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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده وبعد،،

ىػ صدرت موافقة رللس الوزراء على نظاـ الشركات وأعد مرسـو ملكي 72/1/1342فبتاريخ  
، وقد اشتمل ىذا النظاـ يف موقعها الرمسي نص النظاـ ثره نشرت وزارة التجارة والصناعةبذلك، على إ

بشكل موجز على إضافاٍت وتعديالت عديدة على نظاـ الشركات القدًن، وقد مجعت يف ىذه الورقات 
أبرز ما تضمنو ىذا النظاـ من ىذه اإلضافات والتعديالت، وقد تناولتها يف زلورين ، األوؿ عرٌض إمجارل 

، وأما يف احملور اآلخر فقد قمت اضمنهاليت ت اإلضافاتلكامل النظاـ وذلك من خالؿ اإلشارة إذل أبرز 
من خالؿ ذكر  ، وذلكالنظاـ بشكل تفصيلي ىذا باستقصاء اإلضافات والتعديالت اليت اشتمل عليها

ادلواد اجلديدة، وادلواد ادلعّدلة وتبيُّت وجو التعديل، مع ذكر ما يقابلها يف النظاـ القدًن يف احلاشية 
 .السفلية، قدر اإلمكاف

 أسلؿ أف ينفع اها، وأف يعفو عن الزلل واخلأل، وصلى اهلل على نبينا زلمد، وعلى للو واهلل
 وصحبو وسلم.

 

 

 مجع وإعداد

 عبداهلل بن عدناف السليمي

 ىػ72/1/1342             
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 أبرز ما جاء فيه من إضافات.و نظام الشركات الجديد ل إجماليالمحور األول. عرض 

 لقد اشتمل النظاـ على إضافات ىامة أبرزىا مايلي:

 الصياغة والًتتيب. -1
  كاف دبثابة ادلسودة لو، ومن مث فنظاـ الشركات السابق،  نص علىلقد اعتمد ىذا النظاـ

 كما متالصياغة السابقة،   يف خأاءاألعض ادلواد القلقة، وتاليف بعض إعادة صياغة ب جرت
 مًتابأة؛ تساعد على فهم ادلادة بشكل منقأي ومتسلسل. تفقيط ادلواد إذل فقراتٍ 

  ّىيكلة  وىي من عناصر، وادلصألحات الواردة في أىم النظاـىذا ؼ ادلنظم يف صدر عر
 الصياغة احلديثة لألنظمة.

 ىذا النظاـ البدء بعبارات االثبات ال النفي قدر االمكاف، خبالؼ ما كاف عليو النظاـ  راعى
ادلالحظ أف كثَتًا من مواده تبدأ بالنفي شلا يعد عيبًا من عيوب السابق، حيث كاف من 

 الصياغة.
 واالكثار من القواعد اآلمرة.حظ على صياغة النظاـ كذلك اجلـزيال ، 
  أقي ألبوابو وفصولو، فعلى سبيل ادلثاؿ: جعل التصفية يف ىذا النظاـ الًتتيب ادلنراعى

، خبالؼ ما كاف عليو النظاـ مجيع الشركات من ذكرنتهاء االوبعد لخر أبواب النظاـ 
 .إذ كانت الشركات األجنبية تلي تصفية الشركة السابق

  تأور يف و  ذات العالقة يف اجلهات تغَتما طرأ على البالد من  ىذا النظاـعاجل
فتجنب ادلصألحات والتسميات اليت اشتمل عليها النظاـ القدًن خاصة أف  ،ادلصألحات
 دثراً.عد منجزًء منها يُ 

 مالحظات عامة.  -7
  اختصاص الوزارةمن جعلها مت نقل الصالحيات السابقة ادلنوطة بوزير التجارة بشخصو و، 

 َت مرتبأة بشخص الوزير.وغ
 الشركات السابق ونظاـ السوؽ ادلالية وذلك يف  بُت نظاميّ  السابق التعارض عاجل النظاـ

ديد صالحيات كاًل من وزارة الشركات ادلسامهة، فنص النظاـ يف مواضع عديدة على رب
 .التعارض بذلك تجارة وىيئة السوؽ  ادلالية فانتفىال
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 مهية، ومن ذلك من األزيد ادلل ىذا النظاـ الوسائل اإللكًتونية وأعأى موقع وزارة التجارة عّ ف
خبالؼ ما كاف عليو يف السابق إذ كاف  أف يكوف شهر عقد التلسيس من خالؿ ادلوقع

للجمهور االطالع على  أُتيحكما ،  تلسيس الشركة يتم يف جريدة يوميةشهر قرار اإلعالف ب
 .طريق ادلوقع االلكًتوين للوزارة بعض بيانات الشركة عن

 فقلص الكثَت منها عاجل ادلنظم ادلدد السابقة يف النظاـ القدًن اليت قد تعأل سَت الشركة ،
التلسيسية أو اجلمعية العامة يف حاؿ  للجمعيةأف يعقد االجتماع الثاين  إجازة من ذلكو 

عدـ حضور النصاب ادلقرر نظامًا يف ادلوعد األوؿ بعد ساعة من انتهاء ادلدة احملددة 
أف يفصل بُت  من اشًتاطكاف يف النظاـ السابق  النعقاد االجتماع األوؿ، وىذا خبالؼ ما

 االجتماعُت مخسة عشر يوماً.
 ادلالحظات ادلوضوعية.أبرز  -4

  تعديل أنواع الشركات، فقد مت حذؼ شركة التوصية باألسهم والشركة التعاونية والشركة
الشركة ذات تلسيس ، وأضاؼ الشركة القابضة، وأجاز القابل للتغيَت ذات رأس ادلاؿ

  نص النظاـ السابق على بأالاها.اليتو واحد، من شخص احملدودة ادلسؤولية 
  سرياف ىذا النظاـ عليها، مادل من مت استثناء الشركات ادلعروفة يف الفقو اإلسالمي صراحة

 تتخذ شكل شركة من الشركات ادلذكورة يف النظاـ.
 ة مثاًل أصبح احلد األدىن مهمت تعديل احلد األدىن من رأس ماؿ الشركات، ففي الشركة ادلسا

 يشًتط ذلا حد أدىن،لية احملدودة فلم و ؤ ألف لاير، وأما الشركة ذات ادلس مخسمائةلرأس ماذلا 
 بط ذلك دبا يؤدي غرض الشركة.وإمنا رُ 

  أعأى ادلنظم بشكل ملحوظ اىتمامًا بالغًا بعقد تلسيس الشركة وقيدىا، ومن
ذلك أنو يف حاؿ عدـ توثيق عقد التلسيس لدى اجلهة ادلختصة نظامًا بالتوثيق 

 العقد أو التعديل يكوف باطالً.فإف 
  اليت كانت ذبيز  التاسعةعاجل ادلنظم أبرز االشكاالت الشرعية يف النظاـ السابق وىي ادلادة

حلصة كل شريك  دوف مراعاةٍ  الشركاء مايتفق عليوحبسب  اخلسارة أف تكوفاالتفاؽ على 
كما نص على ذلك ابن قل اإلمجاع على ربرديها  اليت نُ  ادلسائلرأس ادلاؿ، وىذا من  من

اخلسراف يف الشركة على كل واحد منهما بقدر مالو ، فإف كاف قدامة رمحو اهلل بقولو "
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. ال  ماذلما متساويا يف القدر، فاخلسراف بينهما نصفُت ، وإف كاف أثالثا ، فالوضيعة أثالثاً 
ة بعد أف وأصبح نص ادلاد( 4562)ادلسللة:ادلغٍت )" نعلم يف ىذا خالفا بُت أىل العلم

