصصة هلا

 . تقرر اجلمعية العامة املكافآت املخصصة ألعضاء جملس اإلدارة ومفتشي احلسابات   -٣
 . توزع األرباح الباقية على املسامهني بنسبة أسهمهم   -٤

 .  يستحق املساهم حصته يف األرباح مبجرد صدور قرار اجلمعية العامة بتوزيعها أ ـ): ١٩٢ (مادة
ب ـ على جملس اإلدارة أن يقوم بتنفيذ قرار اجلمعية العامة بتوزيع األرباح على املسامهني خالل شهرين  

 . على األكثر من تاريخ صدور القرار مامل ينص نظام الشركة على مدة أقل
أ ـ إذا بلغت اخلسائر نصف رأس املال دون أن تغطى من االحتياطي وجب على جملس اإلدارة أن يبادر  ): ١٩٣(مادة 

 . إىل دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف حل الشركة
   إذا مل يقـم جملس اإلدارة بتوجيه هذه الدعوة أو مل يتوافر النصاب القانوين لصحة االجتماع وفقاً                 -ب

مـن هذا القانون أو رفضت اجلمعية العامة غري العادية حل الشركة جاز للوزارة              ) ١٧٤(للمـادة   
 . ولكل مساهم أن يرفع دعوى بطلب احلكم حبل الشركة

ج ـ إذا قضت احملكمة برفض طلب احلل وجب على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية إىل  
 . تقرر ختفيض رأس املال أو عدم ختفيضهاالنعقاد خالل شهر من تاريخ احلكم النهائي ل
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ـ ): ١٩٤(مـادة    ال تكـون قرارات اجلمعية العامة غري العادية املتعلقة بتعديل نظام الشركة أو حبلها أو اندماجها   أ 
 . بشركة أخرى نافذة إالَّ إذا أقرها الوزير 
 به حمضر جلسة اجلمعية العامة غري العادية  ى التعديل مرفقاب ـ يقـدم جملس اإلدارة طلب املوافقة عل  

الـيت اختذ فيها قرار التعديل ومجيع األوراق واملستندات املتعلقة به إىل الوزارة خالل مخسة أيام من                 
 . تاريخ صدور القرار املذكور

. اق إىل الوزارة  من تاريخ إعادة األور ج ـ يـصدر الوزير قراره بشأن التعديل خالل مخسة عشر يوماً  
 . ويعترب يف حكم قرار بالقبول انقضاء هذا امليعاد دون البت يف الطلب

 به قرار اجلمعية العامة      ينـشر على نفقة الشركة قرار الوزير باملوافقة على تعديل نظام الشركة مرفقا            ): ١٩٥(مـادة   
 . بالتعديل يف اجلريدة الرمسية

 .  ألحكام القانون هر تعديل نظام الشركة يف السجل التجاري وفقاًأ ـ يقوم جملس اإلدارة بش): ١٩٦(مادة 
 .  وللغري وحده التمسك ذا البطالن ب ـ إذا مل يشهر التعديل يف السجل التجاري كان باطال

 . ج ـ يزول البطالن إذا مت الشهر قبل طلب احلكم به

 ـ : ز)�دة رأس ا��Aل - ١

 .  العامة غري العادية زيادة رأس املال إالَّ بعد أداء رأس املال األصلي بأكملهال جيوز أن تقرر اجلمعية): ١٩٧(مادة 

جيب أن حيدد قرار اجلمعية العامة غري العادية الطريقة اليت تتبع يف زيادة رأس املال ومقدار هذه الزيادة                  ): ١٩٨(مـادة   
 . وسعر إصدار األسهم اجلديدة وال جيوز ختويل جملس اإلدارة هذه السلطات

من ) ١٠٣(ال تسرى على األسهم اجلديدة اليت تصدر عند زيادة رأس املال األحكام املذكورة يف املادة ): ١٩٩(مـادة   
 . هذا القانون

تكون القيمة االمسية لألسهم اجلديدة معادلة للقيمة االمسية لألسهم األصلية وجيوز للجمعية العامة غري              ): ٢٠٠(مـادة   
 إصدار إىل القيمة االمسية للسهم وان حتدد مقدارها وتضاف هذه العالوة إىل             العادية أن تقرر إضافة عالوة    

 . االحتياطي القانوين ولو بلغ نصف رأس املال

ـ ):٢٠١(مادة   يكون للمسامهني األصليني حق األولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة وكل شرط على خالف ذلك  أ 
 . يعترب كأن مل يكن

الصحف اليومية الرمسية يتضمن إعالن املسامهني بأولويام يف االكتتاب ب ـ ينـشر بـيان يف إحـدى     
وتـاريخ إفتتاحه وتاريخ إقفاله وسعر األسهم اجلديدة وجيوز باإلضافة إىل ذلك إخطار املسامهني ذا               

 . البيان خبطابات مسجلة إالَّ إذا ترتب على ذلك حتميل الشركة نفقات باهظة

رغبته كتابة يف استعمال حقه يف األولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة ج ـ علـى كل مساهم أن يبدى   
 .  من تاريخ نشر البيان املذكور خالل مخسة عشر يوماً
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أ ـ تـوزع األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا االكتتاب باألسهم اجلديدة حسب   ): ٢٠٢(مـادة  
 . طلبهم إذا مل تتجاوز األسهم املطلوبة

ب ـ يف احلـاالت اليت تتجاوز األسهم املطلوبة األسهم املطروحة توزع األسهم على املسامهني األصليني   
 . كل بنسبة أسهمه على أن ال جياوز ما حصل عليه املساهم ما طلبه من أسهم جديدة

اب ج ـ إذا زادت األسـهم املطروحة على األسهم املطلوبة يطرح ما يتبقى من األسهم اجلديدة لإلكتت  
العام وتتبع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة باالكتتاب العام عند تأسيس الشركة كما تتبع األحكام        

 . املتعلقة بتقومي احلصص العينية على أن تقوم اجلمعية العامة مقام اجلمعية التأسيسية

ب تشمل على وجه خاص     يف حالـة عرض األسهم اجلديدة لإلكتتاب العام جيب حترير نشرة اكتتا           -أ): ٢٠٣(مـادة   
 :البيانات اآلتية

 . أسباب زيادة رأس املال  -١

 . قرار اجلمعية العامة غري العادية بزيادة رأس املال وقرار الوزير باملوافقة على القرار  -٢

رأس مال الشركة عند إصدار األسهم اجلديدة ومقدار الزيادة املقترحة وعدد األسهم اجلديدة               -٣
  .وعالوة اإلصدار

 . بيانات عن احلصص العينية  -٤
بـيانات عن متوسط األرباح اليت وزعتها الشركة خالل السنوات الثالث السابقة على قرار                -٥

 . زيادة رأس املال
 . إقرار من مراقب احلسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة  -٦

لني بالتضامن عن صحة ب ـ يوقـع النـشرة رئيس جملس اإلدارة ومراقب احلسابات ويكونان مسؤو   
 . البيانات الواردة ا

 ـ : �.c�2 رأس ا��Aل - ٢

للشركة املسامهة أن ختفض رأمساهلا بقرار من اجلمعية العامة غري العادية خاضع ملصادقة الوزير إذا زاد عن                 ): ٢٠٤(مادة  
ز ختفيض رأس مال    حاجـتها أو إذا حلقتها خسائر ورأت معها ختفيض رأمساهلا إىل قدره الفعلي ، وال جيو               

  .  الشركة إىل ما دون احلد األدىن املقرر قانونا

ـ ): ٢٠٥(مـادة     ال جيـوز للجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إالَّ بعد مساع تقرير من مراقب                    أـ
احلـسابات يـبني فـيه أسـباب التخفيض وااللتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه                 

 . ماتااللتزا
ب ـ ال جيـوز أن تقرر اجلمعية العامة غري العادية ختفيض رأس املال إىل احلد األدىن الذي يضعف قدرا   

 . على الوفاء بالتزاماا املالية
 . ج ـ يبني يف قرار اجلمعية العامة غري العادية بتخفيض رأس املال الطريقة اليت تتبع يف التخفيض



