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قانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2015
(((
بشأن الشركات التجارية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )1لســنة  1972بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــاتالوزراء والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1975يف شأن السجل التجاري، وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )10لســنة  1980يف شــأن املــرف املركــزي والنظــامالنقــدي وتنظيــم املهنــة املرصفيــة ،والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1984يف شــأن الــركات التجارية والقوانــناملعدلــة لــه،
 وعىل قانــون املعامــات املدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم ( )5لســنة 1985والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة  1985يف شــأن املصــارف واملؤسســات املاليــةوالــركات االســتثامرية اإلســامية،
 وعىل قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987والقوانــناملعدلــة لــه،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )22لســنة  1991يف شــأن الكاتــب العدل والقوانــناملعدلــة لــه،
 وعىل قانــون اإلجــراءات املدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم ( )11لســنة 1992والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم ( )35لســنة 1992والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعــى قانــون اإلثبــات يف املعامــات املدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم((( نرش يف الجريدة الرسمية عدد  577بتاريخ 2015/3/31م.

( )10لســنة  ((( 1993والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل قانون املعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )18لسنة ،1993 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )22لســنة  1995يف شــأن تنظيــم مهنــة مدققــيالحســابات والقوانني املعدلــة لــه،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )29لســنة  1999بإنشــاء الهيئة العامــة لألوقاف والقواننياملعدلــة له،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )4لســنة  2000يف شــأن هيئــة وســوق اإلمــارات لــأوراقاملاليــة والســلع والقوانني املعدلــة لــه،
 وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة  2002يف شــأن حقــوق املؤلــف والحقــوقاملجــاورة والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004يف شأن املناطق الحرة املالية، وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )17لســنة 2004م يف شــأن مكافحــة التســرالتجاري والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية، وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2007بإنشاء جهاز اإلمارات لالستثامر، وعىل القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة  2007يف شــأن هيئــة التأمــن وتنظيــم أعاملــه،والقوانــن املعدلــة لــه،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2012بشأن تنظيم املنافسة، وبنــا ًء عــى مــا عرضــه وزيــر االقتصــاد ،وموافقــة مجلــس الــوزراء واملجلــس الوطنــياالتحــادي ،وتصديــق املجلــس األعــى لالتحــاد،
أصدرنا القانون اآليت:

((( هكذا وردت يف األصل ،وصحتها 1992
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الباب األول

األحكام العامة للشركات
الفصل األول
ماهية الشركة
المادة ()1
تعاريف

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالعبــارات والكلــات التاليــة املعــاين املوضحــة
قريــن كل منهــا مــا مل يقـ ِ
ـض ســياق النــص بغــر ذلــك:
الدولة :اإلمارات العربية املتحدة.
الحكومة االتحادية :حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الحكومة املحلية :أي من حكومات اإلمارات األعضاء يف االتحاد.
الوزارة :وزارة االقتصاد.
الوزير :وزير االقتصاد.
املرصف املركزي :مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.
الهيئة :هيئة األوراق املالية والسلع.
السلطة املختصة :السلطة املحلية املختصة بشؤون الرشكات يف اإلمارة املعنية.
الرشكة :الرشكة التجارية.
الشــخص الحريــص :الشــخص الــذي يتمتــع بالخــرة الكافيــة وااللت ـزام الواجــب يف أداء
عملــه.
الحوكمــة :مجموعــة الضوابــط واملعايــر واإلجـراءات التــي تحقــق االنضبــاط املؤســي يف
إدارة الرشكــة وفق ـاً للمعايــر واألســاليب العامليــة وذلــك مــن خــال تحديــد مســؤوليات
وواجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للرشكــة وتأخــذ يف االعتبــار حاميــة

حقــوق املســاهمني وأصحــاب املصالــح.
يوم عمل :أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر املحلية.
الق ـرار الخــاص :الق ـرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات املســاهمني الذيــن ميلكــون مــا ال يقــل
عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة يف اجتــاع الجمعيــة العموميــة للرشكــة املســاهمة.
املســجل :مســجل الــركات املعــن مــن قبــل الوزيــر والــذي يبــارش مهامــه مــن خــال
إدارة الــركات بالــوزارة.
األسواق :أسواق األوراق املالية والسلع املرخص لها من قبل الهيئة بالعمل يف الدولة.
األوراق املالية:
 األسهم التي تصدرها الرشكات املساهمة. املشتقات ووحدات االستثامر التي توافق عليها الهيئة. الســندات والصكــوك واألذونــات التــي تصدرهــا الحكومــة االتحاديــة أو الحكومــاتاملحليــة أو الهيئــات أو املؤسســات العامــة يف الدولــة.
 الســندات والصكــوك وأيــة أدوات ديــن تصدرهــا الــركات وفق ـاً للنظــام الــذي يصــدرمــن املــرف املركــزي والهيئــة.
 أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها املرصف املركزي والهيئة.االكتتــاب العــام :دعــوة أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو فئــة أو فئــات مــن األشــخاص
لـراء أيــة أوراق ماليــة.
البنــاء الســعري لــأوراق املاليــة :العمليــة التــي يتــم مبقتضاهــا تحديــد ســعر الورقــة
املاليــة عنــد إصدارهــا أو بيعهــا يف عــرض عــام وذلــك وفقـاً ألحــكام القـرار الــذي يصــدر
مــن الهيئــة يف هــذا الشــأن.
الرشيــك االسـراتيجي :الرشيــك الــذي ينتــج عــن مســاهمته يف الرشكــة توفــر دعــم فنــي
أو تشــغييل أو تســويقي للرشكــة مبــا يعــود بالنفــع عليهــا.
األط ـراف ذات العالقــة :رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
العليــا للرشكــة والعاملــن بهــا ،والــركات التــي يســاهم فيهــا أي مــن هــؤالء مبــا ال يقــل
عــن  30%مــن رأســالها ،وكــذا الــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة.
ســجل األســهم :الســجل الــذي يبــن ملكيــات املســاهمني يف أســهم الرشكــة املســاهمة
والحقــوق الــواردة عليهــا.
9

8

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

أمانــة ســجل األســهم :الجهــة أو الجهــات املرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بتنظيــم ســجل
أســهم الــركات املســاهمة الخاصــة.
عضو مجلس اإلدارة :أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الرشكة ومبا يشمل الرئيس.
المادة ()2
أهداف القانون

يهــدف هــذا القانــون إىل املســاهمة يف تطويــر بيئــة األعــال وقــدرات الدولــة ومكانتهــا
االقتصاديــة بتنظيــم الــركات طبقـاً للمتغـرات العامليــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بتنظيــم
قواعــد الحوكمــة وحاميــة حقــوق املســاهمني والــركاء ،ودعــم تدفــق االســتثامر األجنبــي
وتعزيــز املســؤولية املجتمعيــة للــركات.
المادة ()3
الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون

تــري أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة واللوائــح والق ـرارات الصــادرة تنفيــذا ً لــه عــى
الــركات التجاريــة التــي تؤســس يف الدولــة ،كــا تــري األحــكام الخاصــة بالــركات
األجنبيــة الــواردة يف هــذا القانــون والق ـرارات واألنظمــة التــي تصــدر تنفيــذا ً لــه ،عــى
الــركات األجنبيــة التــي تتخــذ يف الدولــة مرك ـزا ً ملامرســة أي نشــاط فيهــا أو تنشــئ بهــا
فرع ـاً أو مكتــب متثيــل.
المادة ()4
الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

 - 1فيــا عــدا القيــد وتجديــد القيــد بســجل الــركات املســتثناة لــدى الــوزارة والهيئــة
والســلطة املختصــة كل فيــا يخصــه ،ال تــري أحــكام هــذا القانــون عــى:
أ -الــركات التــي يصــدر باســتثنائها قــرار مــن مجلــس الــوزراء وذلــك كلــه فيــا ورد
بشــأنه نــص خــاص يف عقودهــا التأسيســية أو أنظمتهــا األساســية تبع ـاً للضوابــط التــي
يصدرهــا مجلــس الــوزراء.
ب  -الــركات اململوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة االتحاديــة أو املحليــة وأيــة رشكات

أخــرى مملوكــة بالكامــل مــن تلــك الــركات وذلــك كلــه فيــا ورد بشــأنه نــص خــاص يف
عقودهــا التأسيســية أو أنظمتهــا األساســية.
ج -الــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة االتحاديــة أو املحليــة أو إحــدى املؤسســات
أو الهيئــات أو األجهــزة أو الــركات التابعــة أو اململوكــة مــن أي منهــا بصــورة مبــارشة أو
غــر مبــارشة بنســبة ال تقــل عــن ( )%25مــن رأســالها والعاملــة يف مجــال التنقيــب عــن
النفــط واســتخراجه وتكريــره وتصنيعــه وتســويقه ونقلــه أو يف مجــال الطاقــة بجميــع
أنواعهــا أو إنتــاج الكهربــاء والغــاز وتحليــة امليــاه ونقلهــا وتوزيعهــا وذلــك كلــه فيــا ورد
بشــأنه نــص خــاص يف العقــود التأسيســية لهــذه الــركات أو يف أنظمتهــا األساســية.
د -الــركات التــي تــم اســتثناؤها مــن أحكام القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1984يف
شــأن الــركات التجارية وتعديالتــه قبــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون.
هـ -الرشكات املستثناة من أحكام هذا القانون مبوجب قوانني اتحادية خاصة.
 - 2يجــب عــى أي مــن الــركات املشــار إليهــا بالبنــد ( /1ب ،ج ،د) مــن هــذه املــادة
توفيــق أوضاعهــا وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون إذا باعــت أو طرحــت أيــة نســبة مــن
رأســالها يف اكتتــاب عــام أو أدرجــت أســهمها يف أحــد أســواق املــال بالدولــة.
المادة ()5
الشركات العاملة في المناطق الحرة

 - 1ال تــري أحــكام هــذا القانــون عــى الــركات التــي تؤســس يف املناطــق الحــرة يف
الدولــة بالنســبة إىل مــا ورد يف شــأنه نــص خــاص يف قوانــن أو أنظمــة املنطقــة الحــرة
املعنيــة ،واســتثناء مــن ذلــك تخضــع هــذه الــركات ألحــكام هــذا القانــون يف حــال مــا إذا
ســمحت قوانينهــا أو أنظمتهــا مبزاولــة أنشــطتها خــارج املنطقــة الحــرة بالدولــة.
 - 2مبراعــاة البنــد ( )1مــن هــذه املــادة يصــدر مجلــس الــوزراء قـرارا ً يحــدد فيــه الــروط
الواجــب مراعاتهــا لقيــد وتســجيل الــركات العاملــة يف املناطــق الحــرة بالدولــة وترغــب
يف مبــارشة نشــاطها داخــل الدولــة وخــارج املناطــق الحــرة.
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المادة ()6
حوكمة الشركات

مملوكــة مــن شــخص واحــد وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون.

 - 1باســتثناء البنــوك ورشكات التمويــل ورشكات االســتثامر املاليــة ورشكات الرصافــة
والوســاطة النقديــة يصــدر الوزيــر الق ـرارات التــي تضــع اإلطــار العــام املنظــم للحوكمــة
بالنســبة للــركات املســاهمة الخاصــة التــي يزيــد عــدد املســاهمني فيهــا عــى خمســة
وســبعني مســاهامً أمــا الــركات املســاهمة العامــة فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قـرارات
الحوكمــة الخاصــة بهــا.
 - 2يتحمــل مجلــس إدارة الرشكــة ،أو مديروهــا بحســب األحــوال ،مســؤولية تطبيــق
قواعــد ومعايــر الحوكمــة.
المادة ()7
اإلخالل بقواعد الحوكمة

 - 1تتضمــن الق ـرارات املنظمــة للحوكمــة املنصــوص عليهــا بالبنــد ( )1مــن املــادة ()6
غرامــات تحددهــا الــوزارة أو الهيئــة كل حســب اختصاصــه عــى الــركات ورؤســاء
وأعضــاء مجالــس اإلدارات ومديريهــا ومدققــي حســاباتها يف حــال مخالفــة تلــك القـرارات
بحيــث ال تزيــد الغرامــة عــى عــرة ماليــن درهــم.
 - 2تطبــق عــى الغرامــات املشــار إليهــا بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة أحــكام املــادة ()339
مــن هــذا القانــون بشــأن تنظيــم التصالــح.

المادة ()9
أشكال الشركات

 - 1يجب أن تتخذ الرشكة أحد األشكال اآلتية:
أ -رشكة التضامن.
ب -رشكة التوصية البسيطة.
ج -الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
د -رشكة املساهمة العامة.
هـ -رشكة املساهمة الخاصة.
 - 2كل رشكــة ال تتخــذ أحــد األشــكال املشــار إليهــا يف البنــد الســابق تعتــر باطلــة ويكــون
األشــخاص الذيــن تعاقــدوا باســمها مســؤولني شــخصياً وبالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة
عــن هــذا التعاقــد.
 - 3كل رشكــة تؤســس يف الدولــة تحمــل جنســيتها ،ولكــن ال يســتتبع ذلــك بالــرورة متتــع
الرشكــة بالحقــوق املقصــورة عــى املواطنــن.

الفصل الثاني
تأسيس الشركة وإدارتها

المادة ()8
مفهوم الشركة

 - 1الرشكــة عقــد يلتــزم مبقتضــاه شــخصان أو أكــر بــأن يشــارك كل منهــم يف مــروع
اقتصــادي يســتهدف تحقيــق الربــح ،وذلــك بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل ،واقتســام
مــا ينشــأ عــن هــذا املــروع مــن ربــح أو خســارة.
 - 2يشــمل املــروع االقتصــادي يف حكــم البنــد ( )1مــن هــذه املــادة كل نشــاط تجــاري
أو مــايل أو صناعــي أو زراعــي أو عقــاري ،أو غــر ذلــك مــن أوجــه النشــاط االقتصــادي.
 - 3اســتثناء مــن البنــد ( )1مــن هــذه املــادة يجــوز أن تؤســس الرشكــة أو أن تكــون

المادة ()10
نسبة الملكية
(((

 - 1فيــا عــدا رشكــة التضامــن والتوصيــة البســيطة التــي يجــب أن يكــون جميــع الــركاء
املتضامنــن يف أي منهــا مــن املواطنــن يجــب أن يكــون يف كل رشكــة تؤســس يف الدولــة
((( املادة ( )10معدلة باملرسوم بقانون اتحادي رقم  18لسنة .2017
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رشيــك أو مســاهم أو أكــر مــن املواطنــن ال تقــل حصتــه عــن ( )% 51واحــد وخمســن
باملائــة مــن رأس مــال الرشكــة.
 - 2اســتثناء مــن أحــكام البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى اق ـراح
مــن الوزيــر بالتنســيق مــع الســلطات املختصــة أن يحــدد بق ـرار منــه مــا يــي-:
أ -األنشطة التجارية التي يقترص مزاولتها عىل مواطني الدولة.
ب -األنشــطة والــركات التــي يجــوز أن يتملــك كامــل أو أغلبيــة الحصــص أو األســهم
فيهــا شــخص أو أشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن مــن غــر مواطنــي الدولــة ،ويحــدد القـرار
آثــار ذلــك يف االســتثناء مــن أحــكام املــواد ( ،)3 /9و( ،)2 /71و( ،)151و( )209مــن هــذا
القانــون.
 - 3تراعــى االســتثناءات املقــررة يف الفقرتــن الســابقتني باعتبارهــا مــن األحــكام املعاقــب
عــى مخالفتهــا بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )353مــن هــذا القانــون.
 - 4يقــع باطـاً أي تنــازل عــن ملكيــة أيــة حصــة لرشيــك مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اإلخــال
بالنســبة املحــددة وف ًقــا للبنديــن ( )2 ،1مــن هــذه املــادة.
المادة ()11
مزاولة النشاط  

 - 1يجــب عــى الرشكــة أن تحصــل عــى كافــة املوافقــات والرتاخيــص التــي يتطلبهــا
النشــاط الــذي ستامرســه يف الدولــة قبــل البــدء يف مامرســة نشــاطها.
 - 2يجــب عــى الرشكــة املؤسســة داخــل الدولــة أن تبــارش أنشــطتها الرئيســية يف الدولــة،
ويجــوز لهــا أن تبــارش نشــاطها خــارج الدولــة إذا نــص عقــد تأسيســها عــى ذلــك.
 - 3يصــدر مجلــس الــوزراء ق ـرارا ً يحــدد فيــه تشــكيل ومؤهــات أعضــاء لجــان الرقابــة
الرشعيــة الداخليــة واملراقــب الرشعــي للــركات املؤسســة داخــل الدولــة التــي تبــارش
أنشــطتها وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية ويحــدد الق ـرار ضوابــط عمــل تلــك اللجــان،
وعــى هــذه الــركات بعــد تأسيســها وقبــل مبــارشة أنشــطتها الحصــول عــى موافقــة
لجــان الرقابــة الرشعيــة الداخليــة.
 - 4ال يجــوز لغــر رشكات املســاهمة العامــة مزاولــة أعــال املصــارف وأعــال التأمــن،
كــا ال يجــوز لغــر رشكات املســاهمة اســتثامر األمــوال لحســاب الغــر.

المادة ()12
اسم الشركة

 - 1يكــون للرشكــة اســم تجــاري ويجــب أن ال يخالــف النظــام العــام للدولــة ،وأن يكــون
االســم متبوعــاً بالشــكل القانــوين للرشكــة ،وال يجــوز تســجيل أي رشكــة باســم ســبق
تســجيله يف الدولــة أو باســم مشــابه إىل درجــة تــؤدي إىل اللبــس.
 - 2للرشكــة مبوجــب ق ـرار خــاص صــادر مــن الجمعيــة العموميــة ومــا يف حكمهــا تغيــر
اســمها إىل اســم آخــر توافــق عليــه الســلطة املختصــة ويكــون مقبــوالً لــدى املســجل ،وال
يرتتــب عــى تغيــر اســم الرشكــة مســاس بحقوقهــا أو التزاماتهــا أو باإلجـراءات القانونيــة
التــي اتخذتهــا أو تــم اتخاذهــا ضدهــا ،كــا تســتمر أيــة إجـراءات قانونيــة ســبق اتخاذهــا
أو تــم البــدء باتخاذهــا مــن قبــل الرشكــة أو ضدهــا باســم الرشكــة املعــدل.
المادة ()13
عنوان الشركة ومراسالتها

 - 1يجــب أن يكــون لــكل رشكــة عنــوان مســجل يف الدولــة ترســل إليــه اإلخطــارات
واملراســات.
 - 2يجــب أن تكــون جميــع العقــود واملخالصــات واملراســات ومنــاذج الطلبــات التــي
تصدرهــا الرشكــة تحمــل اســمها وشــكلها القانــوين ورقــم تســجيلها وعنوانهــا ،وإذا متــت
إضافــة مقــدار رأس مالهــا إىل تلــك البيانــات وجــب بيــان مقــدار املدفــوع مــن رأس املــال.
 - 3إذا كانت الرشكة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك يف األوراق التي تصدر عنها.
المادة ()14
كتابة العقد

(((

 .1يجــب أن يكــون عقــد تأســيس الرشكــة وكل تعديــل يطــرأ عليــه محــر ًرا باللغــة العربيــة
وموث ًقــا مــن قبــل الســلطة املختصــة ،وإال كان العقــد أو التعديــل باطـاً ،فــإذا كان العقــد
((( البند ( )1من املادة ( )14استبدل باملرسوم بقانون اتحادي رقم  7لسنة .2018
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محــر ًرا بلغــة أجنبيــة باإلضافــة إىل اللغــة العربيــة فتكــون النســخة العربيــة هــي املعتمــدة
واملعمــول بهــا بالدولــة ،ويكــون التوثيــق مــن قبــل الســلطة املختصــة بالحضور شــخص ًّيا أو
بالتوقيــع إلكرتونيًّــا وف ًقــا ملــا تحــدده الســلطة املختصــة بهــذا الشــأن ،واســتثنا ًء مــن ذلــك
يكــون التوثيــق أمــام الكاتــب العــدل يف الحــاالت التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن الســلطة
املختصــة بهــذا الشــأن.
 - 2يجــوز للــركاء التمســك بالبطــان الناشــئ عــن عــدم كتابــة العقــد أو التعديــل أو
عــدم التوثيــق يف مواجهــة بعضهــم البعــض ،لكــن ال يجــوز لهــم االحتجــاج بــه تجــاه الغــر.
 - 3إذا حكــم ببطــان الرشكــة بنــاء عــى طلــب أحــد الــركاء فــا يحــدث البطــان أثــره
إال مــن وقــت صــرورة الحكــم باتـاً.
المادة ()15
قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

 - 1يجــب قيــد عقــد الرشكــة ،وكل تعديــل يطــرأ عليــه بالســجل التجــاري لــدى الســلطة
املختصــة ليكــون العقــد نافــذا ً.
 - 2إذا مل يســجل العقــد عــى النحــو املذكــور بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،كان غــر نافــذ
يف مواجهــة الغــر ،وإذا اقتــر عــدم القيــد عــى بيــان أو أكــر مــن البيانــات الواجــب
تســجيلها ،كانــت هــذه البيانــات وحدهــا غــر نافــذة يف مواجهــة الغــر.
 - 3عــى الــركات إخطــار الســلطة املختصــة واملســجل كتابـ ًة خــال ( )15خمســة عــر
يــوم عمــل عنــد حــدوث أي تعديــل أو تغيــر يف البيانــات املقيــدة للرشكــة مبــا يف ذلــك
اســمها أو عنوانهــا أو رأســالها أو عــدد الــركاء فيهــا أو شــكلها القانــوين.
 - 4يســأل مديــرو الرشكــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا  -حســب األحــوال  -بالتضامــن عــن
تعويــض الــرر الــذي يصيــب الرشكــة أو الــركاء أو الغــر بســبب عــدم قيــد العقــد أو
أيــة تعديــات تطــرأ عليــه بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة.
المادة ()16
إثبات الغير لعقد الشركة

 - 1يجــوز للغــر إثبــات عقــد الرشكــة أو أي تعديــل يطــرأ عليــه بكافــة طــرق اإلثبــات،

كــا يجــوز لــه أن يتمســك بوجــود الرشكــة أو ببطالنهــا يف مواجهــة الــركاء.
 - 2إذا حكــم ببطــان الرشكــة بنــاء عــى طلــب الغــر ،اعتــرت كأن مل تكــن بالنســبة
لــه ،ويكــون األشــخاص الذيــن تعاقــدوا معــه باســم الرشكــة مســؤولني مســؤولية شــخصية
وبالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد.
 - 3يف جميــع األحــوال التــي يحكــم فيهــا ببطــان الرشكــة ،تتبــع يف تصفيــة الرشكــة ويف
تســوية حقــوق الــركاء بعضهــم قبــل بعــض رشوط العقــد ،وال يجــوز ملدينــي الرشكــة أن
يطلبــوا البطــان أو يتمســكوا بــه للتخلــص مــن ديونهــم قبــل الرشكــة.
المادة ()17
طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

 - 1يتكــون رأس مــال الرشكــة مــن الحصــص النقديــة والحصــص العينيــة مقــدرة القيمــة
أو إحداهــا.
 - 2ال يجــوز أن تكــون حصــة الرشيــك عم ـاً إال إذا كان الرشيــك متضامن ـاً ،وال يجــوز أن
تكــون حصــة الرشيــك مــا يتمتــع بــه مــن ســمعة أو نفــوذ.
المادة ()18
قواعد تقديم الحصة بالشركة

 - 1إذا كانــت حصــة الرشيــك حــق ملكيــة أو أي حــق عينــي آخــر انتقلــت ملكيتــه إىل
الرشكــة ،كان الرشيــك مســؤوالً وفق ـاً للقواعــد املعمــول بهــا يف شــأن عقــد البيــع فيــا
يتعلــق بنقــل امللكيــة وضــان الحصــة يف حالــة الهــاك أو االســتحقاق أو ظهــور عيــب أو
نقــص فيهــا ،مــا مل يتفــق عــى غــر ذلــك.
 - 2إذا كانــت الحصــة واردة عــى مجــرد االنتفــاع باملــال ،طبقــت القواعــد املعمــول بهــا
يف شــأن عقــد اإليجــار عــى األمــور املذكــورة يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،مــا مل يتفــق
عــى غــر ذلــك.
 - 3إذا تضمنــت حصــة الرشيــك ديونــا لــه عــى الغــر أو غــر ذلــك مــن الحقــوق املعنوية،
فــا تــرأ ذمتــه قبــل الرشكــة إال باقتضــاء تلــك الديــون ،ويســأل عــاوة عــى ذلــك عــن
تعويــض الــرر الــذي يصيــب الرشكــة إذا مل تــوف هــذه الديــون عنــد حلــول أجلهــا.
17
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 - 4مــع مراعــاة مــا نــص عليه قانــون حقــوق املؤلــف والحقــوق املجاورة وقانــون تنظيــم
وحاميــة امللكيــة الصناعيــة لــراءات االخــراع والرســوم والنــاذج الصناعيــة ،إذا كانــت
حصــة الرشيــك عملــه ،فــكل كســب ينتــج عــن هــذا العمــل يكــون مــن حــق الرشكــة مــا
مل يكــن الرشيــك قــد حصــل عــى هــذا الكســب مــن حــق ب ـراءة اخ ـراع ،إال إذا اتفــق
عــى خــاف ذلــك.
المادة ()19
اإلخالل بتقديم الحصة بالشركة

 - 1إذا تعهــد الرشيــك بــأن يقــدم حصتــه بالرشكــة مبلغ ـاً مــن النقــود ،ومل يقــدم هــذا
املبلــغ أو كانــت الحصــة ديونــاً عــى الغــر مل يتــم ســدادها ،كان الرشيــك مســؤوالً يف
مواجهــة الرشكــة عــن أيــة التزامــات ترتتــب يف مقابــل حصتــه يف الرشكــة.
 - 2يســأل الرشيــك يف مواجهــة الرشكــة عــن أي فــرق  -إن وجــد  -بــن قيمــة املــال أو
الحصــة التــي شــارك بهــا فعـاً يف هــذه الرشكــة وقيمــة املــال أو الحصــة األخــرى املبينــة
يف ســجل الــركاء والتــي كان مــن املتعــن عليــه تقدميهــا وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.
المادة ()20
التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

 - 1ال يجــوز للدائــن ألحــد الــركاء بالرشكــة أن يقتــي حقــه مــن حصــة مدينــه يف رأس
مــال الرشكــة ،وإمنــا يجــوز لــه أن يقتــي حقــه مــن نصيــب مدينــه يف األربــاح ،فــإذا
انقضــت الرشكــة انتقــل حــق الدائــن إىل النصيــب الــذي يــؤول إىل مدينــه بعــد انتهــاء
التصفيــة.
 - 2إذا كانــت حصــة الرشيــك بالرشكــة ممثلــة بأســهم ،كان لدائنــه ،فضــا عــن الحقــوق
املشــار إليهــا يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،أن يقيــم دعــوى أمــام املحكمــة املختصــة
لبيــع هــذه األســهم ليقتــي حقــه مــن حصيلــة البيــع.

المادة (  )21
الشخصية االعتبارية للشركة

 - 1تكتســب الرشكــة اعتبــارا ً مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري لــدي الســلطة املختصة
شــخصية اعتباريــة وفقـاً ألحــكام هذا القانــون والقـرارات الصــادرة مبوجبه.
 - 2يكــون للرشكــة خــال فــرة التأســيس شــخصية اعتباريــة بالقــدر الــازم لتأسيســها،
وتلتــزم الرشكــة بترصفــات املؤسســن فيــا يتعلــق بإجـراءات ومتطلبــات التأســيس يف تلــك
الفــرة بــرط متــام تأسيســها وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون.
 - 3تعتــر الرشكــة عنــد حلهــا يف مرحلــة التصفيــة ،وتحتفــظ خــال مــدة التصفيــة
بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــازم ألعــال التصفيــة ،ويجــب أن يضــاف إىل اســم
الرشكــة عبــارة «تحــت التصفيــة» مكتوبــة بطريقــة واضحــة.
 - 4تتمتــع الــركات التابعــة للرشكــة القابضــة بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة
عنهــا.
المادة ()22
واجبات المفوض بإدارة الشركة

يجــب عــى املفــوض بــإدارة الرشكــة أن يحافــظ عــى حقوقهــا ،وأن يبــذل عنايــة الشــخص
الحريــص وعليــه أن يقــوم بجميــع الترصفــات التــي تتفــق مــع غــرض الرشكــة والصالحيــات
املمنوحــة لــه مبوجــب تفويــض يصــدر مــن الرشكــة بهــذا الشــأن.
المادة ()23
مسؤولية الشركة عن األعمال الصادرة عن مفوضها

تلتــزم الرشكــة بــأي عمــل أو تــرف يصــدر عــن الجهــة املفوضــة بــإدارة الرشكــة أثنــاء
مامرســتها ألعــال اإلدارة عــى الوجــه املعتــاد ،كــا تلتــزم الرشكــة بــأي تــرف يجريــه
أحــد موظفيهــا أو وكالئهــا متــى كان ميلــك التــرف نيابــة عنهــا ،واعتمــد الغــر عــى ذلــك
يف تعاملــه مــع الرشكــة.
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المادة ()24
اإلعفاء من المسؤولية

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون ،يقــع باط ـاً أي نــص يــرد يف عقــد الرشكــة أو نظامهــا
األســايس يســمح لهــا أو ألي مــن رشكاتهــا التابعــة باملوافقــة عــى إعفــاء أي شــخص مــن
أيــة مســؤولية شــخصية يتحملهــا بصفتــه مســؤوالً حالي ـاً أو ســابقاً يف الرشكــة.
المادة ()25
حماية المتعامل مع الشركة

 - 1ال يجــوز للرشكــة أن تتمســك بعــدم مســؤوليتها تجــاه املتعامــل معهــا ،اســتنادا ً إىل
أن الجهــة املفوضــة بــاإلدارة مل تعــن عــى الوجــه الــذي يتطلبــه هــذا القانــون أو نظــام
الرشكــة ،طاملــا كانــت ترصفــات هــذه الجهــة يف الحــدود املعتــادة بالنســبة ملــن كان يف
مثــل وضعهــا يف الــركات التــي متــارس نــوع النشــاط التــي تقــوم بــه الرشكــة.
 - 2يشــرط لحاميــة املتعامــل مــع الرشكــة أن يكــون حســن النيــة ،وال يعتــر حســن النيــة
مــن يعلــم بالفعــل أو كان يف مقــدوره أن يعلــم بحســب عالقتــه بالرشكــة بأوجــه النقــص
يف التــرف أو يف العمــل املـراد التمســك بــه يف مواجهــة الرشكــة.
المادة ()26
السجالت المحاسبية

 - 1يجــب عــى كل رشكــة االحتفــاظ بســجالت محاســبية لتوضيــح معامالتهــا بحيــث
تكشــف بدقــة يف أي وقــت ،عــن الوضــع املــايل للرشكــة ومتكــن الــركاء أو املســاهمني مــن
التأكــد مــن أن مســك حســابات الرشكــة يتــم وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.
 - 2يجــب عــى كل رشكــة االحتفــاظ بســجالتها املحاســبية يف مركزهــا الرئيــي ملــدة ال
تقــل عــن ( )5خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة للرشكــة.
 - 3يجــوز للرشكــة االحتفــاظ بنســخة إلكرتونيــة ألصــول أي مــن الوثائــق واملســتندات
املحفوظــة واملودعــة لديهــا وفق ـاً للضوابــط التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن الوزيــر.

المادة ()27
حسابات الشركة

 - 1يجــب أن يكــون لــكل رشكــة مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة مدقــق أو أكــر
يتــوىل تدقيــق حســابات الرشكــة كل ســنة ،كــا يجــوز لباقــي الــركات األخــرى أن تعــن
مدقق ـاً للحســابات وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.
 - 2تلتــزم الرشكــة بإعــداد حســابات ماليــة ســنوية تشــمل كشــف امليزانيــة وحســاب
األربــاح والخســائر.
 - 3تطبــق الرشكــة املعايــر واألســس املحاســبية الدوليــة عنــد إعــداد حســاباتها املرحليــة
والســنوية ،بحيــث تعطــي صــورة واضحــة ودقيقــة عــن أربــاح وخســائر الرشكــة.
 - 4لــكل مســاهم أو رشيــك يف أيــة رشكــة بنــا ًء عــى طلــب مكتــوب مقــدم منــه إليهــا
الحصــول مجانـاً عــى نســخة مــن آخــر حســابات مدققــة وآخــر تقريــر ملدقــق حســاباتها
ونســخة مــن حســابات املجموعــة إذا كانــت رشكــة قابضــة ،وعــى الرشكــة االســتجابة لهــذا
الطلــب خــال ( )10عــرة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه.
المادة ()28
السنة المالية للشركة

 - 1يكــون لــكل رشكــة ســنة ماليــة تحــدد يف نظامهــا األســايس ،عــى أال تجــاوز الســنة
املاليــة األوىل للرشكــة ( )18مثانيــة عــر شــهرا ً وأال تقــل عــن ( )6ســتة أشــهر يبــدأ
احتســابها مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة.
 - 2تعتــر الســنوات املاليــة الالحقــة فـرات متتاليــة مــدة كل منهــا اثنــا عــر شــهرا ً تبــدأ
مبــارشة بعــد انتهــاء الســنة املاليــة الســابقة لهــا.
المادة ()29
توزيع األرباح والخسائر

 - 1إذا مل يعــن عقــد الرشكــة النســبة املقــررة للرشيــك يف األربــاح أو الخســائر ،كان نصيبــه
منهــا بنســبة حصتــه يف رأس املــال ،وإذا اقتــر العقــد عــى النســبة املقــررة للرشيــك يف
الربــح كان نصيبــه يف الخســارة معــادالً لنصيبــه يف الربــح والعكــس صحيــح.
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 - 2إذا كانــت حصــة الرشيــك مقصــورة عــى عملــه ،فيجــب أن يعــن يف عقــد الرشكــة
نصيبــه يف الربــح أو يف الخســارة ،فــإذا قــدم الرشيــك فضــا عــن عملــه حصــة نقديــة أو
عينيــة كان لــه نصيــب يف الربــح أو يف الخســارة عــن حصتــه بالعمــل ونصيــب آخــر عــن
حصتــه النقديــة أو العينيــة.
 - 3إذا اتفــق يف عقــد الرشكــة عــى حرمــان أحــد الــركاء مــن الربــح أو إعفائــه مــن
الخســارة ،أو حصولــه عــى فائــدة ثابتــة عــن حصتــه يف الرشكــة كان العقــد باطــاً.
 - 4يجــوز االتفــاق عــى إعفــاء الرشيــك الــذي مل يقــدم غــر عملــه مــن االشــراك يف
الخســارة بــرط أال يكــون قــد تقــرر لــه أجــر عــن عملــه.
المادة ()30
توزيع األرباح  

 - 1ال يجــوز توزيــع أربــاح صوريــة عــى الــركاء أو املســاهمني ويكــون مجلــس اإلدارة أو
مــن يقــوم مقامــه مســؤوالً قبــل املســاهمني أو الــركاء ودائنــي الرشكــة عــن هــذا اإلجراء.
 - 2إذا قامــت الرشكــة بــأي توزيــع لألربــاح خالفاً ألحــكام هذا القانــون والقـرارات الصادرة
مبوجبــه ،التــزم الرشيــك أو املســاهم بإعــادة مــا تســلمه باملخالفــة لتلــك األحــكام ،ويجــوز
لدائنــي الرشكــة مطالبــة كل رشيــك أو مســاهم بــرد مــا قبضــه منهــا ولــو كان حســن النيــة.
 - 3ال يحــرم الــركاء أو املســاهمني مــن األربــاح الحقيقيــة التــي قبضوهــا ولــو منيــت
الرشكــة بخســارة يف الســنوات التاليــة.
المادة ()31
إصدار األوراق المالية

مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة ( )4مــن هــذا القانــون ،ال يجــوز لغــر الرشكــة املســاهمة
إصــدار أســهم أو ســندات أو صكــوك قابلــة للتــداول.
المادة ()32
عرض األوراق المالية في اكتتاب عام

ال يجــوز أليــة رشكــة غــر رشكــة املســاهمة العامــة القيــام بعــرض أيــة أوراق ماليــة يف

اكتتــاب عــام ،ويف جميــع األحــوال ال يجــوز أليــة رشكــة أو جهــة أو شــخص طبيعــي أو
اعتبــاري مؤســس أو مســجل داخــل الدولــة أو باملناطــق الحــرة أو خــارج الدولــة نــر أيــة
إعالنــات يف الدولــة تتضمــن الدعــوة لالكتتــاب العــام يف أوراق ماليــة قبــل الحصــول عــى
موافقــة الهيئــة.

الفصل الثالث
مسجل الشركات
المادة ()33
تنظيم أعمال المسجل

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة املختصة الئحة لتنظيم أعامل املسجل.
المادة ()34
اإلشراف على سجل األسماء التجارية

 - 1يختــص املســجل ،باإلضافــة إىل املهــام التــي يكلفـ ُه بهــا الوزيــر ،بــاإلرشاف عــى ســجل
األســاء التجاريــة ملختلــف أنــواع الــركات املســجلة يف أي مــن اإلمــارات بهــدف تجنــب
التكـرار فيــا بينهــا.
 - 2عــى الســلطات املختصــة تزويــد املســجل بأســاء جميــع الــركات واألســاء التجاريــة
التــي يتــم ترخيصهــا مــن قبلهــا ،وعليهــا مراجعــة املســجل لتجنــب تك ـرار األســاء قبــل
منــح أي ترخيــص جديــد.
المادة ()35
دور المسجل عند تشابه األسماء التجارية

 - 1إذا تبــن للمســجل تشــابه يف اســمي رشكتــن أو أكــر مســجلتني يف الدولــة لدرجــة
تــؤدي إىل اللبــس ،كان لــه أن يصــدر قـرارا ً مســبباً يطلــب مبوجبـ ِه مــن األطـراف املعنيــة
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اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتغيــر االســم مبــا يــؤدي لــزوال اللبــس وذلــك خــال ( )30ثالثــن
يــوم عمــل يبــدأ احتســابها مــن تاريــخ اإلخطــار بالق ـرار ،وللمســجل بعــد انتهــاء املــدة
املشــار إليهــا أن يصــدر ق ـرارا ً آخــر بالتغيــر.
 - 2يجــوز للرشكــة التــي ســبق قيدهــا لــدى املســجل أن تطلــب منــه إلـزام الرشكــة التــي
تســمت باســمها أو باســم مشــابه لــه أن تغــر اســمها ،وللمســجل أن يصــدر قـرارا ً مســبباً
يطلــب مبوجب ـ ِه مــن الرشكــة اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتغيــر االســم وذلــك خــال ()30
ثالثــن يــوم عمــل يبــدأ احتســابها مــن تاريــخ اإلخطــار بالق ـرار ،وللمســجل بعــد انتهــاء
املــدة املشــار إليهــا أن يصــدر قـرارا ً آخــر بتغيــر االســم التجــاري للرشكــة.
 - 3يجــوز التظلــم مــن قـرار املســجل أمــام الوزيــر خــال ( )15خمســة عــر يــوم عمــل
مــن تاريــخ اإلخطــار بالق ـرار ،فــإذا رفــض التظلــم أو مل يبــت فيــه خــال ( )15خمســة
عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقدميــه ،جــاز لــذوي الشــأن الطعــن يف تلــك القـرارات أمــام
املحكمــة املختصــة وذلــك خــال ( )30ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ الرفــض أو فــوات تلــك
املــدة بحســب األحــوال.
المادة ()36
احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

يصدر الوزير قرارا ً يحدد فيه ما يأيت:
 - 1املــدة الزمنيــة التــي يجــب عــى املســجل االحتفــاظ خاللهــا باملســتندات بحيــث يجــوز
إتالفهــا بعــد مــرور هــذه املــدة.
 - 2تنظيــم تقديــم املســتندات للمســجل عــن طريــق وســائل االتصــال اإللكرتونيــة وغريها،
ويتضمــن الق ـرار أحكام ـاً لضــان االرتبــاط الف ّعــال بــن الســجالت املحتفــظ بهــا لــدى
املســجل وتلــك املحتفــظ بهــا لــدى الســلطة املختصــة.
المادة ()37
االطالع على السجالت التي يحتفظ بها المسجل

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من املسجل ما يأيت:
 - 1صورة من البيانات الواردة يف السجالت التي يحتفظ بها املسجل.