"يكوف نصيب الشريك يف األرباح أو يف اخلسائر حبسب  يليت: ما( 11)أصبح رقمها 
نسبة حصتو يف رأس ادلاؿ، ومع ذلك جيوز يف عقد تلسيس الشركة االتفاؽ على تفاوت 

 جاء يف وقد ُيشكل على ىذا مانسب الشركاء وفق ما تقضي بو الضوابط الشرعية." 
ما يلي: "إذا دل يكف صايف نصت على إذ  لثامنة بعد ادلائةاادلادة الفقرة الرابعة من 

موجودات الشركة للوفاء حبصص الشركاء، وزعت اخلسارة بينهم حبسب النسبة ادلقررة يف 
احلادية عشرة وفق ادلادة على ما جاء يف حمل فتُ  إال أف ىذه الفقرة مألقة توزيع اخلسائر"

 الضوابط الشرعية.
  )أعأى ادلنظم للجهة ادلختصة )الوزارة أو رللس ىيئة سوؽ ادلاؿ حبسب حاؿ الشركة

نة مؤقتة من ذوي اخلةرة واالختصاص جلالصالحية للتدخل يف بعض األحواؿ وتشكيل 
يف حاؿ عدـ سبكن اجلمعية العامة من انتخاب وذلك لتتوذل اإلشراؼ على إدارة الشركة، 

 رللس إدارة للشركة.
 د اشًتاط صدور مرسـو ملكي بالًتخيص للشركات ذات االمتياز، أو يـ اجلدألغى النظا

اليت تشًتؾ  الشركات اليت تقدـ ذلا الدولة اعانة، أو الشركات اليت تدير مرفقًا عاماً، أو
العتبارية العامة، فلجاز ادلنظم تلسيسها بقرار من الوزارة،  الدولة أو غَتىا من األشخاص ا

تؤسسها الدولة أو تشًتؾ يف تلسيسها مىت كاف طلب تلسيسها  كما أتاح للشركة اليت
يتضمن استثناًء من بعض أحكاـ النظاـ أف يُرفع بألب الًتخيص بالتلسيس واالستثناء إذل 

 رللس الوزراء للنظر يف ادلوافقة عليهما.
 ادلزايا ادلالية والعينية لعضو رللس إدارة الشركاتادلنظم على سقف أعلى للمكافآت و  نص 

ادلسامهةػ فاشًتط أف ال تزيد عن مخسمائة ألف لاير، كما نص على إلغاء عضوية من يتغيب 
متتالية للمجلس دوف عذر مشروع )ادلادة من األعضاء عن حضور ثالث اجتماعات 

25.) 
  ومن أبرز ما استحدثو النظاـ اجلديد االعًتاؼ التنظيمي بصكوؾ التمويل، فلم تكن

ادلملكة وإمنا كانت تندرج ربت الصكوؾ االستثمارية أو التمويلية منظمة بشكل مستقل يف 
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وات الدين مع اختالفها اجلذري عنها، ولكن ادلنظم يف ىذا النظاـ نص عليها ونظم للية أد
 شركات ادلسامهة.إصدارىا من خالؿ ال

  النظاـ على وجوب مراعاة الشركة لألحكاـ الشرعية للديوف عند إصدار ىذا كما نص
 أدوات الدين وتداوذلا.

  ،سنة بعد أف كانت العقوبات ال تتجاوز السجن فنص ىذا النظاـ على عقوبات صارمة
مدة  أو غرامة التتجاوز العشرين ألف لاير، أصبحت العقوبات تصل إذل السجن واحدة

التتجاوز اخلمس سنوات، وغرامة ال تزيد عن مخسة ماليُت لاير، كما أعأى ادلنظم وزارة 
التجارة صالحية إيقاع بعض العقوبات ادلقررة يف ىذا النظاـ، وأجاز دلن صدر حبقو قرار 

 العقوبة التظلم أماـ اجلهة القضائية ادلختصة.
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 الجديد والنظام القديم.المحور الثاني. المقارنة التفصيلية بين النظام 

جاء فيو من إضافات أو  النظاـ اجلديد واإلشارة إذل أبرز ما وسيكوف ادلنهج ادلتبع فيها ذكر أبوابِ 
، بوضع خط أسفل اإلضافة، وذلك النظاـ القدًن بشكل سلتصر ورلمل ما تضمنوتعديالت على 

 واإلشارة إذل النص ادلعّدؿ يف احلاشية قدر اإلمكاف.

  األوؿ. أحكاـ عامة.الباب 
مادل أحكاـ ىذا النظاـ على الشركات ادلعروفة يف الفقو اإلسالمي،  ال تنأبق -

 ـ(.4) تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة يف ىذا النظاـ.
يكوف نصيب الشريك يف األرباح أو يف اخلسائر حبسب نسبة حصتو يف رأس  -

على تفاوت نسب ادلاؿ، ومع ذلك جيوز يف عقد تلسيس الشركة االتفاؽ 
 ـ(11.)وفق ما تقضي بو الضوابط الشرعيةالشركاء 

ل مايأرأ عليو جيب أف يكوف عقد تلسيس الشركة وكباستثناء شركة احملاصة،  -
وإال كاف العقد من تعديل مكتوباً، وموثقًا من اجلهة ادلختصة نظامًا بالتوثيق، 

العقد غَت نافذ يف )النظاـ القدًن : وإال كاف  ـ(17) أو التعديل باطاًل.
 مواجهة الغَت(.

جيب أف ُيشِهر الشركاء أو ادلديروف ..عقد التلسيس وكذلك نظاـ شركة  -
يأرأ عليهما من تعديل يف موقع الوزارة اإللكًتوين، وللوزارة ادلسامهة وما 

 (17....)الفقرة األوذل من ادلادة ربصيل مقابل ماؿ عن خدمتها
( من  ىذه 1ادلنصوص عليها يف الفقرة ) يتاح للغَت االطالع على الوثائق -

ادلادة، ويُعد ادلستخرج من موقع الوزارة، وادلصدؽ عليو منها، حجة يف مواجهة 
 ((17( ادلادة )7.)الفقرة )الغَت دبا حيتويو من بيانات

عد قيدىا يف باستثناء شركة احملاصة، تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية ب -
ف للشركة خالؿ مدة التلسيس شخصية ، ومع ذلك يكو السجل التجاري

 ـ(13، بشرط إسباـ عملية التلسيس.)بالقدر الالـز لتلسيسهااعتبارية 
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مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي  -
الشركة حبد األسباب اآلتية: ..... انتقاؿ مجيع احلصص أو مجيع األسهم إذل 

رغب الشريك أو ادلساىم يف استمرار الشركة مادل يشريك أو مساىم واحد، 
 (1)   ـ(15...)وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ

 
 .الباب الثاين: شركة التضامن 

شركة التضامن شركة بُت أشخاص من ذوي الصفة الأبيعية يكونوف فيها  -
مسؤولُت شخصيًا يف مجيع أمواذلم وبالتضامن عن ديوف الشركة والتزاماهتا، 

 ـ(12.)صفة التاجر ويكتسب الشريك فيها
إذا انضم شريك إذل الشركة كاف مسؤواًل بالتضامن مع باقي الشركاء يف مجيع  -

ومع ذلك جيوز االتفاؽ أموالو عن ديوف الشركة السابقة النضمامو والالحقة. 
على إعفائو من ادلسؤولية عن الديوف السابقة بعد شهر االتفاؽ حبسب ماىو 

إذا تنازؿ أحد  (7).عشرة( من ىذا النظاـمنصوص عليو يف ادلادة )الثالثة 
فال يكوف مسؤواًل عن الديوف ِقبل دائٍت الشركة، إال إذا الشركاء عن حصتو، 