 44 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

دارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس املال على نفقة الشركة يف إحدى الصحف أ ـ يقوم جملس اإل ): ٢٠٦(مـادة  
 . اليومية الرمسية وعليه أن خيطر الدائنني املعلومة مواطنهم ذا القرار بكتب مسجلة
 من تاريخ النشر يف  ب ـ على الدائنني أن يقدموا إىل الشركة املستندات املثبتة لديوم خالل ستني يوماً 

 اليومية الرمسية لتقوم الشركة بوفاء الديون احلالية منها وتقدمي الضمانات الكافية للوفاء             الـصحف 
 . بالديون اآلجلة

ج ـ ال يـصدر قـرار من الوزير باملوافقة على ختفيض رأس املال إالَّ بعد استيفاء الشروط املذكورة يف    
 . الفترة السابقة

 ـ :ال إحدى الطرق اآلتية جيوز أن يتبع يف ختفيض رأس امل): ٢٠٧(مادة 
ترتيل القيمة االمسية لألسهم برد جزء من هذه القيمة إىل املسامهني أو بإبرائهم من جزء من الباقي                    -١

 . غري املدفوع من قيمة األسهم
 . ترتيل القيمة االمسية لألسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل اخلسارة اليت حلقت الشركة   -٢
 . د من األسهم يوازي اجلزء املراد ختفيضهإلغاء عد   -٣
شـراء عـدد مـن األسهم يوازي اجلزء املراد ختفيضه وإتالفه على أن يتم الشراء من االحتياطي                     -٤

 . االختياري وتؤدى قيمة األسهم كاملة
ئهم من القدر غري    إذا كان ختفيض رأس املال برد جزء من القيمة االمسية لألسهم إىل املسامهني أو بإبرا              ): ٢٠٨(مـادة   

املدفـوع مـن قيمة األسهم فال حيتج بالتخفيض قبل الدائنني الذين قدموا طلبام يف امليعاد املذكور يف                  
من هذا القانون إالَّ إذا استوىف هؤالء ديوم أو حصلوا على الضمانات            ) ٢٠٧(الفقـرة الثانية من املادة      

 . الكافية للوفاء ا
ركة رأمساهلا مبا يعادل خسارا الثابتة مبقتضى آخر ميزانية هلا ، فال يتوقف تنفيذ قرار               إذا خفضت الش  ): ٢٠٩(مـادة   

من هذا القانون بشرط أالَّ     ) ٢٠٧(التخفـيض على استيفاء الشروط املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة            
 . يزيد التخفيض على اخلسارة اليت حلقت الشركة

ملال بإلغاء عدد من األسهم وجب مراعاة املساواة بني املسامهني وعليهم أن يقدموا             إذا كان ختفيض رأس ا    ): ٢١٠(مادة  
 .  كان من حق الشركة إعتبارها ملغاة إىل الشركة يف امليعاد الذي حتدده األسهم اليت تقرر إلغاؤها وإالَّ

توجيه دعوة عامة إىل مجيع أ ـ إذا قررت الشركة ختفيض رأمساهلا بشراء عدد من أسهمها وإتالفه وجب  ): ٢١١(مادة 
املسامهني ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة يف صحيفة يوميه رمسية تصدر يف مركز الشركة               

 إخطار املسامهني خبطابات مسجلة برغبة الشركة يف شراء األسهم ما مل يترتب على ذلك                ، وجيوز أيضا  
 . حتميل الشركة نفقات باهظة

ـ  م املعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراؤه وجب ختفيض طلبات  إذا زاد عدد األسه ب 
 . البيع بنسبة الزيادة

ج ـ يتـبع يف تقدير مثن شراء األسهم األحكام املنصوص عليها يف نظام الشركة ، فإذا مل يرد يف النظام   
 . نص ذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل

 .  برهن أسهمها أي حال للشركة أن تقترض ماالال جيوز ب): ٢١٢(مادة 
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 :تنحل الشركة املسامهة وتصفى يف األحوال اآلتية.. من هذا القانون ) ١٣(مع مراعاة حكم املادة ): ٢١٣(مادة 
لذي تأسست من أجله أو باستحالة      بانـتهاء املدة احملددة هلا يف نظامها األساسي أو إمتام املشروع ا             -١

 . إمتامه وحيق للشركة طلب التمديد لفترة أخرى
 . بقرار من اجلمعية العامة غري العادية حيوز األغلبية املطلقة ألسهم الشركة   -٢
 . اندماج الشركة بشركة أو مؤسسة أخرى   -٣
 . ةيف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون أو نظام الشرك   -٤

ـ ):٢١٤(مادة   تتوقف الشركة اليت تقرر تصفيتها عن ممارسة أعماهلا من تاريخ البدء بإجراءات التصفية ، وذلك إىل  أ 
املـدى الـذي تتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية االعتبارية للشركة وميثلها املصفي حلني              

 . فسخها بعد اإلنتهاء من تصفيتها
 . إىل إسم الشركة يف مجيع أوراقها ومراسالا) حتت التصفية ( على املصفي إضافة عبارة-ب

 . جيب شهر قرار حل الشركة وتصفيتها يف السجل التجاري): ٢١٥(مادة 
 .  حسب القواعد املنصوص عليها خبصوص شركات التضامن جترى التصفية مبدئيا): ٢١٦(مادة 

 جيري تعيينهم باقتراع اجلمعية العامة غري العادية وإذا         إذا مل يعـني املـصفون يف نظام الشركة األساسي         ):٢١٧(مـادة   
 . أخفقت اجلمعية العامة بتعيينهم فيعود أمر تعيينهم للوزير أو للمحكمة املختصة

 . يبقى مفتشوا احلسابات يف وظائفهم وينضم إليهم خبري التصفية الذي تعينه الوزارة أو احملكمة): ٢١٨(مادة 
 من موافقة اجلمعية العامة على        حسابات أعمال اإلدارة اليت قام ا جملس اإلدارة اعتبارا         يتلقى املصفون ): ٢١٩(مادة  

امليـزانية األخرية إىل افتتاح التصفية فيوافقون عليها أو يعرضون على الوزارة أو القضاء حسب مقتضى                
 . احلال املشاكل اليت تعترضهم

 . ب على املصفني أن يضعوا امليزانية السنوية للشركة وينشرواإذا جتاوزت مدة التصفية سنة واحدة وج): ٢٢٠(مادة 
 ائية يعينون فيها نصيب كل مساهم يف توزيع  أ ـ بعـد انتهاء أعمال التصفية يضع املصفون ميزانية  ): ٢٢١(مـادة  

 . موجودات الشركة
معية العامة ب ـ يـضع مفتـشوا احلسابات تقريراً عن احلسابات اليت يقدمها املصفون يعرض على اجل   

 . العادية لتقرير املوافقة عليها وإبراء ذمة املصفني
ج ـ إذا اعترضـت اجلمعـية العامـة على احلسابات ومل تستطع الوزارة حل اخلالف يرفع إىل احملكمة     

 . املختصة للبت فيه

 ا�1�2 ا�,���

OPJ��W "���4�آ" ا�/ 

ون من فئتني من الشركاء أحدمها فئة الشركاء املتضامنني         شركة التوصية باألسهم هي الشركة اليت تتك      ): ٢٢٢(مـادة   
املـسؤولني بالتضامن يف مجيع أمواهلم عن التزامات الشركة ، واألخرى فئة الشركاء املسامهني الذين ال                

 . يسألون عن التزامات الشركة إالَّ بقدر حصصهم برأس املال
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يك متضامن واحد أما الشركاء املسامهون فال جيوز أن         جيوز أن تتكون شركة التوصية باألسهم من شر       ): ٢٢٣(مـادة   
 . يقل عددهم عن مخسة

 . يقسم رأس مال شركة التوصية باألسهم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول): ٢٢٤(مادة 
ىل يتكون إسم شركة التوصية باألسهم من إسم واحد أو أكثر من الشركاء املتضامنني وجيوز أن يضاف إ                ): ٢٢٥(مادة  

إسـم الـشركة تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها ، وجيب أن يذكر امسها يف مجيع عقودها وأوراقها                   
، وال جيوز أن يذكر إسم الشريك املساهم يف إسم شركة           ) شركة التوصية باألسهم  ( مع عبارة     مطـبوعا 