 - 2شــهادة مــن املســجل أو مــن الســلطة املختصــة تتضمــن بعــض البيانــات الــواردة يف
تلــك الســجالت.
المادة ()38
الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح الوزيــر وبالتنســيق مــع وزارة املاليــة قــرارا ً
بالرســوم الواجــب عــى الــركات أداؤهــا عــن األعــال التــي تقــوم بهــا الــوزارة والهيئــة يف
إطــار تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون.

الباب الثاني

شركات األشخاص
الفصل األول
شركة التضامن
المادة ()39
تعريف الشركة

رشكــة التضامــن هــي الرشكــة التــي تتكــون مــن رشيكــن أو أكــر مــن األشــخاص الطبيعيــن
يكونــون مســؤولني شــخصياً وبالتضامــن يف جميــع أموالهــم عــن التزامــات الرشكة.
المادة ()40
صفة الشركاء

يكتســب الرشيــك املتضامــن صفــة التاجــر ،ويعتــر مــزاوالً لألعــال التجاريــة بنفســه
باســم الرشكــة ،ويرتتــب عــى إشــهار إفــاس رشكــة التضامــن إشــهار إفــاس جميــع الــركاء
بقــوة القانــون.
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المادة ()41
اسم الشركة

 - 1يتكــون اســم رشكــة التضامــن مــن اســم واحــد أو أكــر مــن الــركاء مــع إضافــة
كلمــة (ورشكاه) أو مــا يفيــد هــذا املعنــى عــى أن ينتهــي االســم بعبــارة «رشكــة تضامــن»،
ويجــوز باإلضافــة إىل ذلــك ،أن يكــون للرشكــة اســم تجــاري خــاص بهــا ،رشيطــة أن يقــرن
باســمها الــذي ســجلت بــه.
 - 2إذا ذكــر يف اســم رشكــة التضامــن اســم شــخص غــر رشيــك فيهــا مــع علمــه بذلــك كان
مســؤوالً بالتضامــن عــن التزامــات الرشكــة يف مواجهــة أي شــخص تعامــل معهــا بحســن
نيــة.
المادة ()42
عقد الشركة  

 - 1يجب أن يشتمل عقد تأسيس رشكة التضامن بوجه خاص عىل البيانات اآلتية:
أ -االسم الكامل لكل رشيك وجنسيته وتاريخ ميالده ومحل إقامته.
ب -اسم الرشكة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.
ج -مركز الرشكة الرئيس وفروعها إن وجدت.
د -رأس مــال الرشكــة وحصــص كل رشيــك والقيمــة املقــدرة لهــا وكيفيــة تقديرهــا وميعــاد
استحقاقها.
هـ -بدء الرشكة ونهايتها إن وجدت.
و -كيفيــة إدارة الرشكــة مــع بيــان أســاء األشــخاص الذيــن لهــم حــق التوقيــع نيابــة عــن
الرشكــة ومــدى صالحياتهــم.
ز -بدء السنة املالية ونهايتها.
ح -نسبة توزيع األرباح والخسائر.
ط -رشوط التنازل عن الحصص يف الرشكة إن وجدت.
 - 2إذا تضمــن عقــد تســيس الرشكــة اســم املديــر أو املديريــن ،فيجــب بيــان االســم
الكامــل والجنســية ومحــل اإلقامــة والصالحيــة.

المادة ()43
إجراءات التأسيس

يتم تأسيس وتسجيل رشكة التضامن عىل النحو اآليت:
 - 1تحــدد الســلطة املختصــة البيانــات واملســتندات الالزمــة لتأســيس الرشكــة ،وتضــع
منوذج ـاً لطلــب التأســيس وفــق أحــكام هــذا القانــون.
 - 2يُقــدم طلــب التأســيس إىل الســلطة املختصــة مشــفوعاً باملســتندات الالزمــة إلجـراءات
الرتخيــص والقيد.
 - 3تكلــف الســلطة املختصــة مقــدم الطلــب باســتكامل مــا تــرى رضورة تقدميــه مــن
بيانــات ومســتندات أو إجرائــه مــن تعديــات عــى عقــد الرشكــة مبــا يجعلــه متفقــاً
وأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة مبوجبــه.
 - 4ت ُصــدر الســلطة املختصــة قرارهــا يف طلــب تأســيس الرشكــة خــال مــدة أقصاهــا ()5
خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو اســتيفاء البيانــات واملســتندات أو إجـراء
التعديــات التــي طلبتهــا ،ويف حــال رفــض الطلــب يجــب أن يكــون الرفــض مســبباً.
 - 5إذا رفضــت الســلطة املختصــة الطلــب أو انقضــت املــدة املشــار إليهــا يف البنــد ( )4مــن
هــذه املــادة دون أن تبــت فيــه ،جــاز ملقــدم الطلــب التظلــم أمــام املديــر العــام للســلطة
املختصــة أو مــن يقــوم مقامــه خــال ( )15خمســة عــر يــوم عمــل ،فــإذا رفــض التظلــم
أو مل يبــت فيــه خــال ( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقدميــه جــاز لــه الطعــن
عليــه لــدى املحكمــة املختصــة خــال ( )30ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ إخطــاره بالرفــض أو
فــوات تلــك املــدة حســب األحــوال.
 - 6إذا متــت املوافقــة عــى طلــب تأســيس الرشكــة قامــت الســلطة املختصــة بقيدهــا يف
الســجل التجــاري وبإصــدار رخصــة تجاريــة لهــا.
 - 7تقــوم الرشكــة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار الرخصــة التجاريــة
بتزويــد املســجل بنســخة عــن الرخصــة التجاريــة للرشكــة وعقــد تأسيســها ليقــوم بالنــر
وفــق الضوابــط التــي يضعهــا الوزيــر بهــذا الشــأن.

27

26

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

المادة ()44
البيانات والمستندات الواجب االحتفاظ بها

تحتفظ رشكة التضامن يف مركزها الرئييس مبا يأيت:
 - 1سجل يتضمن أسامء وعناوين الرشكاء.
 - 2نسخة من عقد تأسيس الرشكة وأية تعديالت عليه.
 - 3بيــان باملبالــغ النقديــة وطبيعــة وقيمــة أيــة أصــول ســاهم فيهــا كل رشيــك وتواريــخ
تلــك املســاهامت.
 - 4أيــة بيانــات أو مســتندات أو ســجالت أخــرى مفروضــة مبوجــب أحــكام هــذا القانــون
والقـرارات املنفــذة لــه.
المادة ()45
إدارة الشركة

 - 1تكــون إدارة الرشكــة لجميــع الــركاء ويعتــر كل رشيــك يف رشكــة التضامــن وكيــاً
للرشكــة ولباقــي الــركاء فيــا يتعلــق بأعــال الرشكــة إال إذا ُعهــد بهــا مبقتــى عقــد
تأســيس الرشكــة أو عقــد مســتقل إىل رشيــك أو أكــر أو إىل شــخص غــر رشيــك.
 - 2ال يجــوز للرشيــك غــر املديــر التدخــل يف أعــال اإلدارة إال إذا اتفــق عــى خــاف
ذلــك ،ومــع ذلــك يجــوز لــه أن يطلــب االطــاع عــى أعــال الرشكــة وفحــص دفاترهــا
ووثائقهــا وإبــداء املالحظــات ملديرهــا.
 - 3تصــدر القــرارات املتعلقــة بأعــال الرشكــة بإجــاع الــركاء ،مــا مل يتفــق يف عقــد
الرشكــة عــى غــر ذلــك.
المادة ()46
األعمال المنافسة لنشاط الشركة

 - 1ال يجــوز للرشيــك املتضامــن بغــر موافقــة كتابيــة مــن باقــي الــركاء أن ميــارس
لحســابه أو لحســاب الغــر نشــاطاً ينافــس الرشكــة أو أن يكــون رشيــكاً متضامنـاً يف رشكــة
أخــرى.
 - 2إذا قــام أي مــن الــركاء يف رشكــة التضامــن ،دون الحصــول عــى موافقــة بقيــة

الــركاء ،مبامرســة عمــل ذي طبيعــة مامثلــة ومنافســة للرشكــة ،وجــب عليــه أن يدفــع لهــا
جميــع األربــاح التــي حققهــا مــن ذلــك العمــل.
المادة ()47
عزل المدير

 - 1إذا كان املديــر رشيــكاً ومع ّينـاً يف عقــد تأســيس الرشكــة فــا يجــوز عزلــه إال بإجــاع
الــركاء اآلخريــن أو بحكــمٍ مــن املحكمــة املختصــة.
 - 2إذا كان املديــر رشيــكاً ومع ّينـاً يف عقــد مســتقل عــن عقــد تأســيس الرشكــة ،أو كان مــن
غــر الــركاء ،ســوا ًء كان مع ّينـاً يف عقــد تأســيس الرشكــة أو يف عقــد مســتقل ،جــاز عزلــه
بقـرار مــن أغلبيــة الــركاء أو بحكــمٍ مــن املحكمــة املختصــة.
 - 3ال يرتتــب عــى عــزل املديــر يف الحالتــن املنصــوص عليهــا يف البنديــن الســابقني حــل
الرشكــة مــا مل ينــص العقــد عــى غــر ذلــك.
المادة ()48
استقالة المدير

إذا كان املديــر رشيــكاً أو كان مــن غــر الــركاء ،كان لــه أن يســتقيل مــن اإلدارة بــرط
أن يُخطــر الــركاء كتابـ ًة باســتقالته قبــل موعــد نفاذهــا بســتني يومـاً مــا مل ينــص عقــده
عــى خــاف ذلــك ،وإال كان مســؤوالً عــن التعويــض ،وال يرتتــب عــى اســتقالة املديــر حــل
الرشكــة مــا مل ينــص العقــد عــى خــاف ذلــك.
المادة ()49
التصرفات المحظورة على المدير

ال يجــوز للمديــر القيــام بالترصفــات التــي ت ُجــاوز أعــال اإلدارة العاديــة إالّ مبوافقــة
جميــع الــركاء أو ٍ
بنــص رصيــح يف العقــد ويــري هــذا الحظــر بصفــة خاصــة عــى
الترصفــات اآلتيــة:
 - 1التربعات ما عدا التربعات الصغرية املعتادة التي يحكمها العرف التجاري.
مم يدخل يف أغراضها.
 - 2بيع عقارات الرشكة إالّ إذا كان البيع ّ
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 - 3إنشــاء رهــن عــى عقــارات أو عــى موجــودات الرشكــة ولــو كان مرصح ـاً للمديــر يف
عقــد تأســيس الرشكــة ببيــع عقاراتهــا.
 - 4كفالة التزامات الغري.
 - 5بيع متجر الرشكة أو رهنه أو تأجريه.
المادة ()50
تعاقد المدير لحسابه

 - 1ال يجــوز للمديــر أن يتعاقــد لحســابه الخــاص أو لحســاب أي مــن أقاربــه حتــى
الدرجــة الثانيــة مــع الرشكــة إال بــإذن كتــايب صــادر مــن جميــع الــركاء يصــدر يف كل
حالــة عــى حــده.
 - 2ال يجــوز للمديــر أن ميــارس نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الرشكــة إال بــإذن كتــايب مــن
جميــع الــركاء يُجــدد ســنوياً.
المادة ()51
مسؤولية المدير

يُســأل املديــر عــن الــرر الــذي يُصيــب الرشكــة أو الــركاء أو الغــر بســبب مخالفــة
أحــكام عقــد تأســيس الرشكــة أو عقــد تعيينــه أو بســبب مــا يصــدر عنــه مــن إهــال أو
أخطــاء يف تأديــة وظيفتــه أو إلخاللــه ببــذل عنايــة الشــخص الحريــص ،ويعتــر باطـاً كل
رشط يقــي بغــر ذلــك.
المادة ()52
مسؤولية المديرين المتعددين

 - 1إذا تعــدد املديــرون و ُحــدد لــكل منهــم اختصــاص معــن فــا يُســأل كل مديــر تجــاه
الــركاء إال عــن األعــال التــي تدخــل يف اختصاصــه ،وإذا تعــدد املديــرون واشــرط أن
يقومــوا بــاإلدارة مجتمعــن فــا تكــون قراراتهــم صحيحــة إال إذا صــدرت بإجــاع اآلراء
أو باألغلبيــة املنصــوص عليهــا يف عقــد تأســيس الرشكــة ،ومــع ذلــك يجــوز النــص يف عقــد
التأســيس عــى أن لــكل مديــر أن ينفــرد بالقيــام باألعــال العاجلــة التــي يرتتــب عــى

تفويتهــا إلحــاق خســائر جســيمة بالرشكــة أو ضيــاع ربــح كبــر عليهــا.
 - 2إذا تعــدد املديــرون ومل يُحــدد لــكل منهــم يف العقــد اختصــاص ُمعــن ،ومل يُشــرط أن
يعملــوا مجتمعــن جــاز لــكل منهــم أن يقــوم بعمــل مــن أعــال اإلدارة عــى أن يكــون
لآلخريــن حــق االعـراض عــى العمــل قبــل إمتامــه ،ويف هــذه الحالــة تكــون العــرة بأغلبية
آراء املديريــن ،فــإذا تســاوت اآلراء وجــب عــرض األمــر عــى الــركاء للفصــل فيــه ،ويكــون
قرارهــم نهائيـاً.
 - 3عىل املديرين املتعددين بذل عناية الشخص الحريص يف أعاملهم.
المادة ()53
مسؤولية الشركة

تكــون رشكــة التضامــن مســؤولة يف مواجهــة الغــر عــن تعويــض األرضار الناتجــة عــن
ترصفــات أحــد الــركاء التــي تتــم مبوافقــة باقــي الــركاء أو لــدى مبــارشة األعــال
املعتــادة للرشكــة.
المادة ()54
الشريك المنضم

إذا انضــم رشيــك إىل الرشكــة كان مســؤوالً مــع باقــي الــركاء بالتضامــن يف جميــع أموالــه
عــن التزامــات الرشكــة الســابقة رشيطــة قيــام الرشكــة باإلفصــاح لــه عنهــا مســبقاً ،كــا
يكــون مســؤوالً مــع باقــي الــركاء بالتضامــن يف جميــع أموالــه عــن التزامــات الرشكــة
الالحقــة النضاممــه إليهــا ،وكل اتفــاق بــن الــركاء عــى خــاف ذلــك ال يحتــج بــه يف
مواجهــة الغــر.
المادة ()55
الشريك المنسحب

 - 1مــا مل ينــص عقــد تأســيس الرشكــة عــى خــاف ذلــك ،للرشيــك االنســحاب مــن رشكــة
التضامــن باالتفــاق املكتــوب مــع باقــي الــركاء ،ويف حالــة عــدم االتفــاق يجــوز للرشيــك
إقامــة دعــوى أمــام املحكمــة املختصــة الســتصدار حكــم باالنســحاب بــرط إخطــار بقيــة
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الــركاء بالربيــد املســجل بذلــك قبــل ســتني يوم ـاً عــى األقــل مــن التاريــخ الــذي حــدده
لالنســحاب ،وللرشكــة الحــق يف مطالبــة الرشيــك املنســحب بــأي تعويــض إذا كان لــه مقتــى.
 - 2يبقــى الرشيــك املنســحب مســؤوالً بالتضامــن مــع بقيــة الــركاء يف الرشكــة عــن
الديــون وااللتزامــات التــي ترتبــت عليهــا قبــل انســحابه منهــا ويعتــر ضامنـاً لهــا بأموالــه
الشــخصية مــع باقــي الــركاء.
 - 3ال تــرأ ذمــة الرشيــك املنســحب مــن الرشكــة مــن االلتزامــات التــي تتحملهــا الرشكــة
بعــد انســحابه ،مــا مل يقــم بقيــد االنســحاب يف الســجل التجــاري واإلعــان عــن ذلــك يف
صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ومــي ثالثــن يوم ـاً عــى
إمتــام اإلج ـراء األخري.
 - 4إذا كانــت الرشكــة مكونــة مــن رشيكــن وانســحب أحدهــا فيجــوز للرشيــك اآلخــر
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ قيــد االنســحاب يف الســجل التجــاري إدخــال رشيــك جديــد
أو أكــر إىل الرشكــة عوضـاً عــن الرشيــك املنســحب وإال اعتــرت الرشكــة منحلــة حكـاً.
المادة ()56
التنازل عن الحصص

 - 1ال يجــوز التنــازل عــن الحصــص يف رشكــة التضامــن إال مبوافقــة جميــع الــركاء ومبراعاة
القيــود الــواردة يف عقــد الرشكــة وال يصبــح املتنــازل إليــه رشيــكاً يف الرشكــة إال بعــد قيــد
التنــازل لــدى الســلطة املختصــة وإخطــار املســجل بذلــك.
 - 2كل اتفــاق يقــي بجــواز التنــازل عــن الحصــص دون أي قيــد يعتــر باطـاً ،ومــع ذلــك
يجــوز للرشيــك أن يتنــازل إىل الغــر عــن الحقــوق املتصلــة بحصتــه يف الرشكــة ،وال يكــون
لهــذا االتفــاق أثــر إال فيــا بــن الطرفــن املتعاقديــن.
المادة ()57
حقوق الشريك المتوفى

مــا مل يتفــق الــركاء عــى خــاف ذلــك ،يكــون املبلــغ الواجــب الســداد مــن قبــل الــركاء
الباقــن عــن حصــة الرشيــك املتــوىف دينـاً مســتحقاً اعتبــارا ً مــن تاريــخ حــل رشكــة التضامن
أو مــن تاريــخ وفــاة الرشيــك أي التاريخــن أســبق.

المادة ()58
معامالت الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

 - 1تبقــى التزامــات وحقــوق الــركاء يف رشكــة التضامــن قامئــة إذا اســتمرت الرشكــة بعــد
انتهــاء مدتهــا أو انتهــاء الغــرض الــذي أُنشــئت مــن أجلــه.
 - 2إذا اســتمر الغــر حســن النيــة بالتعامــل مــع رشيــك متضامــن أو أكــر بعــد تعديــل
عقــد تأســيس الرشكــة أو تقريــر حلهــا ،معتقــدا ً بقــاء الرشكــة ،كان هــذا الرشيــك مســؤوالً
تجــاه الغــر قبــل تعديــل عقدهــا أو تقريــر حلهــا ،ويعتــر نــر إعــان يف صحيفتــن
يوميتــن محليتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ،إخطــارا ً كافيــاً لألشــخاص الذيــن
تعاملــوا مــع رشكــة التضامــن قبــل تاريــخ حلهــا أو قبــل اإلعــان عــن تعديــل عقدهــا.
المادة ()59
االلتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

دون إخالل بأحكام عقد تأسيس رشكة التضامن يتعني مراعاة ما يأيت:
 - 1الت ـزام الرشكــة بســداد أيــة مبالــغ قــام الرشيــك بدفعهــا شــخصياً نياب ـ ًة عــن الرشكــة
لتمكــن الرشكــة مــن تنفيــذ أعاملهــا االعتياديــة أو للمحافظــة عــى أصــول الرشكــة
وأنشطتها.
 - 2التـزام الرشيــك بتعويــض الرشكــة عــن أيــة منفعــة يحصــل عليهــا مــن جـراء مبارشتــه
عمــاً يتعلــق بالرشكــة أو اســتخدامه أمالكهــا أو اســمها أو عالماتهــا التجاريــة دون
موافقتهــا.
المادة ()60
التنفيذ على أموال الشريك

ال يجــوز التنفيــذ عــى أمــوال الرشيــك بســبب التزامــات الرشكــة إال بعــد الحصــول عــى
ســند تنفيــذي ضــد الرشكــة ،وإعذارهــا بالوفــاء ،وتعــذر اســتيفاء الحــق منهــا ،ويكــون
الســند التنفيــذي ضــد الرشكــة حجــة عــى الرشيــك.
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المادة ()61
األرباح والخسائر

 - 1تحــدد األربــاح والخســائر ونصيــب كل رشيــك يف الرشكــة عنــد نهايــة الســنة املاليــة
للرشكــة مــن واقــع امليزانيــة وحســاب األربــاح والخســائر.
 - 2يعتــر كل رشيــك دائن ـاً للرشكــة بنصيبــه يف األربــاح مبجــرد تحديــد هــذا النصيــب،
ويكمــل مــا نقــص مــن رأس مــال بســبب الخســائر مــن أربــاح الســنوات التاليــة مــا مل
يتفــق عــى غــر ذلــك وفيــا عــدا ذلــك ال يجــوز إل ـزام الرشيــك بتكملــة مــا نقــص مــن
حصتــه يف رأس مــال الرشكــة بســبب الخســائر إال مبوافقتــه.

الفصل الثاني
شركة التوصية البسيطة
المادة ()62
تعريف الشركة

رشكــة التوصيــة البســيطة هــي الرشكــة التــي تتكــون مــن رشيــك متضامــن أو أكــر يكونون
مســؤولني شــخصياً وبالتضامــن عــن التزامــات الرشكــة ويكتســبون صفــة التاجــر ،ومــن
رشيــك مـ ٍ
ـوص أو أكــر ال يكونــون مســؤولني عــن التزامــات الرشكــة إال مبقــدار حصتهــم يف
رأس املــال وال يكتســبون صفــة التاجــر.
المادة ()63
صفة الشريك الموصي

يجــوز ألي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يكــون رشيــكاً موصيــاً يف رشكــة التوصيــة
البســيطة.

المادة ()64
اسم الشركة

 - 1يتكــون اســم رشكــة التوصيــة البســيطة مــن اســم واحــد أو أكــر مــن الــركاء
املتضامنــن مــع إضافــة مــا يــدل عــى الشــكل القانــوين للرشكــة ،ويجــوز باإلضافــة إىل
ذلــك أن يكــون للرشكــة اســم تجــاري خــاص بهــا.
 - 2ال يجــوز أن يذكــر اســم الرشيــك املــويص يف اســم الرشكــة ،فــإذا ذكــر مــع علمــه بذلــك
اعتــر رشيــكاً متضامنـاً بالنســبة إىل الغــر حســن النيــة.
المادة ()65
عقد الشركة

 - 1تــري عــى رشكــة التوصيــة البســيطة جميــع األحــكام الخاصــة برشكــة التضامــن ،مــع
مراعــاة األحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل املتعلقــة بالرشيــك املــويص.
 - 2يجــب أن يشــتمل عقــد رشكــة التوصيــة البســيطة عــى بيــان الــركاء املتضامنــن
والــركاء املوصــن فــإذا مل يتضمــن العقــد تحديــدا ً لصفــات هــؤالء الــركاء بالرشكــة،
اعتــرت الرشكــة رشكــة تضامــن وأصبــح جميــع الــركاء فيهــا رشكاء متضامنــن.
 - 3ال يجوز أن تكون حصة الرشيك املويص عمالً.
المادة ()66
إدارة الشركة

تقتــر إدارة الرشكــة عــى الــركاء املتضامنــن ،وتتخــذ القــرارات بإجــاع الــركاء
املتضامنــن مــا مل ينــص عقــد الرشكــة عــى االكتفــاء باألغلبيــة وال يعتــد بــأي تغيــر يف
طبيعــة عمــل الرشكــة أو تعديــل عقــد تأسيســها دون موافقــة جميــع الــركاء املتضامنــن
واملوصــن.
المادة ()67
اقتراض الشركة

 - 1للرشيــك املتضامــن يف رشكــة التوصيــة البســيطة جميــع حقــوق وصالحيــات الرشيــك
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يف رشكــة التضامــن كــا يخضــع لجميــع الــروط والقيــود وااللتزامــات املفروضــة عــى
الرشيــك يف رشكــة التضامــن.
 - 2يعتــر القــرض أو أي التـزام آخــر يربمــه الرشيــك املتضامــن باســم الرشكــة أو لحســابها
التزامـاً عــى الرشكــة.
المادة ()68
حقوق الشريك الموصي

 - 1للرشيك املويص ما للرشيك املتضامن من حقوق فيام يتعلق مبا يأيت:
أ .إقراض الرشكة والدخول يف معامالت معها رشيطة موافقة كافة الرشكاء املتضامنني.
ب .االطــاع والحصــول عــى نســخ أو مســتخرجات مــن دفاتــر وســجالت الرشكــة يف جميــع
األوقــات ،خالل ســاعات العمــل الرســمية للرشكة.
ج .الحصــول عــى املعلومــات الكاملــة والدقيقــة عــن أعــال الرشكــة وعــى بيــان رســمي
عنها.
د .القيــام بــكل مــا ذكــر مــن أعــال بالبنــد ( /1أ) مــن هــذه املــادة بنفســه أو بوســاطة
غــره مــن الــركاء أو الغــر ،بــرط أال يرتتــب عــى ذلــك رضر بالرشكــة.
 - 2عنــد تطبيــق أحــكام هــذه املــادة ،ال يعتــر الرشيــك املــويص مشــاركاً يف إدارة الرشكــة
لــدى مبارشتــه أي عمــلٍ مــن األعــال التنظيميــة الداخليــة لهــا ،وال يكــون مســؤوالً
مســؤولية تضامنيــة عــن ديــون الرشكــة يف مواجهــة الغــر حســن النيــة.
المادة ()69
أعمال اإلدارة

 - 1ال يجــوز للرشيــك املــويص التدخــل يف أعــال اإلدارة املتصلــة بالغــر وإمنــا يجــوز لــه
أن يطلــب صــورة مــن حســاب األربــاح والخســائر وامليزانيــة وأن يتحقــق مــن صحــة مــا
ورد بهــا باالطــاع عــى دفاتــر الرشكــة ووثائقهــا بنفســه أو بوكيــل عنــه مــن الــركاء أو
غريهــم بــرط أال يرتتــب عــى ذلــك رضر بالرشكــة.
 - 2إذا خالــف الرشيــك املــويص الحظــر املنصــوص عليــه يف البنــد رقــم ( )1الســابق كان
مســؤوالً يف جميــع أموالــه عــن االلتزامــات التــي تنشــأ عــا أجـراه مــن أعــال.

 - 3يجــوز اعتبــار الرشيــك املــويص مســؤوالً يف جميــع أموالــه عــن كل التزامــات الرشكــة
إذا كانــت أعــال اإلدارة التــي قــام بهــا مــا يدعــو الغــر إىل االعتقــاد بأنــه مــن الــركاء
املتضامنــن ،ويف هــذه الحالــة تــري عــى الرشيــك املــويص األحــكام الخاصــة بالــركاء
املتضامنــن.
 - 4إذا قــام الرشيــك املــويص بأعــال اإلدارة املحظــورة عليــه بنــاء عــى تفويــض رصيــح
أو ضمنــي مــن الــركاء املتضامنــن كان هــؤالء الــركاء مســؤولني معــه بالتضامــن عــن
االلتزامــات التــي تنشــأ عــن هــذه األعــال.
المادة ()70
التنازل عن الحصة

ال يجــوز للرشيــك املــويص أن يتنــازل عــن حصتــه يف الرشكــة إىل الغــر ،كليـاً أو جزئيـاً إال
مبوافقــة جميــع الــركاء ،أو بحســب مــا ينــص عليــه عقــد الرشكــة وال يصبــح املتنــازل إليــه
رشيــكاً يف الرشكــة إال بعــد قيــد التنــازل لــدى الســلطة املختصــة وإخطــار املســجل بذلــك.

الباب الثالث

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل األول
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة ()71
تعريف الشركة

 - 1الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة هــي الرشكــة التــي ال يقــل عــدد الــركاء فيهــا عــن
اثنــن وال يزيــد عــى ( )50خمســن رشيــكاً ،وال يســأل كل منهــم إال بقــدر حصتــه يف رأس املــال.
 - 2يجــوز لشــخص واحــد مواطــن طبيعــي أو اعتبــاري تأســيس ومتلــك رشكــة ذات
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مســؤولية محــدودة وال يســأل مالــك رأس مــال الرشكــة عــن التزاماتهــا إال مبقــدار رأس
املــال الــوارد بعقــد تأسيســها ،وتــري عليــه أحــكام الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة
الــواردة يف هــذا القانــون فيــا ال يتعــارض مــع طبيعتهــا.
المادة ()72
اسم الشركة

 - 1يكــون للرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة اســم يشــتق مــن غرضهــا ،أو مــن اســم واحد
أو أكــر مــن الــركاء ،عــى أن ينتهــي االســم بعبــارة «رشكــة ذات مســؤولية محــدودة»،
واختصــارا ً بعبــارة (ذ .م .م) ،ويف حــال رشكــة الشــخص الواحــد يجــب أن يقــرن اســم
الرشكــة باســم مالكهــا وأن تتبعــه عبــارة رشكــة الشــخص الواحــد ذات مســؤولية محــدودة.
 - 2إذا خالــف املديــر  -أو املديــرون  -حكــم البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،كانــوا مســؤولني
يف أموالهــم الخاصــة وبالتضامــن عــن التزامــات الرشكــة ،فض ـاً عــن التعويضــات إن كان
لهــا مقتــى.
المادة ()73
عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

يتــم تأســيس وتســجيل الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة عــى النحــو املبــن يف املادتــن
( )43 ،42مــن هــذا القانــون.
المادة ()74
سجل الشركاء بالشركة

 - 1عىل الرشكة أن تعد مبركزها سجالً خاصاً للرشكاء يشمل ما يأيت:
أ -االســم الكامــل لــكل رشيــك وجنســيته وتاريــخ ميــاده ومحــل إقامتــه وعنــوان املركــز
الرئيــس يف حــال الشــخص االعتبــاري.
ب -املعامالت التي تجري عىل الحصص مع بيان تواريخها.
 - 2يكــون مديــرو الرشكــة مســؤولني عــن هــذا الســجل وصحــة بياناتــه ويكــون للــركاء
ولــكل ذي مصلحــة حــق االطــاع عــى هــذا الســجل.

 - 3ترســل الرشكــة إىل الســلطة املختصــة واملســجل يف شــهر ينايــر مــن كل ســنة البيانــات
املدونــة يف ســجل الــركاء مــع التغيـرات التــي طــرأت عليهــا خــال الســنة املالية الســابقة.
المادة ()75
زيادة عدد الشركاء بالشركة

 - 1إذا زاد عــدد الــركاء يف أي وقــت بعــد تأســيس الرشكــة عــى الحــد املقــرر باملــادة
( )71مــن هــذا القانــون وجــب عــى املديــر أو املديريــن حســب األحــوال إخطــار الســلطة
املختصــة خــال ( )30ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ حصــول تلــك الزيــادة.
 - 2فيــا عــدا انتقــال ملكيــة حصــة الرشيــك بطريــق اإلرث أو بحكــم قضــايئ بــات يجــب
عــى الرشكــة تصحيــح وضعهــا خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــار ،ويجــوز للســلطة
املختصــة مــد هــذه املــدة لثالثــة أشــهر أخــرى ،وإال ا ُعتــرت الرشكــة منقضيــة ،ويكــون
الــركاء فيهــا مســؤولني بصفــة شــخصية يف أموالهــم وبالتضامــن فيــا بينهــم عــن الديــون
وااللتزامــات املرتتبــة عــى الرشكــة مــن تاريــخ زيــادة عــدد الــركاء.
 - 3يســتثنى مــن أحــكام البنــد ( )2مــن هــذه املــادة الــركاء الذيــن يثبــت عــدم علمهــم
بتلــك الزيــادة أو اعرتاضهــم عليهــا.
المادة ()76
رأس المال((( الشركة

 - 1يكــون للرشكــة رأس مــال كاف لتحقيــق الغــرض مــن تأسيســها ويتكــون مــن حصــص
متســاوية القيمــة ،ويجــوز ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقـراح مــن الوزيــر بالتنســيق مــع
الســلطات املختصــة أن يصــدر قـرارا ً يحــدد فيــه حــدا ً أدىن لــرأس مــال الرشكــة.
 - 2تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهام ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.
 - 3تــودع الحصــص النقديــة يف أحــد املصــارف العاملــة بالدولــة وال يجــوز للمــرف
أداؤهــا إال ملديــري الرشكــة بعــد تقديــم مــا يثبــت قيــد الرشكــة لــدى الســلطة املختصــة
ويف حــدود مــا هــو مقــرر يف عقــد تعيينــه.
((( هكذا وردت يف األصل ،ونرى صحتها  :مال
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المادة ()77
حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

تكــون حصــة الرشيــك غــر قابلــة للتجزئــة ،فــإذا امتلكهــا أشــخاص متعــددون دون أن
يُح ـ ّددوا مــن ُيثلهــم يف مواجهــة الرشكــة ،اعتُــر الشــخص الــذي ورد اســمه أوالً يف عقــد
التأســيس هــو املمثــل ،ويجــوز للرشكــة أن تحــدد ملالــي الحصــة وقتــاً إلجــراء هــذا
االختيــار ،عــى أن يكــون مــن حقهــا بعــد انقضــاء هــذا الوقــت بيــع الحصــة لحســاب
مالكيهــا ،ويف هــذه الحالــة يكــون للــركاء حــق األولويــة يف رشائهــا ،وإذا اســتعمل حــق
األولويــة أكــر مــن رشيــك قســمت الحصــص بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم يف رأس املــال
مــا مل يتفــق عــى غــر ذلــك.
المادة ()78
تقييم الحصص العينية

 - 1يجــوز للــركاء يف الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة أن يقدمــوا مقابــل حصصهــم يف
الرشكــة حصصـاً عينية.
 - 2يتــم تقييــم الحصــص العينيــة عــى نفقــة مقدميهــا مــن خــال واحــد أو أكــر مــن
املستشــارين املاليــن املعتمديــن مــن قبــل الهيئــة تختارهــم الســلطة املختصــة وإال اعتــر
التقييــم باط ـاً.
 - 3للســلطة املختصــة مناقشــة تقريــر التقييــم واالعـراض عليــه ،وتعيــن مقيــم آخــر إذا
اقتــي األمــر عــى نفقــة مقدمهــا.
 - 4اســتثناء مــا نــص عليــه يف البنــد ( )2مــن هــذه املــادة ،يجــوز للــركاء أن يتفقــوا
عــى قيمــة الحصــص العينيــة ،ويشــرط يف هــذه الحالــة اعتــاد الســلطة املختصــة لهــذه
القيمــة ،ويكــون مقدمهــا مســؤوالً قبــل الغــر عــن صحــة تقديــر قيمتهــا يف عقــد الرشكــة
فــإذا ثبــت أن الحصــص العينيــة قــدرت بأكــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة وجــب عــى مقدمهــا
أن يــؤدي الفــرق نقــدا ً للرشكــة.

المادة ()79
التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

 - 1يجــوز ألي رشيــك التنــازل عــن حصتــه يف الرشكــة أو رهنهــا ألي مــن الــركاء اآلخريــن
أو للغــر ،ويتــم التنــازل أو الرهــن وفق ـاً لــروط عقــد تأســيس الرشكــة مبقتــى محــرر
رســمي موثــق وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون وال يعتــر التنــازل أو الرهــن حجــة تجــاه
الرشكــة أو الغــر إال مــن تاريــخ قيــده بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة.
 - 2ال يجــوز للرشكــة االمتنــاع عــن قيــد التنــازل أو الرهــن يف الســجل إال إذا خالــف ذلــك
التنــازل أو الرهــن مــا نــص عليــه عقــد تأســيس الرشكــة أو أحــكام هــذا القانــون.
المادة ()80
إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

 - 1إذا رغــب أحــد الــركاء يف التنــازل عــن حصتــه لشــخص مــن غــر الــركاء يف الرشكــة -
بعــوض أو بغــر عــوض  -وجــب عليــه أن يخطــر باقــي الــركاء عــن طريــق مديــر الرشكــة
باملتنــازل إليــه أو املشــري وبــروط التنــازل أو البيــع ،وعــى املديــر أن يخطــر الــركاء
مبجــرد وصــول اإلخطــار إليــه.
 - 2يجــوز لــكل رشيــك أن يطلــب اســرداد الحصــة الــواردة بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة
خــال ( )30ثالثــن يومــاً مــن إخطــار املديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه ،ويف حالــة
االختــاف عــى القيمــة ،تقــدر الحصــة مــن خــال واحــد أو أكــر مــن الخـراء ذوي الخــرة
الفنيــة واملاليــة مبوضــوع الحصــة تختــاره الســلطة املختصــة بنــاء عــى طلــب يقدمــه
طالــب االســرداد وعــى نفقتــه.
 - 3إذا اســتعمل حــق االســرداد أكــر مــن رشيــك قســمت الحصــص أو الحصــة املباعــة
بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم يف رأس املــال مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )76مــن هــذا
القانــون.
 - 4إذا انقضــت املــدة املشــار إليهــا يف البنــد ( )2مــن هــذه املــادة دون أن يســتعمل أحــد
الــركاء حــق االســرداد ،كان الرشيــك حـرا ً يف التــرف يف حصتــه.
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المادة ()81
التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

إذا بــارش دائــن أحــد الــركاء إج ـراءات التنفيــذ عــى ناتــج حصــة مدينــه ،جــاز لــه أن
يتفــق مــع املديــن والرشكــة عــى طريقــة البيــع ورشوطــه وإال وجــب عــرض الحصــة للبيــع
يف املـزاد العلنــي ،بنــاء عــى طلــب يقــدم إىل املحكمــة املختصــة ،ويجــوز لرشيــك أو أكــر
اســرداد الحصــة املباعــة بنفــس الــروط التــي رســا بهــا املـزاد خــال خمســة عــر يومـاً
مــن تاريــخ رســو املـزاد ،وتطبــق هــذه األحــكام يف حالــة إفــاس الرشيــك.
المادة ()82
مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة

يُســأل الرشيــك يف الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة تجــاه الرشكــة عــن أيــة ممتلــكات
لهــا يحوزهــا بصفــة ائتامنيــة أو أربــاح أو منفعــة يتحصــل عليهــا مــن خــال أعــال الرشكة
أو نشــاطاتها ،أو مــن خــال اســتعامله ملمتلــكات الرشكــة أو اســمها أو عالقاتهــا التجاريــة.