اعًتضوا على ىذا التنازؿ خالؿ ثالثُت يومًا من تاريخ إبالغ الشركة ذلم 
، ويف حاؿ االعًتاض يكوف ادلتنازؿ مسؤواًل بالتضامن عن ىذه (4)بذلك

 ـ(72الديوف. )
، يشتمل بصفة خاصة جيب أف يوقع على عقد تلسيس الشركة مجيع الشركاء -

 ـ(74على البيانات....)
أف ديارس حلسابو أو حلساب  -دوف موافقة باقي الشركاء –الجيوز للشريك  -

 اً الغَت نشاطًا من نوع نشاط الشركة، وال أف يكوف شريكًا أو مديرًا أو عضو 
                                                           

( من النظاـ السابق اليت تقابل ىذه ادلادة وحذؼ منها عجزىا ونصو ) مادل 16من ادلادة ) 5كما عدلت الفقرة (1)
 غَت ذلك( ينص عقد الشركة على

 ( على: "وكل اتفاؽ على غَت ذلك من الشركاء ال ينفذ يف مواجهة الغَت."12يف النظاـ القدًن نصت ادلادة )(7)
( على: "وإذا تنازؿ أحد الشركاء عن حصتو فال يةرأ من ديوف الشركة ٍقبل دائنيها 12يف النظاـ القدًن نصت ادلادة )(4)

 إال إذا أقروا ىذا التنازؿ".
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اللتزاـ كاف للشركة أف تألب من اجلهة ...... وإذا أخل أحد الشركاء اهذا ا
القضائية ادلختصة أف تَػُعد التصرفات اليت قاـ اها حلسابو اخلاص قد سبت 

 (1)ـ(73.)مأالبتو بالتعويض -فضالً عن ذلك–وللشركة حلساب الشركة، 
إال بقرار من (7)ذباوز غرض الشركةال جيوز للمدير أف يباشر األعماؿ اليت  -

يف عقد تلسيس الشركة. ويسري ىذا احلظر على الشركاء أو بنص صريح 
 بصفة خاصة على األعماؿ اآلتية:

 التةرعات، ماعدا التةرعات الصغَتة ادلعتادة. - أ
 كفالة الشركة للغَت. - ب
 اللجوء إذل التحكيم. - ت
 التصاحل على حقوؽ الشركة. - ث
 بيع عقارات الشركة أو رىنها، إال إذا كاف البيع شلا يدخل يف غرض الشركة. - ج
 ـ(42الشركة التجاري )ادلتجر( أو رىنو) بيع زلل - ح

يكوف ادلدير مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة ......، أو  -
 ـ(47......).بسبب إمهالو أو تقصَته يف أداء عمل

ال جيوز للشريك أف ينسحب من الشركة إذا كانت زلددة ادلدة إال لسبب  -
الشركة غَت زلددة ادلدة،  مشروع تقبلو اجلهة القضائية ادلختصة. وإذا كانت

فيجب أف يكوف انسحاب الشريك حبسن نية، وأف يعلنو لباقي الشركاء يف 
الوقت ادلناسب، وإال جاز للجهة القضائية ادلختصة احلكم عليو باالستمرار يف 

 (.45.)الشركة فضاًل عن التعويض عند االقتضاء
جيوز لألغلبية العددية للشركاء أف تألب من اجلهة القضائية ادلختصة إخراج  -

شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت ىناؾ أسباب مشروعة تدعو إذل ذلك 
(......45.) 

                                                           

( على :" كاف للشركة أف تأالبو بالتعويض أو أف 74لنظاـ القدًن كانت للتخيَت بُت األمرين نصت ادلادة )(يف ا1)
 .تعتةر العمليات اليت قاـ اها حلسابو ..."

 ( على :" .... اليت ذباوز االدارة العادية..."42(يف النظاـ القدًن نصت ادلادة )7)
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 .الباب الثالث: شركة التوصية البسيأة 
وال يكتسب الشريك شركة التوصية البسيأة شركة تتكوف من فريقُت ...... -

 ـ(42)(1)التاجر. ادلوصي صفة
جيوز للشريك ادلوصي أف يتنازؿ عن حصتو ألي من الشركاء اآلخرين يف  -

الشركة. كما جيوز لو التنازؿ عن حصتو للغَت بعد موافقة مجيع الشركاء 
ادلتضامنُت، والشركاء ادلوصُت ادلالكُت ألغلبية رأس ادلاؿ اخلاص بالفريق 

 ـ(31)لى غَت ذلك.ادلوصي، وذلك مادل ينص عقد تلسيس الشركة ع
 .الباب الرابع: شركة احملاصة 
 .الباب اخلامس: شركة ادلسامهة 

  .الفصل األوؿ: أحكاـ عامة 
شركة ادلسامهة شركة رأس ماذلا مقسم إذل أسهم متساوية القيمة وقابلة  -

للتداوؿ، وتكوف الشركة وحدىا مسؤولة عن الديوف وااللتزامات ادلًتتبة على 
 ـ(67).(7)شلارسة نشاطها

وإذا كانت الشركة يكوف لكل شركة مسامهة اسم يشَت إذل غرضها، ......... -
شللوكة لشخص واحد، وجب أف يتضمن االسم ما يفيد أاها شركة مسامهة 

 (64.)شللوكة لشخص واحد
جيب أف يكوف رأس ماؿ الشركة عند التلسيس كافيًا لتحقيق غرضها، ويف  -

. وجيب كذلك أال (4)مائة ألف( لايرعن )مخسمجيع األحواؿ ال جيوز أف يقل 
 (3) الربع. يقل ادلدفوع من رأس ادلاؿ عند التلسيس عن

( من ىذا النظاـ، جيوز للدولة واألشخاص ذوي الصفة 7استثناًء من ادلادة ) -
االعتبارية العامة والشركات ادلملوكة للدولة والشركات اليت ال يقل رأس ماذلا 

                                                           

 النظاـ القدًن. ( من45(أضيف ىذا النص على عجر ادلادة )1)
( من النظاـ القدًن على: "..وال جيوز أف  يقل عدد الشركاء يف الشركة عن مخسة" وحذؼ ىذا 32(نصت ادلادة )7)

 من النظاـ اجلديد.
 ـ( إذا كانت ستأرح لالكتتاب عشرة ماليُت لاير، وغَت ذلك ال يقل عن مليوين لاير.34يف النظاـ القدًن )(4)
 ـ( ال يقل ادلدفوع عن نصف احلد األدىن.34(يف النظاـ القدًن )3)
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شركة مسامهة من شخص واحد، ويكوف ذلذا عن مخسة ماليُت لاير، تلسيس 
الشخص صالحيات مجعيات ادلسامهُت دبا فيها اجلمعية التلسيسية 

 ـ(66.)وسلأاهتا
 .الفصل الثاين: تلسيس شركة ادلسامهة 

إذا دل يقصر ادلؤسسوف االكتتاب جبميع األسهم على أنفسهم، وجب عليهم  -
  لنظاـ السوؽ ادلالية.وفقاً طرح األسهم اليت دل يكتتبوا اها لالكتتاب 

دبا يف ذلك اليت ، (1)بقرار من الوزارةيكوف ترخيص بتلسيس شركة ادلسامهة  -
تؤسسها أو تشًتؾ يف تلسيسها الدولة أو غَتىا من األشخاص ذوي الصفة 

وإذا كاف نشاط الشركة يتألب احلصوؿ على موافقة أو . (7)االعتبارية العامة
بل الًتخيص بتلسيسها، فال يصدر قرار ترخيص من اجلهة ادلختصة نظامًا ق

الًتخيص بتلسيس الشركة إال بعد احلصوؿ على تلك ادلوافقة أو 
 ـ(52ؼ1).الًتخيص

إذا كاف طلب تلسيس شركة ادلسامهة اليت تؤسسها أو تشًتؾ يف تلسيسها  -
الدولة أو غَتىا من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة، يتضمن استثناًء 

ىذا النظاـ، فَتفع بألب الًتخيص بالتلسيس واالستثناء إذل من بعض أحكاـ 
 ـ(52ؼ 4رللس الوزراء، للنظر يف ادلوافقة عليو.)