 . ىل الغري حسن النية بالنسبة إ  متضامنا التوصية باألسهم ، فإذا ذكر إمسه مع علمه بذلك أعترب شريكا
 . تسري على الشركاء املتضامنني يف شركة التوصية باألسهم األحكام اخلاصة بشركة التضامن):٢٢٦(مادة 

 خمالفته إالَّ    يصدر بنموذج النظام األساسي لشركة التوصية باألسهم قرار من جملس الوزراء ، وال جتوز             ): ٢٢٧(مـادة   
 . ألسباب يقرها الوزير

 : تسري األحكام املتعلقة بتأسيس شركات املسامهة على شركات التوصية باألسهم مع مراعاة ما يلي):٢٢٨(مادة 
 . يصدر قرار من الوزير بالترخيص بتأسيس الشركة   -١
 . ال جيوز أن يقل عدد املؤسسني عن ستة   -٢
م من حيث   يوقـع مجـيع الشركاء املتضامنني وغريهم من املؤسسني نظام الشركة ويكون حكمه               -٣

 . املسؤولية حكم املؤسسني يف الشركات املسامهة
 . يذكر يف نظام الشركة أمساء الشركاء املتضامنني وألقام وجنسيام ومواطنهم   -٤
 . ال جيوز أن يقل رأس مال الشركة عن ثالثة ماليني ريال   -٥
 . يتوىل إجراء شهر الشركة مديرها ويكون مسؤوالً عن ذلك   -٦

تـسري على الصكوك اليت تصدرها شركة التوصية باألسهم األحكام اليت تنظم األسهم واألسناد يف               ): ٢٢٩(مـادة   
 . الشركات املسامهة

يعهـد بـإدارة شركة التوصية باألسهم إىل شريك متضامن أو أكثر وتذكر أمساء من عني لإلدارة من                  ): ٢٣٠(مـادة   
ويكون حكم من يعهد إليهم بإدارة شركة التوصية         الشركة ،     الـشركاء املتـضامنني وسلطام يف نظام      

باألسـهم على الوجه املتقدم من حيث املسؤولية حكم أعضاء جمالس اإلدارة يف شركة املسامهة يف تطبيق                 
 . أحكام هذا القانون

ية  ـ يكون لكل شركة توصية باألسهم جملس رقابة مكون من ثالثة أعضاء على األقل تنتخبهم اجلمع  أ): ٢٣١(مادة 
 . التأسيسية من بني املسامهني أو من غريهم

ب ـ على الس التحقق من أن إجراءات تأسيس الشركة قد متت وفق أحكام القانون ويسأل أعضاؤه  
 . عن ذلك بالتضامن

ج ـ تكـون مدة جملس الرقابة األول سنة مالية واحدة تنتهي بانعقاد االجتماع العادي للجمعية العامة   
 لألحكام املنصوص  ن انتخاب جملس الرقابة بعد ذلك من اختصاص هذه اجلمعية وفقاً        العادية ، ويكو  

 . عليها يف نظام الشركة
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 .  ـ ال يكون للشركاء املتضامنني صوت يف انتخاب أعضاء جملس الرقابة د

ديرين تقدمي حساب أ ـ يقوم الس بالرقابة على أعمال الشركة وله حتقيقاً هلذا الغرض أن يطلب إىل امل ):٢٣٢(مادة 
عـن إدارام وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وطلب جرد أمواهلا وعليه أن يبدي الرأي يف          
املـسائل اليت يعرضها عليه مدير الشركة وان يأذن يف إجراء التصرفات اليت يشترط نظام الشركة                

ة لالنعقاد إذا تبني له وقوع      وللمجلس احلق يف دعوة اجلمعية العام     .. احلـصول على إذنه للقيام ا       
 . خمالفة جسيمه يف إدارة الشركة

ب ـ ال يـسأل أعـضاء جملس الرقابة عن أعمال املديرين أو نتائجها إالَّ إذا علموا مبا وقع من أخطاء    
 . واغفلوا إخطار اجلمعية العامة ا

ة أن يعني مديراً مؤقتاً للقيام بأعمال       إذا شغر مركز مدير شركة التوصية باألسهم وجب على جملس الرقاب          ):٢٣٣(مادة  
اإلدارة العاجلـة وعلى هذا املدير أن يدعو اجلمعية العامة إىل االنعقاد خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ                  

فإذا انقضى هذا امليعاد دون دعوة اجلمعية العامة إىل االنعقاد وجب على            .. تعييـنه لتنتخب املدير الدائم      
 . عوة فوراً جملس الرقابة توجيه الد

 . أ ـ ال جيوز للشريك املساهم التدخل يف أعمال اإلدارة املتصلة بالغري ولو بناًء على تفويض): ٢٣٤(مادة 

 االشتراك يف أعمال اإلدارة الداخلية يف احلدود املنصوص عليها يف عقد  ب ـ جيـوز للشريك املساهم  
 . الشركة

 يف  ليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة كان مسؤوالج ـ إذا خالف الشريك املساهم احلظر املنصوص ع 
 . مجيع أمواله عن االلتزامات اليت تنشأ عما أجراه من أعمال اإلدارة 

 على تفويض صريح أو ضمين من         إذا قـام الـشريك املـساهم بأعمال اإلدارة احملظورة عليه بناءً            -د
تضامن عن االلتزامات اليت تنشأ عن هذه الـشركاء املتضامنني كان هؤالء الشركاء مسؤولني معه بال   

 . األعمال
إذا كانت مكافأة مديري شركة التوصية باألسهم حمددة بنسبة معينة من أرباح الشركة فال جيوز أن جتاوز                 ): ٢٣٥(مادة  

 . من الربح الصايف بعد خصم مبالغ االحتياطي%) ١٠(النسبة 
 . قب حسابات واحد أو أكثر بشرط أالَّ يزيد عددهم عن ثالثة يكون لشركة التوصية باألسهم مرا أ ـ): ٢٣٦(مادة 

 . ب ـ تسري على مراقب احلسابات األحكام اخلاصة به يف الشركات املسامهة
 .  يكون لشركة التوصية باألسهم مجعية عامة  ـ أ): ٢٣٧(مادة 

عامة يف شركة التوصية ب ـ تسري األحكام املتعلقة باجلمعية العامة يف شركات املسامهة على اجلمعية ال  
باألسهم وجيب أن تصدر قرارات اجلمعية العامة بإمجاع اآلراء إذا كان عدد الشركاء ال جياوز الستة                

 . مامل ينص القانون أو نظام الشركة على غري ذلك
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ة ج ـ ال جيوز للجمعية العامة أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغري أو أن تصدق عليها إالَّ مبوافق 
 . املديرين

ـ ): ٢٣٨(مادة   ال جيوز للجمعية العامة غري العادية أن تقرر إدخال أي تعديل على نظام شركة التوصية باألسهم إالَّ  أ 
من هذا  ) ١٧٤(مبوافقة مجيع الشركاء املتضامنني وتوافر النصاب واألغلبية املنصوص عليها يف املادة            

 . القانون 
تعديل نظام الشركة وجب تطبيق األحكام اخلاصة بتعديل النظام يف ب ـ إذا قـررت اجلمعـية العامة    

 . الشركات املسامهة
 . تسري على شركة التوصية باألسهم األحكام اخلاصة مبالية الشركات املسامهة): ٢٣٩(مادة 

 ا�1�2 ا�,��<

 ا�H�آ�ت ذات ا�e=Aو��" ا���Aودة

 ا�EFء ا�ول

  #�	ــــــ" أ&%�م

ات املسؤولية احملدودة هي الشركة اليت يكون فيها الشريك مسؤوالً فقط حبدود حصته يف              الـشركة ذ  ): ٢٤٠(مـادة   
 . رأمساهلا ، إمنا ال يقسم رأمساهلا إىل أسهم قابلة للتداول بل إىل حصص

ـ ): ٢٤١(مادة  جيوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي أو اكثر من املؤسسني أو  أ 
  .غريهم

 . مع بيان رأس مال الشركة) حمدودة(ب ـ جيب أن يِتبع اسم الشركة عبارة

 .  جيب أن يشهر يف مجيع مطبوعات الشركة ونشراا البيانات املذكورة يف الفقرة السابقة-ج

  د ـ إذا مل تذكـر البيانات على الصورة الواردة يف الفقرتني السابقتني يعترب املديرون مسؤولني شخصيا  
 . لتضامن عن التزامات الشركة جتاه الغريوبا