الفصل الثاني

 - 2مــا مل يقيــد عقــد تعيــن مديــر الرشكــة أو عقــد تأسيســها أو نظامهــا الداخــي
الصالحيــات املمنوحــة للمديــر ،فإنــه يكــون مخــوالً مببــارشة الصالحيــات الكاملــة يف إدارة
الرشكــة وتعتــر ترصفاتــه ملزمــة لهــا بــرط أن تكــون مشــفوعة ببيــان الصفــة التــي
يتعامــل بهــا.
المادة ()84
مسؤولية المدراء بالشركة

 - 1يُســأل كل مديــر يف الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة تجــاه الرشكــة والــركاء
والغــر عــن أيــة أعــال غــش يقــوم بهــا كــا يلتــزم بتعويــض الرشكــة عــن أيــة خســائر
أو مصاريــف تتكبدهــا بســبب يرجــع إىل ســوء اســتخدام الصالحيــة أو مخالفــة أحــكام
أي قانــون نافــذ أو عقــد تأســيس الرشكــة أو عقــد تعيينــه أو خطــأ جســيم مــن جانــب
املديــر ويبطــل أي نــص يف عقــد التأســيس أو يف عقــد تعيــن املديــر يتعــارض مــع أحــكام
هــذا البنــد.
 - 2مــع مراعــاة أحــكام الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة وفقــا لهــذا القانــون ،تــري
عــى مديــري الــركات ذات املســؤولية املحــدودة األحــكام الخاصــة بأعضــاء مجلــس
اإلدارة يف رشكات املســاهمة الــواردة يف هــذا القانــون.
المادة ()85
خلو منصب المدير بالشركة

إدارة الشركة
المادة (   )83
مدراء الشركة

 - 1يتــوىل إدارة الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة مديــر أو أكــر وفقـاً ملــا يقــرره الــركاء
يف عقــد التأســيس ،ويتــم اختيــار هــؤالء املديريــن مــن بــن الــركاء أو مــن غريهــم ،وإذا مل
يعــن املديــرون يف عقــد تأســيس الرشكــة أو يف عقــد مســتقل عينتهــم الجمعيــة العموميــة
للــركاء ،وإذا تعــدد املديــرون فإنــه يكــون للــركاء أن ي ّعينــوا مجلــس مديريــن ،ويُ َخــول
املجلــس بالصالحيــات والوظائــف املبينــة يف عقــد التأســيس.

 - 1مــا مل ينــص عقــد تأســيس الرشكــة أو عقــد التعيــن عــى خــاف ذلــك ،يعــزل املديــر
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة ســواء كان املديــر رشيــكاً أو غــر رشيــك ،كــا يجــوز
للمحكمــة عــزل املديــر بنــاء عــى طلــب رشيــك أو أكــر يف الرشكــة إذا رأت املحكمــة ســبباً
مرشوع ـاً يــرر العــزل.
 - 2للمديــر أن يتقــدم باســتقالة مكتوبــة إىل الجمعيــة العموميــة عــى أن يخطــر الســلطة
املختصــة بنســخة منهــا ،وعــى الجمعيــة العموميــة أن تبــت يف اســتقالته خــال ثالثــن
يومـاً مــن تاريــخ تقدميهــا ،وإال اعتــرت اســتقالته نافــذة بعــد انتهــاء هــذه املــدة ،وذلــك
مــا مل ينــص يف عقــد تأســيس الرشكــة أو عقــد تعيينــه عــى خــاف ذلــك.
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 - 3عــى الرشكــة إخطــار الســلطة املختصــة بانتهــاء خدمــة املديــر خــال مــدة أقصاهــا
ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ انتهــاء الخدمــة ويجــب عليهــا تعيــن مــن يحــل محلــه خــال
تلــك الفــرة.
المادة ()86
قيام المدير بالشركة بعمل منافس

ال يجــوز للمديــر بغــر موافقــة الجمعيــة العموميــة للرشكــة أن يتــوىل اإلدارة يف رشكــة
أخــرى منافســة أو ذات أغـراض مامثلــة أو أن يقــوم لحســابه أو لحســاب الغــر بصفقــات
يف تجــارة منافســة أو مامثلــة لتجــارة الرشكــة ،ويرتتــب عــى مخالفــة ذلــك جــواز عــزل
املديــر وإلزامــه بالتعويــض.
المادة ()87
مسؤولية إعداد الحسابات

يتــوىل مديــر الرشكــة إعــداد امليزانيــة الســنوية وحســاب األربــاح والخســائر ،كــا يقــوم
بإعــداد تقريــر ســنوي عــن نشــاط الرشكــة ووضعهــا املــايل ويقــدم اقرتاحــه بشــأن توزيــع
األربــاح للجمعيــة العموميــة ،وذلــك خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة.
المادة ()88
تعيين مجلس الرقابة

 - 1إذا زاد عــدد الــركاء عــى ســبعة ،وجــب عليهــم أن يعهــدوا بالرقابــة إىل مجلــس
مكــون مــن ثالثــة مــن الــركاء عــى األقــل ،وللجمعيــة العموميــة أن تعيــد تعيينهــم بعــد
انتهــاء هــذه املــدة أو تعــن غريهــم مــن الــركاء كــا يجــوز لهــا عزلهــم يف أي وقــت
لســبب مقبــول.
 - 2ال يكون للمديرين صوت يف انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.

المادة ()89
صالحيات مجلس الرقابة

ملجلــس الرقابــة أن يفحــص دفاتــر الرشكــة ووثائقهــا ،وأن يطالــب املديريــن يف أي وقــت
بتقديــم تقريــر عــن إدارتهــم ويراقــب هــذا املجلــس امليزانيــة والتقريــر الســنوي وتوزيــع
األربــاح ويقــدم تقريــره يف هــذا الشــأن إىل الجمعيــة العموميــة للــركاء قبــل تاريــخ
انعقادهــا بخمســة أيــام عــى األقــل.
المادة ()90
مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

ال يســأل أعضــاء مجلــس الرقابــة عــن أعــال املديريــن إال إذا علمــوا مبــا وقــع فيهــا مــن
أخطــاء وأغفلــوا ذكــر هــذه األخطــاء يف تقريرهــم املقــدم للجمعيــة العموميــة للــركاء.
المادة ()91
حقوق الشركاء غير المديرين

يكــون للــركاء غــر املديريــن يف الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة التــي ال يوجــد بهــا
مجلــس رقابــة ،جميــع الحقــوق املرتبطــة بوصــف الرشيــك الــواردة بهــذا القانــون أو
بعقــد التأســيس وكل اتفــاق عــى غــر ذلــك يعتــر باط ـاً.

الفصل الثالث
الجمعية العمومية
المادة ()92
تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

 - 1للرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع الــركاء،
وتنعقــد بدعــوة مــن املديــر أو مجلــس املديريــن مــرة واحــدة عــى األقــل يف الســنة
وذلــك خــال األشــهر األربعــة التــي تــي نهايــة الســنة املاليــة ،ويكــون انعقادهــا يف الزمــان
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واملــكان املعينــن يف خطــاب الدعــوة لالجتــاع.
 - 2يجــب عــى املديــر أو املخــول مــن املديريــن دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد إذا
طلــب ذلــك رشيــك أو أكــر ميلكــون مــا ال يقــل عــن ربــع رأس املــال.
المادة ()93
إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

باســتثناء الجمعيــة العموميــة املؤجلــة لعــدم اكتــال النصــاب وفقـاً لحكــم املــادة ( )96مــن
هــذا القانــون يكــون توجيــه الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العموميــة بكتــب مســجلة أو بأيــة
وســيلة أخــرى ينــص عليهــا عقــد التأســيس ،وذلــك قبــل املوعــد املحــدد النعقــاد الجمعيــة
العموميــة بخمســة عــر يومـاً عــى األقــل أو خــال فــرة أقــر يتفــق عليهــا جميع الــركاء.
المادة ()94
اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

تختــص الجمعيــة العموميــة للرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة يف اجتامعهــا الســنوي
بالنظــر واتخــاذ ق ـرار بشــأن املســائل اآلتيــة:
 - 1تقريــر املديريــن عــن نشــاط الرشكــة ومركزهــا املــايل خــال الســنة املاليــة املنتهيــة
وتقريــر مدقــق الحســابات وتقريــر مجلــس الرقابــة.
 - 2امليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهام.
 - 3األرباح التي توزع عىل الرشكاء.
 - 4تعيني املديرين وتحديد مكافآتهم.
 - 5تعيني أعضاء مجلس املديرين (إن وجد).
 - 6تعيني أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).
 - 7تعيــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة واملراقــب الرشعــي إذا كانــت الرشكــة
متــارس نشــاطها وفقـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية.
 - 8تعيني مدقق الحسابات أو أكرث وتحديد مكافآتهم.
 - 9املســائل األخــرى التــي تدخــل يف اختصاصهــا مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو أحــكام
عقــد التأســيس.

المادة ()95
حضور اجتماع الجمعية العمومية

لــكل رشيــك حــق حضــور اجتامعــات الجمعيــة العموميــة مهــا كان عــدد الحصــص التــي
ميلكهــا ولــه أن ينيــب عنــه بتفويــض خــاص رشيــكاً آخــر مــن غــر املديريــن أو أي طــرف
آخــر يجيــز عقــد التأســيس تعيينــه لتمثيــل الرشيــك يف الجمعيــة العموميــة ،ويكــون لــكل
رشيــك عــدد مــن األصــوات بقــدر عــدد مــا ميلكــه أو ميثلــه مــن حصــص.
المادة ()96
النصاب القانوني لالنعقاد والتصويت

 - 1ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحـاً إال بحضــور رشيــك أو أكــر ميلكــون مــا
ال يقــل عــن ( )75%مــن الحصــص يف رأس مــال الرشكــة.
 - 2إذا مل يتوفــر النصــاب عــى النحــو املبــن يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،وجــب دعــوة
الــركاء الجتــاع ثــان يعقــد خــال ( )14يومـاً تاليــة لالجتــاع األول ،عــى أال تقــل نســبة
الحضــور عــن ( )% 50مــن رأس املــال.
 - 3إذا مل يتوفــر النصــاب القانــوين عــى النحــو املبــن يف البنديــن ( )1و( )2مــن هــذه
املــادة ،وجــب دعــوة الــركاء الجتــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ
االجتــاع الثــاين ويعتــر صحيحـاً مبــن حــر.
 - 4ال تكــون قــرارات الجمعيــة العموميــة صحيحــة إال إذا صــدرت باألغلبيــة للــركاء
الحارضيــن واملمثلــن يف االجتــاع مــا مل ينــص عقــد التأســيس عــى أغلبيــة أكــر.
المادة ()97
إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

ال يجــوز للجمعيــة العموميــة أن تتــداول يف غــر املســائل الــواردة يف جــدول األعــال إال
إذا تبــن أثنــاء االجتــاع وقائــع خطــرة تقتــي املداولــة فيهــا وإذا طلــب أحــد الــركاء يف
بدايــة االجتــاع إدراج مســألة معينــة عــى جــدول األعــال وجــب عــى املديريــن إجابــة
الطلــب وإال كان مــن حــق الرشيــك أن يحتكــم إىل الجمعيــة العموميــة.
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المادة ()98
مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

لــكل رشيــك حــق مناقشــة املوضوعــات املدرجــة يف جــدول األعــال ،ويكــون املديــرون
ملزمــن باإلجابــة عــى أســئلة الــركاء بالقــدر الــذي ال يعــرض مصالــح الرشكــة للــرر
فــإذا رأى أحــد الــركاء أن الــرد عــى ســؤاله غــر كاف احتكــم إىل الجمعيــة العموميــة
وكان قرارهــا واجــب النفــاذ.
المادة ()99
التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

ال يجــوز للمديــر الرشيــك االشـراك يف التصويــت عــى القـرارات الخاصــة بإبـراء ذمتــه مــن
املســؤولية عن اإلدارة.
المادة ()100
سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحــرر محــر بخالصــة وافيــة ملناقشــات الجمعيــة العموميــة ،وتُــد ّون محارضهــا وقراراتها
يف ســجل خــاص يــودع يف مقــر الرشكــة ويكــون ألي مــن الــركاء االطــاع عليــه بنفســه أو
بوكيــل عنــه ،كــا يكــون لــه االطــاع عــى امليزانيــة العموميــة وحســاب األربــاح والخســائر
والتقرير الســنوي.
المادة ()101
تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس مالها

المادة ()102
مدقق حسابات الشركة

يكــون للرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة مدقــق حســابات أو أكــر تعينهــم الجمعيــة
العموميــة للــركاء كل ســنة ،وفيــا عــدا أحــكام املــادة ( )244مــن هــذا القانــون ،تــري
يف شــأن مدقــق حســابات الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة األحــكام الخاصــة مبدققــي
الحســابات يف الــركات املســاهمة العامــة ،وتحــل «الســلطة املختصــة» محــل «الهيئــة»
يف كل موضــع وردت فيــه.
المادة ()103
االحتياطي القانوني

يجــب عــى الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة أن تخصــص كل ســنة ( )% 10مــن أرباحهــا
الصافيــة لتكويــن احتياطــي قانــوين ،ويجــوز أن يقــرر الــركاء وقــف هــذا التخصيــص إذا
بلــغ االحتياطــي نصــف رأس املــال.
المادة ()104
سريان أحكام الشركات المساهمة

تــري عــى الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة األحــكام املتعلقــة بالــركات املســاهمة
فيــا مل يــرد بــه نــص خــاص يف هــذا القانــون وتحــل الســلطة املختصــة محــل الهيئــة يف
كل موضــع وردت فيــه.

ال يجــوز تعديــل عقــد تأســيس الرشكــة وال زيــادة رأس مالهــا أو تخفيضــه إال مبوافقــة
عــدد مــن الــركاء ميثلــون ثالثــة أربــاع الحصــص املمثلــة يف اجتــاع الجمعيــة العموميــة
وتكــون نســبة الزيــادة أو التخفيــض وفقـاً لنســبة حصــص الــركاء يف الرشكــة مــا مل يُتفــق
عــى خــاف ذلــك ،ومــع ذلــك ال يجــوز زيــادة التزامــات الــركاء إال مبوافقتهــم اإلجامعيــة.
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الباب الرابع

أي منهــا أن تكــون مســاهامً يف رشكــة مســاهمة عامــة أو أن تؤســس مبفردهــا
مــن قبــل ٍ
رشكــة مســاهمة عامــة كــا يجــوز لهــا أن تــرك معهــا يف تقديــم رأس املــال عــددا ً أقــل
مــا نُــص عليــه يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة.
 - 3يســتثنى مــن الحــد األدىن املذكــور بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة تحــول أي رشكــة إىل
رشكــة مســاهمة عامــة.

الشركات المساهمة العامة
الفصل األول
تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها
المادة ()105
تعريف الشركة

رشكــة املســاهمة العامــة هــي الرشكــة التــي يُقســم رأســالها إىل أســهم متســاوية القيمــة
وتكــون قابلــة للتــداول ويكتتــب املؤسســون بجــز ٍء مــن هــذه األســهم بينــا يُطــرح باقــي
األســهم عــى الجمهــور يف اكتتــاب عــام ،وال يســأل املســاهم فيهــا إال بقــدر حصتــه يف رأس
املال.
المادة ()106
اسم الشركة

يكــون لــكل رشكــة مســاهمة عامــة اســم تجــاري ،وال يجــوز أن يكــون اســاً لشــخص
طبيعــي إال إذا كان غــرض الرشكــة اســتثامر ب ـراءة اخ ـراع مســجلة باســم هــذا الشــخص
أو إذا متلكــت الرشكــة اسـاً تجاريـاً أو حصلــت عــى حــق اســتغالله ،ويف جميــع األحــوال،
يجــب أن يضــاف إىل اســم الرشكــة عبــارة «رشكــة مســاهمة عامــة».
المادة ()107
عدد المؤسسين

 - 1يجوز لخمسة أشخاص أو أكرث تأسيس رشكة مساهمة عامة.
 - 2يجــوز للحكومــة االتحاديــة أو للحكومــة املحليــة وأيــة رشكــة أو جهــة مملوكــة بالكامل

المادة ()108
مدة الشركة

تكــون مــدة الرشكــة محــددة بعقــد التأســيس ونظامهــا األســايس ،ويجــوز بق ـرار خــاص
متديــد هــذه املــدة أو تقصريهــا إذا اقتــى غــرض الرشكــة ذلــك.
المادة ()109
المؤسس

 - 1املؤســس هــو كل مــن وقــع عقــد تأســيس الرشكــة وميتلــك نســبة مــن رأس مالهــا نقــدا ً
أو قــدم حصصـاً عينيــة عنــد تأسيســها مــع االلتـزام بأحــكام هــذا القانــون.
 - 2يلتــزم املؤســس بأيــة أرضار قــد تصيــب الرشكــة أو الغــر نتيجــة مخالفــة قواعــد
وإج ـراءات التأســيس ،ويكــون املؤسســون مســؤولني بالتضامــن عــا التزمــوا بــه ،ويعتــر
مــن فــوض عــن غــره يف تأســيس الرشكــة مســؤوالً شــخصياً إذا مل يبــن اســم مــن التــزم
عنــه أو إذا اتضــح بطــان ســند التفويــض.
المادة ()110
عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

 - 1يحــرر املؤسســون فيــا بينهــم عقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس ،مشــتمال عــى
البيانــات اآلتية:
أ  -اسم الرشكة ومركزها الرئييس.
ب -الغرض الذي أنشئت من أجله الرشكة.
ج -االسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميالده وموطنه وعنوانه.
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د -مقــدار رأس مــال الرشكــة وعــدد األســهم التــي ينقســم إليهــا رأس املــال والقيمــة
االســمية لــكل ســهم ،واملقــدار املدفــوع مــن قيمــة كل ســهم.
ه  -تعهد املؤسسني بالسعي إلمتام إجراءات التأسيس.
و -بيــان تقريبــي ملقــدار املرصوفــات واألجــور والتكاليــف املتوقــع إنفاقهــا يف عمليــات
التأســيس والتــي تلتــزم الرشكــة بأدائهــا بســبب تأسيســها.
ز  -بيــان عــن الحصــص العينيــة واســم مقدمهــا وقيمتهــا املبدئيــة والــروط الخاصــة
بتقدميهــا وحقــوق الرهــن واالمتيــاز املرتبــة عــى هــذه الحصــة إن وجــدت.
 - 2يجــب أن يكــون كل مــن عقــد التأســيس والنظــام األســايس للرشكــة مطابقـاً للقانــون
والقــرارات التــي تصــدر نفــاذا ً لــه وأن يتضمــن األحــكام واالختصاصــات وصالحيــات
مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة للرشكــة ،وتصــدر الهيئــة منــوذج عقــد التأســيس
والنظــام األســايس للرشكــة ،وتلتــزم الــركات بهــذا النمــوذج.
المادة ()111
التزام المساهمين بالنظام األساسي

 - 1مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون ،يعتــر النظــام األســايس للرشكــة بعــد قيدهــا
بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة ملزمــاً لكافــة مســاهميها.
 - 2يُعتــر أي مبلــغ مســتحق األداء مــن أحــد املســاهمني للرشكــة مبوجــب أحــكام النظــام
األســايس دينـاً مســتحقاً يف ذمتــه للرشكــة.
المادة ()112
لجنة المؤسسين

 - 1يختــار املؤسســون لجنــة مــن بينهــم ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة تتــوىل اتخــاذ
إجـراءات تأســيس الرشكــة وتســجيلها لــدى الجهــات ذات العالقــة ويكــون كل مــن لجنــة
املؤسســن واملستشــارين واألط ـراف املشــاركة يف إج ـراءات التأســيس ومــن ينــوب عنهــم
مســؤولني مســؤولية كاملــة عــن صحــة ودقــة واكتــال كافــة املســتندات والدراســات
والتقاريــر املقدمــة إىل الجهــات املعنيــة فيــا يخــص عمليــة تأســيس وترخيــص وتســجيل
وقيــد الرشكــة.

 - 2يجــوز للجنــة املؤسســن تفويــض أحــد أعضائهــا أو شــخص مــن الغــر يف متابعــة
وإنجــاز إجـراءات التأســيس لــدى الهيئــة والســلطة املختصــة وفــق الضوابــط التــي تضعهــا
الهيئــة يف هــذا الشــأن.
 - 3يجــب أن تعــن لجنــة املؤسســن مستشــارا ً ماليـاً ومستشــارا ً قانونيـاً ومدقــق حســابات
لالكتتاب.
المادة ()113
إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

 - 1تقــوم لجنــة املؤسســن بتقديــم طلــب التأســيس إىل الســلطة املختصــة مشــفوعاً بعقــد
تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والجــدوى االقتصاديــة للمــروع الذي ســتقيمه الرشكة
والجــدول الزمنــي املقــرح لتنفيــذه وأيــة مســتندات أخــرى تطلبهــا الســلطة املختصة.
 - 2تقــوم الســلطة املختصــة بالنظــر يف طلــب التأســيس ،وإصــدار موافقتهــا املبدئيــة عــى
الطلــب أو الرفــض وإبــاغ لجنــة املؤسســن بــه خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب إليهــا يف حــال كــون الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء املســتندات
أو البيانــات املطلوبــة ،ويُعتــر عــدم إصــدار الســلطة املختصــة ملوافقتهــا املبدئيــة خــال
هــذه املــدة مبثابــة رفــض لطلــب التأســيس.
 - 3إذا رفضــت الســلطة املختصــة طلــب التأســيس أو انقضــت املــدة املشــار إليهــا بالبنــد
( )2مــن هــذه املــادة دون أن تبــت فيــه ،جــاز للجنــة املؤسســن التظلــم أمــام املديــر
العــام للســلطة املختصــة أو مــن يقــوم مقامــه خــال ( )10عــرة أيــام عمــل ،فــإذا رفــض
التظلــم أو مل يبــت فيــه خــال ( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقدميــه ،جــاز
للجنــة املؤسســن الطعــن لــدى املحكمــة املختصــة يف قـرار الرفــض الصــادر عــن الســلطة
املختصــة خــال ( )30ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ إخطارهــا بق ـرار الرفــض أو مــن تاريــخ
فــوات تلــك املــدة يف حــال عــدم صــدور ق ـرار الرفــض.
المادة ()114
إجراءات التأسيس لدى الهيئة

 - 1تقــوم لجنــة املؤسســن بتقديــم طلــب التأســيس إىل الهيئــة مشــفوعاً باملوافقــة املبدئية
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للســلطة املختصــة وبعقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والجــدوى االقتصاديــة
للمــروع الــذي ســتقيمه الرشكــة والجــدول الزمنــي املقــرح لتنفيــذه ونــرة االكتتــاب
وأيــة موافقــات مــن الجهــات املختصــة واملتعلقــة بالطلــب وفق ـاً للمتطلبــات املعمــول
بهــا لــدى الهيئــة.
 - 2تقــوم الهيئــة بالنظــر يف طلــب التأســيس ،وتخطــر لجنــة املؤسســن مبالحظاتهــا
عــى طلــب التأســيس ومســتنداته خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم
الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ تقديــم املقيــم املعــن مــن قبــل الهيئــة تقريــره النهــايئ
بتقييــم الحصــص العينيــة إن وجــدت ،وعــى لجنــة املؤسســن اســتكامل النقــص أو إجـراء
التعديــات التــي تراهــا الهيئــة رضوريــة الســتكامل طلــب التأســيس خــال ( )15خمســة
عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ اإلخطــار ،وإال جــاز للهيئــة اعتبــار ذلــك تنــازالً عــن طلــب
التأســيس.
 - 3تقــوم الهيئــة بإرســال نســخة مــن الطلــب ومســتنداته إىل الســلطة املختصــة خــال
( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء الطلــب للنظــر فيــه ثــم تجتمــع الهيئــة مــع
الســلطة املختصــة خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إرســال الطلــب إليهــا ،ويف
حــال وجــود أيــة مالحظــات للســلطة املختصــة تقــوم الهيئــة بإخطــار لجنــة املؤسســن بهــا
ويتــم اســتكامل النقــص أو إج ـراء التعديــات التــي تراهــا الســلطة املختصــة الســتكامل
طلــب التأســيس خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إبــاغ لجنــة املؤسســن وإال
جــاز للهيئــة اعتبــار ذلــك تنــازال عــن طلــب التأســيس ،وتقــوم الهيئــة بالتأكــد مــن اســتيفاء
الطلــب وجميــع املســتندات واملالحظــات وترســل النســخة املعدلــة إىل الســلطة املختصــة.
المادة ()115
توثيق عقد التأسيس

عــى لجنــة املؤسســن توثيــق عقــد التأســيس وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون وموافــاة الهيئــة
بنســخة منــه ونســخة مــن قــرار الســلطة املختصــة املبــديئ باملوافقــة عــى الرتخيــص
وشــهادة صــادرة عــن أحــد املصــارف املرخــص لهــا يف الدولــة تُؤكــد وفــاء املؤسســن
باملبالــغ املســتحقة عليهــم قبــل موافقــة الهيئــة عــى إعــان نــرة االكتتــاب.

المادة ()116
تعديل البيانات في طلب التأسيس

ال يجــوز تعديــل أيــة بيانــات يف طلــب تأســيس الرشكــة بعــد تقدميــه للســلطة املختصــة
خــال أيــة مرحلــة مــن مراحــل التأســيس ســواء يف رأســال الرشكــة أو أغراضهــا أو أســاء
املؤسســن فيهــا أو غريهــا مــن البيانــات املوجــودة بطلــب التأســيس ،ويف حــال حــدوث
ذلــك يحــال األمــر إىل الســلطة املختصــة التخــاذ مــا تـراه مناســباً.
المادة ()117
مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

 - 1عــى املؤسســن أن يكتتبــوا بأســهم ال تقــل عــن ( )30%وال تزيــد عــى ( )70%مــن
رأس مــال الرشكــة املصــدر وذلــك قبــل الدعــوة لالكتتــاب العــام يف باقــي أســهم الرشكــة.
 - 2ال يجوز للمؤسسني االكتتاب يف األسهم املطروحة لالكتتاب العام.
المادة ()118
تقييم الحصص العينية

 - 1يجوز ملؤسيس الرشكة أن يقدموا مقابل أسهمهم يف الرشكة حصصاً عينية.
 - 2يتــم تقييــم الحصــص العينيــة عــى نفقــة مقدميهــا مــن خــال واحــد أو أكــر مــن
املستشــارين املاليــن تختــاره أو تختارهــم الهيئــة مــن املعتمديــن لديهــا أو مــن الجهــات
ذات الخــرة الفنيــة واملاليــة مبوضــوع التقييــم والتــي تقرهــا الهيئــة وإال اعتــر التقييــم
باط ـاً.
 - 3للمقيــم االطــاع عــى أيــة معلومــات أو مســتندات يــرى أنهــا رضوريــة لتمكينــه مــن
القيــام بالتقييــم املطلــوب وإعــداد تقريــر التقييــم بكفــاءة ويتعــن عــى لجنــة املؤسســن
أو مجلــس اإلدارة ،بحســب األحــوال ،اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لتزويــده مبــا يطلــب مــن
معلومــات ووثائــق ومســتندات خــال أقــرب وقــت ممكــن مــن تاريــخ ذلــك الطلــب.
 - 4تكــون مســؤولية املقيــم ولجنــة املؤسســن ومجلــس اإلدارة (إن وجــد) مســئولية
كاملــة عــن دقــة وكفايــة واكتــال البيانــات واملعلومــات الــواردة يف تقريــر التقييــم.
 - 5للهيئــة مناقشــة تقريــر التقييــم واالعـراض عليــه ،ويجــوز لهــا تعيــن مقيــم آخــر إذا
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اقتــى األمــر عــى نفقــة الرشكــة تحــت التأســيس.
 - 6يجــوز أن تكــون الحصــة أو الحصــص العينيــة املقدمــة مــن الشــخص العــام امتيــازا ً أو
حقـاً يف اســتعامل بعــض األمــوال العامــة.
المادة ()119
تقييم الحصص العينية الالحق

يخضــع تقييــم الحصــص العينيــة الالحــق ملرحلــة تأســيس الرشكــة لــذات أحــكام التقييــم
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.
المادة ()120
المبالغة في تقييم الحصص العينية

 - 1إذا ثبــت للهيئــة وجــود أي مبالغــة أو إهــال يف تقييــم الحصــص العينيــة مــن قبــل
املقيــم جــاز لهــا اتخــاذ مــا يــي:
أ .منع املقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة ملدة ال تقل عن سنتني.
ب .منــع املقيــم مــن مزاولــة نشــاط التقييــم لــدى الهيئــة بصفــة نهائيــة يف حــال تك ـرار
املخالفــة.
 - 2يجــوز للمقيــم التظلــم مــن ق ـرار الهيئــة أمــام رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة خــال
( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ إخطــاره بأحــد القراريــن الوارديــن يف البنــد ()1
مــن هــذه املــادة ،فــإذا رفــض رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة التظلــم أو مل يبــت فيــه خــال
( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقدميــه جــاز للمقيــم الطعــن أمــام املحكمــة
املختصــة وذلــك خــال ( )30ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ رفــض التظلــم أو فــوات املــدة التــي
يجــب فيهــا الــرد عــى التظلــم بحســب األحــوال.
المادة ()121
الدعوة لالكتتاب العام

 - 1يوقــع عــى نــرة االكتتــاب لجنــة املؤسســن واملستشــارين واألطــراف املشــاركة
يف إجــراءات التأســيس ومــن ينــوب عنهــم ويكونــون مســؤولني بالتضامــن عــن صحــة

البيانــات الــواردة فيهــا.
 - 2تكــون الدعــوة لالكتتــاب العــام بنــرة تعلــن يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر
إحداهــا باللغــة العربيــة قبــل بــدء االكتتــاب بخمســة أيــام عمــل عــى األقــل.
 - 3يكــون االكتتــاب يف األســهم مبقتــى طلــب تحــدد الهيئــة بياناتــه ويشــتمل عــى
وجــه الخصــوص بيانــات عــن اســم الرشكــة وغرضهــا ورأس مالهــا ورشوط االكتتــاب واســم
املكتتــب وعنوانــه بالدولــة ومهنتــه وجنســيته وعــدد األســهم التــي يريــد االكتتــاب فيهــا
وتعهــده بقبــول أحــكام عقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس.
المادة ()122
الجهات المرخص لها بتلقي االكتتاب

 - 1يكــون االكتتــاب لــدى الجهــة أو الجهــات املرخــص لهــا بالقيــام بذلــك يف الدولــة والتــي
تحددهــا لجنــة املؤسســن يف نــرة االكتتــاب ،ويجــوز أن يتــم االكتتــاب إلكرتوني ـاً وفق ـاً
ملــا تحــدده الهيئــة يف هــذا الشــأن.
 - 2تحتفــظ الجهــة أو الجهــات التــي تــم االكتتــاب لديهــا باألمــوال املدفوعــة مــن املكتتبني
والعوائــد الناجمــة عــى مبالــغ االكتتــاب يف األســهم لحســاب الرشكــة تحــت التأســيس وال
يجــوز تســليمها ملجلــس إدارة الرشكــة إال بعــد إصــدار الهيئــة لشــهادة تأســيس الرشكــة
وقيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة.
المادة ()123
متعهد التغطية

 - 1دون إخــال بأحــكام املــادة ( )10مــن هــذا القانــون ،يجــوز أن يكــون للرشكــة عنــد
تأسيســها أو عنــد زيــادة رأســالها متعهــد تغطيــة أو أكــر مــن املعتمديــن مــن قبــل
الهيئــة لتغطيــة مــا يتبقــى مــن أســهم االكتتــاب ،ولــه أن يعيــد طــرح مــا اكتتــب بــه مــن
أســهم وفق ـاً للــروط والضوابــط واإلج ـراءات التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن الهيئــة.
 - 2يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة ق ـرارا ً بضوابــط ورشوط مزاولــة نشــاط متعهــد التغطيــة
بالدولــة.
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المادة ()124
مدة االكتتاب

 - 1يجــب أن يظــل بــاب االكتتــاب مفتوحـاً ملــدة ال تقــل عــن ( )10عــرة أيــام عمــل وال
تزيــد عــى ( )30ثالثــن يــوم عمــل.
 - 2إذا مل يتــم تغطيــة االكتتــاب بالكامــل يف األســهم املطروحــة خــال املــدة املحــددة لـ ُه
جــاز للجنــة املؤسســن التقــدم للهيئــة للموافقــة عــى متديــد فــرة االكتتــاب ملــدة إضافيــة
ال تجــاوز ( )10عــرة أيــام عمــل يف حــال عــدم وجــود متعهــد تغطيــة.
 - 3إذا انقضــت املــدة اإلضافيــة دون أن تتــم تغطيــة جميــع األســهم املطروحــة لالكتتــاب
العــام ومل يكــن املؤسســون قــد اكتتبــوا بالحــد األقــى املقــرر لهــم يف املــادة ( )117مــن
هــذا القانــون ،جــاز لهــم االكتتــاب فيــا تبقــى مــن النســبة املقــررة لهــم ،وإال اعتــر
الق ـرار الصــادر مــن الهيئــة باملوافقــة عــى التأســيس الغي ـاً.
المادة ()125
توزيع األسهم على المكتتبين

إذا جــاوز االكتتــاب عــدد األســهم املطروحــة وجــب أن تــوزع األســهم عــى املكتتبــن
بنســبة مــا اكتتبــوا بــه أو عــى النحــو الــذي تحــدد ُه نــرة االكتتــاب وتوافــق عليــه الهيئــة،
ويجــري التوزيــع إىل أقــرب ســهم صحيــح.
المادة ()126
تخصيص األسهم ورد المبالغ الفائضة

يجــب عــى الجهــات املرخــص لهــا بتلقــي االكتتــاب بعــد غلــق بــاب االكتتــاب اتخــاذ مــا
يــأيت:
 - 1تخصيــص األســهم للمكتتبــن خــال مــدة ال تجــاوز ( )5خمســة أيــام عمــل مــن غلــق
بــاب االكتتــاب.
 - 2رد املبالــغ الفائضــة التــي دفعهــا املكتتبــون والعوائــد التــي ترتبــت عليهــا والتــي مل
يتــم تخصيــص أســهم بشــأنها خــال مــدة ال تجــاوز ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ
تخصيــص األســهم للمكتتبــن.

المادة ()127
اكتتاب جهاز اإلمارات لالستثمار

لجهــاز اإلمــارات لالســتثامر الحــق يف االكتتــاب بأســهم أيــة رشكــة مســاهمة عامــة تؤســس
يف الدولــة وتطــرح أســهمها لالكتتــاب العــام ،وذلــك مبــا ال يجــاوز ( )% 5مــن األســهم
املطروحــة لالكتتــاب العــام عــى أن يتــم ســداد قيمتهــا قبــل غلــق بــاب االكتتــاب ،مــع
موافــاة الهيئــة مبــا يفيــد ذلــك.
المادة ()128
اإلعالن عن عدم تأسيس الشركة

إذا مل يتــم تأســيس الرشكــة تعلــن الهيئــة ذلــك للجمهــور ويرتتــب عــى هــذا اإلعــان مــا
يــأيت:
 - 1اســرداد املبالــغ التــي دفعوهــا خــال عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور اإلعــان
والعوائــد التــي ترتبــت عليهــا ويكــون املؤسســون مســؤولني بالتضامــن عــن الوفــاء بهــا
فض ـاً عــن التعويــض عنــد االقتضــاء.
 - 2يتحمــل املؤسســون املرصوفــات التــي أنفقــت يف تأســيس الرشكــة ويكونــون مســؤولني
بالتضامــن قبــل الغــر عــن األفعــال والترصفــات التــي صــدرت منهــم خــال فرتة التأســيس.
المادة ()129
البناء السعري لألوراق المالية

مــع مراعــاة أحــكام املادتــن ( )279 ،117مــن هــذا القانــون ،للهيئــة أن تصــدر قـرارا ً ينظــم
آليــة االكتتــاب عــى أســاس البنــاء الســعري لــأوراق املاليــة وتلتــزم الجهــات الراغبــة يف
اتبــاع هــذا األســلوب باألحــكام واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القــرار الــذي تصــدره
الهيئــة بهــذا الشــأن.
المادة ()130
مصروفات التأسيس

تتحمــل الرشكــة جميــع املرصوفــات التــي أنفقتهــا لجنــة املؤسســن ألغــراض تأســيس
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الرشكــة وإصــدار أوراقهــا املاليــة ويتــم عــرض البيــان التفصيــي لتلــك املرصوفــات عــى
الجمعيــة العموميــة التأسيســية للرشكــة ملناقشــته وإقــراره.
المادة ()131
الجمعية العمومية التأسيسية

 - 1يجــب عــى لجنــة املؤسســن دعــوة املســاهمني لعقــد اجتــاع الجمعيــة العموميــة
التأسيســية للرشكــة خــال مــدة ال تتجــاوز ( )15خمســة عــر يوم ـاً مــن تاريــخ غلــق
بــاب االكتتــاب.
 - 2إذا انقضــت املــدة املشــار إليهــا يف البنــد ( )1مــن هذه املــادة دون أن يقوم املؤسســون
بهــذه الدعــوة قامــت الهيئــة بدعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد عىل نفقــة الرشكة.
 - 3مــا مل يحــدد النظــام األســايس للرشكــة نســبة أكــر ،يتحقــق النصــاب يف اجتــاع
للجمعيــة العموميــة التأسيســية بحضــور مســاهمني ميلكــون أو ميثلــون بالوكالــة مــا ال
يقــل عــن ( )% 50مــن رأس مــال الرشكــة فــإذا مل يتوافــر النصــاب ،أ ِجــل االجتــاع لتنعقــد
الجمعيــة العموميــة بعــد مــي فــرة ال تقــل عــن ( )5خمســة أيــام وال تجــاوز ()15
خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ االجتــاع األول ويُعتــر االجتــاع املؤجــل صحيحـاً أيـاً كان
عــدد الحارضيــن.
 - 4يــرأس االجتــاع مــن تنتخبــه الجمعيــة العموميــة التأسيســية لذلــك مــن بــن
املؤسســن.
 - 5تصــدر ق ـرارات الجمعيــة العموميــة التأسيســية بأغلبيــة أصــوات املســاهمني الذيــن
ميلكــون مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة يف االجتــاع.
المادة ()132
اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

تختــص الجمعيــة العموميــة التأسيســية عــى وجــه الخصــوص بالنظــر واتخــاذ ق ـرار يف
املســائل اآلتيــة:
 - 1تقرير املؤسسني عن إجراءات تأسيس الرشكة والنفقات التي استلزمتها.
 - 2ترصفات املؤسسني املتعلقة بالرشكة خالل فرتة التأسيس.