ة يحق حضور اجلمعية التلسيس -أيًا كاف عدد أسهمو-لكل مكتتب   -
ويشًتط لصحة االجتماع حضور عدد من ادلكتتبُت ديثل نصف رأس ادلاؿ 
على األقل فإذا دل يتوافر ىذا النصاب، وجهت دعوة إذل اجتماع ثاٍف يعقد 

ومع ذلك جيوز أف بعد مخسة عشر يومًا على األقل من توجيو الدعوة إليو. 
عقاد االجتماع يعقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء ادلدة احملددة الن

األوؿ، وأف تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األوؿ ما يفيد اإلعالف عن 

                                                           

 ـ( بًتخيص من وزير التجارة.67(يف النظاـ القدًن )1)
(يف السابق حدد النظاـ مخس أنواع من الشركات البد أف يصدر ترخيص اها عن طريق مرسـو ملكي بناء على 7)

 ـ(67موافقة رللس الوزراء وعرض وزير التجارة.)
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ويف مجيع األحواؿ، يكوف االجتماع الثاين  إمكانية عقد ىذا االجتماع.
 ـ(.57ؼ7صحيحاً أياً كاف عدد ادلكتتبُت ادلمثلُت فيو.)

مجيع  تصدر الوزارة قرارًا بإعالف تلسيس الشركة، بعد التحقق من استكماؿ -
ويشهر القرار ادلتألبات اليت نص عليها ىذا النظاـ لتلسيس شركة مسامهة. 

 ـ(56ؼ1.)(1)يف موقع الوزارة اإللكًتوين
 .الفصل الثالث: إدارة شركة ادلسامهة 

 .الفرع األوؿ: رللس اإلدارة 
ال يزيد على يدير شركة ادلسامهة رللس إدارة ....،على أال يقل عن ثالثة و  -

 ـ(52ؼ1)أحد عشر.
أو إذا دل إذا قدـ رئيس وأعضاء رللس إدارة شركة ادلسامهة استقاالهتم،  -

تتمكن اجلمعية العامة من انتخاب رللس إدارة للشركة، فعلى الوزير، أو 
رللس اذليئة يف الشركات ادلدرجة يف السوؽ ادلالية تشكيل جلنة مؤقتة من 

ويعُت ذلا رئيسًا ونائبًا لو . ذوي اخلةرة واالختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً 
 ـ(54) (7)من بُت أعضائها...إخل.

( من ىذه ادلادة القروض والضمانات اليت 1ثٌت أيضًا من حكم الفقرة )يست -
سبنحها الشركة وفق برامج ربفيز العاملُت فيها اليت سبت ادلوافقة عليها وفق 

 ـ(24ؼ4ة.)أحكاـ نظاـ الشركة األساس أو بقرار من اجلمعية العامة العادي
جيوز ألعضاء رللس اإلدارة أف يفشوا يف غَت اجتماعات اجلمعية العامة ما  ال -

حبكم  –وال جيوز ذلم استغالؿ ما يعلموف بو وقفوا عليو من أسرار الشركة. 
يف ربقيق مصلحة ذلم أو ألحد أقاراهم أو للغَت؛ وإال وجب  -عضويتهم

 ـ(23) (4)ومأالبتهم بالتعويض.عزذلم 

                                                           

 ينشر يف جريدة رمسية.ـ( 56(يف النظاـ القدًن )1)
ـ( على أنو يف حاؿ ىبط 52(يف النظاـ القدًن دل يعط الوزير أو غَته التدخل يف تعيُت جلنة مؤقتة، وإمنا نصت )7)

 عدد أعضاء رللس اإلدارة عن احلد األدىن وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت شلكن لتعيُت ...إخل.
 نظاـ السوؽ ادلالية. (وىذا تلكيداً دلا نص عليو4)
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، أو بيع أيًا كانت مدهتاجيوز جمللس اإلدارة عقد القروض  -
 ـ(26ؼ7.....إخل)

كانت ادلكافلة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال جيوز...........على أف  إذا -
متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرىا يكوف استحقاؽ ىذه ادلكافلة 

 ـ(.25ؼ7وكل تقدير خيالف ذلك يكوف باطاًل.) العضو،
يع األحواؿ؛ ال يتجاوز رلموع ما حيصل عليو عضو رللس اإلدارة من يف مج -

مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف لاير سنوياً، وفق الضوابط 
 ـ(25ؼ4.)اليت تضعها اجلهة ادلختصة

إاهاء عضوية من تغيب  -بناء على توصية من اجمللس–جيوز للجمعية العامة  -
ة اجتماعات متتالية دوف عذر من األعضاء عن حضور ثالث

 ـ(25ؼ6مشروع.)
ولو كانت ع األعماؿ والتصرفات اليت جيريها رللس اإلدارة يتلتـز الشركة جبم -

مادل يكن صاحب ادلصلحة سيء النية أو يعلم أف تلك  خارج اختصاصاتو،
 (1)ـ(22األعماؿ خارج اختصاصات اجمللس.)

سنوات من تاريخ اكتشاؼ ال تسمع دعوى ادلسؤولية بعد انقضاء ثالث  -
. وفيما عدا حاليت الغش والتزوير، ال تسمع دعوى ادلسؤولية يف الفعل الضار

مجيع األحواؿ بعد مرور مخس سنوات من تاريخ انتهاء السنة ادلالية اليت وقع 
فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتهاء عضوية رللس اإلدارة ادلعٍت 

 ـ(22ؼ4.)أيهما أبعد
اة أحكاـ نظاـ الشركة األساس، يعُت رللس اإلدارة من بُت أعضائو مع مراع -

وال جيوز اجلمع بُت منصب رئيساً ونائباً للرئيس وجيوز أف يعُت عضواً منتدباً، 
. ويبُت نظاـ الشركة رئيس رللس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة

 ـ(21ؼ1....إخل)

                                                           

 ـ( حددت حبدود اختصاصاتو.25يف النظاـ القدًن )(1)
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يئات التحكيم والغَت. ولرئيس وى ديثل رئيس رللس اإلدارة الشركة أماـ القضاء -
 ـ(.27ؼ1اجمللس أف يفوض....إخل)

وفقاً  مرتُت على األقل يف السنة بدعوة من رئيسوجيتمع رللس اإلدارة  -
 ـ(.24ؼ1لألوضاع....إخل)

لكل مساىم حق حضور اجلمعيات العامة للمسامهُت ولو نص نظاـ الشركة  -
 (1)ـ(25ؼ7األساس على غَت ذلك،...إخل)

جيوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهُت واشًتاؾ ادلساىم يف مداولتها  -
، حبسب الضوابط اليت بواسأة وسائل التقنية احلديثةوالتصويت على قراراهتا 
 ـ(.25ؼ4تضعها اجلهة ادلختصة.)