ال جيوز أن يقل عدد الشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن شريكني وأن ال يزيد على مخسة                  ): ٢٤٢(مـادة   
 . وعشرين شريكا 

لبنوك ، ال جيوز أن تقوم الشركة ذات املسؤولية احملدودة بأعمـال التأمني أو التوفري أو أعمـــال ا              ): ٢٤٣(مـادة   
 . كما ال جيوز هلا أن تقوم بإصدار أسناد قرض

يكون تأسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة ملدة حمدودة يف النظام األساسي ، ويسري يف شأن احنالهلا                ): ٢٤٤(مادة  
 . وتصفيتها أحكام االحنالل والتصفية اخلاصة بالشركات املسامهة وذلك مبا يتالءم وطبيعة تلك الشركات

F�ء ا�,���اE 
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 :خيضع تأسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة لإلجراءات التالية ): ٢٤٥(مادة
 .تتأسس الشركة ذات املسؤولية احملدودة بترخيص يصدر بقرار من الوزير      - أ
اسي أمام املراقب أو    علـى املؤسسني أن يثبتوا تواقيعهم يف عقد التأسيس والنظام األس            - ب 

مـن يفوضـه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة باحملافظة أو لدى احملكمة                
 .املختصة 

يقـدم املؤسـسون إىل املـراقب طلب الترخيص مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس ،           - ج 
 .ونسخة من مشروع النظام األساسي 

ن يشاءون للتوقيع على النص النهائي      للمؤسـسني أن يفوضوا يف طلب الترخيص م            - د 
 . للنظام األساسي

 
للمـراقب أن يطلب من املؤسسني أن يدخلوا على النظام األساسي املقدم من قبلهم                   - 
 . التعديالت اليت تتفق مع أحكام هذا القانون

يـصدر قرار الوزارة بالترخيص واملصادقة على النظام األساسي خالل شهر واحد من                - و 
ريخ تقدمي طلب الترخيص إليها وإذا رفض الطلب جيب أن يكون الرفض مسببا ،              تـا 

وللمـتظلم حق الرجوع إىل القضاء ويف حالة عدم صدور قرار من الوزير بالرفض أو               
 . القبول خالل املدة احملددة يعترب الطلب مقبوال 

 . ية على نفقة الشركةتنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام األساسي يف اجلريدة الرمس     - ز
على املؤسسني فور صدور قرار الترخيص واملصادقة على النظام األساسي أن يقوموا مبعامالت الشهر              ): ٢٤٦(مـاد ة  

بتقدمي طلب تسجيل وبإيداع نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي املصادق عليه لدى إدارة السجل               
 . ئيسي للشركةالتجاري يف املنطقة اليت يكون فيها املركز الر

يتـرتب علـى عدم إجراء معامالت الشهر على الصورة املبينة يف املادة السابقة بطالن الشركة وإلقاء                 ):٢٤٧(مـادة   
 . املسؤولية التضامنية على املؤسسني واملديرين

ـ ): ٢٤٨(مادة د الالئحة  لتحقيق أغراضها ، وحتد  جيب أن يكون رأس مال الشركة ذات املسؤولية احملدودة كافيا  أ 
  التنفـيذية احلد األدىن لرأس املال ، حبيث ال يقل عن مليون ريال ، وجيب أن يثبت الوفاء به كامال                   

 . حني التأسيس 

 .  جيوز أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إىل حصص متفاوتة-ب

الشهادة  جيب أن يكون دفع احلصص النقدية ثابتاً يف مصرف من املصارف املعتمدة وجيب أن تودع                  -ج
 . املثبتة للدفع مع عقد التأسيس لدى إدارة السجل التجاري

ـ     ال جيـوز للمـصرف تسليم املبالغ املدفوعة من الشركاء عن حصصهم يف رأس مال الشركة إال   د 
 . للمديرين ، وال جيوز هلؤالء املديرين إقراض الشركاء من مال الشركة
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عضهم مقدمات عينية فيجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك أ ـ إذا كانت حصص الشركاء أو ب ): ٢٤٩(مادة 
 . القيمة يف النظام األساسي

 .  جيب أن تسلم هذه املقدمات إىل الشركة عند التأسيس-ب

 بالتضامن والتكافل جتاه الغري عن صحة ختمني املقدمات العينية   يكـون املؤسسون مسؤولني شخصيا  -ج
 . دمي طلب الترخيص للمراقببقيمتها احلقيقية يف تاريخ تق

 تـسقط دعوى املسؤولية املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من هذه املادة بعد مرور مخس سنوات من                  -د
 . إشهار الشركة يف السجل التجاري

ـ ): ٢٥٠(مـادة  ية  مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املادة السابقة تعترب الشركة باطلة إذا كانت القيمة احلقيق أ 
للمقـدمات العينـية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة باملائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك                 

 . النقص يبلغ مخسني باملائة فأكثر ألي سبب كان

 .  ألحكام هذا القانون  تعترب باطلة كل شركة ذات مسؤولية حمدودة مؤسسة خالفاً-ب

 . يدعوا ببطالن الشركة لألسباب الواردة يف املادة السابقة ال جيوز للمؤسسني أو الشركاء أن   أ ـ ):٢٥١(مادة

 تسقط دعوى البطالن املشار إليها يف املادتني السابقتني بعد انقضاء مخس سنوات من إشهار الشركة                -ب
 . يف السجل التجاري

ـ ): ٢٥٢(مـادة  ختصة على أن  يـسقط االدعاء بالبطالن بزوال سببه قبل احلكم النهائي الذي تصدره احملكمة امل  أ 
 .  كافة نفقات الدعوى ورسومها يتحمل املدعى عليهم

 .  للمحكمة أن متنح الشركاء مهلة إلزالة أسباب البطالن بناًء على طلبهم أو من تلقاء نفسها-ب

 واملديرون الذين أدت خمالفتهم إىل البطالن مسؤولني          إذا حكمت احملكمة بالبطالن يصبح املؤسسون      -ج
 .  الشركاء اآلخرين والغري عن األضرار الناجتة عن احلكمبالتضامن جتاه

 ا�EFء ا�,��<

g���ا �P���4وإ�  

يقسم رأس مال الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل حصص متساوية أو غري متساوية ال تقل قيمة كل                 ): ٢٥٣(مـادة   
 ). مخسة آالف ريال(منها عن 
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ـ ):٢٥٤(مـادة   حصته يف الشركة أو عن جزء منها ال تقل قيمته عن مخسة آالف  لكل شريك أن يتنازل للغري عن  أ 
ريـال مـامل يـنص النظام األساسي على خالف ذلك على أن ال يترتب على هذا التنازل اإلخالل                   

 . باألحكام القانونية

ب ـ إذا كـان املتـنازل له غري شريك يف الشركة فللشركاء اآلخرين حق الرجحان واسترداد احلصة    
 ـ :شروط نفسها ، ويف هذه احلالة جيب تطبيق القواعد اآلتية املبيعة بال

علـى الـشريك الذي عزم على بيع حصته إىل شخص غري شريك يف الشركة أن يبلغ سائر                     -١
 . الشركاء العرض الذي تلقاه

 . جيرى هذا التبليغ عن طريق املديرين   -٢

 الشركاء حق الرجحان يكون     بعـد انقـضاء شهر على إبالغ العرض دون أن يستعمل أحد              -٣
 .  بالتصرف حبصته  الشريك الراغب بالبيع حرا

إذا استعمل حق الرجحان اكثر من شريك قسمت بينهم احلصة املبيعة بنسبة حصة كل منهم يف           -٤
 . الشركة

 . ج ـ تنتقل حصة كل شريك إىل ورثته

ىل زيادة عدد الشركاء على د ـ إذا انـتقلت حصة باإلرث إىل أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إ  
اخلمـسة والعشرين تبقى حصص مجيع الورثة حبكم حصة واحدة بالنسبة للشركة مامل تنتقل احلصة               

 . باتفاقهم أو حبكم القضاء إىل عدد منهم ضمن احلد األقصى لعدد الشركاء

 . أ ـ جيوز تقسيم احلصص على أن ال يزيد عدد الشركاء على مخسة وعشرين): ٢٥٥(مادة 

 ال يكون لنقل احلصص أو التنازل عنها أثر بالنسبة إىل الشركاء إالَّ من وقت   ـ يف مجـيع األحوال  ب
 . القيد يف سجل الشركة ، ولدى إدارة الشركات واإلشهار يف السجل التجاري