 - 3املوافقة عىل تأسيس الرشكة.
 - 4انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة يف حال عدم تعيينهم من قبل املؤسسني.
 - 5تعيني مدققي الحسابات يف حال عدم تعيينهم من قبل املؤسسني.
 - 6تعيــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة واملراقــب الرشعــي إذا كانــت الرشكــة
متــارس نشــاطها وفقــاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية يف حــال عــدم تعيينهــم مــن قبــل
املؤسســن.
المادة ()133
طلب إصدار شهادة التأسيس

يقــوم مجلــس إدارة الرشكــة خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ انعقــاد اجتــاع
الجمعيــة العموميــة التأسيســية بتقديــم طلــب إىل الهيئــة الســتصدار شــهادة بتأســيس
الرشكــة مرفق ـاً بــه مــا يــأيت:
 - 1تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات االكتتاب.
 - 2إقـرار مــن لجنــة املؤسســن بتــام االكتتــاب يف رأس املــال كامـاً ومــا دفعــه املكتتبــون
مــن قيمــة األســهم وبيــان بأســائهم وجنســياتهم وعــدد األســهم التــي اكتتــب بهــا كل
منهم.
 - 3شهادة مرصفية تؤكد إيداع املبلغ الواجب الدفع من رأس مال الرشكة.
 - 4بيــان بأســاء أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وإقـرار منهــم بــأن عضويتهــم ال تتعــارض
وأحــكام هــذا القانــون والقـرارات الصــادرة مبوجبــه.
 - 5بيــان بأســاء أعضــاء لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة واملراقــب الرشعــي إذا كانــت
الرشكــة تبــارش نشــاطها وفقـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية.
 - 6محرض اجتامع الجمعية العمومية التأسيسية.
 - 7أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة ()134
إصدار شهادة التأسيس

تقــوم الهيئــة يف حــال اســتكامل املســتندات املشــار إليهــا يف املــادة ( )133مــن هــذا
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القانــون بإصــدار شــهادة بتأســيس الرشكــة وذلــك خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن
تاريــخ تقديــم الطلــب مكتمــاً مــن مجلــس إدارة الرشكــة.
المادة ()135
قيد الشركة لدى السلطة المختصة

المادة ()138
تصرفات المؤسسين

تنتقــل إىل الرشكــة مبجــرد قيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة آثــار جميــع
الترصفــات التــي أجراهــا املؤسســون لحســابها قبــل القيــد ،وتتحمــل الرشكــة جميــع
املرصوفــات التــي أنفقهــا املؤسســون يف هــذا الشــأن.

 - 1يجــب عــى مجلــس إدارة الرشكــة خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار
الهيئــة شــهادة تأســيس الرشكــة اتخــاذ إجـراءات قيدهــا لــدى الســلطة املختصــة.
 - 2تقــوم الســلطة املختصــة بقيــد الرشكــة يف الســجل التجــاري وإصــدار رخصــة تجاريــة
لهــا خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء املســتندات وســداد الرســوم،
وإخطــار الهيئــة بنســخة مــن الرخصــة التجاريــة.

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون ،يجــوز للرشكــة بعــد موافقــة الهيئــة والســلطة املختصــة
إصــدار قـرار خــاص بتعديــل عقــد تأسيســها أو نظامهــا األســايس.

المادة ()136
إخطار المسجل

المادة ()140
االطالع على البيانات والمعلومات

المادة ()139
تعديل عقد الشركة أو نظامها األساسي

يقــوم رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار
الســلطة املختصــة للرخصــة التجاريــة لهــا بإخطــار املســجل بشــهادة التأســيس وعقــد
تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والرخصــة التجاريــة لقيدهــا بســجل الــركات ونرشهــا
عــى نفقــة الرشكــة وفــق الضوابــط التــي يضعهــا الوزيــر بهــذا الشــأن.

 - 1يجــب عــى الرشكــة توفــر نســخة مــن عقــد تأسيســها ونظامهــا األســايس عــى موقــع
الرشكــة اإللكــروين وأيــة وثائــق أو معلومــات أخــرى تحددهــا الهيئــة.
 - 2عــى الرشكــة إرســال نســخة مــن عقــد تأسيســها ونظامهــا األســايس ألي مســاهم
يتقــدم بطلــب بهــذا الخصــوص وذلــك عــى نفقتــه.

المادة ()137
إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

المادة ()141
سجل المساهمين وسجالت الشركة

 - 1يجــب عــى مجلــس إدارة الرشكــة التــي طرحــت أســهامً لهــا يف اكتتــاب عــام خــال
( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري لــدى الســلطة
املختصــة إدراج أســهم الرشكــة يف أحــد األســواق املاليــة املرخصــة يف الدولــة وفقـاً لقواعــد
ونظــم اإلدراج املتبعــة لــدى الهيئــة والســوق املــايل الــذي ســيتم إدراج أســهمها فيــه.
 - 2عــى الــركات املدرجــة بأحــد األســواق املاليــة بالدولــة مراعــاة الترشيعــات واألنظمــة
املعمــول بهــا لــدى الســوق املــايل.

 - 1عىل كل رشكة االحتفاظ بسجل ملساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
 - 2للهيئة الحق يف االطالع عىل سجل املساهمني ودفاتر وسجالت ووثائق الرشكة.
المادة ()142
شراء أصول خالل السنة المالية األولى

إذا قامــت الرشكــة قبــل اعتــاد الجمعيــة العموميــة لحســابات الســنة املاليــة األوىل بـراء
أصــول أو رشكات أو مؤسســات بقيمــة تزيــد يف مجموعهــا عــى ( )% 20مــن رأس مالهــا،
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وجــب عــى مجلــس اإلدارة إخطــار الهيئــة بذلــك ،ويجــوز للهيئــة إخضــاع تلــك األصــول أو
الــركات أو املؤسســات للتقييــم وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون.

الفصل الثاني
إدارة شركة المساهمة العامة
المادة ()143
تشكيل مجلس اإلدارة

 - 1يتــوىل إدارة الرشكــة مجلــس إدارة يحــدد النظــام األســايس للرشكــة طريقــة تكوينــه
وعــدد أعضائــه حـرا ً ومــدة العضويــة فيــه عــى أن يكــون عــدد أعضائــه فرديـاً ال يقــل
عــن ثالثــة أعضــاء وال يزيــد عــى إحــدى عــر عضــوا ً ،وأال تزيــد مــدة العضويــة فيــه عــى
ثــاث ســنوات ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ االنتخــاب أو التعيــن ،ويجــوز إعــادة انتخــاب
العضــو ألكــر مــن مــرة.
 - 2ينتخــب مجلــس اإلدارة مــن بــن أعضائــه بالتصويــت الــري رئيسـاً للمجلــس ونائبـاً
للرئيــس يحــل محلّــه عنــد غيابــه أو قيــام مانــع لديــه ،ويجــوز انتخــاب عضــو منتــدب
للرشكــة ،وال يجــوز للعضــو املنتــدب أن يكــون رئيســاً تنفيذيــاً أو مديــرا ً عامــاً لرشكــة
أخــرى.
 - 3يجــب عــى مجلــس اإلدارة إخطــار الهيئــة بق ـرارات انتخــاب رئيــس مجلــس اإلدارة
ونائبــه والعضــو املنتــدب كــا يتعــن موافقــة املــرف املركــزي عــى تلــك الق ـرارات يف
حــال الــركات املرخصــة مــن قبلــه.
 - 4يجب أن يكون للرشكة مقرر ملجلس اإلدارة من غري أعضائه.
 - 5يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قـرارا ً يحــدد فيــه الــروط والضوابــط التــي يتعــن عــى
الــركات االلتـزام بهــا يف تشــكيل مجالــس إداراتهــا والرتشــيح لعضويتهــا ،ويصــدر املــرف
املركــزي القـرار الــازم بهــذا الشــأن يف حــال الــركات املرخصــة مــن قبلــه.

المادة ()144
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 - 1مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )143مــن هــذا القانــون ،تنتخــب الجمعيــة العموميــة
أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتصويــت الــري الرتاكمــي ،واســتثناء مــن ذلــك يجوز للمؤسســن
أن يعينــوا يف النظــام األســايس للرشكــة أعضــاء أول مجلــس إدارة.
ويقصــد بالتصويــت الرتاكمــي أن يكــون لــكل مســاهم عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد
األســهم التــي ميلكهــا بحيــث يقــوم بالتصويــت بهــا ملرشــح واحــد لعضويــة مجلــس اإلدارة
أو توزيعهــا بــن مــن يختارهــم مــن املرشــحني ،عــى أال يتجــاوز عــدد األصــوات التــي
مينحهــا للمرشــحني الذيــن اختارهــم عــدد األصــوات التــي بحوزتــه.
 - 2يجــوز للجمعيــة العموميــة أن تعــن عــددا ً مــن األعضــاء مــن ذوي الخــرة يف مجلــس
اإلدارة مــن غــر املســاهمني يف الرشكــة عــى أال يتجــاوز ثلــث عــدد األعضــاء املحدديــن
بالنظــام األســايس.
 - 3عــى كل رشكــة أن تحتفــظ بســجل ألعضــاء ومقــرر مجلــس إدارتهــا يف مركزهــا
الرئيــي ،وتحــدد الهيئــة البيانــات الــازم توافرهــا يف هــذا الســجل.
 - 4يجــب أن يكــون ســجل أعضــاء ومقــرر مجلــس إدارة الرشكــة الــوارد بالبنــد ( )3مــن
هــذه املــادة متاح ـاً الطــاع أي مســاهم أو عضــو مجلــس إدارة يف الرشكــة دون مقابــل
خــال ســاعات العمــل وذلــك مــع مراعــاة أيــة قيــود معقولــة قــد تفرضهــا الرشكــة مبوجب
النظــام األســايس.
المادة ()145
خلو مركز عضو مجلس اإلدارة

 - 1إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس مــع مراعــاة أحــكام املــادة
( )143مــن هــذا القانــون أن يُعـ ّـن عضــوا ً يف املركــز الشــاغر عــى أن يُعــرض هــذا التعيــن
عــى الجمعيــة العموميــة يف أول اجتــا ٍع لهــا إلق ـرار تعيينــه أو تعيــن غــره مــا مل ينــص
النظــام األســايس للرشكــة عــى غــر ذلــك ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه.
 - 2إذا بلغــت املراكــز الشــاغرة ربــع عــدد أعضــاء املجلــس وجــب عــى أعضــاء املجلــس
الباقــن دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد خــال ( )30ثالثــن يوم ـاً عــى األكــر مــن
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المادة ()149
العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

تاريــخ خلــو آخــر مركــز النتخــاب مــن ميــأ تلــك املراكــز.
المادة ()146
آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

يكــون لــكل مســاهم يف الرشكــة عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد األســهم التــي ميلكهــا،
وتصــدر الهيئــة قــرارا ً تحــدد فيــه آليــة التصويــت بالجمعيــات العموميــة يف انتخــاب
أعضــاء مجالــس اإلدارات.
المادة ()147
الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

ال يجــوز تعيــن أو انتخــاب أي شــخص عضــوا ً مبجلــس إدارة الرشكــة إال بعــد أن يقــر
كتابــة بقبــول الرتشــيح ،عــى أن يتضمــن اإلقـرار اإلفصــاح عــن أي عمــل يقــوم بــه بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة يشــكل منافســة للرشكــة وأســاء الــركات واملؤسســات التــي
ي ـزاول العمــل فيهــا أو يشــغل عضويــة مجالــس إداراتهــا.
المادة ()148
عضوية الحكومة في مجلس اإلدارة

اســتثناء مــن حكــم املــادة ( )143يجــوز للحكومــة االتحاديــة أو املحليــة إذا متلكــت نســبة
( )% 5أو أكــر مــن رأس مــال الرشكــة تعيــن مــن ميثلهــا يف مجلــس اإلدارة بنفــس تلــك
النســبة مــن عــدد أعضــاء املجلــس وبحــد أدىن تعيــن عضــو واحــد عــى األقــل إذا كانــت
النســبة املطلوبــة لتعيــن العضــو تزيــد عــى تلــك النســبة ،ويســقط حقهــا يف التصويــت
يف النســبة التــي يتــم التعيــن عنهــا ،فــإذا بقــي لهــا نســبة ال تؤهلهــا لتعيــن عضــو آخــر
فيجــوز لهــا اســتخدام تلــك النســبة يف التصويــت.

 - 1ال يجــوز ألحــد بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممث ـاً ألحــد األشــخاص االعتباريــة أن
يكــون عضــوا ً يف مجلــس إدارة أكــر مــن خمــس رشكات مســاهمة مركزهــا يف الدولــة ،وال
أن يكــون رئيسـاً ملجلــس اإلدارة أو نائبـاً لــه يف أكــر مــن رشكتــن مركزهــا يف الدولــة ،كــا
ال يجــوز أن يكــون عضــوا ً منتدبـاً لــإدارة يف أكــر مــن رشكــة واحــدة مركزهــا يف الدولــة.
 - 2تبطــل عضويــة مــن يخالــف الحكــم املشــار إليــه بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة بالنســبة
إىل مجالــس إدارة الــركات التــي تزيــد عــى النصــاب القانــوين وفقــا لحداثــة تعيينــه،
ويلــزم املخالــف بــأن يــرد إىل الرشكــة التــي أبطلــت عضويتــه فيهــا مــا يكــون قــد قبضــه
منهــا.
المادة ()150
إبالغ العضو عن تعارض المصالح

 - 1عــى كل عضــو يف مجلــس إدارة الرشكــة تكــون لــه مصلحــة مشــركة أو متعارضــة يف
عمليــة تعــرض عــى مجلــس اإلدارة إلقرارهــا أن يبلــغ املجلــس ذلــك وأن يثبــت إقـراره يف
محــر الجلســة ،وال يجــوز لــه االش ـراك يف التصويــت الخــاص بالق ـرار الصــادر يف شــأن
هــذه العملية.
 - 2إذا تخلّــف عضــو مجلــس اإلدارة عــن إبــاغ املجلــس وفقـاً لحكــم البنــد ( )1مــن هــذه
املــادة جــاز للرشكــة أو ألي مــن مســاهميها التقــدم للمحكمــة املختصــة إلبطــال العقــد أو
إلـزام العضــو املخالــف بــأداء أي ربــح أو منفعــة تحققــت لــه مــن التعاقــد ورده للرشكــة.
المادة ()151
جنسية أعضاء مجلس اإلدارة

يجــب أن يكــون الرئيــس وأغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن املتمتعــن بجنســية الدولــة،
وإذا انخفضــت نســبة مواطنــي الدولــة يف مجلــس اإلدارة عــا يلــزم توافــره بالتطبيــق
لهــذه املــادة وجــب اســتكاملها خــال ثالثــة أشــهر عــى األكــر وإال كانــت قــرارات
املجلــس بعــد انقضــاء هــذه املــدة باطلــة.
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المادة ()152
التصرفات المحظورة على األطراف ذات العالقة

 - 1يحظــر عــى األطـراف ذات العالقــة أن يســتغل أي منهــم مــا اتصــل بــه مــن معلومــات
بحكــم عضويتــه أو وظيفتــه يف تحقيــق مصلحــة لــه أو لغــره أيــا كانــت نتيجــة التعامــل
يف األوراق املاليــة للرشكــة وغريهــا مــن املعامــات ،كــا ال يجــوز أن يكــون ألي منهــم
مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة مــع أي جهــة تقــوم بعمليــات يـراد بهــا إحــداث تأثــر يف
أســعار األوراق املاليــة التــي أصدرتهــا الرشكــة.
 - 2ال يجــوز للرشكــة عقــد صفقــات مــع األطـراف ذات العالقــة إال مبوافقــة مجلــس اإلدارة
فيــا ال يجــاوز  5%مــن رأســال الرشكــة ،ومبوافقــة الجمعيــة العموميــة للرشكــة فيــا زاد
عــى ذلــك ويتــم تقييــم الصفقــات بواســطة مقيــم معتمــد لــدى الهيئة.
 - 3ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة بغــر موافقــة مــن الجمعيــة العموميــة للرشكــة تجــدد
ســنوياً أن يشــرك يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة الرشكــة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب
غــره يف أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الرشكــة ،وال يجــوز لــه أن يفــي أي معلومــات
أو بيانــات تخــص الرشكــة وإال كان لهــا أن تطالبــه بالتعويــض أو باعتبــار العمليــات املربحة
التــي زاولهــا لحســابه كأنهــا أجريــت لحســاب الرشكــة.
المادة ()153
حظر تقديم قروض ألعضاء مجلس اإلدارة

 - 1ال يجــوز للرشكــة املســاهمة تقديــم قــروض ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو عقــد
كفــاالت أو تقديــم أيــة ضامنــات تتعلــق بقــروض ممنوحــة لهــم ،ويعتــر قرض ـاً مقدم ـاً
لعضــو مجلــس اإلدارة وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون ،كل قــرض مقــدم إىل زوجــه أو أبنائــه
أو أي قريــب ل ـ ُه حتــى الدرجــة الثانيــة.
 - 2ال يجــوز تقديــم قــرض إىل رشكــة ميلــك عضــو مجلــس اإلدارة أو زوجــه أو أبنــاؤه أو أي
مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أكــر مــن ( )% 20مــن رأس مالهــا.
 - 3يقــع باطـاً أي اتفــاق يتعــارض وأحــكام هــذه املــادة ،ويجــب عــى مدقــق الحســابات
أن يشــر يف تقريــره املعــروض عــى الجمعيــة العموميــة للرشكــة إىل تلــك القــروض
واالئتامنــات املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ومــدى التـزام الرشكــة بأحــكام هــذه املــادة.

المادة ()154
صالحيات مجلس اإلدارة

يتــوىل مجلــس اإلدارة جميــع الصالحيــات املحــددة بالنظــام األســايس للرشكــة عــدا مــا
احتفــظ بــه هــذا القانــون أو نظــام الرشكــة للجمعيــة العموميــة ،ومــع ذلــك ال يجــوز
ملجلــس اإلدارة عقــد القــروض آلجــال تزيــد عــى ثــاث ســنوات أو بيــع عقــارات الرشكــة أو
املتجــر أو رهــن أمــوال الرشكــة املنقولــة وغــر املنقولــة أو إبـراء ذمــة مدينــي الرشكــة مــن
التزاماتهــم أو إجـراء الصلــح واالتفــاق عــى التحكيــم مــا مل تكــن هــذه الترصفــات مرصحـاً
بهــا يف نظــام الرشكــة أو كانــت مــا يدخــل بطبيعتــه يف غــرض الرشكــة ،ويف غــر هاتــن
الحالتــن يجــب إلبـرام هــذه الترصفــات صــدور قـرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة.
المادة (   )155
تمثيل الشركة

 - 1يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة املمثــل القانــوين للرشكــة أمــام القضــاء ويف عالقتهــا بالغــر
مــا مل ينــص النظــام األســايس للرشكــة عــى أن يكــون مديرهــا العــام هــو مــن ميثلهــا أمــام
القضــاء ويف عالقاتهــا بالغــر.
 - 2يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يفــوض غــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يف بعــض
صالحياتــه.
 - 3ال يجــوز ملجلــس اإلدارة أن يفــوض رئيــس املجلــس يف جميــع اختصاصاتــه بشــكل
مطلــق.
المادة ()156
اجتماعات مجلس اإلدارة

 - 1يجتمــع مجلــس اإلدارة ( )4أربــع مـرات يف الســنة عــى األقــل بدعــوة مــن رئيســه مــا
مل ينــص نظــام الرشكــة عــى أكــر مــن ذلــك وفقـاً لإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف نظامهــا،
ومــع ذلــك عــى رئيــس املجلــس دعــوة املجلــس لالنعقــاد متــى طلــب ذلــك عضــوان مــن
أعضائــه عــى األقــل مــا مل ينــص نظــام الرشكــة عــى غــر ذلــك.
 - 2تعقــد اجتامعــات املجلــس يف مركــز إدارة الرشكــة إال إذا رأى املجلــس غــر ذلــك ،وال
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يكــون اجتامعــه صحيحـاً إال بعــد دعــوة جميــع أعضائــه وبحضــور أغلبيتهــم شــخصياً ،مــا
مل يســمح النظــام األســايس بــأن تتــم املشــاركة يف االجتامعــات مــن خــال وســائل التقنيــة
الحديثــة التــي توافــق عليهــا الهيئــة.
المادة ()157
قرارات مجلس اإلدارة

 - 1تصــدر قـرارات املجلــس بأغلبيــة األصــوات ويف حالــة التســاوي يرجــح الجانــب الــذي
منــه الرئيــس.
 - 2اســتثناء مــن حكــم البنــد ( )2مــن املــادة ( )156مــن هــذا القانــون يجــوز ملجلــس
اإلدارة إصــدار بعــض قراراتــه بالتمريــر وفقـاً للــروط واإلجـراءات التــي يصــدر بهــا قـرار
مــن الهيئــة بهــذا الشــأن.
المادة ()158
تغيب عضو مجلس اإلدارة

إذا تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور اجتامعــات املجلــس ثــاث جلســات متتاليــة
أو خمــس جلســات متقطعــة ،خــال مــدة مجلــس اإلدارة دون عــذر يقبلــه املجلــس اعتــر
مستقيالً .
المادة ()159
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

يعــد مقــرر مجلــس اإلدارة محــارض االجتامعــات ويوقــع عليهــا األعضــاء الذيــن حــروا
الجلســة واملقــرر ،وللعضــو الــذي مل يوافــق عــى قـرار اتخــذه املجلــس أن يثبــت اعرتاضــه
يف محــر االجتــاع ،ويكــون املوقعــون عــى هــذه املحــارض مســؤولني عــن صحــة البيانات
الــواردة فيهــا ،وتضــع الهيئــة الضوابــط الالزمــة يف هــذا الشــأن.

المادة ()160
إنابة عضو مجلس اإلدارة في اجتماعات المجلس

 - 1ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يف
الحضــور إال إذا نــص نظــام الرشكــة عــى جــواز ذلــك ،عــى أالّ يكــون للعضــو النائــب
أكــر مــن إنابــة واحــدة ،وأال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة الحارضيــن بأنفســهم عــن
نصــف عــدد أعضــاء املجلــس.
 - 2ال يجــوز التصويــت باملراســلة ،وعــى العضــو النائــب اإلدالء بصوتــ ِه عــن العضــو
الغائــب وفقــاً ملــا تــم تحديــده يف ســند اإلنابــة.
المادة ()161
مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس اإلدارة

تلتــزم الرشكــة باألعــال التــي يجريهــا مجلــس اإلدارة يف حــدود اختصاصــه ،كــا تســأل
عــن تعويــض مــا ينشــأ مــن الــرر عــن األفعــال غــر املرشوعــة التــي تقــع مــن رئيــس
وأعضــاء املجلــس يف إدارة الرشكــة.
المادة ()162
مسؤولية مجلس اإلدارة

 - 1أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون تجــاه الرشكــة واملســاهمني والغــر عــن جميــع
أعــال الغــش وإســاءة اســتعامل الســلطة ،وعــن كل مخالفــة للقانــون ولنظــام الرشكــة،
وعــن الخطــأ يف اإلدارة ،ويبطــل كل رشط يقــي بغــر ذلــك.
 - 2تقــع املســؤولية املنصــوص عليهــا يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة عــى جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة إذا نشــأ الخطــأ عــن ق ـرار صــدر بإجــاع اآلراء ،أمــا إذا كان الق ـرار محــل
املســاءلة صــادرا ً باألغلبيــة فــا يســأل عنــه املعارضــون متــى كانــوا قــد أثبتــوا اعرتاضهــم
مبحــر الجلســة ،فــإذا تغيــب أحــد األعضــاء عــن الجلســة التــي صــدر فيهــا الق ـرار فــا
تنتفــي مســؤوليته إال إذا ثبــت عــدم علمــه بالق ـرار أو علمــه بــه مــع عــدم اســتطاعته
االع ـراض عليــه.
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المادة ()163
تصرفات عضو مجلس اإلدارة

المادة ()165
دعوى الشركة

تلتــزم الرشكــة بترصفــات عضــو مجلــس اإلدارة يف مواجهــة الغــر حســن النيــة حتــى لــو
تبــن فيــا بعــد عــدم صحــة إجـراءات انتخــاب أو تعيــن العضــو أو عــدم توافــر الــروط
املقــررة لهــذا االنتخــاب أو التعيــن.

يكــون رفــع دعــوى املســؤولية ضــد مجلــس إدارة الرشكــة بســبب األخطــاء التــي ينشــأ
عنهــا أرضار تلحــق مجمــوع املســاهمني مبوجــب ق ـرار يصــدر مــن الجمعيــة العموميــة
بتعيــن مــن يقــوم مببــارشة الدعــوى باســم الرشكــة.

المادة ()164
التصرفات الضارة بمصالح الشركة

المادة ()166
دعوى المساهم

 - 1إذا ارتــأى مســاهم واحــد أو أكــر ميلكــون عــى األقــل ( )% 5مــن أســهم الرشكــة ،أن
ترصيــف شــؤون الرشكــة قــد تـ ّم أو يتــم بطريقــة ضــارة مبصالــح مســاهميها أو بعضهــم،
أو أن الرشكــة تعتــزم القيــام بتــرف أو متتنــع عــن القيــام بتــرف مــن شــأنه اإلرضار بــه،
فلــه الحــق أن يُقــدم طلبـاً إىل الهيئــة مدعـاً باملســتندات الثبوتيــة إلصــدار مــا تـراه مــن
قـرارات يف هــذا الشــأن.
 - 2إذا رفضــت الهيئــة الطلــب أو مل تبــت فيــه خــال ( )30ثالثــن يــوم عمــل ،فللمســاهم
أو املســاهمني الحــق يف اللجــوء إىل املحكمــة املختصــة وذلــك خــال ( )10عــرة أيــام مــن
تاريــخ رفــض الطلــب أو فــوات تلــك املــدة بحســب األحــوال.
 - 3للهيئــة الحــق يف اللجــوء إىل املحكمــة املختصــة إذا ارتــأت أن ترصيــف شــؤون الرشكــة
قــد تــم أو يتــم بطريقــة ضــارة مبصالــح مســاهميها أو بعضهــم ،أو أن الرشكــة تعتــزم
القيــام بتــرف أو متتنــع عــن القيــام بتــرف مــن شــأنه اإلرضار بهــم.
 - 4تنظــر املحكمــة املختصــة يف الدعــوى املقامــة مــن املســاهم أو مــن الهيئــة عــى وجــه
االســتعجال يف الحالتــن الواردتــن بالبنديــن ( )2و( )3مــن هــذه املــادة ،ولهــا تعيــن خبــر
أو أكــر يعهــد إليــه بتقديــم تقريــر عــن عمليــة أو أكــر مــن أعــال اإلدارة ،وللمحكمــة
أن تصــدر حكـاً ببطــان التــرف أو باالمتنــاع عــن القيــام بالتــرف موضــوع الطلــب أو
االســتمرار يف القيــام بتــرف امتنعــت عــن القيــام بــه.

لــكل مســاهم أن يقيــم دعــوى املســؤولية منفــردا ً ضــد مجلــس إدارة الرشكــة يف حالــة
عــدم قيــام الرشكــة برفعهــا إذا كان مــن شــأن الخطــأ إلحــاق رضر خــاص بــه كمســاهم
عــى أن يخطــر الرشكــة بعزمــه عــى رفــع الدعــوى ويقــع باطـاً كل رشط يف نظــام الرشكــة
يقــي بغــر ذلــك.
المادة ()167
سقوط دعوى المسؤولية

ال يرتتــب عــى أي قــرار يصــدر مــن الجمعيــة العموميــة بإبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة
ســقوط دعــوى املســؤولية املدنيــة ضــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب األخطــاء التــي تقــع
منهــم يف تنفيــذ مهمتهــم وإذا كان الفعــل املوجــب للمســؤولية قــد عــرض عــى الجمعيــة
العموميــة وصادقــت عليــه فــإن دعــوى املســؤولية تســقط مبــي ســنة مــن تاريــخ انعقــاد
هــذه الجمعيــة ،ومــع ذلــك إذا كان الفعــل املنســوب إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة يكــون
جرميــة جنائيــة فــا تســقط دعــوى املســؤولية إال بســقوط الدعــوى العموميــة.
المادة ()168
عزل أعضاء مجلس اإلدارة

 - 1للجمعيــة العموميــة عــزل كل أو بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــو نــص نظــام الرشكــة
عــى غــر ذلــك وعــى الجمعيــة العموميــة يف هــذه الحالــة انتخــاب أعضــاء جــدد ملجلــس
اإلدارة بــدالً مــن الذيــن تــم عزلهــم مــع مراعــاة أحــكام املادتــن ( )143و( )144مــن هــذا
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الفصل الثالث

القانــون وتخطــر بهــم كل مــن الهيئــة والســلطة املختصــة.
 - 2إذا تقــرر عــزل عضــو مجلــس اإلدارة فــا يجــوز إعــادة ترشــيحه لعضويــة املجلــس قبــل
مــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قـرار العزل.

الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

المادة ()169
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

المادة ()171
انعقاد الجمعية العمومية

 - 1يبــن نظــام الرشكــة طريقــة احتســاب مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ويجــب أال تزيــد
هــذه املكافــأة عــى ( )% 10مــن الربــح الصــايف للســنة املاليــة املنتهيــة بعــد خصــم كل
مــن االســتهالكات واالحتياطيــات.
 - 2تخصــم الغرامــات التــي تكــون قــد وقعــت عــى الرشكــة بســبب مخالفــات مجلــس
اإلدارة للقانــون أو للنظــام األســايس للرشكــة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة مــن مكافــآت
مجلــس اإلدارة ،ويجــوز للجمعيــة العموميــة عــدم خصــم تلــك الغرامــات إذا تبــن لهــا أن
تلــك الغرامــات ليســت ناتجــة عــن تقصــر أو خطــأ مــن مجلــس اإلدارة.

 - 1تنعقــد الجمعيــة العموميــة للمســاهمني بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة مــرة عــى األقــل
يف الســنة خــال األشــهر األربعــة التاليــة لنهايــة الســنة املاليــة يف الزمــان واملــكان املعينــن
يف نظــام الرشكــة ،وللمجلــس دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد كلــا رأى وجهـاً لذلــك.
 - 2إذا أغفــل مجلــس اإلدارة توجيــه الدعــوة لعقــد الجمعيــة العموميــة يف األحــوال التــي
يوجــب هــذا القانــون فيهــا دعوتهــا ،وجــب عــى مدقــق الحســابات توجيــه هــذه الدعــوة،
وكذلــك الشــأن كلــا دعــت الــرورة ذلــك ،وعليــه يف هــذه الحالــة وضــع جــدول األعــال
ونرشه.

المادة ()170
بطالن القرارات

المادة ()172
إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

 - 1مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الغــر حســن النيــة يقــع باطـاً كل قـرار يصــدر باملخالفــة
ألحــكام هــذا القانــون أو عقــد الرشكــة أو نظامهــا األســايس ملصلحــة فئــة معينــة مــن
املســاهمني أو لــإرضار بهــا أو لجلــب نفــع خــاص لألطـراف ذات العالقــة أو لغريهــم دون
اعتبــار ملصلحــة الرشكــة.
 - 2يرتتــب عــى الحكــم بالبطــان اعتبــار القــرار كأن مل يكــن بالنســبة إىل جميــع
املســاهمني.
 - 3يجــب عــى مجلــس اإلدارة نــر الحكــم بالبطــان يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن
تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة.
 - 4ال تســمع دعــوى البطــان مبــي ( )60ســتني يومـاً مــن تاريــخ صــدور القـرار املطعــون
فيــه ،وال يرتتــب عــى رفــع الدعــوى وقــف تنفيــذ الق ـرار مــا مل تأمــر املحكمــة املختصــة
بغــر ذلــك.

باســتثناء الجمعيــة العموميــة املؤجلــة لعــدم اكتــال النصــاب وفقـاً لحكــم املــادة ()183
مــن هــذا القانــون يكــون توجيــه الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العموميــة بعــد موافقــة
الهيئــة إىل جميــع املســاهمني بإعــان يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن تصــدر إحداهــا
باللغــة العربيــة ،وبكتــب مســجلة ،أو وفق ـأً لطريقــة اإلخطــار التــي تحددهــا الهيئــة يف
هــذا الشــأن ،وذلــك قبــل املوعــد املحــدد النعقــاد الجمعيــة العموميــة بـــ ( )15خمســة
عــر يومـاً عــى األقــل ،ويجــب أن يشــتمل إعــان الدعــوة عــى جــدول األعــال ،وترســل
صــورة مــن أوراق الدعــوة إىل كل مــن الهيئــة والســلطة املختصــة.
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المادة ()173
اعتبار إعالن دعوة المساهمين صحيحاً

إذا تــم اإلعــان عــن الدعــوة الجتــاع الجمعيــة العموميــة قبــل موعــد االجتــاع مبــدة تقــل
عــن املــدة املحــددة باملــادة ( )172مــن هــذا القانــون ،اعتــرت الدعــوة إىل عقــد الجمعيــة
العموميــة صحيحــة إذا وافــق عليهــا مســاهمون ميثلــون ( )% 95مــن رأســال الرشكــة.
المادة ()174
طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

 - 1عــى مجلــس إدارة الرشكــة دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد متــى طلــب مســاهم
أو أكــر ميلكــون أســهامً متثــل ( )% 20مــن رأس املــال عــى األقــل ،مــا مل يحــدد النظــام
األســايس للرشكــة نســبة أقــل ،عــى أن ت ُوجــه الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العموميــة خــال
( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ويتــم انعقــاد الجمعيــة خــال مــدة ال تقــل
عــن ( )15خمســة عــر يومـاً وال تجــاوز ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ الدعــوة لالجتــاع.
 - 2يجــب أن يــودع الطلــب املذكــور بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة املركــز الرئيــي للرشكــة
وأن يبــن فيــه الغــرض مــن االجتــاع واملســائل التــي يجــب مناقشــتها وأن يقــدم طالــب
االجتــاع شــهادة مــن الســوق املــايل املدرجــة فيــه أســهم الرشكــة تفيــد حظــر التــرف يف
األســهم اململوكــة لــه بنــاء عــى طلبــه لحــن انعقــاد اجتــاع الجمعيــة العموميــة.
المادة ()175
طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

عــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد متــى طلــب إليــه ذلــك مدقــق
الحســابات ،فــإذا مل يقــم املجلــس بتوجيــه الدعــوة خــال ( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ
الطلــب ،وجــب عــى مدقــق الحســابات توجيــه الدعــوة ،ويتــم انعقــاد الجمعيــة خــال
مــدة ال تقــل عــن ( )15خمســة عــر يوم ـاً وال تجــاوز ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ الدعــوة
لالجتــاع.

المادة ()176
طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

 - 1للهيئــة أن تطلــب مــن رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة ،أو ممــن يقــوم مقامــه ،توجيــه
الدعــوة لعقــد الجمعيــة العموميــة يف إحــدى الحــاالت اآلتيــة:
أ .إذا مــى ثالثــون يومـاً عــى املوعــد املحــدد باملــادة ( )171مــن هــذا القانــون دون أن
تدعــى إىل االنعقــاد.
ب .إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدىن لصحة انعقاده.
ج .إذا تبــن لهــا يف أي وقــت وقــوع مخالفــات للقانــون أو لنظــام الرشكــة أو وقــوع خلــل
يف إدارتهــا.
د .إذا طلــب مســاهم أو أكــر ميلكــون أســهامً متثــل ( )% 20مــن رأس املــال عــى األقــل ،يف
حالــة عــدم اســتجابة مجلــس إدارة الرشكــة وفقـاً لنــص املــادة ( )174مــن هــذا القانــون.
 - 2إذا مل يقــم رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة أو مــن يقــوم مقامــه بدعــوة الجمعيــة
العموميــة لالنعقــاد يف الحــاالت الســابقة خــال ( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ طلــب
الهيئــة ،وجــب عــى الهيئــة توجيــه الدعــوة لالجتــاع عــى نفقــة الرشكــة.
المادة ()177
اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختــص الجمعيــة العموميــة الســنوية للرشكــة عــى وجــه الخصــوص بالنظــر واتخــاذ قـرار
يف املســائل اآلتية:
 - 1تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الرشكــة وعــن مركزهــا املــايل خــال الســنة وتقريــر
مدققــي الحســابات وتقريــر لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة إذا كانــت الرشكــة متــارس
نشــاطها وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية والتصديــق عليهــم.
 - 2ميزانية الرشكة وحساب األرباح والخسائر.
 - 3انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
 - 4تعيــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة إذا كانــت الرشكــة متــارس نشــاطها
وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية.
 - 5تعيني مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
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 - 6مقرتحــات مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح ســواء كانــت توزيعــات نقديــة أم
أســهم منحــة.
 - 7مقرتح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.
 - 8إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو عزلهــم ورفــع دعــوى املســؤولية عليهــم
حســب األحــوال.
 - 9إب ـراء ذمــة مدققــي الحســابات ،أو عزلهــم ورفــع دعــوى املســؤولية عليهــم حســب
األحــوال.
المادة ()178
حق حضور الجمعية العمومية

 - 1لــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــة العموميــة ويكــون لــه مــن األصــوات مــا يعــادل
عــدد أســهمه ،ويجــوز ملــن لــه حــق حضــور الجمعيــة العموميــة أن ينيــب عنــه مــن
يختــاره مــن غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة مبقتــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة ،ويجــب أال
يكــون الوكيــل لعــدد مــن املســاهمني حائـزا ً بهــذه الصفــة عــى أكــر مــن ( )% 5مــن رأس
مــال الرشكــة ،وميثــل ناقــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونـاً.
 - 2للشــخص االعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القامئــن عــى إدارتــه مبوجــب ق ـرار
مــن مجلــس إدارتــه أو مــن يقــوم مقامــه ،ليمثلــه يف أيــة جمعيــة عموميــة للرشكــة،
ويكــون للشــخص املفــوض الصالحيــات املقــررة مبوجــب ق ـرار التفويــض.
المادة ()179
الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

 - 1للهيئــة والســلطة املختصــة إرســال مراقــب عــن كل منهــا أو أكــر لحضــور اجتامعــات
الجمعيــة العموميــة للــركات دون أن يكــون ألي منهــم حــق التصويــت ويثبــت حضورهم
يف محــر اجتــاع الجمعيــة العمومية.
 - 2للمــرف املركــزي أو هيئــة التأمــن إرســال مراقــب أو أكــر لحضــور اجتامعــات
الجمعيــة العموميــة للــركات املرخصــة مــن قبلهــا ،دون أن يكــون للمراقبــن حــق
التصويــت ويثبــت حضورهــم يف محــر اجتــاع الجمعيــة العموميــة.