جيوز للوزارة، وكذلك للهيئة يف الشركات ادلدرجة يف السوؽ ادلالية، أف توفد  -
ثر( بوصفو مراقباً حلضور اجلمعيات العامة للشركات، للتلكد من مندوباً )أو أك

 ـ(25ؼ3.)تأبيق أحكاـ ىذا النظاـ
زبتص اجلمعية العامة غَت العادية بتعديل نظاـ الشركة األساس، إال ما يتعلق  -

حرماف ادلساىم أو تعديل أي من حقوقو األساسية اليت -باألمور اآلتية: أ
 ة مايلي: يستمدىا بصفتو شريكاً، وخباص

احلصوؿ على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها، سواًء أكاف التوزيع نقداً  -1
 أـ من خالؿ إصدار أسهم رلانية لغَت موظفي الشركة والشركات التابعة ذلا.

 .احلصوؿ على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية -7
هتا، حضور مجعيات ادلسامهُت العامة أو اخلاصة، واالشًتاؾ يف مداوال -4

 والتصويت على قراراهتا.
 التصرؼ يف أسهمو وفق أحكاـ ىذا النظاـ. -3
طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعماؿ رللس اإلدارة،  -6

ورفع دعوى ادلسؤولية على أعضاء رللس اإلدارة، والأعن ببأالف قرارات 
 .مجعيات ادلسامهُت العامة واخلاصة

                                                           

 (24(يف النظاـ القدًن جيوز للشركة أف سبنع حضور من ديلك أقل من عشرين سهم بناء على ادلادة )1)
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اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية، مادل أولوية االكتتاب باألسهم  -5
 .ينص النظاـ األساس على غَت ذلك

مادل يوافق على ذلك التعديالت اليت من شلاها زيادة األعباء ادلالية للمسامهُت، -ب
 ـ(.22ؼ1........إخل)مجيع ادلسامهُت

وجيوز تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة بدعوة من رللس اإلدارة، ......... -
اجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا دل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية دلر 

 ـ(42ؼ1.)خالؿ ثالثُت يوماً من تاريخ طلب مراجع احلسابات
تنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة  -

 ـ(41).....إخل(1)بعشرة أياـ على األقلالرئيس قبل ادليعاد احملدد لالنعقاد 
ال يكوف انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره  -

 ـ(.44ؼ1الشركة على األقل،...إخل) ديثلوف ربع رأس ماؿمسامهوف 
)توضيح الكالـ التارل يف ادلادة: يتعلق باجتماع اجلمعية العامة غَت العادية:(  -

وجهت دعوة إذل اجتماع إذا دل يتوافر النصاب الالـز يف االجتماع الثاين، 
ثالث ينعقد باألوضاع نفسها ادلنصوص عليها يف ادلادة )احلادية والتسعُت( من 
ىذا النظاـ، ويكوف االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كاف عدد األسهم ادلمثلة 

 ـ(43ؽ4. )فيو، بعد موافقة اجلهة ادلختصة
وجيب ُت. يبُت نظاـ الشركة األساس طريقة التصويت يف مجعيات ادلسامه -

استخداـ التصويت الًتاكمي يف انتخاب رللس اإلدارة، حبيث ال جيوز 
 ـ(.46ؼ1.)استخداـ حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة

  ادلراجعة ةجلن: الرابعالفصل. 
 .الفصل اخلامس: الصكوؾ اليت تصدرىا شركة ادلسامهة 

 .الفرع األوؿ: األسهم 

                                                           

 ـ( قبل مخسة وعشرين يوماً.22النظاـ القدًن )(1)
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وللوزير تعديل ىذه القيمة بعد تكوف القيمة االمسية للسهم عشرة رياالت،  -
 ـ(.126ؼ7.)االتفاؽ مع الرئيس

ال جيوز أف تصدر األسهم بلقل من قيمتها االمسية، وإمنا جيوز أف تصدر بلعلى  -
من ىذه القيمة إذا نص نظاـ الشركة األساس على ذلك أو وافقت عليو 

الة يوضع فرؽ القيمة يف بند مستقل ضمن حقوؽ اجلمعية العامة، ويف ىذه احل
 (.126ؼ4.)وال جيوز توزيعها كلرباح على ادلسامهُتادلسامهُت، 

جيب أال يقل ادلدفوع من قيمة األسهم اليت تصدر مقابل حصص نقدية عن  -
قيمتها االمسية، ويبُت يف صك السهم مقدار ما دفع من قيمتو. ويف مجيع  ربع

مخس سنوات من تاريخ إصدار اقي القيمة خالؿ األحواؿ جيب أف يدفع ب
 ـ(125ؼ7.)األسهم

ادلتعلقة باحلظر على –( 1للهيئة زيادة مدة احلظر ادلنصوص عليها يف الفقرة ) -
من ىذه ادلادة أو إنقاصها، وذلك بالنسبة إذل الشركات اليت ترغب  -ادلؤسسُت

 (122ؼ3) (1).يف إدراج امسها يف السوؽ ادلالية
الشركات ادلدرجة يف السوؽ ادلالية وفقًا ألحكاـ نظاـ السوؽ تتداوؿ أسهم  -

 (124ؼ7. )ادلالية
ترتب األسهم حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للمساىم مجيع احلقوؽ  -

ادلتصلة بالسهم، وعلى وجو خاص احلق يف احلصوؿ على نصيب من صايف 
وجودات األرباح اليت يتقرر توزيعها، واحلق يف احلصوؿ على نصيب من م

الشركة عند التصفية، وحق حضور مجعيات ادلسامهُت، واالشًتاؾ يف مداوالهتا، 
والتصويت على قراراهتا، وحق التصرؼ يف األسهم، وحق طلب االطالع على 
دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعماؿ رللس اإلدارة، ورفع دعوى ادلسؤولية 

مجعيات ادلسامهُت، وذلك على أعضاء اجمللس، والأعن بالبأالف يف قرار 
 ـ(.112بالشروط والقيود الواردة يف ىذا النظاـ أو يف نظاـ الشركة األساس.)

                                                           

 التلمُت وغَتىا.(وىذه ادلادة عاجلت ما سبق أف حدث يف بعض شركات 1)



16 
 

. ( من ىذه ادلادة أسهم سبتع1كل من استهلكت أسهمو وفقًا للفقرة )(1)دينح -
 أكثروزبصص نسبة مئوية من صايف الربح السنوي لألسهم اليت دل تستهلك 

ذلك وفقاً دلا حيدده النظاـ األساس يف الشركة. شلا ربصل عليو أسهم التمتع، و 
 ـ(112ؼ7)

جيوز أف تشًتي الشركة أسهمها أو ترىنها وفقًا لضوابط تضعها اجلهة  -

(7)ادلختصة
وال يكوف لألسهم اليت تشًتيها الشركة أصوات يف مجعيات  ،
 ـ(.117ؼ1ادلسامهُت.)

جيوز رىن األسهم وفقًا لضوابط تضعها اجلهة ادلختصة، ويكوف للدائن ادلرهتن  -
 ـ(117ؼ7مادل يتفق...إخل)قبض األرباح واستعماؿ احلقوؽ ادلتصلة بالسهم، 

مضافًا إليها جيوز للمساىم ادلتخلف عن الدفع إذل يـو البيع دفع القيمة عليو  -
 ادلصروفات اليت أنفقتها الشركة يف ىذا الشلف.