ج ـ يعـد يف مركـز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن أمساؤهم وعناوين إقامتهم ومهنتهم وعدد    
لكها كل منهم ووقائع التنازل عن هذه احلصص وتاريخ التنازل وللشركاء ولدائين            احلـصص اليت مي   

 . الشركة حق االطالع على هذا الدفتر

يف الوزارة واىل السجل ) إدارة الشركات( ـ جيب تبليغ كل تغيري يطــــرأ علـى الشركاء إىل   د
 . التجاري

 .  يف الشركة وله حقوق سائر الشركاء هـ ـ يصبح املتنازل له وفق أحكام هذا القانون شريكاً

VWا�ء ا�EF�ا 
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  ا�H�آـــ" إدارة

ـ ):٢٥٦(مادة   يتوىل إدارة الشركة ذات املسؤولية احملدودة مدير أو أكثر على أن ال يتجاوز عدد املدراء على سبعة  أ 
 . وذلك وفق أحكام النظام األساسي للشركة أو إقرار من اجلمعية العامة للشركاء

ديـرين مسؤولون بالتضامن جتاه الشركة والغري عن خمالفام ألحكام القوانني أو لنظام الشركة  ب ـ امل 
 .  للقواعد املطبقة على الشركات املسامهة الرئيسي وعن أخطاؤهم يف إدارة الشركة وفقاً

 . ج ـ يعني النظام األساسي سلطة املديرين

 . ظام األساسي على الغري ـ ال يسري حتديد سلطتهم دون ما هو موضح يف الن د

 . هـ ـ تلتزم الشركة بتوقيع املديرين

ـ ):٢٥٧(مادة   ال جيوز للمديرين بغري موافقة اجلمعية العامة للشركاء أن يتولوا اإلدارة يف شركة أخرى منافسة أو  أ 
لتجارة ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا حلسام أو حلساب الغري بعمليات يف جتارة مماثلة أو منافسة                 

 . الشركة

 . ب ـ يترتب على خمالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل املديرين وإلزامهم بالتعويض

 . أ ـ تتألف اجلمعية العامة للشركة من مجيع الشركاء): ٢٥٨(مادة 

ب ـ علـى املديرين أن يدعوا اجلمعية العامة للشركاء يف مركز الشركة مرة على األقل يف السنة وكلما   
 . لك عدد من الشركاء ميلك ربع رأس مال الشركةطلب ذ

 . ج ـ توجه الدعوة بكتاب مسجل قبل املوعد املعني لإلجتماع بثمانية أيام على األقل

 جيب أن توجه الدعوة كتابياً ملندوب الوزارة حلضور اجتماع اجلمعية العامة للشركاء لتكون قراراا               –د  
 . ارة تكون االجتماعات صحيحة صحيحة ، ويف حالة عدم حضور مندوب الوز

اجلمعية العامة للشركاء هي السلطة العليا يف الشركة وعلى املديرين تنفيذ قراراا وتتوىل بصورة خاصة               ): ٢٥٩(مادة  
 :االختصاصات اآلتية 

 . تعيني املديرين مامل يكن النظام األساسي قد تضمن تعيينهم   -١
 . نون والنظام األساسيعزل املديرين وفق أحكام هذا القا   -٢
 . تعديل النظام األساسي   -٣
املـوافقة على تقرير املديرين وميزانية الشركة وحساباا السنوية اخلتامية بعد تالوة تقرير مفتشي                 -٤

 . احلسابات
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ائزين أ ـ تـصدر قرارات اجلمعية العامة باستثناء تعديل النظام األساسي مبوافقة عدد من الشركاء ح  ): ٢٦٠(مـادة  
 . ألغلبية رأس املال ، وجيوز أن يضيف النظام األساسي على هذه األغلبية أغلبية عددية للشركاء

ب ـ يشترط لتعديل النظام األساسي موافقة أغلبية شركاء ميلكون ثالثة أرباع رأس املال على األقل وال  
املتعلقة بتصديق النظام املذكور     ما مل تصادق عليه الوزارة وفقاً لإلجراءات          يصبح قرار التعديل نافذا   

 . ، وبعد شهره يف السجل التجاري
أ ـ جيب أن ينص نظام الشركة على تعيني مفتش للحسابات أو أكثر بقرار من اجلمعية العامة للمسامهني  ): ٢٦١(مادة 

 . من اجلدول الذي تضعه الوزارة
 . قواعد املقررة للشركات املسامهةب ـ خيضع مفتشوا احلسابات يف سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءام لل

أ ـ جيب أن يصدر قرار اجلمعية العامة للشركاء بالتصديق على امليزانية واحلسابات السنوية للشركة بعد  ): ٢٦٢(مادة 
 . تالوة تقرير مفتشي احلسابات وال تربأ ذمة املديرين إالَّ إذا متت هذه املوافقة

لتالية للتصديق أن يودعوا امليزانية وتقرير مفتشي احلسابات ب ـ علـى املديـرين خالل األيام العشرة ا   
 . وصورة عن حمضر جلسة اجلمعية العامة لدى الوزارة

للوزارة حق الرقابة على الشركات ذات املسؤولية احملدودة ضمن الشروط املنصوص عليها يف الشركات              ): ٢٦٣(مادة  
 . املسامهة

VWا�ا�!�ب ا� 

�Ph�	آ�ت وإ���H�ل ا��� 

 1�2 ا�ولا�

 ���ل ا�H�آ�ت

جيوز لشركة التضامن أن تتحول إىل شركة توصية بسيطة ، كما جيوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول ): ٢٦٤(مادة 
إىل شركة تضامن وذلك مبوافقة مجيع الشركاء وباتباع اإلجراءات القانونية يف تسجيل الشركة وتسجيل              

 . التغيريات الطارئة عليها
لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة أو شركة توصيه                ): ٢٦٥(مادة  

 :باألسهم باتباع اإلجراءات التالية 
 خطياً إىل املراقب برغبتهم يف حتويل الشركة مع بيان أسباب التحويل             أن يقـدم مجـيع الشركاء طلباً         - أ 

 :حويل إليها ويرفق بالطلب ما يليومربراته ونوع الشركة اليت سيتم الت
ميـزانية الشركة لكل من السنتني األخريتني مصدقة من مدقق حسابات قانوين أو ميزانية آخر سنه                  -١

 . مالية للشركة إذا مل يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنه
 . بيان بتقديرات الشركاء مبوجودات الشركة ومطلوباا   -٢
طلب التحويل يف صحيفة يوميه رمسيه واحدة حملية على األقل وعلى نفقة الشركة  يعلـن املـراقب عن       - ب 

 من تاريخ تقدمي الطلب ويبني يف اإلعالن ما إذا كان هناك اعتراضات من               خـالل مخـسة عشر يوماً     
 . الدائنني أو الغري ، وال يتم التحويل إالَّ مبوافقة الدائنني اخلطية
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تقديرات صايف حقوق الشركاء بالطريقة اليت يراها مناسبة مبا يف ذلك           للمـراقب أن يتحقق من صحة         - ج 
تعـيني خـبري أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة أتعاب اخلرباء اليت حيددها                 

 . املراقب
 . للوزير قبول التحويل أو رفضه على أن يكون الرفض مسبباً      - د

 .  ألحكام هذا القانون لى التحويل تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقاًيف حالة موافقة الوزير ع     - 

جيوز للشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة التوصية باألسهم التحول إىل شركة مسامهة اكتتاب عام              ): ٢٦٦(مـادة   
اقب مرفقاً به ما     لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون ويقدم طلب التحويل يف هذه احلالة إىل املر               وفقاً
 :يلي
 . قرار اجلمعية العمومية غري العادية للشركة باملوافقة على التحويل      - أ
أسباب ومربرات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما ستكون عليه بعد                 - ب 

 . التحويل
لب التحويل وحبيث ال يقل معدل األرباح       امليـزانية الـسنوية للشركة للثالث سنوات السابقة على ط           - ج 