المادة ()180
صالحيات الجمعية العمومية

 - 1مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة مبوجبــه والنظــام األســايس
للرشكــة تختــص الجمعيــة العموميــة بالنظــر يف جميــع املســائل املتعلقــة بالرشكــة ،وال
يجــوز للجمعيــة العموميــة املداولــة يف غــر املســائل املدرجــة بجــدول األعــال.
 - 2اســتثناء مــن أحــكام البنــد ( )1مــن هــذه املــادة يكــون للجمعيــة العموميــة حــق
املداولــة يف الوقائــع الخطــرة التــي تكتشــف أثنــاء االجتــاع ،وإذا طلبــت الهيئــة أو عــدد
مــن املســاهمني ميثــل ( )% 10مــن رأس مــال الرشكــة عــى األقــل وذلــك قبــل البــدء يف
مناقشــة جــدول أعــال الجمعيــة العموميــة ،إدراج مســائل معينــة يف جــدول األعــال
وجــب عــى مجلــس اإلدارة إجابــة الطلــب وإال كان مــن حــق الجمعيــة العموميــة أن
تقــرر مناقشــة هــذه املســائل ،وللهيئــة أن تصــدر ق ـرارا ً تحــدد فيــه الــروط الواجــب
مراعاتهــا إلدراج بنــد جديــد إىل جــدول أعــال الجمعيــة العموميــة.
المادة ()181
سجل اجتماع الجمعية العمومية

يســجل املســاهمون أســاءهم يف ســجل خــاص يعــد لذلــك يف مركــز الرشكــة قبــل املوعــد
املحــدد الجتــاع الجمعيــة العموميــة ويتضمــن الســجل أســاء املســاهمني وعــدد األســهم
التــي ميثلونهــا وأســاء مالكيهــا مــع تقديــم ســند اإلنابــة ويعطــى املســاهم بطاقــة لحضور
االجتــاع يذكــر فيهــا عــدد األصــوات التــي يســتحقها باألصالــة وباإلنابــة.
المادة ()182
رئاسة الجمعية العمومية

يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة ويف حالــة غيابـ ِه يرأســها نائبه ويف
حــال غيابهــا يرأســها أي مســاهم يختــاره املســاهمون لذلــك عــن طريــق التصويــت بأيــة
وســيلة تحددهــا الجمعيــة العموميــة ،كــا تعــن الجمعيــة مقــررا ً لالجتــاع ،وإذا كانــت
الجمعيــة تبحــث يف أمــر يتعلــق برئيــس االجتــاع أيـاً كان وجــب أن تختــار الجمعيــة مــن
بــن املســاهمني مــن يتــوىل رئاســة االجتــاع خــال مناقشــة هــذا األمــر.
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المادة ()183
نصاب اجتماع الجمعية العمومية

المادة ()186
التصويت على قرارات الجمعية العمومية

مــا مل يحــدد النظــام األســايس للرشكــة نســبة أكــر ،يتحقــق النصــاب يف اجتــاع للجمعيــة
العموميــة بحضــور مســاهمني ميلكــون أو ميثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن( )% 50مــن
رأســال الرشكــة ،فــإذا مل يتوافــر النصــاب يف االجتــاع األول ،وجــب دعــوة الجمعيــة
العموميــة إىل اجتــاع ثــان يعقــد بعــد مــي مــدة ال تقــل عــن ( )5خمســة أيــام وال
تجــاوز ( )15خمســة عــر يوم ـاً مــن تاريــخ االجتــاع األول ويُعتــر االجتــاع املؤجــل
صحيح ـاً أي ـاً كان عــدد الحارضيــن.

 - 1مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه املــادة ( )146مــن هــذا القانــون ،يحــدد النظــام األســايس
للرشكــة طريقــة التصويــت عــى قـرارات الجمعيــة العموميــة ،ومــع ذلــك يجــب أن يكــون
التصويــت رسيـاً إذا تعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعزلهــم أو مبســاءلتهم.
 - 2مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه املــادة ( )178مــن هــذا القانــون ،ال يجــوز ألعضــاء
مجلــس اإلدارة االش ـراك يف التصويــت عــى ق ـرارات الجمعيــة العموميــة الخاصــة بإب ـراء
ذمتهــم مــن املســؤولية عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق مبنفعــة خاصــة لهــم أو املتعلقــة
بتعــارض املصالــح أو بخــاف قائــم بينهــم وبــن الرشكــة ،ويف حــال كــون عضــو مجلــس
اإلدارة ميثــل شــخصاً اعتباري ـاً يســتبعد أســهم ذلــك الشــخص االعتبــاري.

إذا انســحب أي مــن املســاهمني أو ممثليهــم مــن اجتــاع الجمعيــة العموميــة بعــد
اكتــال نصــاب انعقادهــا فــإن ذلــك االنســحاب مهــا كان عــدد األســهم التــي انســحبت ال
يؤثــر عــى صحــة انعقــاد الجمعيــة العموميــة ،عــى أن يتبــع يف إصــدار القـرارات األغلبيــة
املقــررة يف هــذا القانــون.

المادة ()187
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

المادة ()184
االنسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

المادة ()185
مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

 - 1يكــون لــكل مســاهم يحــر الجمعيــة العموميــة حــق مناقشــة املوضوعــات املدرجــة
يف جــدول أعــال الجمعيــة العموميــة وتوجيــه األســئلة إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدقــق
الحســابات ويلتــزم أعضــاء املجلــس واملدقــق باإلجابــة عــى األســئلة بالقــدر الــذي ال
يعــرض مصلحــة الرشكــة للــرر.
 - 2للمســاهم أن يحتكــم إىل الجمعيــة العموميــة إذا رأى أن الــرد عــى ســؤاله غــر كاف
ويكــون قــرار الجمعيــة العموميــة واجــب التنفيــذ ،ويبطــل أي رشط يف نظــام الرشكــة
يقــي بغــر ذلــك.

 - 1يحــرر محــر باجتــاع الجمعيــة العموميــة يتضمــن أســاء املســاهمني الحارضيــن أو
املمثلــن وعــدد األســهم التــي يف حيازتهــم باألصالــة أو بالوكالــة وعــدد األصــوات املقــررة
لهــم والقــرارات الصــادرة وعــدد األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو عارضتهــا وخالصــة
وافيــة للمناقشــات التــي دارت يف االجتــاع.
 - 2تــدون محــارض اجتــاع الجمعيــة العموميــة بصفــة منتظمــة عقــب كل جلســة يف
ســجل خــاص يتبــع يف إمســاكه الضوابــط التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن الهيئــة ويوقــع كل
محــر مــن رئيــس الجمعيــة ومقررهــا وجامــع األصــوات ومدقــق الحســابات ،ويكــون
املوقعــون عــى محــارض االجتامعــات مســؤولني عــن صحــة البيانــات الــواردة فيــه.
المادة ()188
قرارات الجمعية العمومية

 - 1تصــدر قـرارات الجمعيــة العموميــة للرشكــة بأغلبيــة األســهم املمثلــة يف االجتــاع أو
أيــة أغلبيــة أكــر يحددهــا النظــام األســايس.
 - 2تكــون قــرارات الجمعيــة العموميــة الصــادرة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون ونظــام
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الرشكــة ملزمــة لجميــع املســاهمني ســوا ًء كانــوا حارضيــن يف االجتــاع الــذي صــدرت فيــه
هــذه الق ـرارات أو غائبــن عنــه وســوا ًء كانــوا موافقــن عليهــا أو معارضــن لهــا.
المادة ()189
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

عــى رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة تنفيــذ قـرارات الجمعيــة العموميــة وإبــاغ صــورة منهــا
إىل كل مــن الهيئــة والســوق املــايل املدرجــة فيــه أســهم الرشكــة والســلطة املختصــة وفقـاً
للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة بهــذا الشــأن.
المادة ()190
االطالع على محاضر الجمعية العمومية

 - 1يتــم حفــظ محــارض اجتامعــات الجمعيــة العموميــة للمســاهمني يف مركــز الرشكــة،
ويجــوز ألي مســاهم االطــاع عــى تلــك املحــارض مجانــا خــال ســاعات العمــل املقــررة.
 - 2يف حالــة رفــض الرشكــة أو عــدم التزامهــا بأحــكام هــذه املــادة ،يجــوز للهيئــة أن ت ُصــدر
أم ـرا ً يُلــزم بإج ـراء تدقيــق ملــا ورد باملحــارض يف شــأن مــداوالت الجمعيــات العموميــة،
ولهــا أن تُصــدر أمـرا ً للرشكــة بتســليم النســخ املطلوبــة إىل الشــخص أو األشــخاص الذيــن
طلبوهــا.
المادة ()191
إيقاف قرار الجمعية العمومية

 - 1للهيئــة بنــا ًء عــى طلــب مــن ميلــك نســبة ال تقــل عــن ( )% 5مــن أســهم الرشكــة
إصــدار قـرار بوقــف قـرارات الجمعيــة العموميــة للرشكــة الصــادرة إرضارا ً بهــم أو الصادرة
لصالــح فئــة معينــة مــن املســاهمني أو لجلــب نفــع خــاص ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو
غريهــم متــى ثبــت لهــا جديــة أســباب الطلــب.
 - 2ال يقبــل طلــب إيقــاف تنفيــذ قـرارات الجمعيــة العموميــة بعــد مــي ( )3ثالثــة أيــام
عمــل مــن تاريــخ صــدور تلــك القـرارات.
 - 3عــى ذوي الشــأن إقامــة الدعــوى بطلــب إبطــال هــذه القــرارات أمــام املحكمــة

املختصــة وإخطــار الهيئــة بنســخة منهــا خــال ( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدور قـرار
إيقــاف تنفيــذ ق ـرارات الجمعيــة العموميــة ،وإال اعتــر الوقــف كأن مل يكــن.
 - 4تنظــر املحكمــة دعــوى بطــان قـرارات الجمعيــة العموميــة ولهــا أن تأمــر عــى وجــه
االســتعجال بوقــف تنفيــذ قـرار الهيئــة بنــاء عــى طلــب الخصــم لحــن البــت يف موضــوع
الدعوى.
المادة ()192
عدم انتخاب مجلس اإلدارة أو تعيين مدقق الحسابات

 - 1مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )143مــن هــذا القانــون ،إذا مل تتمكــن الجمعيــة العمومية
للرشكــة مــن اتخــاذ ق ـرار يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة يف اجتامعــن متتاليــن
رغــم اكتــال النصــاب ،ترفــع الهيئــة األمــر لرئيــس مجلــس إدارتهــا بعــد التشــاور مــع
الســلطة املختصــة والجهــات املنــوط بهــا اإلرشاف عــى النشــاط الــذي تبــارشه الرشكــة
بالدولــة ،لتعيــن مجلــس إدارة مؤقــت للرشكــة وذلــك ملــدة ال تزيــد عــى ســنة ماليــة،
ويجــب عــى مجلــس اإلدارة املؤقــت يف نهايــة الســنة املاليــة دعــوة الجمعيــة العموميــة
للرشكــة النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،فــإذا مل تتمكــن تلــك الجمعيــة مــن انتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،للهيئــة رفــع األمــر لرئيــس مجلــس إدارتهــا بعــد التشــاور مــع
الســلطة املختصــة والجهــات املنــوط بهــا اإلرشاف عــى النشــاط الــذي تبــارشه الرشكــة
بالدولــة التخــاذ الق ـرار املناســب مبــا يف ذلــك حــل الرشكــة.
 - 2إذا مل تتمكــن الجمعيــة العموميــة للرشكــة مــن اتخــاذ ق ـرار يتعلــق بتعيــن مدقــق
حســاباتها يف اجتامعهــا الســنوي وفقــاً ألحــكام املادتــن رقمــي ( )244 ،243مــن هــذا
القانــون رغــم اكتــال النصــاب ،فللهيئــة تعيــن مدقــق حســابات للرشكــة ملــدة ســنة
ماليــة وتحديــد أتعابــه.
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الفصل الرابع
رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة ()195
طرق زيادة رأس مال الشركة

المادة ()193
رأس مال الشركة المصدر والمصرح به

 - 1الحــد األدىن لــرأس املــال امل ُصــدر للرشكــة املســاهمة العامــة ثالثــون مليــون درهــم
ويجــوز رفــع هــذا الحــد بقـرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقـراح مــن رئيــس مجلــس
إدارة الهيئــة.
 - 2يجــوز أن يحــدد النظــام األســايس للرشكــة رأس مــال مــرح بــه مبــا ال يجــاوز ضعــف
رأس املــال املصــدر ،وذلــك وفقـاً للضوابــط والــروط التــي تضعهــا الهيئــة بهــذا الشــأن.
المادة ()194
زيادة رأس مال الشركة

 - 1يجوز زيادة رأس مال الرشكة بعد استيفاء كامل رأس مالها امل ُصدر.
 - 2تكــون زيــادة رأس مــال الرشكــة املــرح بــه بعــد موافقــة الهيئــة مبوجــب قـرار خــاص
يصدر مــن الجمعيــة العمومية.
 - 3يجــوز ملجلــس إدارة الرشكــة زيــادة رأس مالهــا املصــدر يف حــدود رأس املــال املــرح
بــه املوافــق عليــه مســبقاً مــن قبــل الجمعيــة العموميــة ،وفق ـاً للضوابــط التــي تضعهــا
الهيئــة بهــذا الشــأن.
 - 4يبــن ق ـرار زيــادة رأس مــال الرشكــة املصــدر مقــدار الزيــادة وســعر إصــدار األســهم
الجديــدة.
 - 5إذا كانــت الزيــادة يف رأس مــال الرشكــة املصــدر تتضمــن حصصـاً عينيــة فتتبــع بشــأنها
األحــكام املتعلقــة بتقييــم الحصــص العينيــة الــواردة بهــذا القانــون.
 - 6يجــوز أن يتضمــن الق ـرار الخــاص بزيــادة رأس مــال الرشكــة املصــدر يف حــال عــدم
وجــود رأس مــال مــرح بــه تفويــض مجلــس إدارتهــا يف تحديــد موعــد تنفيــذ قــرار
الزيــادة عــى أال يجــاوز هــذا املوعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ صــدوره وإال اعتــر القـرار
كأن مل يكــن.

تكون زيادة رأس مال الرشكة بأحد الطرق اآلتية:
 - 1إصدار أسهم جديدة.
 - 2إدماج االحتياطي يف رأس املال.
 - 3تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الرشكة إىل أسهم.
المادة ()196
عالوة اإلصدار

 - 1تصــدر أســهم زيــادة رأس مــال الرشكــة بقيمــة اســمية معادلــة للقيمــة االســمية
لألســهم األصليــة ومــع ذلــك يجــوز للرشكــة بق ـرار خــاص وبعــد الحصــول عــى موافقــة
الهيئــة أن تقــرر إضافــة عــاوة إصــدار إىل القيمــة االســمية للســهم وأن تحــدد مقدارهــا،
وتضــاف عــاوة اإلصــدار إىل االحتياطــي القانــوين ولــو جــاوز بذلــك نصــف رأس املــال.
 - 2يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا ً يحدد فيه كيفية احتساب عالوة اإلصدار.
المادة ()197
حق األولوية

 - 1دون اإلخــال بأحــكام املــواد أرقــام ( )283 ،226 ،225 ،224 ،223مــن هــذا القانــون،
يكــون للمســاهمني حــق األولويــة يف االكتتــاب باألســهم الجديــدة ويبطــل كل رشط عــى
خــاف ذلــك يف نظــام الرشكــة أو القـرار الصــادر بزيــادة رأس املــال.
 - 2يجــوز للمســاهم بيــع حــق األولويــة ملســاهم آخــر أو للغــر مبقابــل مــادي ،ويصــدر
مجلــس إدارة الهيئــة القـرار املنظــم لــروط وإجـراءات بيــع حــق األولويــة.
المادة ()198
االكتتاب في األسهم الجديدة

 - 1يرسي عىل االكتتاب يف األسهم الجديدة القواعد الخاصة باالكتتاب يف األسهم األصلية.
 - 2عــى مجلــس اإلدارة أن يعلــن ملخــص لنــرة إصــدار أســهم حقــوق األولويــة املعتمدة
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مــن الهيئــة يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ،إلبــاغ
املســاهمني بحقهــم يف أولويــة االكتتــاب يف األســهم الجديــدة.
المادة ()199
توزيع األسهم الجديدة

 - 1إذا زاد رأس املال عن حاجة الرشكة.
 - 2إذا أصيبت الرشكة بخسارة ال يحتمل تعويضها بواسطة األرباح املستقبلية.
المادة ()203
طرق تخفيض رأس مال الشركة

 - 1تــوزع األســهم الجديــدة عــى املســاهمني طالبــي االكتتــاب بنســبة مــا ميلكونــه مــن
أســهم عــى أال يجــاوز ذلــك مــا طلبــه كل منهــم.
 - 2مــع مراعــاة البنــد ( )2مــن املــادة ( )197تــوزع األســهم املتبقيــة عــى املســاهمني
الذيــن ق ّدمــوا طلبــات اكتتــاب بأســهم تزيــد عــى عــدد األســهم التــي ميلكونهــا ،وتعــرض
أيــة أســهم متبقيــة بعــد ذلــك لالكتتــاب العــام ،وفــق الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة.

يكون تخفيض رأس مال الرشكة بأحد الطرق اآلتية:
 - 1تخفيــض القيمــة االســمية لألســهم وذلــك إمــا بــرد جــزء مــن قيمتهــا للمســاهمني أو
بإبرائهــم مــا يف ذمتهــم مــن قيمــة األســهم أو مــن جــزء منــه.
 - 2تخفيــض قيمــة األســهم بإلغــاء جــزء مــن هــذه القيمــة يعــادل الخســارة التــي لحقــت
بالرشكة.
 - 3إلغاء عدد من األسهم يوازي الجزء املراد تخفيضه.
 - 4رشاء عدد من األسهم يوازي الجزء املراد تخفيضه وإتالفه.

يجــوز مبوجــب قـرار خــاص إدمــاج االحتياطــي يف رأس مــال الرشكــة بإصــدار أســهم منحــة
تــوزع عــى املســاهمني بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم ،أو بزيــادة القيمة االســمية
للســهم بنســبة الزيــادة الطارئــة عــى رأس املــال وال يرتتــب عــى ذلــك إلـزام املســاهمني
بــأي عــبء مــايل.

المادة ()204
إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

المادة ()200
إدماج االحتياطي في رأس المال

المادة ()201
تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

يكــون تحويــل الســندات أو الصكــوك إىل أســهم وفقـاً ملــا تحــدده نــرة اإلصــدار ورشوطــه التــي
توافــق الهيئــة عليهــا ،ويتعــن موافقــة املــرف املركــزي يف حــال الــركات املرخصــة مــن قبلــه.
المادة ()202
تخفيض رأس مال الشركة

ال يجــوز تخفيــض رأس مــال الرشكــة قبــل موافقــة الهيئــة وصــدور قـرار خــاص بعــد ســاع
تقريــر مدقــق الحســابات ويتــم ذلــك يف إحــدى الحالتــن اآلتيتني:

 - 1يجب عىل مجلس اإلدارة عند تخفيض رأس مال الرشكة االلتزام مبا يأيت:
أ -نــر إعــان يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ،قبــل
( )30ثالثــن يومـاً مــن التاريــخ املقــرر فيــه تخفيــض رأس املــال عــى أن يتضمــن اإلعــان
مقــدار رأس املــال قبــل التخفيــض وبعــده وقيمــة كل ســهم وتاريــخ نفــاذ التخفيــض،
وعــى الدائنــن أن يقدمــوا للرشكــة املســتندات املثبتــة لديونهــم خــال ( )30ثالثــن يومـاً
مــن تاريــخ نــر اإلعــان.
ب -قيــام أغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة عــى األقــل بتوقيــع تعهــد يف اليــوم املحــدد
لنفــاذ التخفيــض يفيــد بــأن الرشكــة قــادرة عــى ســداد ديونهــا يف ذلــك التاريــخ ،أو أن
كافــة دائنــي الرشكــة قــد وافقــوا عــى التخفيــض.
ج -إذا اعــرض أحــد دائنــي الرشكــة عــى التخفيــض بعــد توقيــع التعهــد املوقــع مــن
أغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة بقــدرة الرشكــة عــى ســداد ديونهــا ،وثبــت عجــز
الرشكــة عــن الوفــاء بالديــن ،فــإن األعضــاء املوقعــن عــى التعهــد ملزمــون بالتضامــن فيــا
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بينهــم بدفــع ديــن املعــرض الــذي يتــم احتســابه عــى أســاس أصــول وحقــوق والتزامــات
الرشكــة فيــا لــو متــت تصفيتهــا يف اليــوم الســابق لتاريــخ التوقيــع عــى التعهــد.
د -أية متطلبات أخرى يصدر بها قرار من الهيئة.
 - 2إذا كان تخفيــض رأس املــال بــرد جــزء مــن القيمــة االســمية لألســهم إىل املســاهمني
أو بإبرائهــم مــن القــدر غــر املدفــوع مــن قيمــة األســهم أو مــن جــزء منــه فــا يحتــج
بالتخفيــض قبــل الدائنــن الذيــن قدمــوا طلباتهــم يف امليعــاد املذكــور يف البنــد ( /1أ)
مــن هــذه املــادة إال إذا اســتوىف هــؤالء الدائنــون مــا حــل مــن ديونهــم أو حصلــوا عــى
الضامنــات الكفيلــة للوفــاء مبــا مل يحــل منهــا.
المادة ()205
قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

يتعــن عــى مجلــس إدارة الرشكــة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ نفــاذ ق ـرار
زيــادة رأســالها أو تخفيضــه قيــد هــذا القـرار لــدى الهيئــة والســلطة املختصــة واملســجل.

الفصل الخامس
األسهم والسندات والصكوك

المادة ()207
القيمة االسمية للسهم

 - 1ال يجــوز أن تكــون القيمــة االســمية للســهم يف الرشكــة أقــل مــن درهــم واحــد وال أن
تزيــد عــى مئــة درهــم.
 - 2يجــوز إصــدار األســهم بدفــع ربــع قيمتهــا االســمية عــى األقــل عــى أن يتــم ســداد
باقــي قيمتهــا خــال فــرة ال تجــاوز ( )3ثــاث ســنوات مــن تاريــخ قيــد الرشكــة لــدى
الســلطة املختصــة.
 - 3يجــوز للرشكــة مبوجــب ق ـرار خــاص وبعــد موافقــة الهيئــة تجزئــة القيمــة االســمية
ألســهمها إىل قيمــة أقــل ،عــى أال تقــل القيمــة الجديــدة عــن درهــم واحــد للســهم.
المادة ()208
طبيعة األسهم وقسائم األرباح

تصــدر األســهم اســمية وال يجــوز إصــدار أســهم لحاملهــا وتكــون األســهم قابلــة للتــداول،
أمــا قســائم األربــاح التــي يعــن نظــام الرشكــة شــكلها وأحكامهــا فيجــوز أن تكــون اســمية
أو لحاملهــا ،وتكــون يف جميــع األحــوال قابلــة للتــداول ،وكل رشط يقيــد حريــة تداولهــا
يعتــر كأن مل يكــن.
المادة ()209
التصرف في األسهم

المادة ()206
الحقوق المرتبطة باألسهم

 - 1فيــا مل يــرد بــه نــص يف هــذا القانــون ،يتســاوى املســاهمون يف الرشكــة يف الحقــوق
املرتبطــة باألســهم ،وال يجــوز للرشكــة إصــدار فئــات مختلفــة مــن األســهم.
 - 2اســتثناء مــن أحــكام البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقـراح مــن
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة أن يصــدر قـرارا ً يحــدد فيــه فئــات أخــرى مــن األســهم ورشوط
إصدارهــا والحقــوق وااللتزامــات التــي ترتتــب عليهــا والقواعــد واإلجـراءات التــي تنظمها.
 - 3ال يجوز للمساهم أن يطلب اسرتداد مساهمته يف رأس مال الرشكة.

يكــون تحديــد كيفيــة ورشوط التــرف يف األســهم وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون واألنظمــة
والقـرارات التــي تصدرهــا الهيئــة والنظــام األســايس للرشكــة ،بــرط أال يــؤدي التــرف يف
األســهم إىل انخفــاض نصيــب مواطنــي الدولــة يف رأس مــال الرشكــة عــا هــو مقــرر طبقـاً
لهــذا القانــون.
المادة ()210
رهن األسهم

يجــوز رهــن األســهم ،ويكــون ذلــك بتســليمها إىل الدائــن أو مــن ينــوب عنــه بعــد اتبــاع
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اإلجــراءات املقــررة يف هــذا الشــأن ويكــون للدائــن املرتهــن قبــض األربــاح واســتعامل
الحقــوق املتصلــة بالســهم مــا مل يتفــق يف عقــد الرهــن عــى غــر ذلــك.

األســهم وفقـاً لهــذا الحكــم ،ويكــون ملــن انتقلــت إليــه ملكيــة الســهم اســتعامل الحقــوق
املرتتبــة عــى ذلــك مــن تاريــخ هــذا القيــد.

المادة ()211
نقل ملكية األسهم المدرجة باألسواق

المادة ()214
عدم قابلية السهم للتجزئة

يكــون انتقــال ملكيــة أســهم الرشكــة املدرجــة يف أحــد األســواق املاليــة املرخصــة يف الدولــة
وفقـاً للضوابــط املعمــول بهــا لــدى الهيئــة والســوق املــايل املدرجــة فيــه تلــك األســهم.
المادة ()212
نقل ملكية األسهم غير المدرجة باألسواق

 - 1تنتقــل ملكيــة األســهم للرشكــة غــر املدرجــة باألســواق بإثبــات التــرف كتابــة يف
ســجل لــدى الرشكــة ،ويــؤرش بهــذا القيــد عــى الســهم ،وال يجــوز االحتجــاج بالتــرف
عــى الرشكــة أو عــى الغــر إال مــن تاريــخ قيــده يف الســجل.
 - 2يجوز للرشكة االمتناع عن قيد الترصف يف األسهم يف الحاالت اآلتية:
أ -إذا كان هــذا التــرف مخالفـاً ألحــكام هــذا القانــون أو القـرارات املنفــذة لــه أو لنظــام
الرشكة األسايس.
ب -إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزا ً عليها بأمر من املحكمة.
ج -إذا كانت شهادة األسهم مفقودة ومل تصدر الرشكة أسهم جديدة بدال عنها.
د -إذا كان للرشكــة ديــن عــى األســهم فلهــا أن توقــف تســجيل تحويــل األســهم مــا مل
يــوف دينهــا.
هـ -إذا كان أحد املتعاقدين عديم األهلية أو ناقصها أو أشهر إفالسه أو إعساره.
المادة ()213
نقل ملكية األسهم باإلرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

 - 1إذا انتقلــت ملكيــة الســهم بطريــق اإلرث أو الوصيــة وجــب عــى الــوارث أو املــوىص
لــه أن يطلــب قيــد نقــل امللكيــة يف ســجل األســهم.
 - 2إذا كان نقــل امللكيــة مبقتــى حكــم قضــايئ واجــب النفــاذ جــرى القيــد يف ســجل

الســهم غــر قابــل للتجزئــة ومــع ذلــك إذا آلــت ملكيــة الســهم إىل عــدة ورثــة أو متلكــه
أشــخاص متعــددون وجــب أن يختــاروا مــن بينهــم مــن ينــوب عنهــم تجــاه الرشكــة،
ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولني بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة
الســهم ،ويف حــال عــدم اتفاقهــم عــى اختيــار مــن ينــوب عنهــم يجــوز ألي منهــم اللجــوء
للمحكمــة املختصــة لتعيينــه.
المادة ()215
قيود تداول أسهم المؤسسين

 - 1ال يجــوز تــداول أســهم املؤسســن النقديــة أو العينيــة قبــل نــر امليزانيــة وحســاب
األربــاح والخســائر عــن ســنتني ماليتــن عــى األقــل تبــدأ مــن تاريــخ إدراجهــا يف الســوق
املــايل بالدولــة أو مــن تاريــخ قيــد الرشكــة بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة يف
حــال الــركات املســتثناة مــن اإلدراج ويــؤرش عــى هــذه األســهم مبــا يــدل عــى كونهــا
أســهم مؤسســن وتــري أحــكام هــذه املــادة عــى مــا يكتتــب بــه املؤسســون يف حالــة
زيــادة رأس املــال قبــل انتهــاء فــرة الحظــر.
 - 2يجــوز خــال فــرة الحظــر رهــن هــذه األســهم أو نقــل ملكيتهــا بالبيــع مــن أحــد
املؤسســن إىل مؤســس آخــر ،أو مــن ورثــة أحــد املؤسســن يف حالــة وفاتــه إىل الغــر أو
مــن تفليســة املؤســس إىل الغــر أو مبوجــب حكــم قضــايئ نهــايئ.
 - 3يجــوز ملجلــس إدارة الهيئــة أن يصــدر ق ـرارا ً بزيــادة فــرة الحظــر املذكــورة يف البنــد
( )1مــن هــذه املــادة بحيــث ال تزيــد عــى ثــاث ســنوات.
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المادة ()216
الحجز على أسهم المساهم

ال يجــوز الحجــز عــى أمــوال الرشكــة بســبب ديــون مرتتبــة عــى أحــد املســاهمني ،ومــع
ذلــك يجــوز لدائنــي املســاهم توقيــع الحجــز عــى أســهمه واألربــاح الناتجــة عنهــا ،ويــؤرش
بالحجــز عــى الســهم يف ســجل األســهم وبالســوق املــايل املدرجــة فيــه أســهم الرشكــة.
المادة ()217
عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

لتخفيــض رأس املــال أو الســتهالك األســهم ،وعندهــا ال يكــون لتلــك األســهم صــوت يف
مــداوالت الجمعيــة العموميــة وال نصيــب يف األربــاح.
 - 2اســتثناء مــن حكــم البنــد ( )1مــن هــذه املــادة يجــوز للرشكــة التــي مــى عــى
تأسيســها كرشكــة مســاهمة عامــة ســنتني ماليتــن عــى األقــل رشاء نســبة مــن أســهمها
ال تجــاوز ( )% 10مــن األســهم املمثلــة لــرأس مالهــا بقصــد إعــادة بيعهــا وفقـاً للــروط
واإلجـراءات التــي يصــدر بهــا قـرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة ،وال يكــون لألســهم املشـراة
بقصــد بيعهــا صــوت يف مــداوالت الجمعيــة العموميــة وال نصيــب مــن األربــاح إىل أن
يعــاد بيعهــا.

 - 1إذا تخلّــف املســاهم يف الرشكــة املســاهمة عــن الوفــاء بالقســط املســتحق عليــه مــن
قيمــة الســهم يف ميعــاد االســتحقاق جــاز ملجلــس اإلدارة التنبيــه عــى املســاهم بدفــع
القســط املســتحق بكتــاب مســجل فــإذا مل يقــم بالوفــاء خــال ثالثــن يومـاً جــاز للرشكــة
أن تبيــع الســهم بامل ـزاد العلنــي أو وفق ـاً للق ـرارات التــي تضعهــا الهيئــة.
 - 2تســتويف الرشكــة مــن الثمــن الناتــج عــن البيــع مــا يســتحق لهــا مــن أقســاط متأخـ َرة
ومصاريــف تعويضـاً عــن التأخــر وتــرد الباقــي لصاحــب الســهم ،وللرشكــة حــق الرجــوع
عــى املســاهم يف مالــه الخــاص إذا مل يــف الثمــن املبيــع بــه بحقــوق الرشكــة ،وتق ّيــد
األســهم يف ســجل األســهم باســم املشــري.

إذا تــم إغفــال قيــد اســم أي شــخص أو عــدد األســهم اململوكــة لــه يف ســجل مســاهمي
الرشكــة ،أو حــدث إخفــاق أو تأخــر غــر مــرر يف قيــد واقعــة انتفــاء صفــة املســاهم
عــن أي شــخص ،يكــون للشــخص املتــرر أو ألي مــن مســاهمي الرشكــة أن يطلــب مــن
الرشكــة تعديــل بيانــات الســجل وللرشكــة أن ترفــض طلــب التعديــل ويجــوز للمتــرر يف
هــذه الحالــة اللجــوء للقضــاء.

المادة ()218
إبراء ذمة المساهم

المادة ()221
حقوق المساهم

 - 1ال يجــوز للرشكــة إب ـراء ذمــة املســاهم مــن التزامــه بدفــع قيمــة الســهم ،وال تقــع
املقاصــة بــن هــذا االلت ـزام ومــا يكــون للمســاهم قبــل الرشكــة مــن حقــوق.
 - 2ألي من دائني الرشكة إقامة دعوى عىل املساهم ملطالبته بدفع قيمة السهم.
المادة ()219
شراء الشركة ألسهمها

 - 1ال يجــوز للرشكــة أن ترتهــن أســهمها أو أن تشــري تلــك األســهم إال إذا كان الــراء

المادة ()220
إغفال قيد بيانات في سجل األسهم

 - 1يثبت للمساهم يف الرشكة املساهمة ما يأيت:
أ -جميــع الحقــوق املتعلقــة بالســهم وعــى األخــص الحــق يف الحصــول عــى نصيبــه
يف األربــاح وموجــودات الرشكــة عنــد تصفيتهــا وحضــور جلســات الجمعيــة العموميــة
والتصويــت عــى قراراتهــا وذلــك كلــه طبق ـاً للقيــود والــروط املنصــوص عليهــا يف هــذا
القانــون ويف نظــام الرشكــة األســايس.
ب -الحــق يف االطــاع عــى دفاتــر الرشكــة ووثائقهــا وعــى أيــة مســتندات أو وثائــق
تتعلــق بصفقــة قامــت الرشكــة بإبرامهــا مــع أحــد األطــراف ذات العالقــة بــإذن مــن
مجلــس اإلدارة أو مبوجــب قـرار مــن الجمعيــة العموميــة أو طبقـاً ملــا ينــص عليــه النظــام
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األســايس للرشكــة يف هــذا الشــأن.
 - 2للمحكمــة أن تلــزم الرشكــة بتقديــم معلومــات محــددة للمســاهم مبــا ال يتعــارض مــع
مصالــح الرشكة.
 - 3يقــع باطـاً كل قـرار يصــدر مــن مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العموميــة للرشكــة يكــون
مــن شــأنه املســاس بحقــوق املســاهم املســتمدة مــن نصــوص هــذا القانــون أو نظــام
الرشكــة األســايس أو يقــي بزيــادة التزاماتــه.
المادة ()222
تقديم مساعدة مالية للمساهم

ال يجــوز للرشكــة أو أيــة رشكــة تابعــة لهــا تقديــم مســاعدة ماديــة ألي مســاهم لتمكينــه
مــن متلــك أيــة أســهم أو ســندات أو صكــوك تصدرهــا الرشكــة ،وتشــمل املســاعدة املاديــة
بوجــه خــاص مــا يــأيت:
 - 1تقديم قروض.
 - 2تقديم الهدايا أو الهبات.
 - 3تقديم أصول الرشكة كضامن.
 - 4تقديم ضامن أو كفالة اللتزامات شخص آخر.
المادة ()223
مساهمة الشريك االستراتيجي

 - 1اســتثناء مــن أحــكام املــواد ( )199 ،198، 197، 195مــن هــذا القانــون ،يجــوز للرشكــة
مبوجــب قـرار خــاص أن تزيــد رأســالها بدخــول رشيــك اسـراتيجي ويصــدر مجلــس إدارة
الهيئــة قـرارا ً يحــدد رشوط وإجـراءات دخــول الرشيــك االسـراتيجي كمســاهم بالرشكــة.
 - 2يعــرض مجلــس إدارة الرشكــة عــى الجمعيــة العموميــة دراســة تبــن املنافــع التــي
ســتجنيها الرشكــة مــن إدخــال الرشيــك االس ـراتيجي كمســاهم فيهــا.
 - 3عــى الهيئــة والســلطة املختصــة أن ترفــض مســاهمة الرشيــك االسـراتيجي يف الرشكــة
إذا كان مــن شــأن هــذه املســاهمة مخالفــة قوانــن الدولــة أو األنظمــة املعمــول بهــا أو
اإلرضار باملصلحــة العامــة.