إذا فقدت شهادة األسهم أو تلفت، فلمالكها أف يألب من الشركة إصدار  -
شهادة جديدة بداًل من الشهادة ادلفقودة أو التالفة. وعلى ادلالك أف ينشر رقم 
شهادة األسهم ادلفقودة أو التالفة يف جريدة يومية، فإف دل تقدـ معارضة إذل 

لى الشركة إصدار شهادة الشركة خالؿ ثالثُت يومًا من تاريخ النشر، كاف ع
جديدة يذكر فيها أاها بدؿ الشهادة ادلفقودة أو التالفة. وزبوؿ ىذه الشهادة 
حلاملها مجيع احلقوؽ وترتب عليو مجيع االلتزامات ادلتصلة بالشهادة ادلفقودة 

 ـ(.114أو التالفة. )
على من يعارض إصدار شهادة جديدة بداًل من ادلفقودة أو التالفة أف يقيم  -

عوى مستعجلة أماـ اجلهة القضائية ادلختصة خالؿ مخسة عشر يومًا من د
 ـ(.172ؼ1تاريخ تقدًن معارضتو، وإال عدت ادلعارضة كلف دل تكن)

  (4)والصكوؾ التمويلية.الفرع الثاين: أدوات الدين 

                                                           

 ـ(123(يف النظاـ القدًن كانت جوازية )1)
 ـ( ال جيوز...126القدًن ) (النظاـ7)
 النظاـ اجلديد الصكوؾ التمويلية. (أضاؼ4)
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على الشركة مراعاة األحكاـ الشرعية للديوف عند إصدار أدوات الدين  -
 ـ(171)وتداوذلا.

صكوكاً أدوات دين أو  -وفقًا لنظاـ السوؽ ادلالية–لشركة ادلسامهة أف تصدر  -
 ـ(177ؼ1.)سبويلية قابلة للتداوؿ

تسري قرارات مجعيات ادلسامهُت على أصحاب أدوات الدين والصكوؾ  -
التمويلية. ومع ذلك ال جيوز للجمعيات ادلذكورة أف تعدؿ احلقوؽ ادلقررة ذلم 

التاسعة  ادلادة مجعية خاصة اهم تعقد وفقًا ألحكاـ إال دبوافقة تصدر منهم يف
 ـ(176والصمانُت من ىذا النظاـ )

 .الفصل السادس: مالية الشركة ادلسامهة 
 .الفرع األوؿ: حسابات الشركة 
تكوف السنة ادلالية للشركة اثٍت عشر شهرًا ربدد يف نظامها األساس، واستثناء  -

 ـ(175...إخل ) من ذلك
القوائم ادلالية لكل سنة مالية، التبويب ادلتبع يف السنوات يراعى يف تبويب  -

السابقة، وتبقى أسس تقوًن األصوؿ واخلصـو ثابتو، وذلك دوف إخالؿ 
 بادلعايَت احملاسبية ادلتعارؼ عليها.

%( 12مع مراعاة ماتقضي بو األنظمة األخرى ذات العالقة، جينب سنويًا ) -
نظامي للشركة. وجيوز أف تقرر اجلمعية من صايف األرباح لتكوين االحتياطي ال

%( من 42الحتياطي ادلذكور )العامة العادية وقف ىذا التجنيب مىت بلغ ا
. وجيوز النص يف نظاـ الشركة األساس على ذبنيب نسبة رأس ادلاؿ ادلدفوع

معينة من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص لألغراض اليت حيددىا 

 .(1)ـ(174ؼ1النظاـ ادلذكور.)
يستخدـ االحتياطي النظامي يف تغأية خسائر الشركة، أو زيادة رأس ادلاؿ.  -

، جاز للجمعية %( من رأس ادلاؿ ادلدفوع42وإذا جاوز ىذا االحتياطي )
العامة العادية أف تقرر توزيع الزيادة على ادلسامهُت يف السنوات اليت ال ربقق 

                                                           

 %(.62(يف النظاـ القدًن االحتياطي )1)
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لنصيب ادلقرر ذلم يف نظاـ الشركة فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع ا
 ـ(.142ؼ1األساس.)

جيوز للجمعية العامة العادية استخداـ األرباح ادلبقاة واالحتياطيات االتفاقية  -
القابلة للتوزيع لسداد ادلبلغ ادلتبقي من قيمة السهم أو جزء منو، على أال خيل 

 ـ(.142ؼ4.)ذلك بادلساواة بُت ادلسامهُت
ساس النسبة اليت جيب توزيعها على ادلسامهُت من األرباح يبُت نظاـ الشركة األ -

 الصافية، بعد ذبنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى
 (1)ـ(.141ؼ1)

يستحق ادلساىم حصتو يف األرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف ىذا  -
، ويبُت القرار تاريخ االستحقاؽ وتاريخ التوزيع. وتكوف أحقية األرباح الشلف

دلالكي األسهم ادلسجلُت يف سجالت ادلسامهُت يف اهاية اليـو احملدد 
لالستحقاؽ. وربدد اجلهة ادلختصة احلد األقصى للمدة اليت جيب على رللس 

توزيع األرباح على  اإلدارة أف ينفذ أثناءىا قرار اجلمعية العامة العادية يف شلف
 ـ(141ؼ7.)ادلسامهُت

  :احلسابات. مراجعالفرع األوؿ 
على أال يتجاوز رلموع مدة ، ف للشركة مراجع حسابات ....جيب أف يكو  -

تعيينو مخس سنوات متصلة، وجيوز دلن استنفد ىذه ادلدة أف يعاد تعيينو بعد 
 ـ(144ؼ1، وجيوز ....إخل.)مضي سنتُت من تاريخ انتهائها

 .الفصل السابع: تعديل رأس ماؿ الشركة 
 .الفرع األوؿ: زيادة رأس ادلاؿ 

للجمعية العامة غَت العادية أف تقرر زيادة رأس ماؿ الشركة، بشرط أف يكوف  -
واليشًتط أف يكوف رأس ادلاؿ قد دفع بلكملو إذا  رأس ادلاؿ قد دفع كاماًل. 

درت مقابل ربويل كاف اجلزء غَت ادلدفوع من رأس ادلاؿ يعود إذل أسهم ص

                                                           

 % من رأس ادلاؿ.6( أال تقل نسبة األرباح عن 172(يف النظاـ القدًن اشًتطت ادلادة )1)
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أدوات أو صكوؾ سبويلية إذل أسهم ودل تنتِو بعد ادلدة ادلقررة لتحويلها إذل 
 ـ(.142ؼ7أسهم.)

 يزاد رأس ادلاؿ بإحدى الأرؽ اآلتية:  -
 إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. - أ

إصدار أسسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديوف معينة ادلقدار  - ب
لى أف يكوف اإلصدار بالقيمة اليت تقررىا اجلمعية عحالة األداء، 

العامة غَت العادية بعد االستعانة برأي خبَت أو مقـو معتمد، وبعد أف 
يعد رللس اإلدارة ومراجع احلسابات بيانًا عن منشل ىذه الديوف 
ومقدارىا ويوقع أعضاء اجمللس ومراجع احلسابات ىذا البياف، 

 ـ(142.)ويكونوف مسؤولُت عن صحتو
إذا نص على ذلك يف نظاـ الشركة  –حيق للجمعية العامة غَت العادية  -

وقف العمل حبق األولوية للمسامهُت يف االكتتاب بزيادو رأس ادلاؿ  -األساس
مقابل حصص نقدية أو إعأاء األولية لغَت ادلسامهُت يف احلاالت اليت تراىا 

 ـ(.132.)مناسبة دلصلحة الشركة
األولوية أو التنازؿ عنو خالؿ ادلدة من وقت صدور حيق للمساىم بيع حق  -

قرار اجلمعية العامة بادلوافقة على زيادة رأس ادلاؿ إذل لخر يـو لالكتتاب يف 
األسهم اجلديدة ادلرتبأة اهذه احلقوؽ، وفقًا للضوابط اليت تضعها اجلهة 

 ـ(131.)ادلختصة
 .الفرع الثاين: زبفيض رأس ادلاؿ 
اؿ نتيجة زيادتو على حاجة الشركة، وجبت دعوة إذا كاف زبفيض رأس ادل -