 . من رأمسال الشركة املدفوع%) ١٠(السنوية الصافية خالهلا عن 
 . بيان بأن رأمسال الشركة مدفوع بالكامل     - د

 . بيان من الشركة بالتقديرات األولية ملوجوداا ومطلوباا     - 

افقة على حتويل الشركة ذات املسؤولية احملدودة أو شركة التوصية          للوزير بناًء على توصية املراقب املو     ): ٢٦٧(مـادة   
باألسـهم إىل شـركة مسامهة اكتتاب عام خالل ثالثني يومــاً من تاريخ تقديـــم الطلب املشار                

 :من هذا القانون وبعد استكمال اإلجراءات التالية) ٢٦٧(إليــه يف املادة 
اغبة بالتحول من قبل جلنة من ذوي اخلربة واالختصاص         تقديـر موجـودات ومطلوبات الشركة الر         - أ 

يـشكلها الوزير على أن يكون من ضمنها مدقق حسابات قانوين وحيدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على                 
 . نفقة الشركة

 . موافقة الدائنني اخلطية على التحويل  - ب

يل يف صحيفتني يوميتني رمسيتني على األقل وملرتني أ ـ يعلن املراقب عن قرار الوزير باملوافقة على التحو ): ٢٦٨(مادة 
 . متتاليتني على نفقة الشركة

ب ـ لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار حتويل الشركة خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر  
من   آخر إعالن عن التحويل ، وإذا مل تتم تسوية االعتراضات املقدمة أو أي منها خالل ثالثني يوماً                

تـاريخ تقدمي آخر اعتراض ، فلكل من املعترضني الطعن يف قرار الوزير لدى احملكمة خالل ، ثالثني                  
يـوماً من انتهاء تلك املدة ، على أن ال يوقف الطعن إجراءات التحويل إالَّ إذا قررت احملكمة غري                   

 . ذلك

النشر املقررة مبوجب هذا القانون ، وإذا كان        ال يتم حتويل الشركة إالَّ بعد إمتام إجراءات التسجيل و         ): ٢٦٩(مـادة   
رأس املـال الـناتج عن إعادة التقدير يقل عن احلد األدىن لرأمسال الشركة املسامهة املقرر مبقتضى هذا                  
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القانـون فتتبع اإلجراءات القانونية اخلاصة بتأسيس الشركة املسامهة ذات االكتتاب العام واعتبار صايف              
 عينيه ويطرح ما تبقى من أسهم        لتحويل كمقدمات عينيه يصدر مقابلها أسهما     حقوق الشركة الراغبة با   

 . للمسامهني ولإلكتتاب العام
إن حتـويل أي شركة إىل شركة أخرى ال يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة                  ): ٢٧٠(مـادة   

 السابقة على التحويل ، وتبقى      شخصيتها االعتبارية وحتتفظ جبميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماا        
مـسؤولية الشريك املتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماا السابقة على تاريخ التحويل              

 . قائمة 

 ا�1�2 ا�,���

 إ��	�ج ا�H�آـــ�ت

ت يـتم انـدماج الشركات املنصوص عليها يف هذا الفصل بإحدى الطرق التالية على أن تكون غايا                ): ٢٧١(مـادة   
 ـ :الشركات الراغبة يف االندماج متماثلة أو متكاملة

وتنقضي الشركة أو الشركات    ) الشركة الداجمة (بانـدماج شركة أو أكثر مع شركة أخرى تسمى          - أ 
 . األخرى املندجمة فيها وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها

لناجتة عن االندماج ، وتنقضي     باندماج شركتني أو أكثر لتأسيس شركة جديده تكون هي الشركة ا            - ب 
 . الشركات اليت اندجمت بالشركة اجلديدة وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها

إذا انـدجمت شـركتان أو أكثر من نوع واحد يف إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة               ): ٢٧٢(مـادة   
ك النوع ، على أنه جيوز للشركة       فـتكون الـشركة الداجمة أو الشركة اجلديدة الناجتة عن الدمج من ذل            

احملـدودة املسؤولية أو شركة التوصية باألسهم االندماج يف شركة مسامهة اكتتاب عام قائمه أو تأسيس                
 . شركة مسامهة ذات إكتتاب عام جديدة

 : بالبيانات والوثائق التالية  يقدم طلب االندماج للوزير مرفقا): ٢٧٣(مادة 
ية غري العادية لكل من الشركات الراغبة يف االندماج أو قرار مجيع الشركاء             قـرار اجلمعـية العموم       - أ 

 للشروط والبيانات احملددة يف عقد االندماج مبا يف          حـسب مقتضى احلال باملوافقة على االندماج وفقاً       
 . ذلك التاريخ احملدد للدمج النهائي

 من املفوضني بالتوقيع عن تلك        موقعا عقـد االنـدماج املـربم بـني الشركات الراغبة يف االندماج             - ب 
 . الشركات

قائمة املركز املايل للشركات الراغبة باالندماج ألقرب تاريخ لقرار اجلمعية العمومية لكل من الشركات               - ج 
 . أو قرار الشركاء باالندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة

 .  عليها من مدققي احلسابات قاآخر ميزانيتني للشركات الراغبة باالندماج مصاد     - د

 . التقدير األويل ملوجودات ومطلوبات الشركات الراغبة باالندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية     - 

يبلغ قرار اجلمعية العمومية لكل شركة من الشركات الراغبة يف االندماج إىل املراقب خالل مدة أقصاها                ): ٢٧٤(مادة  
مها إعتباراً من تاريخ اختاذ ذلك القرار ويعاد تداوهلا بعد إنتهاء إجراءات            أسـبوعني ويوقف تداول أسه    

 . االندماج وتسجيل الشركة الداجمة أو الناجتة عن الدمج
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 ـ حيـيل الوزيـر طلب االندماج ومرفقاته إىل املراقب لدراسته وتقدمي توصياته إليه بشأنه إذا كان     أ):٢٧٥(مـادة  
 .  ذات اكتتاب عام أو سينتج عنه شركة مسامهة إكتتاب عاماالندماج يتعلق بشركة مسامهة

ب ـ على املراقب حسب مقتضى احلال تقدمي التوصيات الالزمة للوزير بشأن الطلب خالل ثالثني يوماً  
 . من تاريخ إحالة الطلب إىل اللجنة أو املراقب

ك يف عضويتها املراقب أو من ميثله ومدققوا يشتر) جلنة تقدير(إذا وافق الوزير عل طلب االندماج يشكل       ): ٢٧٦(مادة  
حسابات الشركات الراغبة باالندماج وممثل عن كل شركه وعدد مناسب من اخلرباء واملختصني وتتوىل              
اللجـنة تقديـر مجيع موجودات الشركات الراغبة باالندماج ومطلوباا لبيان صايف حقوق املسامهني أو               

 احملدد للدمج وعلى اللجنة تقدمي تقريرها للوزير مع امليزانية          الـشركاء حسب مقتضى احلال يف التاريخ      
 من تاريخ إحالة األمر إليها       االفتتاحـية للشركة الناجتة عن االندماج خالل مدة ال تزيد على تسعني يوماً            

وللوزير متديد هذه املدة ملدة مماثلة على األكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك وحتدد أتعاب وأجور اللجنة                .. 
 . بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة يف االندماج حبسب نسبة كل شركة يف رأس املال

على الشركات اليت قررت االندماج إعداد حسابات مستقلة عن أعماهلا بإشراف مدققي حساباا من              ): ٢٧٧(مـادة   
ت للفترة املذكورة على    تـاريخ االندماج وحىت إقرار االندماج النهائي وتعرض نتائج أعمال هذه الشركا           

اجلمعية العمومية غري العادية املشتركة أو االجتماع املشترك للشركاء حسب مقتضى احلال بتقرير مصدق       
 . من مدققي حساباا إلقرارها

يـشكل الوزير جلنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء جمالس إدارات الشركات الراغبة باالندماج أو مديريها         ):٢٧٨(مـادة   
 : احلال ومدققي حسابات الشركات للقيام باإلجراءات التنفيذية لالندماج وخباصة ما يليحسب مقتضى

حتديـد أسهم املسامهني أو حصص الشركاء يف الشركات الداخلة يف االندماج من خالل تقديرات                  - أ 
 . من هذا القانون) ٢٧٧(جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة

ظام األساسي للشركة الداجمة إذا كانت قائمه أو إعداد عقد التأسيس           تعـديل عقـد التأسيس والن       - ب 
 . والنظام األساسي للشركة اجلديدة الناجتة عن االندماج

دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للمسامهني يف الشركات الداخلة يف االندماج إلقرار ما يلي على                - ج 
 :ثلة يف االجتماع لكل شركة على حده من األسهم املم%) ٧٥(أن يتم إقرارها بأغلبية 

 . عقد تأسيس الشركة اجلديدة ونظامها األساسي أو العقد والنظام املعدلني للشركة الداجمة     -١
نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباا وامليزانية االفتتاحية للشركة اجلديدة الناجتة               -٢

 . عن االندماج
 . ئية على االندماجاملوافقة النها    -٣
يزود جملس اإلدارة اجلديد املراقب مبحضر إجتماع اجلمعية العمومية املشتركة ، وذلك خالل سبعة                 - د 

 . أيام من تاريخ عقده

أ ـ تتبع إجراءات املوافقة والتسجيل والنشر املقررة مبقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الداجمة أو  ): ٢٧٩(مـادة  
 . دماج وشطب تسجيل الشركات املندجمةالناجتة عن االن
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 عن    يعلـن املراقب يف اجلريدة الرمسية ويف صحيفتني يوميتني رمسيتني حمليتني ملرتني متتاليتني موجزا              -ب
عقد االندماج ونتائج إعادة التقدير وامليزانية اإلفتتاحية للشركة الداجمة أو الناجتة عن اإلندماج وعلى           

 . نفقة الشركة

تستمر جمالس إدارة الشركات اليت قررت االندماج قائمه إىل أن يتم تسجيل الشركة الداجمة أو الناجتة                : )٢٨٠(مـادة   
من هذا القانون بتويل إدارة     ) ٢٧٩(عـن االنـدماج وعندها تقوم اللجنة التنفيذية املشار إليها يف املادة             

ومية للشركة الداجمة أو الناجتة عن       تدعوا خالهلا اجلمعية العم     الـشركة ملـدة ال تـزيد على ثالثني يوماً         
االنـدماج النـتخاب جملس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناجتة عن االندماج وتعيني مدققي حسابات                

 . الشركة

ـ ): ٢٨١(مـادة    جيـوز حلملـة أسهم أسناد القرض ولدائين الشركات املندجمة أو الداجمة ولكل ذي مصلحة من    أ 
 من تاريخ آخر إعالن يف الصحف        تراض إىل الوزير خالل ثالثني يوماً     املـسامهني أو الـشركاء االع     

 على أن يبني املعترض موضوع إعتراضه        من هذا القانون  ) ٢٨٠(احمللـية مت مبقتـضى أحكام املادة        
 . واألسباب اليت يستند إليها واألضرار اليت يدعي أن االندماج قد أحلقها به على وجه التحديد

 من تاريخ  العتراض لدى الوزير على قرار إندماج الشركة خالل ثالثني يوماًب ـ لكـل ذي مصلحة ا  
نـشر آخـر إعالن عن االندماج ، وإذا مل تتم تسوية االعتراضات املقدمة أو أي منها خالل ثالثني                   

 من تاريخ تقدمي آخر إعتراض فلكل من املعترضني الطعن يف قرار الوزير لدى احملكمة خالل                 يـوماً 
إذا قررت احملكمة     من إنتهاء تلك املدة على أن ال يوقف الطعن إجراءات اإلندماج إالَّ               ماًثالثني يو 
 . غري ذلك

 للنظام العام فلكل ذي مصلحة      إذا مل يراع يف االندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء خمالفا             ): ٢٨٢(مـادة   
 من تاريخ    طالنه وذلك خالل ستني يوماً    رفـع الدعـوى لـدى احملكمة للطعن يف االندماج واملطالبة بب           

 :اإلعالن عن االندماج النهائي على أن يبني املدعي األسباب اليت يستند إليها يف دعواه وخباصة ما يلي
 تبطل عقد االندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح يف تقدير حقوق              إذا تـبني أن هـناك عيوبا            - أ 

 . املسامهني
ج ينطوي على التعسف يف استعمال احلق أو أن هدفه كان حتقيق مصلحة شخصية              إذا كـان االنـدما     - ب 

مباشـرة لـس إدارة أي مـن الشركات الداخلة يف االندماج أو ألغلبية الشركاء يف أي منها على                   
 . حساب حقوق األقلية

 . إذا قام االندماج على التضليل واالحتيال أو ترتب على االندماج أضرار بالدائنني   - ج
 .  باملصلحة االقتصادية العامة  إذا أدى االندماج إىل االحتكار وتبني أنه يلحق أضرارا     - د

وجيوز .. ال يوقـف الطعن ببطالن االندماج استمرار العمل به إىل أن يصدر قرار من احملكمة بالبطالن                ): ٢٨٣(مـادة   
مهلة لتصحيح األسباب اليت أدت إىل      للمحكمـة عـند النظر يف دعوى البطالن أن حتدد من تلقاء ذاا              

الطعـن بالـبطالن ، وهلا رد الدعوة بطلب البطالن إذا قامت اجلهة املعنية بتصحيح األوضاع قبل النطق           
 . باحلكم



 58 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

رئـيس وأعضاء جملس اإلدارة واملدير العام ومدققوا احلسابات لكل من الشركات املندجمة أو الداجمة               ): ٢٨٤(مـادة   
 جتاه الغري عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعي ا على الشركة ومل               مسؤولون بصفة شخصية  

تكـن مسجلة أو مل يتم اإلعالن عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة إعفائهم من هذه املسؤولية إذا      
 . ثبت عدم مسؤوليتهم عن تلك االلتزامات واملطالبات أو عدم علمهم ا

 حقوق والتزامات الشركات املندجمة إىل الشركة الداجمة أو الشركة الناجتة عن االندماج             تنـتقل مجيع  ): ٢٨٥(مـادة   
 ألحكام هذا القانون ، وتعترب الشركة الداجمة       حكمـاً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً        

ا والتزاماا ، وذلك يف     أو الناجتة عن االندماج خلفاً قانونياً للشركات املندجمة وحتل حملها يف مجيع حقوقه            
 . حدود ما أتفق عليه يف عقد االندماج مع عدم اإلخالل حبقوق الدائنني

إذا ظهرت التزامات أو إدعاءات على إحدى الشركات املندجمة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من               ):٢٨٦(مادة  
 الداجمة أو الناجتة عن الدمج ،       بعـض املسؤولني أو العاملني يف الشركة فتدفع ألصحاا من قبل الشركة           

وهلا حق الرجوع مبا دفعته على أولئك املسؤولني أو العاملني وحتت طائلة العقوبات املقررة لذلك مبوجب                
 . القوانني املعمول ا

I	�.�ا�!�ب ا 

 Bــ� ا�FـــــEاءات

 كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر        بدون إخالل باحلق يف املطالبة بالتعويض عند االقتضاء يعترب باطالً         ): ٢٨٧(مـادة   
علـى خالف القواعد املقررة يف هذا القانون أو يصدر من جمالس إدارة الشركات املسامهة واحملدودة أو                 

 . مجعياا العمومية املشكلة على خالف أحكامه وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد     .. ص عليها يف القوانني األخرى      مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصو     ): ٢٨٨(مـادة   
عـن ثالثـة أشهر وال تتجاوز سنتني ، أو بغرامة ال تقل عن ستني ألف ريال وال تتجاوز أربعمائة ومثانني                     

 : ألف ريال 

كـل من يثبت عمداً يف عقد الشركة أو نظامها أو يف نشرات االكتتاب أو يف غري ذلك من وثائق                      -١
ة بيانات كاذبة أو خمالفة ألحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه                 الشرك
 . بذلك

 . كل من يقو م بسوء قصد من الشركاء أو من غريهم حصصاً عينيه بأكثر من قيمتها احلقيقية   -٢

حاً أو فوائد   كـل مدير أو عضو جملس إدارة يوزع على الشركاء أو غريهم أرباحاً صورية أو أربا                 -٣
على خالف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكل مراقب حسابات يصدق على هذا                