المادة ()224
شروط مساهمة الشريك االستراتيجي

 - 1ملجلــس إدارة الرشكــة خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور الق ـرار الخــاص بزيــادة
رأس مالهــا إلدخــال رشيــك اس ـراتيجي كمســاهم يف الرشكــة أن يعــرض جميــع األســهم
الجديــدة أو أي ـاً منهــا لالكتتــاب بهــا مــن قبــل الرشيــك االس ـراتيجي دون عرضهــا عــى
املســاهمني ،وذلــك بالــروط اآلتيــة:
أ -أن يكــون نشــاط الرشيــك االســراتيجي مامثــاً أو مكمــاً لنشــاط الرشكــة ويــؤدي
ملنفعــة حقيقيــة لهــا.
ب -أن يكــون الرشيــك االسـراتيجي قــد أصــدر ميزانيتــن عــن ســنتني ماليتــن عــى األقــل
ويســتثنى مــن ذلــك الحكومــة االتحاديــة واملحليــة بالدولــة.
 - 2إذا مل يقــم مجلــس اإلدارة بعــرض األســهم الجديــدة عــى الرشيــك االسـراتيجي خــال
فــرة الثالثــة شــهور املشــار إليهــا يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة أو إذا مل يقــم الرشيــك
االسـراتيجي باالكتتــاب بهــذه األســهم خــال فــرة ال تجــاوز ( )30ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ
عرضهــا عليــه اعتــر قـرار الجمعيــة العموميــة بزيــادة رأس مــال الرشكــة إلدخــال الرشيــك
االسـراتيجي كأن مل يكــن.
المادة ()225
تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

 - 1اســتثناء مــن أحــكام املــواد ( )199 ،198 ،197، 195مــن هــذا القانــون ،يجــوز للرشكــة
مبوجــب ق ـرار خــاص أن تزيــد رأســالها عــن طريــق تحويــل ديونهــا النقديــة إىل أســهم
يف رأســالها.
 - 2يعــرض مجلــس إدارة الرشكــة عــى الجمعيــة العموميــة دراســة تبــن رضورة تحويــل
الديــون النقديــة إىل أســهم يف رأســال الرشكــة.
 - 3تعتــر ديونـاً نقديــة وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون الديون املســتحقة للحكومــة االتحادية
والحكومــات املحليــة والهيئات واملؤسســات العامــة يف الدولة والبنــوك ورشكات التمويل.
 - 4يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قـرارا ً يحــدد رشوط وإجـراءات تحويــل الديــون النقديــة
إىل أســهم يف رأســال الرشكــة.
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المادة ()226
تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

 - 1اســتثناء مــن أحــكام املــواد ( )199 ،198 ،197، 195مــن هــذا القانــون ،يجــوز للرشكــة
مبوجــب قـرار خــاص أن تزيــد رأســالها لتطبيــق برنامــج تحفيــز موظفــي الرشكــة بتملــك
أســهم فيهــا.
 - 2يعــرض مجلــس إدارة الرشكــة عــى الجمعيــة العموميــة برنامــج تحفيــز موظفــي
الرشكــة بتملــك أســهم فيهــا.
 - 3ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة املشــاركة يف برنامــج تحفيــز موظفــي الرشكــة بتملــك
أســهم فيها.
 - 4يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــرارا ً يتضمــن رشوط وآليــة تطبيــق برنامــج تحفيــز
موظفــي الــركات بتملــك أســهم فيهــا.
المادة ()227
شهادات األسهم

 - 1مــا مل تكــن الرشكــة بعــد تأسيســها قــد أدرجــت أســهمها يف أحــد األســواق املاليــة
بالدولــة وجــب عــى مجلــس اإلدارة خــال ثالثــة أشــهر مــن قيــد الرشكــة بالســجل
التجــاري لــدى الســلطة املختصــة إصــدار شــهادات األســهم بــدالً مــن إخطــارات تخصيــص
األســهم.
 - 2يوقــع شــهادات األســهم عضــوان عــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويذكــر فيهــا
اســم املســاهم وعــدد األســهم التــي اكتتــب بهــا وكيفيــة الوفــاء بقيمتهــا واملبلــغ املدفــوع
مــن هــذه القيمــة وتاريــخ الدفــع والرقــم املسلســل للشــهادة وأرقــام األســهم التــي ميلكهــا
ورأس مــال الرشكــة املصــدر واملــرح بــه ومركزهــا الرئيــي ومدتهــا ،وتاريــخ القــرار
الصــادر بالرتخيــص بتأســيس الرشكــة ،وتقــوم هــذه الشــهادات مقــام األســهم.
 - 3إذا كانــت قيمــة الســهم مقســطة أرجــئ التـزام الرشكــة بتســليم شــهادة األســهم حتــى
الوفــاء بكامــل قيمــة األســهم ،وال يجــوز تســليم األســهم التــي متثــل الحصــص العينيــة إال
بعــد نقــل ملكيــة تلــك الحصــص العينيــة إىل الرشكــة.

المادة ()228
فقد أو هالك شهادة األسهم أو السندات أو الصكوك

 - 1إذا فقــدت أو هلكــت شــهادة األســهم أو الســندات أو الصكــوك فلاملكهــا املقيــدة
باســمه أن يطلــب شــهادة جديــدة بــدالً مــن املفقــودة أو الهالكــة ،وعــى املالــك أن ينــر
أرقــام الشــهادات املفقــودة أو الهالكــة وعددهــا يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر
إحداهــا باللغــة العربيــة.
 - 2إذا مل تقــدم معارضــة إىل الرشكــة خــال ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ النــر ،كان عليهــا
أن تعطــي املالــك شــهادة جديــدة يذكــر فيهــا أنهــا بــدل الشــهادة املفقــودة أو الهالكــة،
وتخــول هــذه الشــهادة لحاملهــا جميــع الحقــوق ،ويرتتــب عليهــا جميــع االلتزامــات
املرتبطــة بالشــهادة املفقــودة أو الهالكــة.
المادة ()229
إصدار السندات أو الصكوك

 - 1يجــوز للرشكــة أن تصــدر ســندات أو صكــوك قابلــة للتــداول ســواء كانــت قابلــة أو غــر
قابلــة للتحــول إىل أســهم يف الرشكــة بقيــم متســاوية لــكل إصدار.
 - 2يبقى السند أو الصك اسمياً إىل حني الوفاء بقيمته كاملة.
 - 3ال يجــوز تحويــل الســندات أو الصكــوك إىل أســهم إال إذا نُــص عــى ذلــك يف نــرة
اإلصــدار ،فــإذا تقــرر التحويــل كان ملالــك الســند أو الصــك وحــده الحــق يف قبــول التحويل
أو قبــض القيمــة االســمية للســند أو الصــك.
 - 4الســندات أو الصكــوك التــي تصــدر مبناســبة قــرض واحــد تعطــي ألصحابهــا حقوق ـاً
متســاوية ويقــع باط ـاً كل رشط يخالــف ذلــك.
 - 5يكــون إصــدار الســندات أو الصكــوك وأيــة أدوات ديــن أخــرى وفقــاً للــروط
واإلجــراءات التــي يصــدر بهــا نظــام مــن املــرف املركــزي والهيئــة.
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المادة ()230
شروط إصدار السندات أو الصكوك

مــع مراعــاة مــا ورد بالبنــد ( )5مــن املــادة ( )229مــن هــذا القانــون يشــرط إلصــدار
الســندات أو الصكــوك مــا يــأيت:
 - 1صــدور قـرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة ،ويجــوز لهــا تفويــض مجلــس اإلدارة يف
تحديــد موعــد إصــدار الســندات أو الصكــوك عــى أال يتجــاوز ســنة مــن تاريــخ املوافقــة
عــى التفويــض.
 - 2اســتيفاء رأس املــال كامـاً مــن املســاهمني ونــر امليزانيــة وحســاب األربــاح والخســائر
عــن ســنة ماليــة عــى األقــل مــا مل يكــن اإلصــدار مكفــوالً مــن الدولــة أو أحــد البنــوك
العاملــة فيهــا.
المادة ()231
زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

ال يجــوز للرشكــة بعــد صــدور قـرار خــاص بإصــدار ســندات أو صكــوك قابلــة للتحــول إىل
أســهم وحتــى تاريــخ تحولهــا أو تســديد قيمتهــا ،أن تخفــض رأســالها أو تزيــد من النســبة
املقــرر توزيعهــا كحــد أدىن مــن األربــاح عــى املســاهمني ويف حالــة تخفيــض رأس مــال
الرشكــة بســبب الخســائر عــن طريــق إلغــاء عــدد مــن األســهم أو تنزيــل القيمــة االســمية
للســهم ،يتعــن تخفيــض رأس املــال كــا لــو كان هــؤالء مــن املســاهمني.
المادة ()232
أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها ألسهم

يكــون لألســهم التــي يحصــل عليهــا حملــة الســندات أو الصكــوك التــي تحولــت إىل أســهم
يف رأســال الرشكــة ،نصيــب يف األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا ،عــن الســنة املاليــة التــي
جــرى خاللهــا التحويــل ،وذلــك مــن تاريــخ التحويــل حتــى نهايــة الســنة املاليــة.

المادة ()233
تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

ال يجــوز للرشكــة تقديــم أو تأخــر تاريــخ الوفــاء بالســندات أو الصكــوك مــا مل ينــص عــى
ذلــك قـرار إصــدار الســندات أو الصكــوك ونــرة االكتتــاب ،ومــع ذلــك فإنــه يف حالــة حــل
الرشكــة لغــر ســبب االندمــاج ،يكــون لحامــي الســندات أو الصكــوك أن يطلبــوا أداء قيمــة
ســنداتهم أو صكوكهــم قبــل تاريــخ اســتحقاقها ،كــا يجــوز للرشكــة أن تعــرض عليهــم
ذلــك ،فــإذا تــم الوفــاء يف أي مــن هاتــن الحالتــن ســقطت الفوائــد عــن املــدة املتبقيــة
مــن أجــل القــرض.
المادة ()234
حقوق حملة السندات أو الصكوك

تحــدد حقــوق حملــة الســندات أو الصكــوك الصــادرة عــن الرشكــة والتــي ال تطــرح
لالكتتــاب العــام يف االتفاقيــة املنشــئة لتلــك الســندات أو الصكــوك ،وتتضمــن هــذه
االتفاقيــة كذلــك اإلج ـراءات الالزمــة لحملــة الســندات أو الصكــوك لعقــد االجتامعــات
وتعيــن أيــة لجــان وحقــوق التصويــت وجميــع املســائل األخــرى املتعلقــة بذلــك ورشوط
تحولهــا إىل أســهم يف الرشكــة إذا كانــت قابلــة للتحويــل وللهيئــة أن تصــدر ق ـرارا ً ينظــم
حقــوق حملــة الســندات أو الصكــوك.

الفصل السادس
مالية الشركة المساهمة العامة
المادة ()235
إعداد حسابات السنة المالية

 - 1عــى مجلــس إدارة كل رشكــة مســاهمة العمــل عــى إعــداد حســابات خاصــة بــكل
ســنة ماليــة للرشكــة تتضمــن كشــوف امليزانيــة كــا يف آخــر يــوم مــن الســنة املاليــة
وكشــف حســاب األربــاح والخســائر.
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 - 2يجــب إعــداد حســابات الرشكــة وفــق املعايــر واألســس املحاســبية الدوليــة ،وأن
تعكــس هــذه الحســابات صــورة صحيحــة وعادلــة عــن أربــاح أو خســائر الرشكــة للســنة
املاليــة وعــن حالــة شــؤون الرشكــة يف نهايــة الســنة املاليــة وأن تتقيــد بأيــة متطلبــات
أخــرى يف هــذا القانــون والق ـرارات الصــادرة عــن الهيئــة يف هــذا الشــأن.
 - 3ت ُعتمــد القوائــم املاليــة بالتوقيــع عليهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن رئيــس
مجلــس اإلدارة ومدقــق حســاباتها.
المادة ()236
تدقيق حسابات السنة المالية

 - 1ت ُدقــق حســابات الســنة املاليــة للرشكــة مــن قبــل مدقــق الحســابات الــذي يُعــد
تقريــرا ً عنهــا ،وتُعتمــد مــن مجلــس اإلدارة وت ُقــدم إىل الجمعيــة العموميــة مشــفوعة
بتقريــر املدقــق وذلــك خــال ( )4أربعــة أشــهر مــن نهايــة كل ســنة ماليــة للرشكــة.
 - 2عــى الرشكــة أن تــودع لــدى الهيئــة والســلطة املختصــة نســخة مــن الحســابات
وتقريــر املدقــق خــال ســبعة أيــام مــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة التــي تــم تقديــم
الحســابات وتقريــر املدقــق إليهــا.
المادة ()237
المعايير واألسس المحاسبية

ت ُطبــق الــركات املعايــر واألســس املحاســبية الدوليــة عنــد إعــداد حســاباتها املرحليــة
والســنوية وتحديــد األربــاح القابلــة للتوزيــع.
المادة ()238
نشر الميزانية السنوية للشركة  

تنــر امليزانيــة الســنوية للرشكــة وحســاب األربــاح والخســائر يف صحيفتــن محليتــن
يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة وذلــك خــال ( )15خمســة عــر يوم ـاً مــن
تاريــخ مصادقــة الجمعيــة العموميــة عليهــا ،وتــودع نســخة منهــا لــدى كل مــن الهيئــة
والســلطة املختصــة.

المادة ()239
االحتياطي القانوني

 - 1يجــب اقتطــاع ( )% 10مــن األربــاح الصافيــة للرشكــة كل عــام وتخصيصهــا لتكويــن
احتياطــي قانــوين ،مــا مل يحــدد النظــام األســايس للرشكــة نســبة أعــى.
 - 2يجــوز للجمعيــة العموميــة وقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ االحتياطــي القانــوين نســبة
( )% 50مــن رأس مــال الرشكــة املدفــوع مــا مل ينــص النظــام األســايس للرشكــة عــى نســبة
أعىل.
 - 3ال يجــوز توزيــع االحتياطــي القانــوين كأربــاح عــى املســاهمني ومــع ذلــك يجــوز
اســتخدام الجــزء الزائــد منــه عــى ( )% 50مــن رأس مــال الرشكــة لتوزيعــه كأربــاح عــى
املســاهمني يف الســنوات التــي ال تحقــق الرشكــة فيهــا أرباحــاً صافيــة كافيــة للتوزيــع
عليهــم وفــق النســبة املئويــة املحــددة يف النظــام األســايس للرشكــة.
المادة ()240
االحتياطي االختياري

يجــوز أن ينــص النظــام األســايس أليــة رشكــة مســاهمة عــى تخصيــص نســبة معينــة
مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء احتياطــي اختيــاري يخصــص لألغ ـراض املنصــوص عليهــا يف
النظــام األســايس ،وال يجــوز اســتخدامه أليــة أغـراض أخــرى إال مبوجــب قـرار صــادر عــن
الجمعيــة العموميــة للرشكــة.
المادة ()241
توزيع األرباح

 - 1تحــدد الجمعيــة العموميــة للرشكــة النســبة التــي يجــب توزيعهــا عــى املســاهمني
مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم االحتياطــي القانــوين واالحتياطــي االختيــاري.
 - 2يســتحق املســاهم حصتــه مــن األربــاح وفق ـاً للضوابــط التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن
الهيئــة.
 - 3مــع مراعــاة البنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،يجــوز أن يحــدد النظــام األســايس للرشكــة
توزيــع أربــاح ســنوية أو نصــف أو ربــع ســنوية.
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المادة ()242
المسؤولية المجتمعية للشركات

يجــوز للرشكــة بعــد انقضــاء ســنتني ماليتــن مــن تاريــخ تأسيســها وتحقيقهــا أرباحــاً،
مبوجــب ق ـرار خــاص أن تقــدم مســاهامت طوعيــة ،ويجــب أال تزيــد عــى ( )% 2مــن
متوســط األربــاح الصافيــة للرشكــة خــال الســنتني املاليتــن الســابقتني للســنة التــي تقــدم
فيهــا تلــك املســاهمة الطوعيــة ،ويتعــن مراعــاة مــا يــأيت:
 .1أن تكون هذه املساهامت الطوعية يف أغراض خدمة املجتمع.
 .2أن يذكــر بشــكل واضــح الجهــة املســتفيدة مــن هــذه املســاهامت الطوعيــة يف تقريــر
مدقــق الحســابات وميزانيــة الرشكــة.

الفصل السابع
مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة
المادة ()243
تعيين مدقق حسابات الشركة

 - 1يكــون لــكل رشكــة مســاهمة عامــة مدقــق حســابات أو أكــر يتــم ترشــيحه مــن
مجلــس إدارة الرشكــة ويعــرض عــى الجمعيــة العموميــة للموافقــة.
 - 2يكــون للجمعيــة العموميــة تعيــن مدقــق حســابات أو أكــر ملــدة ســنة قابلــة للتجديد
عــى أال تجــاوز ثــاث ســنوات متتاليــة ،بحيــث يتــوىل مهامــه مــن نهايــة اجتــاع تلــك
الجمعيــة إىل نهايــة اجتــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية التاليــة ،وال يجــوز تفويــض
مجلــس إدارة الرشكــة يف هــذا الشــأن ،ويجــوز ملؤســي الرشكــة عنــد التأســيس تعيــن
مدقــق حســابات أو أكــر توافــق عليــه الهيئــة بحيــث يتــوىل مهامــه لحــن انعقــاد أول
جمعيــة عموميــة.
 - 3تحــدد الجمعيــة العموميــة أتعــاب مدقــق الحســابات وال يجــوز تفويــض مجلــس إدارة
الرشكــة يف هــذا الشــأن ،عــى أن توضــح هــذه األتعــاب يف حســابات الرشكــة.

المادة ()244
شروط مدقق حسابات الشركة

يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قـرارا ً بضوابــط اعتــاد مدققــي حســابات الرشكات املســاهمة
العامــة ويشــرط يف مدقــق حســابات الرشكــة املســاهمة العامــة عــى وجــه الخصــوص مــا
يأيت:
 - 1أن يكــون مرخصــاً لــه مبزاولــة املهنــة بالدولــة ،وأن يكــون لديــه خــرة بتدقيــق
الــركات املســاهمة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.
 - 2أن يكون اسمه معتمدا ً لدى الهيئة.
 - 3أال يجمــع بــن مهنــة مدقــق الحســابات وصفــة الرشيــك يف الرشكــة وأال يشــغل منصب
عضــو مجلــس إدارة أو أي منصــب فنــي أو إداري أو تنفيــذي فيها.
 - 4أال يكــون رشيــكاً أو وكيـاً ألي مــن مؤســي الرشكــة أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا
أو قريبـاً ألي منهــم حتــى الدرجــة الثانية.
 - 5أن يكــون اســمه معتمــدا ً لــدى املــرف املركــزي يف حالــة الــركات املرخصــة مــن
قبــل املــرف املركــزي.
 - 6أن يقدم للهيئة تأميناً مهنياً متى اشرتطت الهيئة ذلك.
المادة ()245
إصدار تقرير التدقيق

 - 1مــع مراعــاة أحكام القانــون االتحــادي بتنظيــم مهنــة مدققــي الحســابات وتعديالته،
عــى مدقــق الحســابات إصــدار تقريــر عــن الحســابات التــي قــام مبراجعتهــا ،وإذا كان
للرشكــة أكــر مــن مدقــق ،وجــب عليهــم توزيــع املهــام فيــا بينهــم وقيــام كل منهــم
بتقديــم تقريــر منفصــل يتنــاول فيــه موضوعــات املهمــة املوكلــة إليــه ،ثــم يقدمــون
تقريـرا ً مشــركاً يكونــون مســؤولني عنــه بالتضامــن ،كــا يــدون املدقــق اســمه يف التقريــر
ويوقعــه.
 - 2يجــب أن يُبــن التقريــر مــا إذا كان إعــداد الحســابات قــد تــم وفق ـاً ألحــكام هــذا
القانــون ومــا إذا كانــت الحســابات تعطــي صــورة عادلــة للوضــع املــايل للرشكــة.
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المادة ()246
واجبات مدقق حسابات الشركة

 - 1يتــوىل مدقــق الحســابات تدقيــق حســابات الرشكــة وفحــص امليزانيــة وحســاب األرباح
والخســائر ومراجعــة صفقــات الرشكــة مــع األطــراف ذات العالقــة ومالحظــة تطبيــق
أحــكام هــذا القانــون ونظــام الرشكــة ،وعليــه تقديــم تقريــر بنتيجــة هــذا الفحــص إىل
الجمعيــة العموميــة ويرســل صــورة منــه إىل الهيئــة والســلطة املختصــة.
 - 2يجب عىل مدقق الحسابات ،عند إعداده تقريره ،التأكد مام يأيت:
أ -مدى صحة السجالت املحاسبية التي تحتفظ بها الرشكة.
ب -مدى اتفاق حسابات الرشكة مع السجالت املحاسبية.
 - 3ملدقــق الحســابات مراجعــة جميــع الســجالت واألوراق واملســتندات األخــرى للرشكــة،
ويجــوز لــه أن يطلــب التوضيحــات التــي يعتربهــا رضوريــة لتنفيــذ مهامــه ،كــا يجــوز لــه
التحقــق مــن أصــول وحقــوق والتزامــات الرشكــة.
 - 4إذا مل يتــم تقديــم تســهيالت إىل مدقــق الحســابات لتنفيــذ مهامــه ،التــزم بإثبــات ذلــك
ـر مجلــس اإلدارة يف تســهيل مهمــة مدقــق
يف تقريــر يقدمــه إىل مجلــس اإلدارة وإذا قـ ّ
الحســابات ،تعــن عليــه إرســال نســخة مــن التقريــر إىل الهيئــة.
 - 5تلتــزم الرشكــة التابعــة ومدقــق حســاباتها بتقديــم املعلومــات والتوضيحــات التــي
يطلبهــا مدقــق حســابات الرشكــة القابضــة ألغ ـراض التدقيــق.
المادة ()247
الحفاظ على سرية بيانات الشركة

يلتــزم مدقــق الحســابات بالحفــاظ عــى رسيــة بيانــات الرشكــة التــي اطلــع عليهــا بســبب
قيامــه مبهــام وظيفتــه لــدى الرشكــة ،وال يجــوز لــه الكشــف عنهــا للغــر أو للمســاهمني
إال يف الجمعيــة العموميــة ،وإال وجــب عزلــه وذلــك دون اإلخــال باملســؤولية املدنيــة
والجزائيــة عنــد االقتضــاء.

المادة ()248
حظر تعامل مدقق الحسابات في األوراق المالية

يحظــر عــى مدقــق الحســابات وموظفيــه رشاء األوراق املاليــة للرشكــة التــي يدقــق
حســاباتها أو بيعهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش أو تقديــم أيــة استشــارات ألي شــخص
بشــأنها ،ويف حالــة مخالفــة هــذا األمــر يعــزل مدقــق الحســابات وذلــك دون اإلخــال
باملســؤولية املدنيــة والجزائيــة عنــد االقتضــاء.
المادة ()249
اإلخطار بالجرائم والمخالفات

 - 1يجــب عــى مدقــق الحســابات إخطــار الهيئــة عــن أيــة مخالفــات ألحــكام هــذا
القانــون أو أيــة مخالفــات تشــكل جرميــة جزائيــة يتــم كشــفها أثنــاء أداء مهامــه بالرشكــة
وذلــك يف خــال ( )10عــرة أيــام مــن تاريــخ اكتشــافه املخالفــة.
 - 2يف حــال إخــال مدقــق الحســابات بحكــم البنــد ( )1مــن هــذه املــادة يجــوز للهيئــة
إيقافــه عــن تدقيــق حســابات الــركات املســاهمة العامــة ملــدة ال تزيــد عــى ســنة أو
شــطب اعتــاده لــدى الهيئــة أو إحالتــه إىل النيابــة العامــة إذا اقتــى األمــر ذلــك مــع
إخطــار الــوزارة والســلطة املختصــة يف جميــع األحــوال بهــذا الشــأن.
المادة ()250
مشتمالت تقرير مدقق حسابات الشركة

عــى مدقــق الحســابات قـراءة تقريــره يف الجمعيــة العموميــة للرشكــة التــي تعــرض فيهــا
ميزانيــة الرشكــة عــى أن يحــدد يف تقريــره بيــان مــا إذا كان قــد اطلــع عــى املعلومــات
التــي يعتربهــا رضوريــة للتنفيــذ املقبــول ملهامــه وأن إعــداد الحســابات قــد تــم وفــق
أحــكام هــذا القانــون ،وأن هــذه الحســابات توضــح عــى وجــه الخصــوص املســائل اآلتيــة:
 - 1وضع الرشكة عند نهاية السنة املالية ،وخاصة ميزانيتها العمومية.
 - 2حساب األرباح والخسائر.
 - 3أن الرشكة تحتفظ بحسابات نظامية.
 - 4بيان ما إذا كانت الرشكة قد قامت برشاء أية حصص أو أسهم خالل السنة املالية.
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 - 5أن البيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة تتطابق مع سجالت ودفاتر الرشكة.
 - 6بيــان بصفقــات تعــارض املصالــح والتعامــات املاليــة التــي متــت بــن الرشكــة وأي مــن
األطـراف ذات العالقــة واإلجـراءات التــي اتخــذت بشــأنها.
 - 7بيــان مــا إذا كانــت قــد حدثــت ،يف حــدود املعلومــات املتوافــرة لديــه مخالفــات
ألحــكام هــذا القانــون أو للنظــام األســايس للرشكــة خــال الســنة املاليــة بشــكل يؤثــر عــى
نشــاط الرشكــة أو وضعهــا املــايل ومــا إذا كانــت املخالفــات مــا تـزال قامئــة ،ومــا إذا كانــت
هنــاك غرامــات قــد وقعــت عــى الرشكــة بســبب تلــك املخالفــات.
 - 8بيــان مــا إذا كانــت هنــاك غرامــات قــد وقعــت عــى الرشكــة بســبب مخالفــات
ألحــكام هــذا القانــون أو للنظــام األســايس للرشكــة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة ومــا إذا
كانــت تلــك املخالفــات مــا ت ـزال قامئــة.
 - 9يف حالــة حســابات أيــة مجموعــة ،بيــان الوضــع املــايل عنــد نهايــة الســنة املاليــة
واألربــاح والخســائر للرشكــة القابضــة ورشكاتهــا التابعــة مبــا يف ذلــك البيانــات املدمجــة
ككل واملتعلقــة باألطــراف املعنيــة يف الرشكــة القابضــة.
المادة ()251
عزل مدقق حسابات الشركة

 - 1للرشكة مبوجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات.
 - 2يجــب عــى رئيــس مجلــس اإلدارة ،إخطــار الهيئــة بقـرار عــزل مدقق الحســابات وبأســباب
العــزل وذلــك خــال مــدة ال تجــاوز ( )7ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدور قـرار العزل.
المادة ()252
استقالة مدقق حسابات الشركة

 - 1ملدقــق حســابات الرشكــة أن يســتقيل مــن مهمتــه مبوجــب إشــعار مكتــوب يودعــه
لــدى الرشكــة والهيئــة ،ويُعتــر اإلشــعار إنهــاء ملهمتــه كمدقــق حســابات للرشكــة منــذ
تاريــخ إيــداع اإلشــعار أو يف تاريــخ الحــق وفق ـاً ملــا هــو محــدد يف اإلشــعار.
 - 2يلتــزم مدقــق الحســابات الــذي يســتقيل ألي ســبب بــأن يــودع لــدى الرشكــة والهيئــة
بيان ـاً بأســباب اســتقالته ويجــب عــى مجلــس إدارة الرشكــة دعــوة الجمعيــة العموميــة

لالنعقــاد خــال ( )10عــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم االســتقالة للنظر يف أســباب االســتقالة
وتعيــن مدقــق حســابات آخــر بديــل وتحديــد أتعابــه.
المادة ()253
مسؤولية مدقق حسابات الشركة

يكــون مدقــق الحســابات مســؤوالً قبــل الرشكــة عــن أعــال الرقابــة وعــن صحــة البيانــات
الــواردة يف تقريــره وعــن تعويــض الــرر الــذي يلحقهــا بســبب مــا يقــع منــه يف تنفيــذ
عملــه ،وإذا تعــدد مدققــو الحســابات كان كل منهــم مســؤوالً عــن خطئــه الــذي ترتــب
عليــه الــرر.
المادة ()254
دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

ال تســمع دعــوى املســؤولية ضــد مدقــق حســابات الرشكــة مبــي ســنة مــن تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العموميــة التــي تــي فيهــا تقريــر مدقــق الحســابات ،وإذا كان الفعــل املنســوب
إىل مدقــق الحســابات يكــون جرميــة جنائيــة ،فــا تســقط دعــوى املســؤولية إال بســقوط
الدعــوى العموميــة.

الباب الخامس

الشركات المساهمة الخاصة
المادة ()255
تعريف الشركة المساهمة الخاصة

 - 1رشكــة املســاهمة الخاصــة هــي الرشكــة التــي ال يقــل عــدد املســاهمني فيهــا عــن اثنــن
وال يزيــد عــى مائتــي مســاهم ويُقســم رأســالها إىل أســهم متســاوية القيمــة االســمية
ـاب عــام ،وذلــك عــن طريــق التوقيــع
أي منهــا يف اكتتـ ٍ
تدفــع قيمتهــا بالكامــل دون طــرح ٍّ
عــى عقــد تأســيس وااللتـزام بأحــكام هــذا القانــون فيــا يتعلــق بالتســجيل والتأســيس،
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وال يســأل املســاهم يف الرشكــة إال يف حــدود مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا.
 - 2يســتثنى مــن الحــد األعــى لعــدد املســاهمني املقــرر بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة مــا
يــأيت:
أ -الــركات املســاهمة الخاصــة القامئــة وقــت صــدور هــذا القانــون ،وال يجــوز لتلــك
الــركات زيــادة عــدد مســاهميها بعــد العمــل بأحــكام هــذا القانــون.
ب -انتقال ملكية املساهم بطريق اإلرث أو بحكم قضايئ بات.
 - 3اســتثناء مــن الحــد األدىن لعــدد املســاهمني املقــرر بالبنــد ( )1مــن هــذه املــادة ،يجــوز
لشــخص واحــد اعتبــاري تأســيس ومتلــك رشكــة مســاهمة خاصــة وال يســأل مالــك رأس
مــال الرشكــة عــن التزاماتهــا إال مبقــدار رأس املــال الــوارد بعقــد تأسيســها ويجــب أن يتبــع
اســم الرشكــة عبــارة «رشكــة الشــخص الواحــد مســاهمة خاصــة» ،وتــري عليــه أحــكام
رشكــة املســاهمة الخاصــة الــواردة يف هــذا القانــون فيــا ال يتعــارض مــع طبيعتهــا.
المادة ()256
رأس مال الشركة

 - 1ال يجــوز أن يقــل رأس مــال الرشكــة املصــدر عــن ( )5,000,000خمســة ماليــن درهــم،
ويجــب أن يكــون مدفوعــاً بالكامــل ،ويجــوز تعديــل هــذا الحــد بقــرار مــن مجلــس
الــوزراء بنــاء عــى اق ـراح مــن الوزيــر.
 - 2تســتثنى الــركات املســاهمة الخاصــة القامئــة واملقيــدة لــدى الــوزارة قبــل العمــل
بأحــكام هــذا القانــون مــن الحــد األدىن لــرأس مــال الرشكــة املذكــور يف البنــد ( )1مــن
هــذه املــادة.
المادة ()257
لجنة المؤسسين

 - 1يختــار املؤسســون لجنــة مــن بينهــم ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن اثنــن تتــوىل اتخــاذ
إج ـراءات تأســيس الرشكــة وتســجيلها لــدى الجهــات املختصــة وتكــون اللجنــة مســئولة
مســئولية كاملــة عــن صحــة ودقــة واكتــال كافــة املســتندات والدراســات والتقاريــر
املقدمــة إىل الجهــات املعنيــة فيــا يخــص عمليــة تأســيس وترخيــص وتســجيل وقيــد

الرشكــة ويف حــال رشكــة الشــخص الواحــد يقــوم املؤســس مقــام اللجنــة.
 - 2يجــوز للجنــة املؤسســن تفويــض أحــد أعضائهــا أو شــخص مــن الغــر يف متابعــة
وإنجــاز إجــراءات التأســيس لــدى الــوزارة والســلطة املختصــة وفــق الضوابــط التــي
تضعهــا الهيئــة يف هــذا الشــأن.
المادة ()258
تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

 - 1تقــوم لجنــة املؤسســن بتقديــم طلــب التأســيس إىل الســلطة املختصــة مشــفوعاً
بعقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والجــدوى االقتصاديــة للمــروع الــذي ســتقيمه
الرشكــة والجــدول الزمنــي املقــرح لتنفيــذه.
 - 2تقــوم الســلطة املختصــة بالنظــر يف طلــب التأســيس ،وإصــدار موافقتهــا املبدئيــة عــى
الطلــب أو الرفــض وإبــاغ لجنــة املؤسســن بــه خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب إليهــا يف حــال كــون الطلــب مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء املســتندات
أو البيانــات املطلوبــة ،ويُعتــر عــدم إصــدار الســلطة املختصــة ملوافقتهــا املبدئيــة خــال
هــذه املــدة مبثابــة رفــض لطلــب التأســيس.
 - 3للجنــة املؤسســن الطعــن يف قــرار الرفــض الصــادر عــن الســلطة املختصــة لــدى
املحكمــة املختصــة خــال ( )30ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ إخطارهــا بق ـرار الرفــض أو مــن
تاريــخ فــوات املــدة املحــددة يف البنــد ( )2مــن هــذه املــادة يف حــال عــدم صــدور القـرار.
المادة ()259
تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

 - 1يقــدم طلــب التأســيس إىل الــوزارة مشــفوعاً باملوافقــة املبدئيــة للســلطة املختصــة
وبعقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والجــدوى االقتصاديــة للمــروع الــذي
ســتقيمه الرشكــة والجــدول الزمنــي املقــرح لتنفيــذه وأيــة موافقــات مــن الجهــات
املختصــة واملتعلقــة بالطلــب وفقــاً للمتطلبــات املعمــول بهــا لــدى الــوزارة.
 - 2تقــوم الــوزارة بالنظــر يف طلــب التأســيس ،وتخطــر لجنــة املؤسســن مبالحظاتهــا عــى
طلــب التأســيس ومســتنداته خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو
109

108

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مــن تاريــخ تقديــم تقييــم الحصــص العينيــة إن وجــدت ،وعــى لجنــة املؤسســن اســتكامل
النقــص أو إج ـراء التعديــات التــي تراهــا الــوزارة رضوريــة الســتكامل طلــب التأســيس
خــال ( )10عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلخطــار ،وإال جــاز للــوزارة اعتبــار ذلــك تنــازالً
عــن طلــب التأســيس.
 - 3تقــوم الــوزارة بإرســال نســخة مــن الطلــب ومســتنداته إىل الســلطة املختصــة خــال
( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفائه للنظــر فيــه ثــم تجتمــع الــوزارة مــع الســلطة
املختصــة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إرســال نســخة مــن الطلــب إليهــا ،ويف
حــال وجــود أيــة مالحظــات للســلطة املختصــة تقــوم الــوزارة بإخطــار لجنــة املؤسســن
بهــا ويتــم اســتكامل النقــص أو إجـراء التعديــات التــي تراهــا الســلطة املختصة الســتكامل
طلــب التأســيس خــال ( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ إبــاغ لجنــة املؤسســن وإال جــاز
للــوزارة اعتبــار ذلــك تنــازالً عــن طلــب التأســيس.
 - 4تصدر السلطة املختصة قرارا ً مبنح الرتخيص بعد موافقة الوزارة.
المادة ()260
أمانة سجل األسهم

 - 1يكــون للــركات املســاهمة الخاصــة ســجل يــدون فيــه أســاء املســاهمني وعــدد
أســهم كل منهــم وأيــة ترصفــات تطــرأ عليهــا ،ويســلم هــذا الســجل ألمانــة ســجل األســهم.
 - 2تصــدر الهيئــة بالتنســيق مــع الــوزارة قــرارا ً بتنظيــم أعــال أمانــة ســجل أســهم
املســاهمني واإلرشاف والرقابــة عليهــا.
المادة ()261
شهادة تأسيس الشركة

 - 1تقــدم لجنــة التأســيس أو مــن ميثلهــا طلب ـاً إىل الــوزارة الســتصدار شــهادة بتأســيس
الرشكــة مرفق ـاً بــه مــا يــأيت.
أ -شهادة مرصفية تؤكد إيداع رأس مال الرشكة املصدر.
ب -عقد تأسيس الرشكة املوثق ونظامها األسايس.
ج -نسخة من قرار السلطة املختصة باملوافقة املبدئية عىل الرتخيص.

د -بيــان بأســاء أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وإق ـرار خطــي منهــم بــأن عضويتهــم ال
تتعــارض وأحــكام هــذا القانــون والق ـرارات الصــادرة مبوجبــه.
ه  -بيــان بأســاء أعضــاء لجنــة الرقابــة الرشعيــة الداخليــة واملراقــب الرشعــي إذا كانــت
الرشكــة تبــارش نشــاطها وفقـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية.
و -شهادة تفيد تسليم سجل املساهمني إىل أمانة سجل األسهم.
ز -أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
 - 2تقــوم الــوزارة يف حــال اســتكامل املســتندات املشــار إليهــا يف البنــد ( )1مــن هــذه
املــادة بإصــدار شــهادة بتأســيس الرشكــة وذلــك خــال ( )2يومــي عمــل مــن تاريــخ تقديــم
الطلــب مكتم ـاً.
 - 3يتــم نــر قيــد الرشكــة لــدى الــوزارة وفــق الضوابــط التــي يصدرهــا الوزيــر بهــذا
الشــأن عــى نفقــة الرشكــة.
المادة ()262
الرخصة التجارية للشركة

 - 1يجــب عــى مجلــس اإلدارة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار الــوزارة
شــهادة تأســيس الرشكــة اتخــاذ إجـراءات قيدهــا لــدى الســلطة املختصــة.
 - 2تقــوم الســلطة املختصــة بقيــد الرشكــة يف الســجل التجــاري وإصــدار رخصــة تجاريــة
لهــا خــال ( )3ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء املســتندات وســداد الرســوم.
المادة ()263
انتقال ملكية األسهم

 - 1تنتقــل ملكيــة األســهم بإثبــات التــرف لــدى أمانــة ســجل األســهم وال يجــوز االحتجاج
بالتــرف عــى الرشكــة أو الغــر إال مــن تاريــخ قيــده لــدى أمانة ســجل األســهم.
 - 2ال يجــوز للرشكــة املســاهمة الخاصــة قيــد أي تنــازل عــن أســهمها إال مــن خــال أمانــة
ســجل األسهم.
 - 3ألمانــة ســجل األســهم رفــض قيــد التنــازل عــن األســهم يف الحــاالت املنصــوص عليهــا
بالبنــد ( )2مــن املــادة ( )212مــن هــذا القانــون.
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المادة ()264
قيود نقل ملكية أسهم الشركة

 - 1ال يجــوز نقــل ملكيــة أســهم الرشكــة املســاهمة الخاصــة قبــل نــر امليزانيــة وحســاب
األربــاح والخســائر عــن ســنة ماليــة عــى األقــل تبــدأ مــن تاريــخ قيــد الرشكــة يف الســجل
التجــاري لــدى الســلطة املختصــة وتــري أحــكام هــذه املــادة يف حالــة زيــادة رأس املــال
قبــل انتهــاء فــرة الحظــر.
 - 2يجــوز خــال فــرة الحظــر رهــن هــذه األســهم أو نقــل ملكيتهــا بالبيــع مــن أحــد
املســاهمني إىل مســاهم آخــر ،أو مــن ورثــة أحــد املســاهمني يف حالــة وفاتــه إىل الغــر أو
مــن تفليســة املســاهم إىل الغــر أو مبوجــب حكــم قضــايئ نهــايئ.
 - 3يجــوز للوزيــر أن يصــدر قـرارا ً بزيــادة أو إنقــاص فــرة الحظــر املذكــورة يف البنــد ()1
مــن هــذه املــادة بحيــث ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــى ســنتني.
المادة ()265
سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

فيــا عــدا أحــكام االكتتــاب العــام تــري عــى رشكــة املســاهمة الخاصــة فيــا مل يــرد بــه
نــص خــاص جميــع األحــكام الــواردة يف هــذا القانــون يف شــأن رشكــة املســاهمة العامــة
وتحــل «الــوزارة» محــل «الهيئــة» يف كل موضــع وردت فيــه.