نشر قرار الدائنُت إذل إبداء اعًتاضاهتم عليو خالؿ ستُت يومًا من تاريخ 
. فإف التخفيض يف جريدة يومية توزع يف ادلنأقة اليت فيها مركز الشركة الرئيس

 اعًتض أحد الدائنُت وقدـ إذل الشركة مستنداتو يف ادليعاد ادلذكور، وجب على
الشركة أف تؤدي إليو دينو إذا كاف حااًل أو أف تقدـ لو ضمانًا كافياً للوفاء بو 

 ـ(136إذا كاف لجاًل.)
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 خيفض رأس ادلاؿ بإحدى الأرؽ اآلتية:  -
 إلغاء عدد من األسهم يعادؿ القدر ادلألوب زبفيضو. - أ

ومن شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادؿ القدر ادلألوب زبفيضو،  - ب
 (1) ـ(135.)مث إلغاؤىا

  انقضاء شركة ادلسامهة: الثامنالفصل. 
إذا للت مجيع شركة ادلسامهة إذل مساىم واحد التتوافر فيو الشروط الواردة يف  -

عن ديواها  تبقى الشركة وحدىا مسؤولة( من ىذا النظاـ، 66ادلادة )
ومع ذلك جيب على ىذا ادلساىم توفيق أوضاع الشركة مع  .(7)والتزاماهتا

ذات مسؤولية زلدودة من األحكاـ الواردة يف ىذا الباب أو ربويلها إذل شركة 
شخص واحد خالؿ مدة التتجاوز سنة، وإال انقضت الشركة بقوة 

 ـ(134)النظاـ.
 (162،ـ1)ؼ(4)ادلاؿ ادلدفوع،...إخل نصف رأسإذا بلغت خسائر شركة ادلسامهة  -

 (3)تعد الشركة منقضية بقوة النظاـ إذا دل ذبتمع اجلمعية العامة ...إخل -

 (162،ـ7)ؼ

 (6)ةالباب السادس: الشركة ذات ادلسؤولية احملدود. 
 .الفصل األوؿ: أحكاـ عامة 

( من ىذه ادلادة، وجب 1إذا زاد عدد الشركاء عن العدد احملدد يف الفقرة ) -
ربويل الشركة إذل شركة مسامهة خالؿ مدة التتجاوز سنة، وإذا مضت ىذه 
ادلدة دوف ربويلها انقضت بقوة النظاـ، مادل تكن الزيادة ناذبة من اإلرث أو 

 (161، ـ7ؼ)الوصية.

                                                           

 ـ( واقتصر النظاـ اجلديد على اثنتُت منها.133النظاـ القدًن كانت أربع طرؽ )(يف 1)
 ـ(132( يف النظاـ القدًن يكوف ىذا ادلساىم مسؤواًل عن ديوف الشركة يف حدود موجوداهتا)7)
 ـ(132القدًن كانت ثالثة أرباع رأس ادلاؿ) ( يف النظاـ4)
 ـ(162ذي مصلحة أف يألب حل الشركة) ( يف النظاـ القدًن ال تنقضي وإمنا جيوز لكل3)
 ( دل يشًتط النظاـ اجلديد حد أدىن لرأس ادلاؿ، أو لعدد الشركاء.6)
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وال دة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. يكوف للشركة ذات ادلسؤولية احملدو  -
جيوز أف يشتمل امسها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إال إذا كاف غرض 

 )1((167، ـ1الشركة استثمار براءة اخًتاع مسجلة..إخل)ؼ

روف مسؤولُت شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدـ يكوف ادلدي -
مقدار رأس ادلاؿ إذل جانب  وضع عبارة ذات مسؤولية زلدودة أو عدـ بياف

 (167، ـ7.)ؼاسم الشركة
، أو التمويلالجيوز أف يكوف غرض الشركة ....القياـ بلعماؿ البنوؾ، أو  -

 (164.)ـاستثمار األمواؿ حلساب الغَتاالدخار، أو التلمُت، أو 
جيوز أف تؤسس الشركة ذات ( من ىذا النظاـ، 7استثناء من أحكاـ ادلادة ) -

ويف مجيع األحواؿ ال جيوز  ....، احملدودة من شخص واحدادلسؤولية 
للشخص الأبيعي أف يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية زلدودة من 

 (163إخل)ـشخص واحد..
يتبع يف تقوًن احلصص العينية.... وال تسمع دعوى ادلسؤولية يف ىذه احلالة  -

التجاري وقيدىا يف السجل  بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ شهر الشركة
 (162( من ىذا النظاـ. )ـ162حبسب ادلادة )ـ

نشر عقد  -خالؿ ثالثُت يومًا من تلسيسها–جيب على مديري الشركة  -
. وعلى ادلديرين...إخل. يف موقع الوزارة اإللكًتوينالتلسيس على نفقتها 

 (7)(162)ـ

كافيًا لتحقيق جيب أف يكوف رأس ماؿ الشركة عند تلسيسها   -

(152.)ـ،..إخلغرضها
(4)

 

العادلة...إخل.  قيمتهاجيوز لكل شريك أف يألب اسًتداد احلصة حبسب ... و  -
 (151)ـ

                                                           

 ـ(152 النظاـ القدًن جيوز أف يكوف اسم الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة اسم شريك أو أكثر.)( يف1)
  النظاـ القدًن يُنشر عقد التلسيس يف جريدة يومية.( يف7)
 (162ألف لاير.)ـ 622النظاـ القدًن اشًتط ادلنظم أف ال يقل رأس ادلاؿ عن ( يف 4)
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فيما عدا حاليت الغش والتزوير، ال تسمع دعوى ادلسؤولية يف مجيع األحواؿ  -
مخس سنوات من تاريخ انتهاء السنة ادلالية اليت وقع فيها الفعل بعد مرور 

عمل ادلدير ادلعٍت يف الشركة، أيهما الضار أو ثالث سنوات من انتهاء 
 (156)ـأبعد.

مجعية عامة تتكوف من مجيع  يكوف للشركة ذات ادلسؤولية احملدودة -
 (152)ـالشركاء.

%( على األقل من أرباحها 12على كل شركة أف ذبنب يف كل سنة ) -
الصافية؛ لتكوين احتياطي نظامي. وجيوز للشركاء أف يقرروا وقف ىذا 

من رأس ماؿ %( 42)غ االحتياطي ادلذكور التجنيب مىت بل
 (1)(125الشركة.)ـ

، وجب على نص رأس ماذلاإذا بلغت خسائر الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة  -
ادلديرين تسجيل ىذه الواقعة يف السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع 

من تاريخ علمهم ببلوغ اخلسارة ىذا  تسعُت يوماً خالؿ مدة ال تزيد على 

 (2)(121قدار؛ للنظر يف استمرار الشركة أو حلها.)ـادل
 .الباب السابع: الشركة القابضة 
 .الباب الثامن: ربوؿ الشركات واندماجها 

 .الفصل األوؿ: ربوؿ الشركات 
جيوز للشركاء أو ادلسامهُت الذين اعًتضوا على قرار التحوؿ، طلب التخارج من  -

 (122،ـ7.)ؼالشركة
دوف إخالؿ بشروط التلسيس والشهر والقيد ادلقررة لشركة ادلسامهة، ربوؿ شركة  -

التضامن والتوصية البسيأة وذات ادلسؤولية احملدودة إذل شركة مسامهة إذا طلب 
ذلك الشركاء ادلالكوف ألكثر من نصف رأس ادلاؿ مادل ينص عق تلسيسها 

                                                           