 . التوزيع مع علمه باملخالفات

كل مدير أو عضو جملس إدارة أو مراقب حسابات يستويل على مكافأة اكثر مما هو منصوص عليه                    -٤
 . يف هذا القانون أو عقد الشركة
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 بيانات كاذبة يف امليزانية أو فيما يعد من           عضو جملس إدارة أو مصف يذكر عمدا       كـل مديـر أو      -٥
تقاريـر للشركاء أو للجمعية العامة أو يغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية يف هذه التقارير وذلك                 

 . بقصد إخفاء حقيقة املركز املايل للشركة عن الشركاء أو غريهم

مستخدم لديه يتعمد وضع تقارير كاذبة عن نتيجة مراجعته         كـل مراقب حسابات أو معاون له أو           -٦
 .  وقائع جوهرية يف التقرير الذي يقدمه للشركاء أو للجمعية العامة أو خيفي عمداً

كـل مديـر أو عضو جملس إدارة يغفل دعوة اجلمعية العامة أو الشركاء لإلنعقاد يف حالة وقوع                    -٧
 هذا القانون أو يف عقد الشركة مع علمه ذه          خـسارة للـشركة تـبلغ احلد املنصوص عليه يف         

 . اخلسارة

كـل من يستعمل بسوء قصد وثائق مزورة إلثبات حقه يف التصويت يف اجلمعيات العامة وكل من                 -٨
 . يزو ر هذه الوثائق

كـل من يستعمل أي حق مما نص عليه يف القانون مبقتضى حصص أو أسهم ليست مملوكة له دون           -٩
 . ونا يف ذلك من مالكهاأن يكون مأذ

كل مدير أو عضو جملس إدارة أو عضو رقابة أو مراقب حسابات أو معاون له أو مستخدم                             -١٠
لديـه وكـل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما حيصل عليه حبكم عمله من أسرار                  

 . الشركة أو يستغل هذه األسرار جللب نفع له أو لغريه

 فيما يعده من تقارير      كـل شخص معني من قبل الوزارة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا                       -١١
 يف هذه التقارير وقائع جوهرية من شأا أن تؤثر يف            عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا       

 . نتيجة التفتيش

 أو أسناد قرض أو يعرضها       أو إيصاالت اكتتاب أو شهادات مؤقتة       كـل من يصدر أسهما                -١٢
للـتداول أو يعلـن عـنها قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة أو صدور القرار الوزاري                 

 . القاضي باملصادقة على نظامها األساسي أو بالسماح بزيادة رأس ماهلا

م أو بأسناد   كـل مـن يقوم بنشر وقائع كاذبة حلمل اجلمهور على االكتتاب باألسه                                   -١٣
 . القرض 

 . كل من يقوم بإجراء اكتتابات صورية أو ومهية لألسهم أو قبوهلا                       -١٤

 . ويف كل األحوال حيكم بإعادة املال حمل املخالفة                       -١٥

ى يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة       مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني األخر         ): ٢٨٩(مـادة   
 :آالف ريال وال تتجاوز مخسني ألف ريال 

 أو إيصاالت إكتتاب أو شهادات مؤقتة أو أسناد قرض أو يعرضها للتداول              كل من يصدر أسهما      -١
 . على خالف األحكام املقررة يف هذا القانون
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 فيه أو يبقى يف عضوية الس        أو عضوا كـل من يقوم بتعيني مديراً أو رئيساً لس إدارة الشركة              -٢
 للحسابات وكل من يتوىل وظيفة أو عمالً يف الشركة على خالف             وكـذلك كل من يعني مراقبا     

األحكـام املقررة يف هذا القانون وكل مدير أو رئيس جملس إدارة أو عضو مسؤول للشركة اليت                 
 . تقع فيها املخالفة

لمتمتعني جبنسية اجلمهورية يف جملس اإلدارة وكل مدير أو    كـل شـركة ختالف النسبة املخصصة ل         -٣
 . رئيس جملس إدارة للشركة اليت تقع فيها املخالفة

 .  للقانون كل عضو جملس إدارة يتخلف عن تقدمي أسهم الضمان طبقاً   -٤

 . من هذا القانون) ١٧٧ ، ١٤٦(كل من يتخلف عن تقدمي اإلقرار املنصوص عليه يف املادتني    -٥

كـل مديـر أو رئيس جملس إدارة ميتنع عن دعوة اجلمعية العامة أو عن إدراج مسائل يف جدول                     -٦
أعماهلـا يف األحوال اليت يوجب عليه القانون دعوة اجلمعية لالنعقاد أو إدراج املسائل املذكورة يف                

 . جدول أعماهلا

من ) ١٨٧ ،   ١٨٦( املادتني   كـل مدير أو رئيس جملس إدارة خيالف األحكام املنصوص عليها يف              -٧
 . هذا القانون

 عن متكني األشخاص املكلفني من قبل الوزارة بالتفتيش على الشركة من             كـل مـن ميتنع عمداً       -٨
 .  عن تقدمي املعلومات أو اإليضاحات الالزمة هلم اإلطالع على دفاترها ووثائقها أو ميتنع عمداً

ع عن إزالة املخالفة اليت صدر فيها حكم ائي باإلدانة تضاعف العقوبة            يف حالـة التكـرار أو االمتنا      ): ٢٩٠(مـادة   
 . املنصوص عليها يف املادتني السابقتني

يكون للموظفني الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي يف إثبات اجلرائم               ): ٢٩١(مـادة   
 .  له لصادرة تنفيذاًاليت تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات ا

أ ـ للموظفني املذكورين يف املادة السابقة حق االطالع على مجيع سجالت الشركة ودفاترها ووثائقها  ): ٢٩٢(مـادة  
 . يف مقر الشركة أو غريها من األمكنة

ب ـ على مدير الشركة ورئيس جملس اإلدارة وأعضاء هذا الس ومراقب احلسابات وسائر مستخدمي  
 . ن يقدموا للموظفني املذكورين البيانات واملعلومات والوثائق اليت يطلبوا ألداء أعماهلمالشركة أ

 املنصوص عليها يف القوانني األخرى يعاقب املديرون والشركاء           األشد  مـع عدم اإلخالل بالعقوبات    ): ٢٩٣(مـادة   
ة احملدودة وفق أحكام    الـذين يقومـون باسم الشركة باألعمال احملظورة على الشركات ذات املسؤولي           

 ال تقل عن ستني ألف ريال        القانون باحلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على السنتني أو بغرامة             
 . وال تزيد على أربعمائة ومثانني ألف ريال
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ر مـع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني األخرى يعاقب كل من خيالف سائ               ): ٢٩٤(مـادة   
األحكـام املتعلقة بالشركات ذات املسؤولية احملدودة بغرامة ال تقل عن مخسة آالف ريال والتزيد على                

 . مخسني ألف ريال

مـع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني األخرى يعاقب كل من خيالف سائر                ): ٢٩٥(مـادة   
اصة وغريها بغرامة ال تقل عن ستة آالف ريال وال  األحكـام املـتعلقة بشركات التضامن والتوصية واحمل       

 . تزيد على ثالثني ألف ريال

 ا�!�ب ا�=�دس
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أ ـ مع مراعاة أحكام املواد اخلاصة بالشركات االستثمارية الواردة يف قانون االستثمار على الشركات  ): ٢٩٦(مادة 
 تتقدم للوزارة بالبيانات والوثائق الالزمة  عها معه وأن القائمـة قـبل تنفيذ هذا القانون أن توفق وض         

 .  من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية لذلك خالل ستة أشهر إعتباراً
 يف اجلمهورية تابعة ألحكام القانون اخلاص  ب ـ تكـون الشركات األجنبية وفروعها اليت متارس نشاطا  

 كما تكون اجلمعيات التعاونية خاضعة للقانون       بتنظيم وكاالت الشركات والبيوت األجنبية وفروعها     
 . اخلاص ا

 .  على عرض الوزير  تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من جملس الوزراء بناًء): ٢٩٧(مادة 
م بشأن الشركات التجارية ، ويلغى أي حكم أو نص          ١٩٩١لسنة  ) ٣٤(يلغـى القرار بالقانون رقم    ): ٢٩٨(مـادة   

 . ام هذا القانونيتعارض وأحك
 . يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية):٢٩٩(مادة 
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