الشركات ذات التنظيم الخاص
الفصل األول
الشركات القابضة
المادة ()266
تعريف الشركة القابضة

 - 1الرشكــة القابضــة هــي رشكــة مســاهمة أو رشكــة ذات مســؤولية محــدودة تقــوم
بتأســيس رشكات تابعــة لهــا داخــل الدولــة وخارجهــا أو الســيطرة عــى رشكات قامئــة
وذلــك مــن خــال متلــك حصــص أو أســهم تخولهــا التحكــم بــإدارة الرشكــة والتأثــر يف
قراراتهــا.
 - 2يجــب أن يكــون اســم الرشكــة متبوعـاً بعبــارة «رشكــة قابضــة» يف جميــع أوراق الرشكــة
وإعالناتهــا والوثائــق األخــرى الصــادرة عنها.
المادة ()267
أغراض الشركة القابضة

 - 1تقترص أغراض الرشكة القابضة عىل ما يأيت:
أ -متلك أسهم أو حصص يف الرشكات املساهمة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة.
ب -تقديم القروض والكفاالت والتمويل للرشكات التابعة لها.
ج -متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملبارشة نشاطها.
د -إدارة الرشكات التابعة لها.
هـــ -متلــك حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن ب ـراءات اخ ـراع أو عالمــات تجاريــة أو رســوم
ومنــاذج صناعيــة أو حقــوق امتيــاز وتأجريهــا للــركات التابعــة لهــا أو لــركات أخــرى.
 - 2ال يجوز للرشكات القابضة أن متارس أنشطتها إال من خالل رشكاتها التابعة.
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المادة ()268
احتفاظ الشركات التابعة بالسجالت المحاسبية

المادة ()270
السنة المالية للشركة القابضة

يجــب عــى الرشكــة القابضــة اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لضــان قيــام الــركات التابعــة
باالحتفــاظ بالســجالت املحاســبية الالزمــة لتمكــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مجلــس
املديريــن للرشكــة القابضــة مــن التأكــد مــن أن القوائــم املاليــة وحســاب األرباح والخســائر
قــد تــم وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.

عــى الرشكــة القابضــة أن تعــد يف نهايــة كل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات األربــاح
والخســائر والتدفقــات النقديــة لهــا ولجميــع الــركات التابعــة لهــا وأن تعرضهــا عــى
الجمعيــة العموميــة مــع اإليضاحــات والبيانــات املتعلقــة بهــا وفق ـاً ملــا تتطلبــه معايــر
وأصــول املحاســبة والتدقيــق الدوليــة املعتمــدة.

المادة ()269
الشركة التابعة

الفصل الثاني

 - 1تعترب الرشكة تابعة لرشكة قابضة يف أي من الحاالت اآلتية:
أ -إذا كانــت الرشكــة القابضــة متلــك حصص ـاً حاكمــة ومســيطرة يف رأس مالهــا وتســيطر
عــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا.
ب -إذا كانت الرشكة تتبع رشكة تابعة.
 - 2ال يجــوز لرشكــة تابعــة أن تكــون مســاهامً يف الرشكــة القابضــة لهــا ،ويقــع باطـاً كل
تخصيــص أو تحويــل أليــة أســهم يف الرشكــة القابضــة إلحــدى رشكاتهــا التابعــة.
 - 3إذا أصبحــت الرشكــة التــي متلــك أســهامً أو حصصــاً يف رشكــة قابضــة رشكــة تابعــة
لألخــرة فــإن هــذه الرشكــة تســتمر مســاهامً يف الرشكــة القابضــة مــع مراعــاة مــا يــأيت:
أ -حرمــان الرشكــة التابعــة مــن التصويــت يف اجتامعــات مجلــس إدارة الرشكــة القابضــة أو
يف اجتامعــات جمعياتهــا العموميــة.
ب -الت ـزام الرشكــة التابعــة بالتــرف يف أســهمها يف الرشكــة القابضــة خــال ( )12اثنــي
عــر شــهرا ً مــن تاريــخ متلــك الرشكــة القابضــة للرشكــة التابعــة.

صناديق االستثمار
المادة ()271
تأسيس صناديق االستثمار

 - 1تؤســس صناديــق االســتثامر وفق ـاً للــروط والضوابــط التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن
الهيئــة بهــذا الشــأن.
 - 2يســتثنى مــن البنــد ( )1مــن هــذه املــادة تراخيــص صناديــق االســتثامر الصــادرة مــن
املــرف املركــزي قبــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون.
المادة ()272
الشخصية االعتبارية للصندوق

يكــون لصنــدوق االســتثامر الشــخصية االعتباريــة والشــكل القانــوين الخــاص بــه والذمــة
املاليــة املســتقلة.
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تحول الشركات واندماجها واالستحواذ عليها
الفصل األول
تحول الشركات
المادة ()273
مبدأ تحول الشركات

يجــوز أليــة رشكــة أن تتحــول مــن شــكل إىل آخــر مــع بقــاء شــخصيتها االعتباريــة وفق ـاً
ألحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنظمــة لتحــول الــركات التــي تصدرهــا
الــوزارة أو الهيئــة كل فيــا يخصــه يف هــذا الشــأن بالتنســيق مــع الســلطة املختصــة.
المادة ()274
تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

 - 1مــع مراعــاة املــادة ( )292مــن هــذا القانــون ،يجــوز تحــول الرشكــة املســاهمة العامــة
إىل شــكل املســاهمة الخاصــة إذا توافــرت الــروط التاليــة:
أ -موافقــة اللجنــة املشــركة املشــكلة بقــرار مــن الوزيــر مــن كل مــن وزارة االقتصــاد
وهيئــة األوراق املاليــة والســلع والســلطة املختصــة للنظــر يف طلــب التحــول إىل شــكل
املســاهمة الخاصــة.
ب -انقضــاء ( )5ســنوات ماليــة مدققــة مــن تاريــخ القيــد بالســجل التجــاري كرشكــة
مســاهمة عامــة ،وال يجــوز للرشكــة يف حــال تحولهــا إىل شــكل املســاهمة الخاصــة التقــدم
بطلــب لتحولهــا إىل مســاهمة عامــة مــرة أخــرى إال بعــد انقضــاء ( )5ســنوات ماليــة
مدققــة مــن تاريــخ القيــد بالســجل التجــاري كرشكــة مســاهمة خاصــة.
ج -صــدور قـرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة باملوافقــة عــى التحــول بأغلبيــة األســهم
املالكــة لنســبة ( )90%مــن رأســال الرشكــة.

 - 2فيــا عــدا الرشكــة املســاهمة العامــة ،يجــوز للرشكــة التحــول إىل رشكــة تضامــن أو
توصيــة بســيطة أو رشكــة ذات مســئولية محــدودة أو رشكــة مســاهمة خاصــة إذا توافــرت
الــروط التاليــة :
أ -صدور قرار طبقاً للرشوط املقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة.
ب -انقضــاء مــدة ال تقــل عــن ســنتني ماليتــن مدققتــن للرشكــة مــن تاريــخ قيدهــا
بالســجل التجــاري.
ج -موافقة الرشكاء باإلجامع يف حال التحول إىل رشكة تضامن.
د -إمتام إجراءات التأسيس والتسجيل املقررة للشكل املُراد تحول الرشكة إليه.
المادة ()275
التحول إلى شركة مساهمة عامة

مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )273مــن هــذا القانــون ،يشــرط لتحــول الرشكــة إىل رشكــة
مســاهمة عامــة مــا يــأيت :
 - 1أن تكــون قيمــة الحصــص أو األســهم املصــدرة قــد دفعــت بالكامــل أو أن تكــون
حصــص الــركاء قــد تــم الوفــاء بهــا بالكامــل.
 - 2أن تنقيض مدة ال تقل عن سنتني ماليتني للرشكة.
 - 3أن تكــون الرشكــة قــد حققــت أرباحــا تشــغيلية صافيــة قابلــة للتوزيع عىل املســاهمني
أو الــركاء مــن خــال النشــاط الــذي أنشــئت مــن أجلــه ال يقــل متوســطها عــن ()% 10
مــن رأس املــال وذلــك خــال الســنتني املاليتــن الســابقتني للموافقــة عــى طلــب التحــول.
 - 4أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الرشكة إىل رشكة مساهمة عامة.
 - 5االلتزام بالرشوط األخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة ()276
مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

 - 1يجــوز تحــول أيــة رشكــة إىل رشكــة مســاهمة عامــة ،بطلــب يقــدم وفــق النمــوذج
الــذي ت ُعــده الهيئــة لهــذا الغــرض ويوقــع عليــه املفــوض بالتوقيــع عــن الرشكــة.
 - 2يجب أن يرفق بالطلب املستندات اآلتية:
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أ -عقد التأسيس والنظام األسايس املع ّدل للرشكة.
ب -ق ـرار الجمعيــة العموميــة للرشكــة املعنيــة أو ممــن يقــوم مقامهــا باألغلبيــة املقــررة
لتعديــل عقــد تأسيســها أو نظامهــا األســايس يتضمــن املصادقــة عــى أيــة زيــادة الزمــة يف
رأس املــال وبتحــول الرشكــة إىل رشكــة مســاهمة عامــة ،ويجــب أن يتضمــن قـرار الــركاء
أو املســاهمني بالتحــول أيــة تغيـرات يف عقــد التأســيس أو النظــام األســايس للرشكــة وفقـاً
ملــا تقتضيــه الظــروف مبــا يف ذلــك تغيــر اســم الرشكــة.
ج -موافقة الوزارة والسلطة املختصة عىل تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة عامة.
د -ميزانيــة عموميــة للرشكــة ُمعــدة عــن تاريــخ ال يجــاوز ســتة أشــهر ســابقة عــى تاريــخ
طلــب تحــول الرشكــة ،باإلضافــة إىل نســخة عــن تقريــر خــا ٍل مــن التحفظــات مــن مدققــي
حســابات الرشكــة بشــأن تلــك امليزانية.
هـــ -بيــان مكتــوب مــن مدققــي حســابات الرشكــة يُقــرون فيــه بــأن قيمــة صــايف أصــول
الرشكــة يف تاريــخ إعــداد امليزانيــة العموميــة ال يقل عــن رأس مالهــا املطلــوب واحتياطياتها
غــر املوزعة.
و -تقييم الحصص العينية للرشكة امل ُعد وفقاً ألحكام املادة ( )118من هذا القانون.
ز -إقـرار مــن قبــل أحــد املديريــن أو مجلــس اإلدارة حســب الحــال يؤكــد تحقــق كلٍ مــن
الرشطــن اآلتيــن:
 صــدور ق ـرار الجمعيــة العموميــة أو ممــن يقــوم مقامهــا باملوافقــة عــى التحــولواســتيفاء جميــع املتطلبــات األخــرى لهــذا القانــون.
 عــدم وجــود أي تغيــر جوهــري يف الوضــع املــايل للرشكــة خــال الفــرة الزمنيــةالواقعــة بــن تاريــخ امليزانيــة العموميــة املعنيــة وتاريــخ طلــب التحــول.
ح -أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.
المادة ()277
إعالن قرار التحول

 - 1يجــب عــى الرشكــة اإلعــان عــن قـرار التحــول يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران
يف الدولــة تكــون إحداهــا باللغــة العربيــة خــال ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ
صــدور ق ـرار التحــول وكذلــك إخطــار املســاهمني أو الــركاء والدائنــن بكتــب مســجلة.

 2يجــب أن يتضمــن اإلعــان وإخطــار املســاهمني أو الــركاء والدائنــن الــوارد يف البنــد( )1مــن هــذه املــادة النــص عــى حــق أي مــن دائنــي الرشكــة وحملــة ســندات القــرض أو
الصكــوك ولــكل ذي مصلحــة مــن املســاهمني أو الــركاء يف االعـراض عــى التحــول لــدى
مقــر الرشكــة الرئيــس.
المادة ()278
االعتراض على قرار التحول

 - 1يجــوز للرشيــك أو املســاهم الــذي اعــرض عــى قـرار التحــول االنســحاب مــن الرشكــة
واســرداد قيمــة حصتــه أو أســهمه وذلــك بطلــب يقــدم إىل الرشكــة كتابــة خــال ()15
خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ إمتــام نــر قـرار التحــول ويتــم الوفــاء بقيمــة الحصــص أو
األســهم بحســب قيمتهــا الســوقية أو الدفرتيــة يف تاريــخ التحــول أيهــا أكــر.
 - 2يجــوز للمســاهمني أو الــركاء ولدائنــي الرشكــة وحملــة ســندات القــرض أو الصكــوك
ولــكل ذي مصلحــة االعـراض لــدى الرشكــة خــال ( )30ثالثــن يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار
بق ـرار التحــول ،وتســليم الــوزارة أو الهيئــة والســلطة املختصــة حســب األحــوال نســخة
مــن االع ـراض عــى أن يبــن املعــرض موضــوع اعرتاضــه واألســباب التــي يســتند إليهــا
واألرضار التــي يدعــي أن التحــول قــد ألحقهــا بــه عــى وجــه التحديــد.
 - 3إذا مل تتمكــن الرشكــة مــن تســوية االعرتاضــات ألي ســبب مــن األســباب خــال مــدة
أقصاهــا ( )30ثالثــون يومــاً مــن تاريــخ تســليم الــوزارة أو الهيئــة والســلطة املختصــة
حســب األحــوال نســخة االع ـراض جــاز للمعــرض اللجــوء إىل املحكمــة املختصــة.
 - 4يظــل قـرار التحــول موقوفـاً مــا مل يتنــازل املعــرض عــن معارضتــه أو تقــي املحكمــة
برفضهــا بحكــم بــات أو تقــوم الرشكــة بوفــاء الديــن إذا كان حــاالً أو بتقديــم ضامنــات
كافيــة للوفــاء بــه إذا كان آجـاً.
 - 5إذا مل يتــم االعـراض عــى قـرار التحــول خــال امليعــاد املنصــوص عليــه بالبنــد ( )2مــن
هــذه املــادة ،اعتــر ذلــك موافقــة ضمنيــة عــى التحول.
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المادة ()279
بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها

 - 1مــع مراعــاة حكــم املــادة ( )2/117مــن هــذا القانــون يجــوز للرشكــة الراغبــة يف
التحــول إىل رشكــة مســاهمة عامــة أن تبيــع عــن طريــق االكتتــاب العــام نســبة ال تزيــد
عــن ( )% 30مــن رأس مالهــا بعــد التقييــم وفقــا ألحــكام املــادة ( )118مــن هــذا القانــون.
 - 2يصــدر رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ق ـرارا ً ينظــم رشوط وإج ـراءات بيــع نســبة مــن
أســهم الرشكــة عنــد تحولهــا.
المادة ()280
اإلخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )274مــن هــذا القانــون ،تقــدم الرشكــة نســخة مــن الق ـرار
الصــادر بالتحــول إىل الــوزارة أو الهيئــة والســلطة املختصــة بحســب األحــوال ويرفــق بــه
مــا يــأيت:
 - 1بيــان بأصــول وحقــوق الرشكــة والتزاماتهــا والقيمــة التقديريــة لهــذه األصــول والحقوق
وااللتزامات.
 - 2بيان بتسوية االعرتاض أو انتهاء مدته.
المادة ()281
النتائج المترتبة على تحول الشركة

 - 1يكــون لــكل رشيــك أو مســاهم يف حــال التحــول عــدد مــن الحصــص أو األســهم
يف الرشكــة التــي تــم التحــول إليهــا يعــادل قيمــة الحصــص أو األســهم التــي كانــت لــه
فيهــا قبــل التحــول ،وإذا كانــت قيمــة حصــة الرشيــك أو أســهمه أقــل مــن الحــد األدىن
املقــرر للقيمــة االســمية للحصــة أو األســهم وجــب تكملتهــا نقــدا ً ،وإال يعتــر منســحباً مــن
الرشكــة ويتــم الوفــاء بقيمــة حصتــه أو أســهمه حســب قيمتهــا الســوقية أو الدفرتيــة يف
تاريــخ التحــول أيهــا أكــر.
 - 2تحتفــظ الرشكــة بعــد تحولهــا وإعــادة قيدهــا بالشــكل القانــوين الجديــد بشــخصيتها
املعنويــة وبحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة عــى التحــول ،وال يرتتــب عــى التحــول ب ـراءة

ذمــة الــركاء املتضامنــن مــن التزامــات الرشكــة الســابقة عــى التحــول إال إذا وافــق
الدائنــون كتابــة عــى ذلــك.
المادة ()282
التأشير بتحول الشركة

 - 1يجــب تعديــل البيانــات لــدى املســجل بعــد موافقــة الــوزارة أو الهيئــة والســلطة
املختصــة بحســب األحــوال عــى قــرار التحــول.
 - 2تلتــزم الســلطة املختصــة بقيــد الرشكــة يف الســجل التجــاري وبإصــدار رخصــة تجاريــة
للشــكل الــذي تحولــت إليــه الرشكــة ويعتــر التحــول نافــذا ً مــن تاريــخ إصــدار الرخصــة
التجاريــة.

الفصل الثاني
االندماج
المادة ()283
االندماج

 - 1اســتثناء مــن أحــكام املــواد ( )199 ،198 ،197يجــوز للرشكــة مبوجــب ق ـرار خــاص
يصــدر مــن الجمعيــة العموميــة ومــا يف حكمهــا ولــو كانــت يف دور التصفيــة أن تندمــج يف
رشكــة أخــرى عــن طريــق قيــام الــركات املندمجــة بإبـرام عقــد فيــا بينهــا بهــذا الشــأن.
 - 2مــع مراعــاة القواعــد املعمــول بهــا لــدى املــرف املركــزي يف حــال اندمــاج الــركات
املرخصــة مــن قبلــه ،يصــدر الوزيــر الق ـرار املنظــم لطــرق ورشوط وإج ـراءات االندمــاج
بالنســبة لجميــع الــركات عــدا الــركات املســاهمة العامــة ،فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة
القـرار الخــاص بهــا.
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المادة ()284
عقد االندماج

يحدد عقد االندماج رشوطه وطريقته ويبني عىل األخص املسائل اآلتية:
 - 1عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة الدامجة أو الرشكة الجديدة بعد االندماج.
 - 2اســم وعنــوان كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو املديــر املقــرح للرشكــة الدامجة
أو الرشكــة الجديدة.
 - 3طريقــة تحويــل حصــص أو أســهم الــركات املندمجــة إىل حصــص أو أســهم يف الرشكــة
الدامجــة أو الرشكــة الجديــدة.
المادة ()285
عرض عقد االندماج على الجمعية العمومية

 - 1يجــب عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مديــري كل رشكــة دامجــة ومندمجــة تقديــم
مــروع عقــد االندمــاج للجمعيــة العموميــة أو مــن يقــوم مقامهــا للموافقــة عليــه
باألغلبيــة املقــررة لتعديــل عقــد تأســيس الرشكــة.
 - 2يُشرتط يف دعوة الجمعية العمومية للنظر يف االندماج ما يأيت:
أ -أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد االندماج.
ب -أن يبــن العقــد بجــاء حــق أي مســاهم أو أكــر ميلكــون مــا ال يقــل عــن ()% 20
مــن رأس مــال الرشكــة عارضــوا االندمــاج ،يف الطعــن عليــه لــدى املحكمــة املختصــة خــال
( )30ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العموميــة أو مــن يقــوم مقامهــا عــى
عقــد االندمــاج.
المادة ()286
اندماج الشركات القابضة والتابعة

 - 1يجــوز لرشكــة قابضــة االندمــاج مــع رشكــة أو أكــر مــن رشكاتهــا اململوكــة لهــا كلي ـاً
كرشكــة واحــدة دون االلتـزام بإبـرام عقــد اندمــاج ،ويتــم االندمــاج مبوجــب قـرار خــاص
لهــذه الــركات باألغلبيــة املقــررة لتعديــل عقــد تأســيس كلٍ منهــا.
 - 2يجــوز لرشكتــن أو أكــر مملوكتــن بالكامــل إلحــدى الــركات القابضــة االندمــاج

كرشكــة واحــدة دون االلتــزام بإبــرام عقــد اندمــاج.
 - 3يف حــاالت االندمــاج التــي تكــون الرشكــة املندمجــة رشكــة قابضــة تــري أحــكام
االندمــاج الــواردة يف هــذا القانــون والقـرارات الصــادرة تنفيــذا ً لــه عــى رشكاتهــا التابعــة
اململوكــة بالكامــل لهــا.
المادة ()287
استرداد قيمة الحصص

 - 1فيــا عــدا رشكات املســاهمة للــركاء الذيــن اعرتضــوا عــى ق ـرار االندمــاج طلــب
االنســحاب مــن الرشكــة واســرداد قيمــة حصصهــم وذلــك بتقديــم طلــب كتــايب إىل الرشكــة
خــال ( )15خمســة عــر يــوم عمــل مــن تاريــخ صــدور قـرار االندمــاج.
 - 2يتــم تقديــر قيمــة الحصــص محــل االنســحاب باالتفــاق ،ويف حالــة االختــاف عــى
هــذا التقديــر ،يتعــن عــرض األمــر عــى لجنــة تشــكلها الســلطة املختصــة لهــذا الغــرض
بالنســبة لجميــع الــركات وذلــك قبــل اللجــوء إىل القضــاء.
 - 3يجــب أن تــؤدى القيمــة غــر املتنــازع عليهــا للحصص موضــوع االنســحاب إىل أصحابها
قبــل إمتــام إج ـراءات االندمــاج وذلــك قبــل االلتجــاء إىل اللجنــة املشــار إليهــا يف البنــد
الســابق بشــأن القيمــة املتنــازع عليهــا.
المادة ()288
إعالن الدائنين بقرار االندماج

يجــب عــى كل رشكــة دامجــة أو مندمجــة إخطــار دائنيهــا خــال ( )10عــرة أيــام عمــل
مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العموميــة عــى االندمــاج ،ويشــرط يف هــذا اإلخطــار مــا
يــأيت:
 - 1أن يبني أن نية الرشكة هي االندماج مع رشكة واحدة محددة أو أكرث.
 - 2أن يُرسل كتاب ًة إىل كل دائن للرشكة بإخطاره باالندماج.
 - 3أن ينــر يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران يف الدولــة تكــون إحداهــا باللغــة
العربيــة.
 - 4أن ينــص عــى حــق أي مــن دائنــي الرشكــة أو الــركات (الدامجــة واملندمجــة) وحملــة
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ســندات القــرض أو الصكــوك ولــكل ذي مصلحــة يف االع ـراض عــى االندمــاج لــدى مقــر
الرشكــة الرئيــي ،وتســليم الــوزارة أو الهيئــة حســب األحــوال نســخة االعـراض رشيطــة أن
يتــم ذلــك خــال ( )30ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ اإلخطــار.
المادة ()289
االعتراض على االندماج

المادة ()291
النتائج المترتبة على االندماج

يــؤدي االندمــاج إىل انقضــاء الشــخصية االعتباريــة للرشكــة أو الــركات املندمجــة وحلــول
الرشكــة الدامجــة أو الرشكــة الجديــدة محلهــا أو محلهــم يف جميــع الحقــوق وااللتزامــات،
وتكــون الرشكــة الدامجــة خلفـاً قانونيـاً للرشكــة أو الــركات املندمجــة.

الفصل الثالث

 - 1للدائــن الــذي أخطــر الرشكــة باعرتاضــه وفق ـاً ألحــكام البنــد ( )4مــن املــادة ()288
مــن هــذا القانــون ومل يتــم الوفــاء مبطالبتــه أو تســويتها مــن جانــب الرشكــة خــال ()30
ثالثــن يوم ـاً مــن تاريــخ اإلخطــار أن يتقــدم إىل املحكمــة املختصــة ،للحصــول عــى أمــر
بوقــف االندمــاج.
 - 2إذا ثبــت للمحكمــة عنــد التقــدم إليهــا بطلــب وقــف االندمــاج ،أن االندمــاج ســيؤدي
إىل تعريــض مصالــح مقــدم الطلــب ألرضار بغــر وجــه حــق ،جــاز لهــا أن تصــدر أم ـرا ً
بوقــف االندمــاج وذلــك مــع التقيــد بأيــة رشوط أخــرى تراهــا مالمئــة.
 - 3يظــل االندمــاج موقوف ـاً مــا مل يتنــازل املعــرض عــن معارضتــه أو تقــي املحكمــة
برفضهــا بحكــم بــات أو تقــوم الرشكــة بوفــاء الديــن إذا كان حــاالً أو بتقديــم ضامنــات
كافيــة للوفــاء بــه إذا كان آج ـاً.
 - 4إذا مل يتــم االعـراض عــى اندمــاج الرشكــة خــال امليعــاد املنصــوص عليــه بالبنــد ()4
مــن املــادة ( )288مــن هــذا القانــون ،اعتــر ذلــك موافقــة ضمنيــة عــى قـرار االندمــاج.

يجــب عــى كل شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص املرتبطــة أو األط ـراف ذات العالقــة
يرغــب أو يرغبــوا يف رشاء أو القيــام بــأي تــرف يــؤدي إىل االســتحواذ عــى أســهم أو أوراق
ماليــة قابلــة للتحــول ألســهم يف رأس مــال إحــدى الــركات املســاهمة العامــة املؤسســة
بالدولــة التــي طرحــت أســهمها يف اكتتــاب عــام أو مدرجــة بإحــدى األســواق املاليــة
بالدولــة أن يلتــزم باألحــكام والقــرارات املنظمــة لقواعــد ورشوط وإجــراءات عمليــات
االســتحواذ الصــادرة عــن الهيئــة.

المادة ()290
الموافقة على االندماج

المادة ()293
مخالفة قواعد وإجراءات االستحواذ

 - 1يجــب تعديــل البيانــات لــدى املســجل بعــد موافقــة الــوزارة أو الهيئــة بحســب
األحــوال عــى قــرار االندمــاج.
 - 2يجــب عــى الســلطة املختصــة التأشــر بانقضــاء الرشكــة املندمجــة وإخطــار الــوزارة أو
الهيئــة بذلــك حســب األحــوال.

االستحواذ
المادة ()292
عملية االستحواذ

مــع عــدم اإلخــال بحــق األط ـراف املتــررة يف اللجــوء إىل القضــاء ،إذا ثبــت قيــام أي
شــخص مبخالفــة أحــكام املــادة ( )292مــن هــذا القانــون أو القـرار الصــادر مــن الهيئــة يف
هــذا الشــأن ،جــاز للهيئــة اتخــاذ أحــد القراريــن اآلتيــن:
 - 1إلغاء الرشاء أو الترصف الذي نتج عنه عملية أو عمليات االستحواذ.
ويعاقــب املخالــف بغرامــة ماليــة ال تقــل عــن ( )% 20وال تزيــد عــى ( )% 100مــن قيمــة
عمليــة االســتحواذ ،وتطبــق املادة ( )339بشــأن تنظيــم التصالح.
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 - 2حرمــان املخالــف مــن الرتشــيح أو املشــاركة يف عضويــة مجلــس إدارة الرشكة املســتحوذ
عــى أســهمها وحرمانــه مــن التصويــت يف اجتامعــات الجمعيــة العموميــة وذلــك يف حدود
القــدر الــذي متــت بــه املخالفة.

 - 5إجــاع الــركاء عــى إنهــاء مدتهــا مــا مل ينــص عقــد الرشكــة عــى االكتفــاء بأغلبيــة
معينــة.
 - 6صدور حكم قضايئ بحل الرشكة.

المادة ()294
نشر قرار االستحواذ

المادة ()296
حل شركة التضامن والتوصية البسيطة

ينــر قـرار االســتحواذ يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدران بالدولــة تكــون إحداهــا
باللغــة العربيــة عــى نفقــة الرشكــة املســتحوذة.

الباب الثامن

انقضاء عقد الشركة
الفصل األول
أسباب انقضاء الشركات
المادة ()295
األسباب العامة النقضاء الشركات

مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الخاصــة بانقضــاء كل رشكــة ،تنحــل الرشكــة ألحــد األســباب
اآلتيــة:
 - 1انتهــاء املــدة املحــددة يف العقــد أو النظــام األســايس مــا مل تجــدد املــدة طبقـاً للقواعــد
الــواردة بعقــد الرشكــة أو نظامهــا األســايس.
 - 2انتهاء الغرض الذي أسست الرشكة من أجله.
 - 3هــاك جميــع أمــوال الرشكــة أو معظمهــا بحيــث يتعــذر اســتثامر الباقــي اســتثامرا ً
مجدي ـاً.
 - 4االندماج وفقاً ألحكام هذا القانون.

مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الغــر ومراعــاة ألحــكام هــذا القانــون والعقــود املربمــة بــن
الــركاء تُحــل رشكــة التضامــن والتوصيــة البســيطة بأحــد األســباب اآلتيــة:
 - 1وفــاة أو إفــاس أو إعســار أي مــن الــركاء فيهــا أو فقدانــه لألهليــة القانونيــة مــا مل
يتفــق يف عقــد الرشكــة عــى غــر ذلــك ،ويجــوز النــص يف عقــد الرشكــة عــى اســتمرارها
مــع ورثــة مــن يتــوىف مــن الــركاء ولــو كان الورثــة أو بعضهــم ق ُّصا ً ،فــإذا كان املتــوىف
رشيــكاً متضامن ـاً والــوارث قــارصا ً اعتــر القــارص رشيــكاً موصي ـاً بقــدر نصيبــه يف حصــة
مورثــه ،ويف هــذه الحالــة ال يشــرط الســتمرار الرشكــة صــدور أمــر مــن املحكمــة بإبقــاء
مــال القــارص يف الرشكــة.
 - 2انسحاب الرشيك املتضامن الوحيد برشكة التوصية البسيطة.
 - 3انقضــاء ســتة أشــهر عــى رشكــة التضامــن برشيــك واحــد وعــدم قيــام الرشكــة بتصحيح
وضعهــا القانــوين خــال تلــك املدة.
المادة ()297
استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة باالتفاق

 - 1إذا مل يــرد بعقــد رشكــة التضامــن أو التوصيــة البســيطة نــص عــى اســتمرارها بالنســبة
للــركاء الباقــن يف حالــة انســحاب أحــد الــركاء أو وفاتــه أو صــدور حكــم بالحجــر
عليــه أو بإشــهار إفالســه أو بإعســاره جــاز للــركاء خــال ســتني يومـاً مــن وقــوع أي مــن
الحــاالت املشــار إليهــا أن يقــرروا باإلجــاع اســتمرار الرشكــة فيــا بينهــم ويجــب عليهــم
قيــد هــذا االتفــاق لــدى الســلطة املختصــة خــال مهلــة الســتني يوم ـاً املذكــورة أعــاه.
 - 2إذا اســتمرت الرشكــة مــع الــركاء الباقــن يقــدر نصيــب الرشيــك الــذي خــرج مــن
الرشكــة وفق ـاً آلخــر جــرد مــا مل ينــص عقــد الرشكــة عــى طريقــة أخــرى للتقديــر ،وال
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يكــون لهــذا الرشيــك أو لورثتــه نصيــب فيــا يســتجد مــن حقــوق الرشكــة إال بقــدر مــا
تكــون تلــك الحقــوق ناتجــة عــن عمليــات ســابقة عــى خروجــه مــن الرشكــة.
المادة ()298
صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

 - 1يجــوز للمحكمــة أن تقــي بحــل أيــة رشكــة مــن رشكات التضامــن أو التوصيــة
البســيطة بنــا ًء عــى طلــب أحــد الــركاء إذا تبــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك
كــا يجــوز للمحكمــة أن تقــي بحــل الرشكــة بنــاء عــى طلــب أحــد الــركاء لعــدم وفــاء
رشيــك مبــا تعهــد بــه.
 - 2إذا كانــت األســباب التــي تســوغ الحــل ناتجــة عــن ترصفــات أحــد الــركاء جــاز
للمحكمــة أن تقــي بإخراجــه مــن الرشكــة ويف هــذه الحالــة تســتمر الرشكــة قامئــة بــن
الــركاء اآلخريــن وتخــرج نصيــب الرشيــك بعــد تقديــره وفقـاً آلخــر جــرد أو بأيــة طريقــة
تــرى املحكمــة اتباعهــا.
 - 3كل رشط يقــي بحرمــان الرشيــك مــن اســتعامل حــق حــل الرشكــة قضــا ًء يعتــر كأن
مل يكــن.
المادة ()299
حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

 - 1تنحــل رشكــة الشــخص الواحــد بوفــاة الشــخص الطبيعــي أو بانقضــاء الشــخص
االعتبــاري املؤســس لهــا ،ومــع ذلــك ال تنقــي الرشكــة بوفــاة الشــخص الطبيعــي يف رشكــة
الشــخص الواحــد إذا رغــب الورثــة يف اســتمرارها مــع توفيــق وضعهــا وفقــا ألحــكام هــذا
القانــون ويجــب عليهــم اختيــار مــن يتــوىل إدارة الرشكــة نيابــة عنهــم ،وذلــك خــال ســتة
أشــهر عــى األكــر مــن تاريــخ الوفــاة.
 - 2إذا قــام مالــك رشكــة الشــخص الواحــد بســوء نيــة بتصفيتهــا أو وقــف نشــاطها قبــل
انتهــاء مدتهــا أو قبــل تحقيــق الغــرض الــوارد بعقــد تأسيســها كان مســؤوالً عــن التزاماتهــا
يف أموالــه الخاصــة.

المادة ()300
وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ال تــؤدي وفــاة أحــد الــركاء يف الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة أو انســحابه مــن الرشكة
ـص
بصــدور حكــم بالحجــر عليــه أو بإشــهار إفالســه أو بإعســاره إىل حلهــا إال إذا ُوجــد نـ ٌ
يقــي بذلــك يف عقــد تأسيســها ،وتنتقــل حصــة كل رشيــك إىل ورثتــه ،ويكــون حكــم
املــوىص لــه حكــم الــوارث.
المادة ()301
خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 - 1إذا بلغــت خســائر الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة نصــف رأس املــال وجــب عــى
املديريــن أن يعرضــوا عــى الجمعيــة العموميــة للــركاء أمــر حــل الرشكــة ويشــرط
لصــدور ق ـرار الحــل توفــر األغلبيــة الالزمــة لتعديــل عقــد الرشكــة.
 - 2إذا بلغــت الخســارة ثالثــة أربــاع رأس املــال ،جــاز أن يطلــب الحــل الــركاء الحائــزون
لربــع رأس املــال.
المادة ()302
خسائر الشركة المساهمة

 - 1إذا بلغــت خســائر رشكــة املســاهمة نصــف رأس مالهــا املصــدر وجــب عــى مجلــس
اإلدارة خــال ( )30ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ اإلفصــاح للــوزارة أو للهيئــة  -كل حســب
اختصاصــه  -عــن القوائــم املاليــة الدوريــة أو الســنوية دعــوة الجمعيــة العموميــة التخــاذ
قـرار خــاص بحــل الرشكــة قبــل األجــل املحــدد لهــا أو اســتمرارها يف مبــارشة نشــاطها.
 - 2إذا مل يقــم مجلــس اإلدارة بالدعــوة الجتــاع الجمعيــة العموميــة أو تعــذر عــى هــذه
الجمعيــة إصــدار ق ـرار يف املوضــوع جــاز لــكل ذي مصلحــة رفــع دعــوى أمــام املحكمــة
املختصــة بطلــب حــل الرشكــة.
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المادة ()303
شطب الشركة

 - 1مــع عــدم اإلخــال بالحــاالت الــواردة يف هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر ،إذا ثبــت
للــوزارة أو للهيئــة أو الســلطة املختصــة  -كل حســب اختصاصــه  -توقــف الرشكــة عــن
مزاولــة أعاملهــا أو أنهــا متــارس أعاملهــا باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون والقــرارات
املنفــذة لــه ،فإنــه يجــوز للــوزارة أو للهيئــة أو للســلطة املختصــة  -كل حســب اختصاصــه
 إنــذار الرشكــة بأنــه ســيتم شــطبها مــن الســجل خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــارمــا مل تقــدم مــررا ً مقبــوالً لعــدم الشــطب.
 - 2إذا تســلمت الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة املختصــة  -كل حســب اختصاصــه  -بعــد
انتهــاء مــدة الثالثــة أشــهر املشــار إليهــا يف البنــد ( )1مــن هــذه املــادة تأكيــدا ً بــأن الرشكــة
مــا زالــت متوقفــة عــن مامرســة أعاملهــا ،أو مل تقــدم الرشكــة مــررا ً مقبــوالً لتوقفهــا ،رفــع
األمــر للمحكمــة املختصــة التخــاذ الــازم بشــأن تصفيــة الرشكــة.
 - 3تســتمر مســؤولية أعضــاء مجلــس اإلدارة واملــدراء واملســاهمني والــركاء يف الرشكــة
التــي يتــم شــطبها مــن الســجل مبوجــب أحــكام هــذه املــادة كــا لــو مل يتــم حــل الرشكــة.
المادة ()304
إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

 - 1عــى الجهــة املفوضــة بــإدارة الرشكــة إخطــار الســلطة املختصــة واملســجل يف حــال
تحقــق أحــد األســباب املوجبــة لحــل الرشكــة.
 - 2يف حــال اتفــاق الــركاء عــى حــل الرشكــة يجــب أن يتضمــن االتفــاق طريقــة تصفيتهــا
واســم املصفي.
 - 3ال يســتحق أي رشيــك أو مســاهم ،عنــد حــل الرشكــة أو تصفيتهــا حصــة مــن رأســالها
مــا مل يتــم ســداد ديونهــا.
المادة ()305
قيد حل الشركة

يجــب عــى مديــري الرشكــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو املصفــي بحســب األحــوال قيــد

حــل الرشكــة بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة ونــره يف صحيفتــن محليتــن
يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة وال يحتــج قبــل الغــر بحــل الرشكــة إال مــن
تاريــخ ذلــك القيــد.