 (.125%(" )ـ62"مىت بلغ االحتياطي ادلذكور )ظاـ القدًن ( يف الن1)
 (121يف النظاـ القدًن إذا بلغت اخلسائر ثالثة أرباع رأس ماذلا )ـ(7)
 



23 
 

طلبت التحوؿ شللوكة على نسبة أقل، على أف تكوف مجيع حصص الشركة اليت 
من ذوي قرىب ولو من الدرجة الرابعة. ويكوف باطاًل كل شرط يقضي خبالؼ 

 (122، ـ4.)ؼماورد يف ىذه الفقرة
 .الفصل الثاين: اندماج الشركات 

للشريك الذي ديلك أسهمًا أو حصصًا يف الشركة الدارلة والشركة  الحيق -
 (141)ـ.ادلندرلة التصويت على القرار إال يف إحدى الشركتُت

تنتقل مجيع حقوؽ الشركة ادلندرلة والتزاماهتا إذل الشركة الدارلة أو الشركة  -
كاـ الناشئة من االندماج بعد انتهاء إجراءات لدمج وتسجيل الشركة وفقاً ألح

ىذا النظاـ. وتعد الشركة الدارلة أو الناشئة من االندماج خلفًا للشركة ادلندرلة 
 (147.)ـيف حدود ما لؿ إليها من أصوؿ، مادل يتفق على غَت ذلك

 (1)(144من تاريخ شهره.)ـ ثالثُت يوماً يكوف قرار االندماج نافذاً بعد انقضاء  -
 .الباب التاسع: الشركات األجنبية 

الشركات اليت  -1تأبق أحكاـ ىذا النظاـ على الشركات األجنبية اآلتية:  -
سواًء كاف ذلك عن طريق فرع أو مكتب تزاوؿ نشاطو وأعماذلا داخل ادلملكة، 

الشركات اليت تتخذ من ادلملكة مقرًا لتمثيل  -7أو وكالة أو أي شكل لخر. 
 (143.)ـأعماؿ تقـو اها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها

إذا كاف وجود الشركة األجنبية يف ادلملكة من أجل تنفيذ أعماؿ زلددة وخالؿ  -
مدة زلددة، يكوف تسجيلها وقيدىا يف السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهياف 
بانتهاء تلك األعماؿ وتنفيذىا، ويشأب تسجيلها بعد تصفية حقوقها 

نظمة األخرى ادلعموؿ والتزاماهتا، وفقًا ألحكاـ ىذا النظاـ وغَته من األ
 (727)ـاها.

 .الباب العاشر: تصفية الشركات 
تبقى مجعيات الشركة قائمة خالؿ مدة التصفية، ويقتصر دورىا على شلارسة  -

 (724،ـ4.)ؼاختصاصاهتا اليت ال تتعارض مع اختصاصات ادلصفي
                                                           

 (716يف النظاـ القدًن بعد انقضاء تسعُت يوماً.)ـ(1)
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مادل ينص عقد تلسيس الشركة أو نظامها األساس أو يتفق الشركاء على كيفية  -
ة الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقًا لألحكاـ ادلنصوص عليها يف تصفي

 (723. )ـىذا النظاـ
جيب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخس سنوات، وال جيوز سبديدىا  -

 (123، ـ3.)ؼألكثر من ذلك إال بلمر قضائي
تنتهي صالحيات ادلصفي بانتهاء مدة التصفية، مادل سبدد وفق أحكاـ ىذا  -

 (722، ـ6. )ؼالنظاـ
التسمع الدعوى ضد ادلصفي بسبب أعماؿ فيما عدا حاليت الغش والتزوير،  -

التصفية أو ضد الشركاء بسبب أعماؿ الشركة أو ضد ادلديرين أو أعضاء 
مخس رللس اإلدارة أو مراجع احلسابات بسب أعماؿ وظائفهم بعد انقضاء 

( من ىذا النظاـ 724على شهر انتهاء التصفية وفق أحكاـ ادلادة ) سنوات
أو ثالث سنوات من انتهاء عمل وشأب قيد الشركة من السجل التجاري، 

 (712)ـ ادلصفي؛ أيهما أبعد.
 .الباب احلادي عشر: العقوبات 

يعاقب بالسجن مع عدـ اإلخالؿ بلي عقوبة أشد ينص عليها نظاـ لخر،  -
(1)،س سنوات وبغرامة ال تزيد على مخس ماليُت لايرمدة التزيد على مخ

أو  
 (711.)ـبإحدى ىاتُت العقوبتُت:...إخل

تضاعف العقوبات ادلقررة عن اجلرائم وادلخالفات ادلنصوص عليها يف ادلواد  -
الثالث السابقة يف حالة العود. ويعد عائداً يف أحكاـ ىذا النظاـ كل من عاد 

خالؿ ثالث سنوات من تاريخ احلكم عليو حبكم وارتكب اجلردية أو ادلخالفة 
 (713.)ـاهائي

زبتص ىيئة التحقيق واالدعاء العاـ دبهمة االدعاء عن األفعاؿ اجملرمة يف  -
 (716)ـ (.717( و)711ادلادتُت )

                                                           

يف النظاـ القدًن " يعاقب باحلبس مدة التقل عن ثالثة أشهر، والتتجاوز سنة وبغرامة التقل عن مخسة لالؼ لاير (1)
 (774وال تتجاوز عشرين ألف لاير" )ـ
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(، ودلن صدر 714للوزارة إيقاع العقوبات ادلقررة ادلنصوص عليها يف ادلادة ) -
 (715.)ـهة القضائية ادلختصةضده قرار العقوبة التظلم أماـ اجل

إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى األفعاؿ اجملرمة ادلنصوص  -
(، فلهيئة التحقيق واالدعاء العاـ إقامة 717( و )711عليها يف ادلادتُت )

الدعوى على الشركة للمأالبة باحلكم عليها بالغرامة ادلقررة للجردية أو 
 (712.)ـادلخالفة

عليها يف ىذا الباب حبق أي شخص يف خيل تأبيق العقوبات ادلنصوص  ال -
الرجوع بالتعويض على كل من تسب لو بضرر نتيجة ارتكاب أي من اجلرائم 

 (712.)ـوادلخالفات ادلنصوص عليها يف ىذا الباب
 .الباب الثاين عشر: أحكاـ ختامية 

يف إثبات اجلرائم للموظفُت الصادر بتسميتهم قرار وزاري صفة الضبط اجلنائي  -
يف –. وذلم اليت تقع بادلخالفة ألحكاـ ىذا انظاـ أو القرارات الصادرة تنفيذاً لو

التحفظ على ما يرونو متعلقًا بادلخالفة من وثائق  -سبيل ذلك
 (777)ـوسجالت.

على الشركات القائمة عند نفاذ ىذا النظاـ تعديل أوضاعها وفقًا ألحكامو  -
على سنة تبدأ من تاريخ العمل اهذا النظاـ، واستثناًء من  خالؿ مدة التزيد

األحكاـ الواردة فيو اليت  -كٌل فيما خيصو–ذلك حيدد الوزير ورللس اذليئة 
 (773.)ـزبضع لو تلك الشركات خالؿ تلك ادلدة

تصدر بقرار من الوزير مناذج اسًتشادية لعقود التلسيس واألنظمة األساسية  -
عشرين يومًا من تاريخ صدور ىذا ركات خالؿ مائة و لكل نوع من أنواع الش

النظاـ، وتنشر يف موقع الوزارة اإللكًتوين، ويعمل اها من تاريخ العمل 
 (776، ـ1)ؼبالنظاـ.

يصدر الوزير ورللس اذليئة مايلـز لتنفيذ ما خيص كل منما من أحكاـ يف ىذا  -
 (776، ـ7)ؼالنظاـ،

 