الفصل الثاني
تصفية الشركة وقسمة موجوداتها
المادة ()306
األحكام المتبعة في التصفية

يتبــع يف تصفيــة الرشكــة األحــكام املبينــة يف هــذا القانــون مــا مل ينــص يف عقــد الرشكــة
أو نظامهــا األســايس عــى طريقــة التصفيــة أو يتفــق الــركاء عــى غــر ذلــك عنــد حــل
الرشكــة.
المادة ()307
انتهاء سلطة المديرين أو مجلس اإلدارة

تنتهــي ســلطة املديريــن أو مجلــس اإلدارة بحــل الرشكــة ومــع ذلــك يظــل هــؤالء قامئــن
عــى إدارة الرشكــة ويعتــرون بالنســبة إىل الغــر يف حكــم املصفــن إىل أن يتــم تعيــن
املصفــي ،وتبقــى إدارة الرشكــة قامئــة خــال مــدة التصفيــة ،وذلــك بالقــدر وضمــن
الصالحيــات التــي يراهــا املصفــي الزمــة ألعــال التصفيــة.
المادة ()308
تعيين المصفي

 - 1يقــوم بالتصفيــة مصــف أو أكــر يعينــه الــركاء أو يصــدر بــه ق ـرار مــن الجمعيــة
العموميــة أو مــن يقــوم مقامهــا عــى أال يكــون املصفــي مدققـاً حاليـاً لحســابات الرشكــة
أو ســبق لــه تدقيــق حســاباتها خــال الخمــس ســنوات الســابقة عــى التعيــن.
 - 2إذا كانــت التصفيــة بنــاء عــى حكــم بينــت املحكمــة املختصــة طريقــة التصفيــة
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وعينــت املصفــي ويف جميــع األحــوال ال ينتهــي عمــل املصفــي بوفــاة الــركاء أو بإشــهار
إفالســهم أو بإعســارهم أو الحجــر عليهــم ولــو كان معينــا مــن قبلهــم.
المادة ()309
تعدد المصفين

إذا تعــدد املصفــون فــا تكــون ترصفاتهــم صحيحــة إال إذا متــت مبوافقتهــم باإلجــاع مــا
مل ينــص عــى خــاف ذلــك يف وثيقــة تعيينهــم ،وال يحتــج بهــذا الــرط عــى الغــر إال مــن
تاريــخ قيــده يف الســجل التجــاري.
المادة ()310
قرار تعيين المصفي

عــى املصفــي أن يقيــد ق ـرار تعيينــه واتفــاق الــركاء أو الق ـرار الصــادر مــن الجمعيــة
العموميــة بشــأن طريقــة التصفيــة أو الحكــم الصــادر بذلــك يف الســجل التجــاري ،وال
يحتــج قبــل الغــر بتعيــن املصفــي أو بطريقــة التصفيــة إال مــن تاريــخ القيــد بالســجل
التجــاري ،ويكــون للمصفــي أجــر يحــدد يف وثيقــة تعيينــه وإال حددتــه املحكمــة املختصــة.
المادة ()311
عزل المصفي

 - 1يكــون عــزل املصفــي بالكيفيــة التــي عــن بهــا وكل ق ـرار أو حكــم بعــزل املصفــي
يجــب أن يشــتمل عــى تعيــن مــن يحــل محلــه.
 - 2يقيــد عــزل املصفــي يف الســجل التجــاري وال يحتــج بــه قبــل الغــر إال مــن تاريــخ
إج ـراء القيــد.
المادة ()312
جرد أموال الشركة والتزاماتها

يقــوم املصفــي فــور تعيينــه بجــرد مــا للرشكــة مــن أمــوال ومــا عليهــا مــن التزامــات وعــى
مديــري الرشكــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا أن يســلم للمصفــي أمــوال الرشكــة وحســاباتها
ودفاترهــا ووثائقهــا.

المادة ()313
إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها  

يجــب عــى املصفــي أن يحــرر قامئــة مفصلــة بأمــوال الرشكــة والتزاماتهــا وميزانيتهــا
يوقعهــا معــه مديــرو الرشكــة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا ،وعــى املصفــي أن ميســك دفـرا ً
لقيــد أعــال التصفيــة.
المادة ()314
واجبات المصفي

عــى املصفــي أن يقــوم بجميــع مــا يلــزم للمحافظــة عــى أمــوال الرشكــة وحقوقهــا وأن
يســتويف مــا لهــا لــدى الغــر وأن يــودع املبالــغ التــي يقبضهــا يف أحــد املصــارف لحســاب
الرشكــة تحــت التصفيــة فــور قبضهــا.
ومــع ذلــك ال يجــوز لــه مطالبــة الــركاء بالباقــي مــن حصصهــم إال إذا اقتضــت ذلــك
أعــال التصفيــة وبــرط املســاواة بينهــم.
المادة ()315
تمثيل المصفي للشركة

يقــوم املصفــي بجميــع األعــال التــي تقتضيهــا التصفيــة وعــى وجــه الخصــوص متثيــل
الرشكــة أمــام القضــاء والوفــاء مبــا عــى الرشكــة مــن ديــون وبيــع مــا لهــا منقــوالً أو
عقــارا ً باملـزاد العلنــي أو بــأي طريقــة أخــرى مــا مل ينــص يف وثيقــة تعيــن املصفــي عــى
إجـراء البيــع بطريقــة معينــة ومــع ذلــك ال يجــوز للمصفــي بيــع موجــودات الرشكــة جملة
واحــدة إال بــإذن مــن الــركاء أو الجمعيــة العموميــة للرشكــة.
المادة ()316
إخطار الدائنين بالتصفية

تســقط آجــال جميــع الديــون التــي عــى الرشكــة مبجــرد حلهــا ،ويخطــر املصفــي جميــع
الدائنــن بكتــب مســجلة بعلــم الوصــول بافتتــاح التصفيــة مــع دعوتهــم لتقديــم طلباتهــم
مــع نــر اإلخطــار يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة ،ويف
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جميــع األحــوال يجــب أن يتضمــن اإلخطــار بالتصفيــة مهلــة للدائنــن ال تقــل عــن خمســة
وأربعــن يومـاً مــن تاريــخ اإلخطــار لتقديــم طلباتهــم.
المادة ()317
الوفاء بديون الشركة

إذا مل تكــن أمــوال الرشكــة كافيــة للوفــاء بجميــع الديــون يقــوم املصفــي بالوفــاء بنســبة
هــذه الديــون وذلــك مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الدائنــن املمتازيــن ،وكل ديــن ينشــأ عــن
أعــال التصفيــة يدفــع مــن أمــوال الرشكــة باألولويــة عــى الديــون األخــرى.
المادة ()318
إيداع الديون خزانة المحكمة

إذا مل يقــدم بعــض الدائنــن طلباتهــم وجــب إيــداع ديونهــم خزانــة املحكمــة املختصــة،
كــا يجــب إيــداع مبالــغ تكفــي للوفــاء بنصيــب الديــون املتنــازع فيهــا إال إذا حصــل
أصحــاب هــذه الديــون عــى ضامنــات كافيــة أو تقــرر تأجيــل تقســيم أمــوال الرشكــة إىل
أن يتــم الفصــل يف املنازعــة يف الديــون املذكــورة.
المادة ()319
األعمال الجديدة للشركة

ال يجــوز للمصفــي أن يبــدأ أعــاالً جديــدة إال إذا كانــت الزمــة إلمتــام أعــال ســابقة ،وإذا
قــام املصفــي بأعــال جديــدة ال تقتضيهــا التصفيــة كان مســؤوالً يف جميــع أموالــه عــن
هــذه األعــال فــإذا تعــدد املصفــون كانــوا مســؤولني بالتضامــن.
المادة ()320
مدة التصفية

يجــب عــى املصفــي إنهــاء مهمتــه يف املــدة املحــددة لذلــك يف وثيقــة تعيينــه فــإذا مل
تحــدد مــدة جــاز لــكل رشيــك أن يرفــع األمــر إىل املحكمــة املختصة لتعيــن مــدة التصفية.
وال يجــوز إطالــة هــذه املــدة إال بقـرار مــن الــركاء أو مبوجــب قـرار خــاص مــن الجمعيــة

العموميــة بحســب األحــوال بعــد االطــاع عــى تقريــر مــن املصفــي يبــن فيــه األســباب
التــي حالــت دون إمتــام التصفيــة يف موعدهــا فــإذا كانــت مــدة التصفيــة معينــة مــن
املحكمــة املختصــة فــا يجــوز إطالتهــا إال بــإذن منهــا.
المادة ()321
تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

عــى املصفــي أن يقــدم إىل جميــع الــركاء أو الجمعيــة العموميــة كل ثالثــة أشــهر حســاباً
مؤقتـاً عــن أعــال التصفيــة ،وعليــه أن يــديل مبــا يطلبــه الــركاء مــن معلومــات أو بيانــات
عــن حالــة التصفيــة ،ويلتــزم املصفــي خــال أســبوع مــن مصادقــة الجمعيــة العموميــة
بإخطــار الــركاء بوجــوب تســلمهم مســتحقاتهم خــال فــرة ال تزيــد عــى ( )21يوم ـاً
مبوجــب إعــان ينــر يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر إحداهــا باللغــة العربيــة.
المادة ()322
الحساب الختامي للتصفية

 - 1يجــب عــى املصفــي أن يقــدم عنــد انتهــاء التصفيــة حســاباً ختامي ـاً إىل الــركاء أو
الجمعيــة العموميــة أو املحكمــة املختصــة عــن أعــال التصفيــة وتنتهــي هــذه األعــال
بالتصديــق عــى الحســاب الختامــي.
 - 2يجــب عــى املصفــي قيــد انتهــاء التصفيــة بالســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة
وال يحتــج عــى الغــر بانتهــاء التصفيــة إال مــن تاريــخ القيــد وتشــطب الرشكــة مــن
الســجل التجــاري لــدى الســلطة املختصــة.
المادة ()323
تصرفات المصفي

تلتــزم الرشكــة بترصفــات املصفــي التــي تقتضيهــا أعــال التصفيــة طاملــا كانــت يف حــدود
ســلطاته وال ترتتــب أيــة مســؤولية يف ذمــة املصفــي بســبب مبــارشة تلــك األعــال.
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الباب التاسع

المادة ()324
مسؤولية المصفي

يعتــر املصفــي مســؤوالً إذا أســاء تدبــر شــؤون الرشكــة خــال مــدة التصفيــة كــا يســأل
عــن تعويــض الــرر الــذي يلحــق الغــر بســبب أخطائــه املهنيــة يف أعــال التصفيــة.
المادة ()325
تقسيم أموال الشركة

 - 1تقســم أمــوال الرشكــة الناتجــة عــن التصفيــة عــى الــركاء وذلــك بعــد أداء مــا عــى
الرشكــة مــن ديــون ويحصــل كل رشيــك عنــد القســمة عــى مبلــغ يعــادل قيمــة الحصــة
التــي قدمهــا مــن رأس املــال ،ويقســم الباقــي مــن أمــوال الرشكــة بــن الــركاء بنســبة
نصيــب كل منهــم يف الربــح ،ويف حالــة عــدم تقــدم أحدهــم لتســلم نصيبــه ،وجــب عــى
املصفــي إيــداع مــا يخصــه خزينــة املحكمــة املختصــة.
 2إذا مل يكــف صــايف أمــوال الرشكــة للوفــاء بحصــص الــركاء بأكملهــا ،وزعــت الخســارةبينهــم بحســب النســبة املقــررة لتوزيــع الخســائر.
المادة ()326
تقادم دعوى المسؤولية

 - 1ال تســمع عنــد اإلنــكار وعــدم العــذر الرشعــي متــى انقضــت ثــاث ســنوات الدعــاوى
التــي تنشــأ قبــل املصفــي بســبب أعــال التصفيــة ،وكذلــك الدعــاوى التــي تنشــأ قبــل
الــركاء أو مديــري الرشكــة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مدققــي الحســابات بســبب
أعــال وظائفهــم ،وذلــك مــا مل ينــص القانــون عــى مــدة أقــر لعــدم ســاع الدعــوى.
 - 2يبــدأ حســاب املــدة املذكــورة مــن تاريــخ التأشــر بانتهــاء التصفيــة بالســجل التجــاري
يف الحالــة األوىل ،ومــن تاريــخ وقــوع الفعــل املوجــب للمســؤولية يف الحالــة الثانيــة.
 - 3إذا كان الفعــل املنســوب ألي مــن هــؤالء يعــد جرميــة جنائيــة ،فــا تســقط دعــوى
املســؤولية إال بســقوط الدعــوى العموميــة.

الشركات األجنبية

المادة ()327
الشركات األجنبية الخاضعة ألحكام هذا القانون

مــع عــدم اإلخــال باالتفاقــات الخاصــة املعقــودة بــن الحكومــة االتحاديــة أو إحــدى
الحكومــات املحليــة أو إحــدى الجهــات التابعــة ألي منهــا ،وبــن الــركات األجنبيــة
تــري أحــكام هــذا القانــون عــى الــركات األجنبيــة التــي تـزاول نشــاطها يف الدولــة أو
تتخــذ فيهــا مركــز إدارتهــا ،عــدا األحــكام املتعلقــة بتأســيس الــركات.
المادة ()328
مزاولة الشركة األجنبية لنشاطها

 - 1باســتثناء الــركات األجنبيــة التــي يُرخــص لهــا مبزاولــة نشــاطها يف املناطــق الحــرة يف
الدولــة ال يجــوز للــركات األجنبيــة أن تـزاول نشــاطاً داخــل الدولــة أو أن ت ُنشــئ مكتبـاً
لهــا أو فرعـاً ،إال بعــد أن يصــدر لهــا ترخيــص بذلــك مــن الســلطة املختصــة بعــد موافقــة
الــوزارة ،ويحــدد الرتخيــص الصــادر النشــاط املرخــص للرشكــة مبزاولتــه.
 - 2إذا زاولــت الرشكــة األجنبيــة أو املكتــب أو الفــرع التابــع لهــا نشــاطه يف الدولــة قبــل
اتخــاذ اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ،كان األشــخاص الذيــن بــارشوا هــذا
النشــاط مســؤولني عنــه شــخصياً وبالتضامــن.
المادة ()329
وكيل الشركة األجنبية

يجــب تعيــن وكيــل للرشكــة األجنبيــة مــن مواطنــي الدولــة ،فــإذا كان الوكيــل رشكــة
فيجــب أن تكــون لهــا جنســية الدولــة وجميــع الــركاء فيهــا مــن املواطنــن ،وتقتــر
التزامــات الوكيــل تجــاه الرشكــة والغــر عــى تقديــم الخدمــات الالزمــة للرشكــة دون
تحمــل أيــة مســؤولية أو التزامــات ماليــة تتعلــق بأعــال أو نشــاط فــرع الرشكــة أو
مكتبهــا يف الدولــة أو الخــارج.
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المادة ()330
إجراءات قيد الشركة األجنبية

 - 1ال يجــوز أليــة رشكــة أجنبيــة أن تبــارش نشــاطها يف الدولــة مــا مل يتــم قيدهــا بســجل
الــركات األجنبيــة لــدى الــوزارة وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون وحصولهــا عــى املوافقــات
والرخــص املطلوبــة مبوجــب القوانــن النافــذة يف الدولــة.
 - 2يصــدر بتعيــن إجـراءات القيــد يف ســجل الــركات األجنبيــة وضوابــط إعداد حســابات
وميزانيــات فــروع الــركات األجنبيــة يف الدولــة قـرار مــن الوزيــر ويعتــر مكتــب أو فــرع
الرشكــة األجنبيــة يف الدولــة موطنـاً لهــا بالنســبة لنشــاطها داخــل الدولــة ويخضــع النشــاط
الــذي يبــارش ألحــكام القوانــن املعمــول بهــا يف الدولــة.
 - 3تصــدر الــوزارة قـرارات تحــدد فيهــا املســتندات املتعــن إرفاقهــا بطلــب القيــد ،ويجــوز
أن تحــدد تلــك القـرارات الحــاالت والــروط التــي يجــب التقيــد بهــا إلدارة وإغــاق فــرع
الرشكــة األجنبيــة أو مكتبهــا.
 - 4عــى الــوزارة يف حــال إغــاق فــرع لرشكــة أجنبيــة ،شــطب اســم هــذا الفــرع أو
املكتــب مــن ســجل الــركات األجنبيــة بالــوزارة.
المادة ()331
ميزانية الشركة األجنبية

فيــا عــدا مكاتــب التمثيــل ،يجــب أن يكــون للــركات األجنبيــة أو فروعهــا ميزانيــة
مســتقلة وحســاباً مســتقالً لألربــاح والخســائر وأن يكــون لهــا مدقــق حســابات مقيــد يف
جــدول مدققــي الحســابات املشــتغلني يف الدولــة ،ويتعــن عليهــا أن تٌقــدم إىل الســلطة
املختصــة والــوزارة ســنوياً نســخة مــن امليزانيــة والحســابات الختاميــة مــع تقريــر مدقــق
الحســابات ونســخة مــن الحســابات الختاميــة لرشكتهــا القابضــة إن ُوجــدت.
المادة ()332
مكاتب التمثيل

 - 1للــركات األجنبيــة أن تنشــئ مكاتــب متثيــل يقتــر هدفهــا عــى دراســة األســواق
وإمكانيــات اإلنتــاج دون مامرســة أي نشــاط تجــاري.

 - 2تحــدد القــرارات التنفيذيــة لهــذا القانــون أوجــه الرقابــة التــي متارســها الــوزارة
والســلطة املختصــة عــى تلــك املكاتــب.

الباب العاشر

الرقابة والتفتيش على الشركات
المادة ()333
الرقابة على الشركات

 - 1مــع مراعــاة اختصاصــات املــرف املركــزي ،للــوزارة والهيئــة والســلطة املختصــة كل
فيــا يخصــه حــق مراقبــة الــركات املســاهمة والتفتيــش عــى أعاملهــا ودفاترهــا أو
أيــة أوراق أو ســجالت لــدى فــروع الــركات ورشكاتهــا التابعــة داخــل الدولــة وخارجهــا
أو لــدى مدقــق حســاباتها أو لــدى رشكــة أخــرى ذات عالقــة بالرشكــة محــل التفتيــش،
ويجــوز لهــا االســتعانة مــع لجنــة التفتيــش بخبــر أو أكــر مــن الجهــات ذات الخــرة
الفنيــة واملاليــة مبوضــوع التفتيــش ،للتحقــق مــن قيامهــا بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون
والق ـرارات الصــادرة تنفيــذا ً لــه والنظــام األســايس للرشكــة ،وللمفتشــن طلــب مــا يرونــه
مــن بيانــات أو معلومــات مــن مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو مــن املديريــن
بالرشكــة أو مــن مدققــي حســاباتها.
 - 2يجــوز لــكل مــن الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة املختصــة بحســب األحــوال طلــب حــل
الرشكــة إذا تــم إنشــاؤها أو بــارشت نشــاطها باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وتفصــل
املحكمــة املختصــة يف هــذا الطلــب عــى وجــه االســتعجال.
المادة ()334
نظام التفتيش

يصــدر الوزيــر النظــام الخــاص بالتفتيــش عــى الــركات املســاهمة الخاصــة ،أمــا الــركات
املســاهمة العامــة فيصــدر مجلــس إدارة الهيئــة النظــام الخــاص بالتفتيــش عليهــا ،ويحــدد
النظــام إجـراءات التفتيــش وصالحيــات املفتشــن وواجباتهم.
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المادة ()335
طلب التفتيش على الشركة

 - 1دون اإلخــال بأحــكام املادتــن رقمــي ( )334 ،333مــن هــذا القانــون ،يجــوز
للمســاهمني الحائزيــن عــى ( )% 10عــى األقــل مــن رأس مــال الرشكــة أن يطلبــوا مــن
الــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال األمــر بالتفتيــش عــى الرشكــة فيــا ينســب إىل أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو مدققــي الحســابات مــن مخالفــات جســيمة يف أداء واجباتهــم املقــررة
مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو النظــام األســايس للرشكــة متــى وجــد مــن األســباب مــا
يرجــح وقــوع هــذه املخالفــات.
 - 2يجب أن يكون طلب التفتيش مشتمالً عىل ما يأيت:
أ -األدلــة التــي يســتفاد منهــا أن لــدى الطالبــن مــن األســباب الجديــة مــا يــرر اتخــاذ
هــذه اإلجـراءات.
ب -إيــداع املســاهمني مقدمــي الطلــب األســهم التــي ميلكونهــا وأن تظــل مودعــة إىل أن
يتــم الفصــل فيــه.
 - 3للــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال وبعــد ســاع أقــوال الطالبــن وأعضــاء مجلــس
اإلدارة أو مــن يقــوم مقامــه ومدققــي الحســابات يف جلســة رسيــة أن تأمــر بالتفتيــش عــى
أعــال الرشكــة ودفاترهــا أو أيــة أوراق أو ســجالت لــدى رشكــة أخــرى ذات عالقــة بالرشكــة
محــل التفتيــش أو لــدى مدقــق حســاباتها ولهــا أن تنــدب لهــذا الغــرض خب ـرا ً أو أكــر
عــى نفقــة طالبــي التفتيــش.
المادة ()336
تسهيل عمل المفتشين

مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة ( )333مــن هــذا القانــون ،عــى رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة
ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا العــام وموظفيهــا ومدققــي حســاباتها أن يطلعــوا املكلفــن
بالتفتيــش عــى كل مــا يطلبونــه مــن دفاتــر ومحــارض اجتامعــات (مجالــس اإلدارات
واللجــان والجمعيــات العموميــة) وســجالت الرشكــة ووثائقهــا وأوراقهــا وأن يقدمــوا لهــم
املعلومــات واإليضاحــات الالزمــة.

المادة ()337
تقرير التفتيش

 - 1مــع مراعــاة أحــكام املادتــن ( )335 ،334عــى املفتشــن عنــد االنتهــاء مــن إج ـراء
التفتيــش تقديــم تقريــر نهــايئ إىل الوزيــر بالنســبة للــركات املســاهمة الخاصــة ورئيــس
مجلــس إدارة الهيئــة بالنســبة للــركات املســاهمة العامــة.
 - 2إذا تبــن للــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال وجــود مخالفــات تشــكل جرميــة جزائيــة
ضــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مدققــي الحســابات قامــت بدعــوة الجمعيــة العموميــة
ويــرأس اجتامعهــا يف هــذه الحالــة ممثــل بدرجــة مديــر تنفيــذي أو مــن يقــوم مقامــه عــن
الــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال للنظــر فيــا يــي:
أ -عزل أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية عليهم.
ب -عزل مدققي حسابات الرشكة ورفع دعوى املسؤولية عليهم.
 - 3يكــون ق ـرار الجمعيــة العموميــة صحيح ـاً يف الحالــة الــواردة بالبنــد ( )2مــن هــذه
املــادة متــى وافقــت عليــه األغلبيــة الحــارضة بعــد أن يســتبعد منــه نصيــب مــن ينظــر
يف أمــر عزلــه مــن أعضــاء املجلــس ويف حــال عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ميثــل شــخص
اعتبــاري يســتبعد نصيــب ذلــك الشــخص االعتبــاري.
المادة ()338
نشر نتائج التفتيش

إذا تبــن للــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال أن مــا نســبة طالبــو التفتيــش إىل أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو مدققــي الحســابات غــر صحيــح جــاز لهــا أن تأمــر بنــر نتيجــة
التفتيــش يف إحــدى الصحــف املحليــة اليوميــة التــي تصــدر باللغــة العربيــة وإلـزام طالبــي
التفتيــش بنفقاتــه وذلــك دون اإلخــال باملســؤولية املدنيــة والجزائيــة عنــد االقتضــاء.
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الباب الحادي عشر

المادة ()341
التخلف عن اإلدراج

العقوبات

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألفــا درهــم يوميـاً الرشكــة املســاهمة العامــة التــي تتخلــف عــن
اإلدراج يف أحــد األســواق املاليــة بالدولــة ويبــدأ حســاب هــذه الغرامــة لــكل يــوم تأخــر
بعــد انتهــاء املــدة الالزمــة لــإدراج وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون.

الفصل األول
الجرائم التي يجوز فيها التصالح

المادة ()342
رفض إطالع أصحاب الشأن

المادة ()339
تنظيم التصالح

 - 1ال تحــرك الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفصــل األول مــن هــذا
البــاب إال بطلــب كتــايب مــن رئيــس الهيئــة أو مــن يفوضــه بالنســبة للجرائــم املتعلقــة
بــركات املســاهمة العامــة وللوزيــر أو مــن يفوضــه بالنســبة لغريهــا ،ويجــوز التصالــح
عــن أي منهــا قبــل إحالــة الدعــوى الجزائيــة للمحكمــة املختصــة مقابــل أداء مبلــغ ال يقــل
عــن مثــي الحــد األدىن للغرامــة إن وجــد وعــن مثــل الغرامــة بالنســبة للغرامــة اليوميــة.
 - 2يف حالــة تكـرار الجرميــة خــال ســنة مــن التصالــح عليهــا أو العــودة إىل الجرميــة بعــد
صــدور حكــم بــات فيهــا تضاعــف الغرامــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الفصــل يف حديهــا
األدىن واألقىص.
 - 3يصدر الوزير أو الهيئة بحسب األحوال ضوابط وإجراءات التصالح.
المادة ()340
عدم االلتزام بقرار المسجل

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألــف درهــم يوميـاً الرشكــة التــي ال تلتــزم بقـرار املســجل بشــأن
تغيــر اســم الرشكــة ،ويبــدأ حســاب هــذه الغرامــة بعــد انتهــاء مــدة الثالثــن يــوم عمــل
مــن تاريــخ اإلخطــار بالقـرار.

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرة آالف درهــم وال تزيــد عــى خمســن ألــف درهــم
الرشكــة التــي ترفــض اطــاع املســاهم أو الرشيــك عــى محــارض اجتامعــات الجمعيــة
العموميــة أو دفاتــر الرشكــة ووثائقهــا أو أي مســتندات أو وثائــق تتعلــق بصفقــة قامــت
الرشكــة بإبرامهــا مــع أحــد األط ـراف ذات العالقــة.
المادة ()343
اإلخالل بدعوة الجمعية العمومية السنوية

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم
رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة إذا مل يقــم بدعــوة الجمعيــة العموميــة الســنوية
للرشكــة لالنعقــاد خــال املــدة املحــددة بهــذا القانــون أو قــام بنــر الدعــوة قبــل موافقــة
الــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال عــى النــر ،وكذلــك كل عضــو مبجلــس اإلدارة تســبب
عمــدا ً يف تعطيــل دعــوة الجمعيــة العموميــة أو انعقادهــا.
المادة ()344
عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مليــون درهــم رئيــس
مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة أو رئيــس مجلــس املديريــن بالرشكــة ذات املســؤولية
املحــدودة إذا بلغــت خســائرها نصــف رأس مالهــا ومل يقــم املجلــس بدعــوة جمعيتهــا
العموميــة لالنعقــاد وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.
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المادة ()345
عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة

المادة ()349
عدم حفظ السجالت المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى ثالمثائــة ألــف درهــم رئيــس
مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة أو مــن ميثلــه الــذي مل يوجــه الدعــوة لعقــد الجمعيــة
العموميــة بعــد تســلمه طلبـاً بذلــك مــن الــوزارة أو الهيئــة بحســب األحــوال.

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم
الرشكــة الوطنيــة أو األجنبيــة التــي ال تحتفــظ بالســجالت املحاســبية للمــدة املحــددة
بهــذا القانــون.

المادة ()346
عدم دعوة أحد أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس

المادة ()350
مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الهيئة

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم
رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة أو مــن ميثلــه الــذي مل يقــم بدعــوة أحــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة الجتامعــات املجلــس.
المادة ()347
رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرة آالف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم رئيــس
أو عضــو مجلــس إدارة الرشكــة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر العــام أو املوظــف بالرشكــة
الــذي يرفــض تقديــم مســتندات أو معلومــات ملدقــق حســابات الرشكــة أو املفتشــن مــن
الــوزارة أو الهيئــة لتنفيــذ مهامهــم أو يُخفــي عنهــم معلومــات أو توضيحــات أو يُقــدم
لهــم معلومــات مضللــة.
المادة ()348
عدم حفظ السجالت المحاسبية

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم
الرشكــة الوطنيــة أو األجنبيــة التــي ال تلتــزم بحفــظ ســجالت محاســبية للرشكــة لتوضيــح
معامالتهــا.

 - 1يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم
مدقــق الحســابات الــذي يقــوم بتدقيــق حســابات الرشكــة املســاهمة بالدولــة دون أن
يكــون معتمــدا ً لــدى الهيئــة.
 - 2يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائتــي ألــف
درهــم رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة الــذي يقــوم بتكليــف مدقــق حســابات
غــر معتمــد لــدى الهيئــة بتدقيــق حســاباتها.
المادة ()351
عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرة آالف درهــم وال تزيــد عــى خمســن ألــف درهــم
املراقــب الرشعــي وكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الرقابــة الداخليــة الرشعيــة بالــركات التي
تعمــل وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية الذيــن ال يلتزمــون بضوابــط مامرســة عملهــم
التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن مجلــس الــوزراء.
المادة ()352
عدم رد المبالغ الفائضة على االكتتاب

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســائة ألــف درهــم وال تزيــد عــى عــرة ماليــن درهــم
الجهــة أو الجهــات التــي تتأخــر عــن رد املبالــغ الفائضــة التــي دفعهــا املكتتبــون والعوائــد التــي
ترتبــت عليهــا والتــي مل يتــم تخصيــص أســهم بشــأنها خــال املــدة املحــددة يف هــذا القانــون.
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المادة ()353
مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائتــي ألــف درهــم كل
رشكــة تخالــف األحــكام املقــررة يف شــأن نســبة مســاهمة مواطنــي الدولــة يف رأس مــال
الــركات أو نســبة املواطنــن يف مجالــس إدارتهــا.
المادة ()354
التصرف في األسهم بالمخالفة ألحكام هذا القانون

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف درهــم وال تزيــد عــى مائتــي ألــف درهــم كل
مــن يتــرف يف األســهم عــى خــاف القواعــد املقــررة يف هــذا القانــون.
المادة ()355
عدم قيد الشركة األجنبية لدى المسجل أو السلطة المختصة

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم
الرشكــة األجنبيــة أو مكتبهــا أو فرعهــا بالدولــة إذا مل تقــم بالقيــد لــدى املســجل أو
الســلطة املختصــة.
المادة ()356
مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم
مكتــب متثيــل الرشكــة األجنبيــة بالدولــة إذا قــام مبزاولــة نشــاط تجــاري داخــل الدولــة.

المادة ()358
نشر الدعوة لالكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى عرشة ماليــن درهــم الرشكة
أو الجهــة أو الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري داخــل الدولــة أو خارجهــا أو باملناطــق
الحــرة الــذي مل يحصــل عــى موافقــة الهيئــة قبــل قيامــه بنــر إعالنــات تتضمــن دعــوة
الجمهــور لالكتتــاب العــام يف أيــة أســهم أو ســندات أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى ســواء تــم
اإلعــان عــن طريــق نــر تلــك الدعــوة يف الصحــف اليوميــة أو املجــات أو يف أيــة وســيلة
إعــان عامــة يف الدولــة.
المادة ()359
تلقي االكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى عــرة ماليــن درهــم كل
جهــة أو رشكــة تتلقــى أمــوال اكتتــاب يف أســهم أو ســندات أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى دون
أن تحصــل عــى موافقــة الهيئــة.
المادة ()360
مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرة آالف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم كل مــن
يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون مل تحــدد لــه عقوبــة فيــه أو يخالــف األنظمــة
أو اللوائــح أو القـرارات الصــادرة تنفيــذا ً لــه.

المادة ()357
تأخير توفيق األوضاع

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألفــا درهــم عــن كل يــوم تأخــر تتخلــف فيــه الرشكــة عــن
تعديــل عقــد تأسيســها ونظامهــا األســايس لتتفــق وأحــكام هــذا القانــون ،ويبــدأ احتســاب
هــذه الغرامــة مــن اليــوم التــايل لتاريــخ انتهــاء املــدة املقــررة لتوفيــق األوضــاع.
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الفصل الثاني

المادة ()364
إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

الجرائم التي ال يجوز فيها التصالح
المادة ()361
تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة
التــي ال تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم وال تزيــد عــى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن كل مــن أثبــت عمــدا ً يف عقــد الرشكــة أو يف نظامهــا األســايس أو يف نــرات
االكتتــاب يف األســهم أو الســندات أو يف غــر ذلــك مــن وثائــق الــركات بيانــات كاذبــة أو
مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وكذلــك كل مــن وقــع هــذه الوثائــق أو وزعهــا مــع علمــه
بذلــك.

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة التــي
ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن كل مديــر أو عضــو مجلــس إدارة أو مدقــق حســابات أو مصــف ذكــر عمــدا ً
بيانــات كاذبــة يف امليزانيــة أو يف حســاب األربــاح والخســائر أو يف تقريــر مــايل أو أغفــل
وقائــع جوهريــة يف هــذه الوثائــق بقصــد إخفــاء حقيقــة املركــز املــايل للرشكــة.
المادة ()365
الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة
التــي ال تقــل عــن خمســائة ألــف درهــم وال تزيــد عــى مليــون درهــم أو بإحــدى
هاتــن العقوبتــن كل مــن ق ّيــم بســوء قصــد الحصــص العينيــة املقدمــة مــن املؤسســن أو
الــركاء بأكــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة.

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تجــاوز ســنتني وبالغرامــة التــي ال تقــل
عــن عــرة آالف درهــم وال تزيــد عــى مائــة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:
 - 1كل شــخص معــن مــن قبــل الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة املختصــة للتفتيــش عــى
الرشكــة يثبــت عمــدا ً يف تقريــر التفتيــش وقائــع كاذبــة أو يغفــل عمــدا ً ذكــر وقائــع
جوهريــة مــن شــأنها أن تؤثــر يف نتيجــة التفتيــش.
 - 2رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الرشكــة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر العــام بالرشكــة
الــذي ميتنــع عمــدا ً عــن تقديــم مســتندات أو معلومــات للمفتشــن بعــد توقيــع الــوزارة
أو الهيئــة الغرامــة املقــررة مبوجــب أحــكام املــادة ( )347مــن هــذا القانــون.

المادة ()363
توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون

المادة ()366
تعمد المصفي اإلضرار بالشركة

المادة ()362
تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة التــي
ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى
هاتــن العقوبتــن كل مديــر أو عضــو مجلــس إدارة وزع عــى الــركاء أو عــى غريهــم
أرباحـاً أو فوائــد عــى خــاف أحــكام هــذا القانــون أو عقــد الرشكــة أو نظامهــا وكذلــك كل
مدقــق حســابات صــدق عــى هــذا التوزيــع مــع علمــه باملخالفــة.

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة
التــي ال تقــل عــن خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى
هاتــن العقوبتــن كل مصــف تســبب عمــدا ً يف اإلرضار بالرشكــة أو باملســاهمني أو بالــركاء
أو بالدائنــن.
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المادة ()367
إصدار أوراق مالية على خالف أحكام هذا القانون

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تجــاوز ســنتني وبالغرامــة التــي ال
تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن كل مــن يصــدر أســهامً أو إيصــاالت اكتتــاب أو شــهادات مؤقتــة أو ســندات أو
يعرضهــا للتــداول عــى خــاف أحــكام هــذا القانــون.
المادة ()368
تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

المادة ()370
التأثير في أسعار األوراق المالية

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مليــون درهــم
وال تزيــد عــى عــرة ماليــن درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل رئيــس أو عضــو
مجلــس إدارة رشكــة أو أي مــن العاملــن بهــا شــارك بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة مــع
أي جهــة تقــوم بعمليــات يـراد بهــا إحــداث تأثــر يف أســعار األوراق املاليــة التــي أصدرتهــا
الرشكــة.
المادة ()371
توقيع العقوبة األشد

يُعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف
درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:
 - 1عضــو مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة الــذي يحصــل هــو أو زوجــه أو أحــد أقاربــه
للدرجــة الثانيــة عــى قــرض أو كفالــة أو ضــان مــن الرشكــة التــي يشــغل عضــو مجلــس
إدارتهــا باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون مــع اإللـزام بــرد القــرض أو الكفالــة أو الضــان.
 - 2رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الرشكــة املســاهمة أو رئيســها التنفيــذي أو مديرهــا
العــام الــذي وافــق عــى تقديــم القــرض أو الضــان أو عقــد الكفالــة لعضــو مجلــس إدارة
بالرشكــة أو زوجــه أو أحــد أقاربــه للدرجــة الثانيــة باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون.

توجــه الدعــوى الجنائيــة عــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون والتــي ترتكبهــا
الرشكــة إىل مــن ميثــل الرشكــة قانونـاً.

المادة ()369
إفشاء أسرار الشركة

المادة ()373
صفة الضبطية القضائية

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســن ألــف
درهــم وال تزيــد عــى خمســائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:
 - 1كل مــن اســتغل البيانــات أو املعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن لجنــة التأســيس يف أيــة
مرحلــة مــن مراحــل تأســيس الرشكــة مــن املستشــارين القانونــن أو املاليــن أو مديــر االكتتاب
أو متعهــد التغطيــة أو األطـراف املشــاركة يف إجـراءات التأســيس أو مــن ينــوب عنهــم.
 - 2رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الرشكــة أو أي مــن العاملــن بهــا إذا اســتغل أو أفــى
رسا ً مــن أرسار الرشكــة أو حــاول عمــدا ً اإلرضار بنشــاطها.

ال يخــل توقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بأيــة عقوبــة أشــد ينــص
عليهــا أي قانــون آخــر.
المادة ()372
الدعوى الجنائية

يكــون للموظفــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قـرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع الوزيــر
وبالتنســيق مــع الهيئــة أو الســلطة املختصــة  -بحســب األحــوال  -صفــة مأمــوري الضبــط
القضــايئ يف إثبــات مــا يقــع باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقـرارات الصــادرة
تنفيــذا ً لــه ،وذلــك يف نطــاق اختصــاص كل منهــم.
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الباب الثاني عشر

إصــدار الــوزارة والهيئــة كل فيــا يخصــه األنظمــة واللوائــح والق ـرارات الالزمــة لتنفيــذ
أحكامــه.

األحكام االنتقالية والختامية

المادة ()378
نشر القانون والعمل به

المادة ()374
توفيق األوضاع

 - 1عــى الــركات القامئــة التــي تــري عليهــا أحــكام هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا مبــا
يتفــق وأحــكام هــذا القانــون خــال مــدة ال تزيــد عــى ســنة مــن تاريــخ العمــل بأحكامــه،
ويجــوز مــد هــذه املــدة ملــدة أخــرى مامثلــة بقـرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقـراح
الوزير.
 - 2مــع عــدم اإلخــال بالج ـزاءات املقــررة بهــذا القانــون ،يف حــال عــدم الت ـزام الرشكــة
بحكــم البنــد ( )1مــن هــذه املــادة تعتــر الرشكــة ُحلــت وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون.
المادة ()375
ضوابط تحفيز الشركات

ينــر هــذا القانــون يف الجريــدة الرســمية ،ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ
نــره.

خليفة بن زايد آل نهيان

صدر عنا بقرص الرئاسة يف أبوظبي:
بتاريخ  5 :جامدى اآلخرة 1436هـ.
املوافق  25 :مارس 2015م.

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

يصــدر مجلــس الــوزراء الضوابــط الالزمــة لتحفيــز الــركات عــى مبــارشة مســؤوليتها
املجتمعيــة ومراحــل تطبيقهــا.
المادة ()376
إلغاء النصوص المعارضة

يلغــى كل حكــم يخالــف أو يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون ،كــا يلغى القانــون
االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1984يف شــأن الــركات التجارية والقوانــن املعدلــة لــه.
المادة ()377
إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يســتمر العمــل باللوائــح والقـرارات الصــادرة تنفيــذا ً ألحكام القانــون االتحــادي رقــم ()8
لســنة  1984يف شــأن الــركات التجاريــة ،مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون ،لحــن
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تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي

