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 ات اجلديدام الشركمشروع نظ

 الباب األول: أحكام عامة
 تعريفات ألوىل:دة ااملا
املعاين املوضحة أمام كل منها، ما مل    -أينما وردت يف هذا النظام  -ابلعبارات واملصطلحات اآلتيةيقصد   .1

 السياق غري ذلك:يقتِض 
 : اململكة العربية السعودية.اململكة
 : نظام الشركات. النظام

اليت تص  :الالئحة والضوابط واإلجراءات  والتعليمات  القواعد  واهليئجمموعة  الوزارة  لتطبيق  درها  ما   -ة 
 كام النظام.من أح -ل منهما خيص ك
 : وزارة التجارة. الوزارة 
 : وزير التجارة. الوزير
 : هيئة السوق املالية. اهليئة

 : جملس هيئة السوق املالية. جملس اهليئة
وق  الية فتكون هيئة الس يتعلق بشركات املسامهة املدرجة يف السوق امل   ارة، إال ماوزارة التج  :اجلهة املختصة

 املالية. 
 : اجلهة اليت تقوم نظاماً بتنظيم النشاط الذي متارسه الشركة والرقابة واإلشراف عليه.اجلهة املعنية

  تنص   من  أو   النظام  هذا  ألحكام   اخلاضعي  وبياانت   أمساء  فيه   تقيد   خاص   سجل:  التجاري  السجل
 .يجار الت السجل لنظام قاً وف عليهم التسجيل اشرتاط على العالقة ذات  األنظمة

 . األساس   الشركة   ونظام  الشركات   نظام  أحكام  مبوجب  الشركة  مسامهي  من  تشكَّل  مجعية :  املسامهني  مجعية
 . الشركة إدارة جملس: اإلدارة  لسجم



 

5 
  

ال: الس سجل األسهم واحلصص البياانت اخلاصة بكل شريك أو مساهم يف الشركة جل  ذي يتضمن 
 أو تتعاقد على إعداده. ةشرك ال تعده  ،واحلصص واألسهم اليت ميتلكها كل منهم

ل، والذي يتم إقفاله يف دخل الفرتة مبصروفاهتا يف قائمة الدخ : هو انتج مقابلة  صايف الربح أو اخلسارة
 كز املايل، وفقا للمعايري احملاسبية املعتمدة يف اململكة. بقاة يف قائمة املر يف حساب األرابح امل هناية الفرتة 

قة والسنة القوائم املالية لصايف الربح أو اخلسارة للسنوات الساب  اكمي بتاريخ: الرصيد الرت األرابح املبقاة
 .عايري احملاسبية املعتمدة يف اململكةاحلالية، احملتسب وفقا للم

الشركة امللكية    : صايف أصول  التزاماهتا، ويساوي حقوق  الفرق بي جمموع أصول الشركة وجمموع  هو 
 املعدة وفقا للمعايري احملاسبية املعتمدة يف اململكة.  املعروضة يف قائمة املركز املايل

قدرة تصويتية بعدد كل مساهم  مينح    اإلدارة  سجمل   أعضاء   الختيار  تصويت  أسلوب :  اكميالتصويت الت 
لعضوية  واحد  التصويت هبا ملرشح    حيق لهحبيث    ،-حبسب نوع أو فئة األسهم-اليت ميتلكها  األسهم  

 . دون تكرار هلذه األصوات   اإلدارة  جملسضوية  من خيتارهم من املرشحي لع  بي  تقسيمهاجملس اإلدارة أو  
 لثانية: الدرجة ااألقارب حىت

 اآلابء، واألمهات، واألجداد واجلدات وإن علوا. .أ
 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. .ب 
 األزواج والزوجات. .ج

 : حىت الدرجة الرابعةاألقارب 
 علوا. اآلابء، واألمهات، واألجداد واجلدات وإن .أ

 دهم وإن نزلوا.، وأوالاألوالد .ب 
 أو ألم، وأوالدهم. اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، .ج
 األزواج والزوجات. .د
 األعمام والعمات، وأوالدهم، واألخوال، واخلاالت وأوالدهم.  .ه
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التنفيذية  ية االسرتاتيج  القرارات   واقرتاح   اليومية،  الشركة  عمليات   إدارة  هبم  املنوط  األشخاص:  اإلدارة 
 . املايل واملدير  ونواهبما املدير أو التنفيذي لرئيساك  وتنفيذها،

 ، واجملتمع. نورديامل، و عمالءال، و دائنيال، و : كل من له مصلحة مع الشركة، كالعامليحلاأصحاب املص
  ابألداء، املرتبطة  السنوية أو الدورية واملكافآت   حكمها،  يف وما واألرابح والبدالت  املبالغ: املكافآت 
  الفعلية واملصاريف النفقات  ابستثناء  أخرى، ةنيعي مزااي وأي  األجل، طويلة أو قصرية التحفيزية واخلطط
 .  عمله  أتدية لغرض اإلدارة جملس عضو عن الشركة تتحملها اليت املعقولة

 . ال أم عمل يوم أكان سواء تقوميي، يوم: يوم
 نظام وشرحها. للجهة املختصة تعريف املصطلحات والنصوص الواردة يف ال .2

 الشركة مفهوماملادة الثانية: 
ل املشار إليها فيه، وتنشأ عن ة اعتبارية تؤسس وفقاً ألحكام النظام وتتخذ أحد األشكاصيشخالشركة  .1

يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر أبن يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح بتقدمي حصة    اتفاق
 . املشروع من ربح أو خسارة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن هذا 

 أن تؤسس الشركة بتصرف ابإلرادة املنفردة لشخص واحد.   - امطبقاً ألحكام النظ -جيوز  .2
 ( من النظام.السابعجيوز أتسيس شركات غري رحبية وفقاً ملا ورد يف الباب ) .3

 الشركات اخلاضعة للنظام  :الثالثةاملادة 
تتخذ يف اململكة مركزاً  ، أو  لنظاموفقاً ألحكام ا  ململكةا  يفتؤسس  تسري أحكام النظام على الشركات اليت  

  . أو مزاولة نشاطهاا إلدارهت

 الشركة يس أتسالفصل األول: 
 أشكال الشركات :رابعةال املادة

 كة اليت تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية: شر الجيب أن تتخذ  .1
 شركة التضامن.  .أ
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 شركة التوصية البسيطة.   .ب 
 شركة املسامهة.  .ج
 سامهة البسيطة. امل شركة .د
 املسؤولية احملدودة. الشركة ذات  .ه

( من هذه  1)تعاقدوا ابسم أي شركة ال تتخذ أحد األشكال املذكورة يف الفقرة  يكون األشخاص الذين   .2
 ناشئة من هذا التعاقد.املادة مسؤولي شخصيًّا وابلتضامن عن االلتزامات ال

  من   شركة  شكل  تتخذ  مل  ما  وذلك   اإلسالمي،  الفقه  يف  املعروفة  الشركات   على  النظام  أحكام  تنطبق  ال .3
 . املادة هذه من( 1) رةالفق يف الواردة الشركات 

 اسم الشركة :اخلامسةاملادة 
رضها،  وجيوز أن يشتمل على اسم مشتق من غ  بلغة أخرى،يكون لكل شركة اسم جتاري ابللغة العربية أو   .1

احلاليي أو السابقي أو أي من   ي فيهااملسامهو أكثر من الشركاء أو  أو اسم مبتكر، أو اسم واحد أ
 ، مع مراعاة اآليت:الشركات املرتبطة هبا 

 أو األنظمة املعمول هبا يف اململكة.أو اآلداب العامة أال يكون خمالًفا للنظام العام  .أ
ا مل يكن طلب أو أبشخاص ذوي صفة اعتبارية عامة ميشري إىل ارتباطه أبي جهة حكومية    أال .ب 

ة  ة أو الشخص ذي الصفة االعتبارية العامة املعنيجاري مقدًما من اجلهة احلكوميسم التتسجيل اال
 . أو مبوافقة منه

 . إشارات دينية أال يشري إىل ارتباطه مبدينة أو منطقة معينة أو  .ج
 . مطابًقا أو مشاهبًا السم جتاري مقيد يف السجل التجاري أو حمجوز أال يكون .د
 ة. اانت مضلل أال يتضمن بيأن يكون الئًقا و  .ه
امل . و أو  الشركاء  فيها االسم أي من أمساء  يشمل  اليت  أو  يف احلاالت  الشركة  السابقي يف  سامهي 

 أو ورثته أو الشركات املرتبطة هبا. على موافقة الشريك أو املساهم الشركات املرتبطة هبا، احلصول 
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اتباعه وا  ولالئحة وضع ضوابط أخرى، وحتديد األحكام  اليت جيب  ا لضمان عدم تعارض  إلجراءات 
 .للشركات مع العالمات التجارية ء التجاريةاألمسا

 شكل الشركة.  يبيجيب أن يقرتن االسم مبا  .2
نظامها األساس،    عقد أتسيس الشركة أوجيوز تغيري االسم التجاري للشركة وفًقا لألوضاع املقررة لتعديل   .3

تب على  م، وال يرت ( من النظاالثامنة املادة )  اري وشهره وفًقا ملا وردالتج  السجليف   ويشرتط قيد التغيري
حبقوقها أو التزاماهتا أو اإلجراءات النظامية اليت اختذهتا أو مت اختاذها ضدها  املساس  تغيري اسم الشركة  
 قبل إجراء التغيري.

 تقدمي طلب أتسيس الشركة :السادسةاملادة 
تلك نسبة من رأس ماهلا نقداً أو  س وميألساها انظام عقد أتسيس الشركة أو  يُعّد مؤسًسا كل من وقع   .1

 قدم حصة عينية عند أتسيسها.  
عقد أتسيس الشركة    مرفًقا به،  يه من الشركاء أو املؤسس يقدم طلب أتسيس الشركة إىل الوزارة موقعاً علي .2

  الالزمة   واملتطلبات   اإلجراءات   الالئحة  حتدد، و واملقابل املايل  -شركةشكل الحبسب  -أو نظامها األساس  
 .للتأسيس

من اتريخ تقدمي طلب التأسيس ( أايم  عشرة)خالل   ابملوافقة على أتسيس الشركة  يختطر الوزارة املؤسس  .3
 النظام.    م قيد الشركة يف السجل التجاري وشهرها طبقاً ألحكاماء البياانت والواثئق الالزمة، ويتواستيف

دون البّت فيه، حيق للشركاء   من هذه املادة(  3الفقرة )انقضاء املدة احملددة يف  يف حال رفض الطلب أو   .4
رفض الطلب أو من اتريخ انقضاء  ل )ستي( يوًما من اتريخ إشعاره ب التظلم أمام الوزارة خاليأو املؤسس 

قرار من الوزارة برفض التظلم أو مل تبت   ال صدور. ويف ح( من هذه املادة3الفقرة )ة املشار إليها يف  املد
 املختصة. ضائية ًما من اتريخ تقدميه، جيوز ملقدم الطلب التظلم أمام اجلهة القفيه خالل )ثالثي( يو 
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 ها األساس عقد الشركة أو نظام :السابعةملادة ا
والشركة ذات املسؤولية احملدودة، عقد أتسيس،  كون لكل من شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة،  ي .1

ال املسامهة وشركة املسامهة  اململوكة من بسيطة والشركة ذات املسؤولية  ويكون لكل من شركة  احملدودة 
 شخص واحد نظام أساس. 

وأنظمتها األساسية على البياانت والشروط اليت يتطلبها النظام  عقود أتسيس الشركات أن تشتمل جيب  .2
النسخة  وأن تكون  ،  والالئحة بلغة أخرى على أن تكون  العربية، مع جواز حتريرها  العربية هي  ابللغة 

 . فها ربة يف حال اختالاملعت
  بياانت يف عقود التأسيس واألنظمة األساسية بشرط للشركاء أو املسامهي إضافة شروط أو أحكام أو    .3

 . أال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة
وأنظمتها األساسية وذلك مبا يتناسب مع شكل  تعد الوزارة مناذج اسرتشادية لعقود أتسيس الشركات   .4

 . كل شركة
 كتابة عقد الشركة أو نظامها األساس   :منةثاالاملادة 

مكتواًب، وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل،  لشركة أو نظامها األساس  جيب أن يكون عقد أتسيس ا .1
 ف لذلك. خمال إجراء وال يعتد أبي 

ما يطرأ على كذلك  و   ،السجل التجاري  يفقيد  العند  يتم شهر عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس   .2
  حتدده ما  وفق  على نفقة الشركة  ا يتطلب شهره مبوجب أحكام النظام  من تعديل وغري ذلك مم  أي منهما

 . الالئحة
جيوز االحتجاج على الغري بعقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس أو أي تعديالت تطرأ على أي  ال   .3

قيد على بيان أو  ، ومع ذلك إذا اقتصر عدم الهرإال بعد قيد ذلك يف السجل التجاري وإمتام الشمنهما  
يكون مسؤوالً كل من  و دها غري انفذة يف مواجهة الغري.  منهما، كانت هذه البياانت وح  أكثر من أي

أو   املديرين فيها  الشركة أو جملس  الشركاء أو املسامهي أو مديري  تسبب يف عدم االلتزام بذلك من 
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إدارهتا الضرر    -الشركة  لكشحبسب  -أعضاء جملس  تعويض  أو  ابلتضامن عن  الشركة  يصيب  الذي 
 ري من جراء ذلك.ء أو املسامهي أو الغالشركا

النظام، يكون املؤسسون مسؤولي   .4 املبي يف  الشركة على النحو  ابلتضامن يف  شخصًيا و إذا مل تؤسس 
خالل فرتة  مت  حال  يف  و   ،مواجهة الغري عن األفعال والتصرفات اليت صدرت منهم خالل فرتة التأسيس

يتم تصفيتها وتسري أحكام التصفية الواردة يف الباب    التصرفات،أي من األنشطة أو  التأسيس ممارسة  
 سيس الشركة وفقاً ألحكام النظام.وضاع وأت تصحيح األعشر( من النظام مامل يتم  الثاين)

 للشركة  الشخصية االعتباريةاملادة التاسعة: 
ون للشركة خالل  ي، ومع ذلك يكتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بعد قيدها يف السجل التجار  .1

 .التأسيسابلقدر الالزم لتأسيسها، بشرط إمتام عملية   اعتباريةفرتة التأسيس شخصية 
تسري العقود والتصرفات اليت أجراها املؤسسون ابسم الشركة حتت التأسيس يف حق الشركة بعد أتسيسها   .2

 اليت أنفقوها.  مىت كانت ضرورية هلذا التأسيس، وتتحمل الشركة مجيع املصاريف 
 أي تصرف يتم بي الشركة وبي مؤسسيها، وذلك مامل   – بعد أتسيسها    –ال يسري يف حق الشركة   .3

للمؤسسي ذوي املصلحة أصوات يعتمد ه فيه  التصرف من مجيع املؤسسي يف اجتماع ال يكون  ذا 
 التصرف صادراً من مجيع الشركاء أو املسامهي.   معدودة، مامل يكن

قدم املؤسس ذو املصلحة تقريراً ابلبياانت واملعلومات املتعلقة هبذا التصرف  وال جيب أن ييف مجيع األح .4
أايم، ويكون ألي    (سبعة)بـ  ( من هذه املادة  3انعقاد االجتماع املشار إليه يف الفقرة )قبل  يف مقر الشركة  
 املسامهي حق االطالع عليها.  من الشركاء أو 

مرحلة أتسيس الشركة أبن يبذل يف تعامالته  ية اجلزائية، يلتزم املؤسس يف  مع عدم اإلخالل بقواعد املسؤول .5
ه املرحلة عناية الرجل احلريص، ويتحمل املؤسسون على سبيل  هذاليت تتم ابسم وحلساب الشركة يف

كة أو الغري نتيجة تصرفاهتم أو نتيجة أي خمالفة هلذا  التضامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشر 
ات ختص الشركة حتت التأسيس، كان عليه أن يرد إىل  م. وإذا تلقى املؤسس أية أموال أو معلومااللتزا



 

11 
  

ل، وأية أرابح قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك األموال أو املعلومات. ويكون مواالشركة تلك األ
 ضامن عما التزموا به.  املؤسسون مسؤولي ابلت

 مزاولة نشاط الشركةاملادة العاشرة: 
من اجلهات    لك لذبعد قيدها يف السجل التجاري واحلصول على الرتاخيص الالزمة  نشاطها  لشركة  اول از ت

 . -إن وجدت -املعنية 
 اتفاقيات الشركاء وامليثاق العائلي  :عشرةاحلادية املادة 

 :احلق يف اآليت –يف الفرتة السابقة أو الالحقة لتأسيس الشركة  -شركاء أو املسامهي  أو الللمؤسسي .1
يف حال  -آلية دخول الورثة  لك،  يف ذمبا    ،إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العالقة فيما بينهم أو مع الشركة .أ

سها فيما بينهم  يف الشركة سواء أبشخاصهم أو من خالل شركة يتم أتسي  -وفاة الشريك أو املساهم
   .هلذا الغرض

وتوظيف  حوكمتها وإدارهتا وسياسة العمل  إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم امللكية العائلية يف الشركة و  .ب 
 وآلية تسوية اخلالفات، وغريها. ف يف احلصص أو األسهم وتوزيع األرابح والتصر األقارب 

يكون ذلك االتفاق أو امليثاق ملزًما فيما بي أطرافه وال يسري يف مواجهة الغري ويشرتط أال يتضمن ما   .2
األساس أو األنظمة  سيس الشركة أو نظامها  عقد أت  ئحة أوأو الال  يتعارض مع األحكام الواردة يف النظام

 األخرى ذات العالقة.
 االطالع على واثئق الشركة :عشرة الثانيةاملادة 

، ويُعد املستخرج منها حجة يف مواجهة  وجب النظاماليت يتعي شهرها مبيتاح للغري االطالع على الواثئق  
 الشركة والغري مبا حيتويه من بياانت. 

 حصة الشريك أو املساهمطبيعة : عشرةلثة الثاة املاد
   مًعا.أو هبما املساهم نقدية أو عينية، جيوز أن تكون حصة الشريك أو  .1
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  من وشركة التوصية البسيطة ة احملدودة وشركة التضايف الشركة ذات املسؤولي أن تكون حصة الشريك  جيوز   .2
 . مالية  ثقةأو  ه من مسعة أو نفوذل ماعلى  قتصرت أن جيوزال و  .رابحبنسبة يف األعماًل حتدد 

رأس مال الشركة، وال جيوز تعديل رأس املال إال  حدامها  إأو    تكوِّن احلصص النقدية واحلصص العينية .3
 نظامها األساس. يف عقد أتسيس الشركة أو    وفًقا ألحكام النظام وما ال يتعارض معها من الشروط الواردة

مقابل قيامه  شخص    لصاحل  تقدمي حصص يف رأس مال الشركةي  جيوز للمؤسسي أو الشركاء أو املسامه .4
 ى الشركة ابلنفع وحيقق أهدافها.عود عل بعمل ي

 حصة الشركةأحكام تقدمي عشرة:  الرابعةاملادة 
لشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيين آخر، كان املؤسس أو  املؤسس أو ا  إذا كانت حصة .1

 أو الشركاء  عليها بي املؤسسي  البيع أو وفًقا لألحكام اليت يتفق  وفًقا ألحكام عقد  -الشريك مسؤواًل 
ضمان احلصة يف حالة اهلالك، وضمان التعرض أو االستحقاق أو ظهور عيب أو نقص يف احلصة  عن    -
ها ابسم  لك إىل أن يتم نقلها ابسم الشركة، ما مل يتفق على غري ذلك أو كان العيب خفيًّا وقت نقل وذ

 الشركة.  
لى املال، طبقت أحكام عقد اإلجيار حصة املؤسس أو الشريك جمرد االنتفاع حبق شخصي ع  كانتإذا   .2

 على غري ذلك.   يتفق، ما مل( من هذه املادة1املسائل الواردة يف الفقرة )على 
وجب عليه أن النظام،    ألحكاموفقاً  ذلك  جيوز فيها  اليت    إذا كانت حصة الشريك عماًل يف الشركات  .3

ممارسة تلك األعمال لصاحل الشركة،    ة ي الشركاء على آليتفاق بويتم االال اليت تعهد هبا،  يقوم ابألعم
الناجتة عنها.  الفكرية  مال وآلية التعامل مع حقوق امللكية  وما يستحقه الشريك من ربح مقابل تلك األع

أن ميارس    ه عمالً ال جيوز للشريك يف حال كانت حصتلك،  ويف احلاالت اليت ال يتم االتفاق فيها على ذ
 امللكية الفكرية الناجتة عن تلك األعمال ملًكا للشركة. ص، وتكون حقوق عمل حلسابه اخلاهذا ال
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 اإلخالل بتقدمي حصة الشركةعشرة:  مسةاخلاملادة ا
ويكون املؤسس الذي قدم حصة عينية    يعد كل مؤسس أو شريك مديًنا للشركة ابحلصة اليت تعهد هبا. .1

 تقييم حصته. مسؤواًل عن صحة
 يف األجل احملدد لذلك يف قدمي حصته يف رأس مال الشركةأتخر أي من املؤسسي أو الشركاء عن ت إذا .2

أو نظامها األساس  الشركة  الشركاء أو    عقد أتسيس  يتفق عليه املؤسسي أو  ، كان للشركة مطالبته  ما 
احلصول  قوق املتصلة ابحلصص كاحلق يف  جه من الشركة أو تعليق نفاذ احلما التزم به جتاهها أو إخرا  بتنفيذ

يع األحوال  أو حق التصويت يف اجلمعيات العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظها يف مج  على أرابح
 ب على ذلك.مبا هلا من حق مطالبة املؤسس أو الشريك املتأخر ابلتعويض عن الضرر املرتت

 مالية الشركةالفصل الثاين: 
 السنة املالية للشركةة: عشر  السادسةاملادة 

جيوز أن حتدد السنة املالية األوىل مبا ال يقّل  لكل شركة اثين عشر شهراً، ومع ذلك،  الية  تكون السنة امل .1
 لشركة يف السجل التجاري.ريخ قيد ابدءاً من اتوال يزيد على مثانية عشر شهراً عن ستة أشهر 

 اس. لشركة أو نظامها األسيتم حتديد السنة املالية لكل شركة يف عقد أتسيس ا .2
 وإعداد القوائم املاليةالسجالت احملاسبية عشرة:  السابعةاملادة 

ودها، وإعداد  على كل شركة االحتفاظ ابلسجالت احملاسبية واملستندات املؤيدة هلا لتوضيح أعماهلا وعق .1
كة، وإيداع شر ال  شكلكة حبسب  قوائم مالية سنوية على ضوئها وفق املعايري احملاسبية املعتمدة يف اململ 

لآللية اليت حتددها الالئحةمن الشركاء أو اجلمعية العامة  رها  بعد إقراهذه القوائم   ستة  )خالل    وفقاً 
 املالية.  من اتريخ انتهاء السنة  (أشهر

  حيدده على الشركة االحتفاظ بسجالهتا وقوائمها املالية يف مركز الشركة الرئيس أو يف أي مكان آخر   .2
 وفق املدد اليت حتددها الالئحة.  دير أو مديرو الشركة أو جملس املديرين فيها الشركة أو مجملس إدارة 
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أو مدير أو مديرو الشركة أو جملس املديرين فيها    لى جملس اإلدارةتقع مسؤولية إعداد القوائم املالية ع .3
 .-الشركة شكل حبسب-
 الهوعزله أو اعتز  مراجع احلساابت تعيني : عشرة الثامنةاملادة 

املرخص هلا يف اململكة يعينه  شركات  الكاتب أو  امل يكون للشركة مراجع حساابت )أو أكثر( من بي   .1
وجيوز إعادة تعيينه،   ه ونطاقه. ، وحيددوا أتعابه ومدة عمل أو املسامهي الشركاء أو اجلمعية العامة للشركة

املراجعة املدد اليت حتددها   ف علىاملشر على أال يتجاوز جمموع مدة تعيي املكتب أو الشركة أو الشريك  
 الالئحة. 

تتخذه اجلمعية العامة أن تعزل مراجع احلساابت، وجيب على رئيس جملس اإلدارة  وجب قرار  للشركة مب .2
  تتجاوز   ال   مدة  خالل  وذلك   العزل،  وأبسباب   احلساابت   مراجع  عزل  بقرار  املختصة   اجلهة   إخطار

 . العزل قرار صدور اتريخ  من أايم)سبعة( 
شركة، ويعترب اإلشعار إهناء  مبوجب إشعار مكتوب يودعه لدى الراجع احلساابت أن يعتزل من مهمته  مل .3

ملا هو حمدد يف  مله إيداع اإلشعار أو يف اتريخ الحق وفقاً  الشركة منذ اتريخ  مته كمراجع حلساابت 
ملختصة بياانً أبسباب ل ألي سبب أبن يودع لدى الشركة واجلهة ااإلشعار. ويلتزم مراجع احلساابت املعتز 

للنظر يف أسباب االعتزال    داهتا دعوة اجلمعية العامة لالنعقب على مدير الشركة أو جملس إدار اعتزاله، وجي
 وتعيي مراجع حساابت آخر بديل وحتديد أتعابه.  

 ساابت ع احل االستثناء من تعيني مراج عشرة:التاسعة املادة 
عدم تعيي مراجع للحساابت إذا كانت مها األساس على ظاعقد أتسيس الشركة أو ن يف ينصجيوز أن  .1

وفًقا للمعايري املعمول هبا يف اململكة ابلنظر إىل عدد العاملي فيها  -الشركة متناهية الصغر أو صغرية  
 إيراداهتا وما حتدده الالئحة. صوهلا وحجم وجمموع أ

 ( من هذه املادة اآليت:1الوارد يف الفقرة ) كماحليشرتط لنفاذ  .2
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خالل السنة املالية األوىل من    متناهية الصغر أو شركة صغرية  أن ينطبق على الشركة وصف شركة .أ
 أتسيسها. 

الشركة وصف شركة متناهية الصغر أو شركة صغرية خالل سنتي ماليتي متتاليتي    أن ينطبق على .ب 
 ا.  لك يف احلاالت اليت ال تكون فيها كذلك خالل السنة املالية األوىل من أتسيسهوذ

 الشركة املعنية أي من اآليت: ( من هذه املادة إىل أن ينطبق على 1الفقرة ) قرر مبوجباحلكم امليستمر  .3
 إدراج أسهم شركة املسامهة يف السوق املالية.  .أ

 لصغر أو شركة صغرية لسنتي ماليتي متتاليتي.ناهية اشركة متعدم انطباق وصف   .ب 
الشركات اليت ينطبق    ى األقل من حصص أو أسهم ملائة( عل الذين ميلكون )مخسة اب   للشركاء واملسامهي .4

لتعيي مراجع للحساابت، وجيب على    إىل الشركةهذه املادة أن يتقدموا بطلب  الوارد يف    ماحلكعليها  
  اللتزام بذلك الطلب بشرط أن يكون الطلب مكتوابً ل  اختاذ اإلجراءات املقررة نظاًما لك احلالة  الشركة يف ت

املالية وخالل فرتة ال تتجاوز )ثالثي( يوماً على األقل من اتريخ انتهاء السنة    الل السنة خ  هوأن يتم تقدمي
 املالية. 

 اآليت:دة على ( من هذه املا1الوارد يف الفقرة ) احلكمال يسري  .5
 . قابلة لالسرتدادولة أو أسهم أو صكوك متداأدوات دين  تصدرالشركات اليت  .أ

  . الشركات األجنبية وفروعها .ب 
 .فيها تعيي مراجع للحساابت وفقاً لألنظمة ذات الصلة يلزمت اليت ركاالش  .ج
متتلك شركات أخرى أو اتبعة لشركة أخرى إال يف حال انطباق وصف شركات متناهية  اليت    شركةال .د

 أو أي معيار آخر حتدده الالئحة.  شركات ال تلك الصغر أو صغرية على 
تستثىن شركة التضامن من متطلب تعيي مراجع  ك،على غري ذل   شركة التضامن ينص عقد أتسيس  مل  ما .6

 للحساابت إال يف احلاالت اآلتية: 
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كة أشخاص اعتباريي متخذين أي شكل من أشكال  شر الإذا كان كل من الشركاء املتضامني يف   .أ
 الشركات خبالف شركة التضامن. 

املتضام .ب  الشركاء  اعتباريي إذا كان كل من  الشركة أشخاص  التضامن متخذين شكل    ني يف    شركة 
وكان الشركاء املتضامني يف تلك الشركة متخذين أي شكل من أشكال الشركات خبالف شركات 

 التضامن. 
 كام الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه املادة. ة األحالالئححتدد  .7

 التزامات مراجع احلساابت :العشروناملادة 
اجلهة  املعايري املهنية الصادرة عن    هددحتا ملا  ركة ابالستقالل وفقً اجع حساابت الش جيب أن يتصف مر  .1

 ذلك. الالئحة أثر  املادة، وحتدد. وتكون أعمال املراجعة ابطلة عند خمالفة أحكام هذه املعنية
اثئق، حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالهتا وغري ذلك من الو   -يف أّي وقت    -ملراجع احلساابت   .2

ير  اليت  واإليضاحات  البياانت  أيًضا طلب  أصولوله  من  ليتحقق  عليها،  احلصول  الشركة    ى ضرورة 
ها أو  مديرو مدير الشركة أو    لس اإلدارة أووالتزاماهتا وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى جم

هذا الشأن أثبت    متكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع احلساابت صعوبة يف  جملس املديرين فيها 
. فإذا مل ييسر  ها أو جملس املديرين فيهامديرو مدير الشركة أو  ارة أو  ذلك يف تقرير يقدم إىل جملس اإلد

الشركة أو  اجمللس أو   ا  هاو مدير مدير  عمل مراجع احلساابت، وجب عليه أن يها  ملديرين فأو جملس 
 للنظر يف األمر. امهي أو املس دعوة اجلمعية العامة العادية أو الشركاء  منهميطلب 

دية السنوية أو إىل الشركاء أو املسامهي، حبسب م إىل اجلمعية العامة العا على مراجع احلساابت أن يقد .3
ة يف اململكة يضمنه موقف إدارة الشركة من متكينه من  راجعة املعتمدا ملعايري املاحلال، تقريرًا يعّد وفقً 

ام أو  بها، وما يكون قد تبي له من خمالفات ألحكام النظاحلصول على البياانت واإليضاحات اليت طل 
ية  يسها يف حدود اختصاصه، ورأيه يف مدى عدالة القوائم املال أحكام نظام الشركة األساس أو عقد أتس

املسامهة أن يتلو مراجع احلساابت تقريره أو أن يستعرض ملخصاً له يف    ب يف الشركات للشركة. وجي
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ت اليت سيتم فيها إصدار قرار  أو أن يتم عرضه على املسامهي يف احلاالالسنوية    ةالعادي اجلمعية العامة  
ع احلساابت مع  ابلتمرير. وجيب يف الشركات األخرى تضمي تقرير مراج  العادية السنوية  عامةاجلمعية ال

 حبسب أحكام النظام.للمسامهي ركاء أو القوائم املالية اليت يتم توفريها للش 
إىل الغري ما وقف  ري اجلمعية العامة أو  فشي إىل املسامهي أو الشركاء يف غاحلساابت أن ي  ال جيوز ملراجع .4

 فضاًل عن مطالبته ابلتعويض. ه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإال وجب عزله علي
أو القيام    راجع حساابهتا الشركة اليت يجملس إدارة  ا يف  أو عضوً   ارئيسً   مراجع احلساابت   أن يكون  ال جيوز .5

يشرف على إدارة الشركة ا حىت الدرجة الثانية ملن  ا أو قريبً ا على حساابهتها أو مشرفً عمل إداري فيي  أب
سهم أو حصص يف الشركات اليت يراجع حساابهتا أو بيعها خالل  أو حساابهتا، كما ال جيوز له شراء أ

   .فرتة املراجعة أو أداء أي عمل استشاري للشركة
ره وعن كل ضرر يصيب الشركة أو   عن البياانت املالية الواردة يف تقرييكون مراجع احلساابت مسؤواًل  .6

كان للشركة أكثر وبسبب عمله. وإذا  ء أو املسامهي أو الغري بسبب األخطاء اليت تقع منه أثناء الشركا
 . خلطأ املوجب للمسؤوليةكانوا مسؤولي ابلتضامن، إال إذا أثبت أحدهم عدم اشرتاكه يف امن مراجع  

 ةت الشركعلى حسااب رقابةال :والعشروناحلادية املادة 
النظامالشركاء و ميارس   املنصوص عليها يف  وفًقا لألحكام  الشركة  الرقابة على حساابت  ونظام   املسامهون 

 الشركة األساس. 
 توزيع األرابح : والعشرونالثانية املادة 

 ما أييت: مع اشرتاط للشركة توزيع أرابح للشركاء أو املسامهي  .1
 د استحقاقها. يف الوفاء ابلتزاماهتا عن ال يؤثر توزيع األرابح على قدرة الشركةأ .أ

ال بعد حسم التوزيعات املقررة عن مبلغ رأس امل  املسامهي أو الشركاء  ملكية  حقوقيقل جمموع    الأ .ب 
 . املدفوع
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لية احملدودة توزيع  ال جيوز يف الشركات املسامهة، أو الشركات املسامهة البسيطة أو الشركات ذات املسؤو  .2
 ة املصدر.أرابح من رأس مال الشرك

ذلك مبوجب قرار من الشركاء أو املسامهي أرابح من احتياطيات الشركة، شريطة أن يكون  جيوز توزيع   .3
 قاً لألوضاع املقررة لوضع تلك االحتياطيات. وف

اهم برد ما قبضه منها ولو  جاز لدائين الشركة مطالبة كل شريك أو مس وإال ع أرابح صورية، يوز ت زال جيو  .4
النية  بتوزيع األرابح الصو ن مدير  يكو . و كان حسن  الذي أوصى    رية مسؤواًل الشركة أو جملس اإلدارة 

ابلتضامن عن رد هذه األرابح. وال يلتزم الشريك أو املساهم برد األرابح احلقيقية اليت قبضها ولو منيت 
 الشركة خبسائر يف السنوات التالية.  

 . ضوابط تنفيذ هذه املادة ئحة حتدد الال .5
 من اخلسارة  ءعفااإلربح أو رمان من الاحل: والعشرونة الثالثاملادة 

اخلسارة، ُعدَّ هذا الشرط من الربح أو على إعفائه من  أو املسامهي    ركاءالش   اُتفق على حرمان أي من  إذا .1
 كأن مل يكن. 

ون  جيوز مبوافقة ابقي الشركاء إعفاء الشريك الذي مل يقدم غري عمله من املسامهة يف اخلسارة بشرط أال يك .2
 ه. قد تقرر له أجر عن عمل 

 األرابح واخلسائريف الشريك أو املساهم نصيب  :والعشرونالرابعة املادة 
يكون نصيب الشريك أو املساهم يف األرابح أو يف  ساس، الشركة أو نظامها األمع مراعاة عقد أتسيس  .1

.  املساهم يف الشركة  تلكهانوع أو فئة األسهم اليت مي  مع مراعاةاخلسائر حبسب نسبة حصته يف رأس املال  
لى أن يكون نصيب الشريك أو املساهم يف  الشركة أو نظامها األساس عوجيوز أن ينص عقد أتسيس  

ملساهم يف رأس مال الشركة، أو  األرابح أو اخلسائر بنسبة حمددة ختتلف عن نسبة حصة الشريك أو ا
 و غري ذلك. أو طبيعة نشاط الشركة أة سبة ختتلف ابختالف الفرتة املالي بن
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صيبه يف الربح  ومل يتضمن عقد أتسيس الشركة حتديًدا لنإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله،   .2
نصيبه يف الربح أو يف  أو اخلسارة، كان له أن يطلب تقييم عمله، ويكون هذا التقييم أساًسا لتحديد  

حلصص متساوية ما مل يثبت  يم حصة كل منهم عدت هذه اإذا تعدد الشركاء ابلعمل دون تقي اخلسارة. و 
حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب يف الربح    -إضافة إىل عمله    -ك  خالف ذلك. وإذا قدم الشري

 عينية. ارة عن حصته ابلعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو الأو يف اخلس 

 األسهم واحلصص سجل الفصل الثالث: 
 سجل الشركة: العشرونو اخلامسة املادة 

إعداد سجل يتضمن البياانت اخلاصة  لى الشركة  مهة املدرجة يف السوق املالية، عشركات املسافيما عدا ال .1
ى  ل عتتعاقد    نلشركة أول   ، واحلصص اليت ميتلكها كل منهمواألسهم  بكل شريك أو مساهم يف الشركة  

 . . هفظية حوآل ه ولالئحة حتديد بياانت ،يف اململكة ، وجيب حفظ هذا السجلهذا السجل ادإعد
الشركة أن تقيد لدى السجل التجاري تلك البياانت وأي تعديالت تطرأ عليها خالل )مخسة عشر(  ى  عل  .2

 يوًما من اتريخ أتسيس الشركة أو قيدها، أو من اتريخ التعديل.
 املادة.  هذه حتدد الالئحة األحكام الالزمة لتنفيذ ما ورد يف .3

 واحلصص  نقل ملكية األسهم : والعشرون السادسة املادة 
احلصص  و هم  ساأليشرتط لنفاذ نقل ملكية  عاة اإلجراءات اليت يتعي اتباعها حبسب طبيعة الشركة،  مرا مع   .1

شركات املسامهة املدرجة  فيما عدا  السجل التجاري  ذلك لدى    قيد يف الشركة يف مواجهة الغري، أن يتم  
 يف السوق املالية. 

ولوائحه    وفًقا ألحكام نظام السوق املالية  أسهم شركات املسامهة املدرجة يف السوق املالية يكون تداول   .2
 التنفيذية. 
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 إدارة الشركةالفصل الرابع:  
 إدارهتا  و جملسضعواجبات مدير الشركة أو  العشرون:  و  السابعةاملادة 

إدارهتا،   أو عضو جملس  الشركة  مدير  على  التنفيذية،  جيب  جتاه واإلدارة  والوالء  العناية  بواجبات  االلتزام 
 ل خاص ما أييت:الشركة، وبشك

 الصالحيات املقررة له.  ته يف حدود ممارسة مهما .أ
 تعزيز جناح الشركة.  .ب 
 القرار وممارسة مهماته ابستقالل.  التصويت على .ج
 ناية واالهتمام واحلرص واملهارة املتوقعة بشكل معقول.الع بذل .د
 تفادي حاالت تعارض املصاحل. .ه
 عدم قبول أي منفعة من الغري.  . و
 شركة. رة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الة أو غري مباشي مصلحة مباشر اإلفصاح عن أ . ز

 وحتدد الالئحة األحكام الالزمة لتنفيذ هذه املادة.  
 املصلحة يف األعمال والعقود والعشرون:   الثامنةاملادة 

األعمال   مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يفأي  ال جيوز أن يكون ملدير الشركة، أو عضو جملس إدارهتا،   .1
 آليت:لإال وفًقا  اب الشركةوالعقود اليت تتم حلس 

التضامن  .أ بشأن شركات  الشركة  أتسيس  عقد  عليه  ينص  ملا  وفًقا  الشركاء  موافقة  على  احلصول 
 ركات التوصية البسيطة والشركات ذات املسؤولية احملدودة.وش

  مهة وشركات املسامهة ت املسايف شركااحلصول على موافقة اجلمعية العامة العادية أو ما يف حكمها   .ب 
 .البسيطة

 .لضوابط اليت حتددها الالئحةا .ج
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املتعلقة   .2 والعقود  األعمال  على  املادة  هذه  حكم  الفرص يسري  أو  املعلومات  أو  األصول  ابستغالل 
ما إذا كانت الشركة قادرة على االستفادة من تلك األصول أو املعلومات  ماالستثمارية، بغض النظر ع 

 تثمارية. أو الفرص االس
 :  على ما أييت  ( من هذه املادة1ال يسري حكم الفقرة ) .3

األشخاص  عمال والعقود املنفذة من أي من  األعمال والعقود اليت ال تتجاوز قيمتها وحدها أو مع األ .أ
 ( من هذه املادة خالل السنة املالية الواحدة القيمة اليت حتددها الالئحة. 1املذكورين يف الفقرة )

 ة.  تتم وفًقا ملنافسة عامقود اليت األعمال والع .ب 
األعمال والعقود اليت تتم لتلبية االحتياجات الشخصية إذا متت بنفس األوضاع والشروط اليت تتبعها   .ج

 مع عموم املتعاقدين واملتعاملي وكانت هذه األعمال والعقود ضمن نشاط الشركة املعتاد.  الشركة
 قود تعارض مع مصاحل الشركة. عمال والعألع أن يرتتب على تلك اإذا مل يكن من املتوق .د

للشركة املطالبة حيق  ( من هذه املادة،  1ضو جملس إدارهتا حكم الفقرة )دير الشركة أو عيف حال خمالفة م .4
ملدير أو العضو أبداء أي ربح أو منفعة حتققت له  ية املختصة إببطال العقد وإبلزام ا أمام اجلهة القضائ

 ما سبق. الناتج عن تلك املخالفة أو بكل  من ذلك أو ابلتعويض عن الضرر
 منافسة الشركة :  والعشرون التاسعةاملادة 

منافسة الشركة أو أن ينافسها    ال جيوز للمدير، أو عضو جملس اإلدارة، أن يشرتك يف أي عمل من شأنه  .1
 آليت: لال وفًقا يف أي من فروع النشاط الذي تزاوله إ

قد أتسيسها بشأن كافة أشكال الشركات، عدا ينص عليه عوفًقا ملا  الشركاء  احلصول على موافقة   .أ
 . كة املسامهة وشركة املسامهة البسيطةشر 

ملا ينص عليه   .ب    الشركة   نظاماحلصول على موافقة اجلمعية العامة العادية أو ما يف حكمها أو وفقاً 
 .األساس وذلك يف شركة املسامهة أو شركة املسامهة البسيطة

 .ئحةبط اليت حتددها الالوالضا .ج
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للشركة    حيق( من هذه املادة،  1يف حال خمالفة مدير الشركة، أو عضو جملس إدارهتا، ما ورد يف الفقرة ) .2
 عن هذه املخالفة.املختصة ابلتعويض عن الضرر الناتج  مطالبته أمام اجلهة القضائية 

 اإلدارةضو جملس مسؤولية املدير أو ع: الثالثوناملادة 
عن تعويض الشركة أو الشركاء أو    -لتضامن  اب-جملس إدارهتا مسؤولي    يكون مدير الشركة أو أعضاء .1

تدبري شؤون الشركة أو    ةأو إساء  سبب ما يقع منهم من إمهالاملسامهي أو الغري عن الضرر الذي ينشأ ب
أو عقد أتسيس الشركة  أو الالئحة  النظام  هم أحكام  أو خمالفتالالزمة  عناية  الببذل    خاللاإل  أو  أخطاء

 ضي بغري ذلك يعّد كأن مل يكن.  ظامها األساس، وكل شرط يقأو ن
ع املسؤولية على تق -حبسب احلال -من مدير، أو جملس إدارةيف احلاالت اليت يكون فيها للشركة أكثر  .2

إبمجاعهم. أما القرارات اليت  قرار صدر  اخلطأ من  مجيع املديرين أو مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا نشأ  
عارضون مىت أثبتوا اعرتاضهم صراحة يف راء، فال يسأل عنها املديرون أو األعضاء املتصدر أبغلبية اآل

. وال يعّد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبًبا لإلعفاء من املسؤولية حمضر االجتماع
 بعد علمه به. غائب ابلقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه العضو ال املدير أوإال إذا ثبت عدم علم 

 املساهم الشريك أو دعوى الشركة و  :والثالثون  احلاديةاملادة 
 أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء اليت تنشأ   أوأو مديري  مدير    للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على .1

 الدعوى. رفعكانت الشركة يف دور التصفية توىل املصفي وإذا   ، للشركةنها أضرار ع
عقد أتسيس  ما مل ينص    ،من رأس مال الشركة)مخسة يف املائة(  لذين ميثلون نسبة  اي  للشركاء أو املسامه .2

عدم قيام الشركة  يف حال  لشركة  ل  املقررة  املسؤولية  وىدعرفع  بة أقل،  نس   علىالشركة أو نظامها األساس  
 وفًقا للشروط واإلجراءات اآلتية: برفعها،

قبل رفع الدعوى أبربعة   -حبسب احلال -رهتا  أو أعضاء جملس إدا  ركةالش إخطار مدير أو مديري   .أ
 .على األقل عشر يوًما

 أن يكون املدعي حسن النية.  .ب 
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 أن يكون املدعي شريك أو مساهم يف الشركة وقت رفع الدعوى. .ج
 أن يكون اهلدف األساس من رفع الدعوى حتقيق مصاحل الشركة.  .د
املدة    حل الدعوى، ومبا ال يتجاوز مبابلواقعة  علم  أن يتم رفع الدعوى خالل )ستة( أشهر من اتريخ ال .ه

 . (والثالثون الثانية( من املادة )2ددة يف الفقرة )احمل
على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر  ملساهم رفع دعواه الشخصية  للشريك أو ا .3

 .به  خاص حلاق ضرر إمنهم 
 دعوى املسؤولية  سقوط: والثالثون الثانية املادة

دعوى املسؤولية موافقة الشركاء أو اجلمعية العامة العادية على إبراء ذمة املديرين أو    إقامةدون    حتولال   .1
 س اإلدارة، ويشمل ذلك احلاالت اآلتية:أعضاء جمل 

 .الشخصية دعاوىالإقامة  .أ
 .إقامة الدعاوى ضد سلوك االحتيال الذي يرتتب عليه ضرر حبقوق الشركاء أو املسامهي .ب 
 . ي يرتتب عليه ضرر حبقوق الدائنيك االحتيال الذالدعاوى ضد سلو ة إقام .ج
اليت متس بشكل غري عادل مص .د األفعال  الدعاوى ضد  أو  إقامة  املسامهي عموًما  أو  الشركاء  احل 

 .واليت مل تكن ظاهرة عند إبراء ذمة العضومصاحل فئة منهم 
ت من اتريخ انتهاء  سنوامخس    ضيمفيما عدا حاليت التزوير واالحتيال، ال تسمع دعوى املسؤولية بعد   .2

ر أو عضو جملس اإلدارة  أو ثالث سنوات من انتهاء عضوية املدي  السنة املالية اليت وقع فيها الفعل الضار
 أيهما أبعد. املعين،

يف مامل يثبت املدعي خالف ذلك، يعفى املدير أو عضو جملس إدارة الشركة من املسؤولية عن القرار   .3
 حال حتقق اآليت: 

  .حبسن نية ولغرض مشروع قرارإذا اختذ ال .أ
 له مصلحة شخصية يف اختاذ القرار.  يكنإذا مل .ب 
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 . القرار ملصلحة الشركةختاذ إذا بذل العناية الالزمة ال .ج
 ىعاو ة نفقات الدحتمل الشرك : والثالثونالثالثة املادة 

تكلفها الشريك    لجهة القضائية املختصة بناًء على طلب الشريك أو املساهم حتميل الشركة النفقات اليتل
 ابلشروط اآلتية: الشخصيةدعاوى الأو املساهم إلقامة الدعاوى لصاحل الشركة أو 

 إذا أقام الدعوى حبسن نية. .أ
 . حتقيق مصاحل الشركة األساس من رفع الدعوىأن يكون اهلدف  .ب
 .-حبسب طبيعة الدعوى-إذا كان احلكم لصاحل الشركة أو لصاحل الشريك أو املساهم  . ج

 أو املسامهون  مسؤولية الشركاء: والثالثونبعة الرااملادة 
اخلاصة عن التزامات الشركة يف   يف أمواله  مسؤواًل   املساهمأو    الشريك املتضامني، يكون    الشريك ابستثناء   .1

 وذلك يف األحوال اآلتية:معه ابسم الشركة،  مواجهة الغري الذي تعامل
 ة االعتبارية. أعمااًل حلساب الشركة قبل اكتساهبا الشخصي إذا زاول .أ

 . شركة كوسيلة لالحتيالدام الابستخ إذا قام .ب 
 . ة األخرى.له اخلاصاعمأمل يفصل بي أعمال الشركة و إذا  .ج

 التصرفات اخلاصة على االلتزامات اليت ترتتب على أي من    يف أمواله  أو املساهم  الشريك . تقتصر مسؤولية  2
 ( من هذه املادة. 1الفقرة ) الواردة يف

 ستيفاء الديون الشخصية ال مالتنفيذ على احلصص أو األسه  : الثالثونو  اخلامسةاملادة 
ال جيوز للدائن الشخصي ألحد الشركاء أو املسامهي أن يتقاضى حقه من حصة أو أسهم مدينه يف    .1

بعد احلصول    -، وجيوز له  العالقة  مبوجب األنظمة ذات رأس مال الشركة إال بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة  
املساهم املدين  قاضى حقه من نصيب الشريك أو  أن يت  -من اجلهة القضائية املختصة  ائي  هنعلى حكم  

يف صايف األرابح املوزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه فيما يفيض من أمواهلا  
 بعد سداد ديوهنا. 
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لب من ك أو املساهم أن يطلدائن الشخصي للشري( من هذه املادة، جيوز ل1مع مراعاة حكم الفقرة ) .2
أو أسهم ذلك الشريك أو املساهم ليتقاضى حقه من    املختصة بيع ما يلزم من حصص  اجلهة القضائية 

حصيلة بيعها، على أن يكون لباقي الشركاء أو املسامهي األولوية يف شراء تلك احلصص أو األسهم ما 
 ري ذلك. أتسيس الشركة أو نظامها األساس النص على غ مل يتضمن عقد

 أسهم أو حصص اخليارات: ونوالثالث السادسة املادة 
اليت متنح احلق يف شراء أو بيع أسهم أو   اخليارات جيوز إبرام االتفاقيات أو العقود املتعلقة أبسهم أو حصص 
 يات والعقود. حصص الشركة، ولالئحة أن حتدد ضوابط إبرام هذه االتفاق

 هنابيا الشركة جيب على لت ا البياانت: والثالثون السابعةاملادة 
، ورقم قيدها يف السجل  جدإن و -  ، وبريدها اإللكرتوينوعنواهنا  الشركة وشكلهاجيب أن يوضع اسم   .1

 واملخالصات وغريها من الواثئق اليت تصدرها الشركة. ع العقود ، على مجيالتجاري
شركة التضامن وشركة التوصية  يف غري    -( من هذه املادة  1)شار إليها يف الفقرة  يضاف إىل البياانت امل .2

 بيان مقدار رأس مال الشركة ومقدار املدفوع منه.  -البسيطة 
 )حتت التصفية(. صدور قرار التصفية عبارة  يضاف إىل اسم الشركة بعد  .3

 انقضاء الشركة  ثون:ثال ال و  الثامنةاملادة 
ليت يتعي اتباعها لذلك مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل شكل من أشكال الشركات، واإلجراءات ا

 آلتية: مبوجب أحكام النظام، تنقضي الشركة أبحد األسباب ا
 ما مل متدد وفًقا ألحكام النظام. -إذا كانت حمددة املدة-ددة هلا ملدة احملانقضاء ا .أ

 شركاء أو املسامهي على حلها قبل انقضاء مدهتا. لااتفاق  .ب 
  ذلك.اندماجها يف شركة أخرى مامل يتم االتفاق على غري .ج
 صدور حكم قضائي هنائي حبّلها أو بطالهنا.  .د
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 الباب الثاين: شركة التضامن 

 ة: أحكام عامالفصل األول
 والثالثون:  التاسعةاملادة 

أ .1 التضامن هي شركة بي شخصي  يكونون فيها  أو االعتبارية  و أكثر من ذوي الصفة الطبيعية  شركة 
ن ديون الشركة والتزاماهتا. ويكتسب الشريك ذي الصفة  مسؤولي شخصيًّا يف مجيع أمواهلم وابلتضامن ع

 عية فيها صفة التاجر. الطبي
ال جيوز االتفاق يف عقد أتسيس ( من النظام،  ونوالعشر   الثالثة( من املادة )2يف الفقرة )ما ورد    مع مراعاة .2

املسؤ  من  التضامن  الشركاء يف شركة  إعفاء  على  أخرى  وسيلة  أي  من خالل  أو  التضامن  ولية شركة 
اتفاق على جواز إعفائهم من واهلم عن ديون الشركة والتزاماهتا، وكل  الشخصية والتضامنية يف مجيع أم

 . ذلك يعّد ابطاًل 
يف السجل  نشاء شركة تضامن ال تتمتع بشخصية اعتبارية وال ختضع إلجراءات القيد  إجيوز االتفاق على   .3

وجود الشركة، جيوز للشركاء االحتجاج على الغري ب  والشهر املقررة نظاماً. ويف هذه احلالة؛ الالتجاري  
األحكام الالزمة لتنفيذ ما  حتديد  لالئحة  و على الشريك الذي تعامل معه.  وليس للغري حق الرجوع إال  

 ورد يف هذه الفقرة.

 الفصل الثاين: أتسيس شركة التضامن
 : األربعوناملادة 

 البياانت اآلتية: ى بصفة خاصة عل  عقد أتسيس شركة التضامنيشتمل جيب أن 
 . اسم الشركة ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وبياانهتا .أ

 . الشركاء وبياانهتمأمساء  .ب 
 احلصص بي الشركاء.  توزيع كيفية  .ج
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 تعّهد كل شريك بتقدميها وموعد استحقاقها.  عريف ابحلصة اليت رأس مال الشركة وت .د
 د صالحياهتم.  وبياانهتم وحدو  -إن وجدوا -مديري الشركة مدير أو أمساء  .ه
 مدة الشركة إن كانت حمّددة املدة.  . و
 ا.  نة املالية وانتهائهحتديد اتريخ بدء الس  . ز
 احلاالت اليت يرتتب عليها حل الشركة.  .ح

 الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
 : واألربعون احلادية املادة 

س الشركة أو يف عقد  يعي الشركاء مديراً أو أكثر من بي الشركاء أو من غريهم، سواء يف عقد أتسي  .1
يرون دون أن يعي اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي  مستقل. وإذا تعدد املد

يكون لباقي املديرين  ة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً أبي عمل من أعمال اإلدارة، على أن  منهم ابإلدار 
آلراء  عربة أبغلبية آراء املديرين، فإذا تساوت ااالعرتاض على العمل قبل متامه، ويف هذه احلالة تكون ال

 ( من النظام.بعونالثانية واألر وجب عرض األمر على الشركاء إلصدار قرار يف شأنه وفقاً للمادة )
( من هذه املادة،  1اليت تتم ابملخالفة حلكم الفقرة )تلتزم الشركة جتاه الغري حسن النية أبعمال املدير   .2

 ا من جراء هذا العمل.يض عن مجيع اخلسائر واألضرار اليت تلحق هبوللشركة مطالبته ابلتعو 
يكون لكل  ،  إدارة الشركة للشركاء جمتمعييتم تعيي مدير للشركة ومل يشرتط عقد الشركة أن تكون  إذا مل   .3

قبل  يقوم به شريك آخر  االعرتاض على أي عمل  من حق أي شريك    يكونو إلدارة،  شريك صالحية ا
 . اً حلكم املادة )الثانية واألربعون(فقو  يعرض األمر على الشركاء للبت فيهاحلالة  يف هذه ، و تنفيذه
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 : واألربعونالثانية ملادة ا
تصدر قرارات الشركاء ابألغلبية العددية آلرائهم أو ابإلمجاع يف حال مل يكن للشركة سوى شريكي، إال إذا 

( من الرابعة واألربعوناملادة )( من  1رد يف الفقرة )و بتعديل عقد أتسيس الشركة أو مبا    متعّلًقاكان القرار  
 ا مل ينّص يف عقد التأسيس على غري ذلك.اء، مالشركإبمجاع  النظام فيجب أن يصدر

 : واألربعونالثالثة املادة 
القض أمام  وميثلها  الشركة،  تدخل يف غرض  اليت  والتصرفات  اإلدارة  أعمال  املدير مجيع  وهيئات  يباشر  اء 

حوال تلتزم الشركة مجيع األ  طته. ويفأتسيس الشركة صراحة على تقييد سل لغري، ما مل ينص عقد  التحكيم وا
 بكل عمل جيريه املدير ابمسها ويف حدود غرضها، إال إذا كان من تعامل معه سّيء النية. 

 : واألربعونالرابعة املادة 
الشركاء أو بنّص صريح يف  ار من  ركة إال بقر ألعمال اليت تتجاوز غرض الش حيظر على املدير أن يباشر ا .1

 خاصة على األعمال اآلتية: يس الشركة. ويسري هذا احلظر بصفةعقد أتس
 إنشاء أو إغالق فروع الشركة. .أ

 تغيري االسم التجاري للشركة.  .ب 
 حتويل الشركة إىل شكل آخر من الشركات. .ج
 ايدة أو ختفيض حصص الشركة. ز  .د
 اندماج الشركة أو تقسيمها. .ه
 اتريخ البيع أو قبل الشراء، سواًء يف  صف قيمة أصول الشركة يفتتجاوز قيمتها ن  بيع أو شراء أصول . و

 دة صفقات، أو القيمة احملددة يف عقد أتسيس الشركة. صفقة واحدة أو ع
 إبراء ذمة الغري من حقوق الشركة.  . ز
 كة. د املتفق عليه يف عقد أتسيس الشر حقوق يف شركات أخرى مبا يتجاوز احل احلصول على  .ح
 ئم املالية السنوية للشركة. القوا اعتماد .ط
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 الشركة. أصولرهن  . ي
 بيع حمّل الشركة التجاري أو رهنه.  .ك
 االقرتاض نيابة عن الشركة.  .ل
 أتسيس الشركة.  ومبا ال يتجاوز القيمة املتفق عليها يف عقد املوافقة على كفالة الشركة للغري .م
 لشركة. القيمة املتفق عليها يف عقد أتسيس ايتجاوز  ومبا ال ،التربعات  . ن
 إقرار توزيع أرابح.  . س
 حل الشركة.  . ع

( من  نو والعشر   الثامنةال جيوز للمدير أن يتعاقد حلسابه اخلاص مع الشركة إال وفًقا ملا ورد يف املادة ) .2
 النظام.

 : األربعونو  اخلامسةاملادة 
ع على سري أن يطل   -أو من يفّوضه  -ولكن جيوز له    ، ري املدير أن يتدخل يف إدارة الشركةللشريك غ ال جيوز  

الية من واقع اترها ومستنداهتا، وأن يستخرج بيااًن موجزًا عن حالة الشركة املأعمال الشركة، وأن يفحص دف
  ذلك يعّد ابطاًل. ق على غريوكل اتفا  ،ملديرها اآلراء يقدمدفاترها ومستنداهتا، وأن 

 : واألربعونالسادسة املادة 
وز عزله إال إبمجاع الشركاء اآلخرين أو حبكم الشركة، فال جي ا يف عقد أتسيسا معينً إذا كان املدير شريكً  .1

 املختصة. من اجلهة القضائية
ء  ن من غري الشركاء، سواً ا يف عقد مستقل عن عقد أتسيس الشركة، أو كا ا ومعينً إذا كان املدير شريكً  .2

ء أو حبكم من يف عقد أتسيس الشركة أو فق عقد مستقل جاز عزله بقرار من أغلبية الشركا  اكان معينً 
 اجلهة القضائية املختصة.  

حل الشركة  ( من هذه املادة  2( و)1يف احلالتي املنصوص عليهما يف الفقرتي )ال يرتتب على عزل املدير   .3
 ما مل ينص يف عقد أتسيس الشركة على غري ذلك.
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 : واألربعون  السابعة املادة
ن يعتزل اإلدارة، بشرط أن خيطر الشركاء كتابة  إذا كان املدير شريًكا أو كان من غري الشركاء، كان له أ .1

على خالف ذلك، وإال كان مسؤواًل عن    قبل موعد نفاذها بـ )ستي( يوًما، مامل ينص عقدهابعتزاله  
 .التعويض

 الشركة ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على غري ذلك. حل ال يرتتب على اعتزال الشريك املدير  .2

 يف شركة التضامن الفصل الرابع: الشركاء واحلصص 
 األربعون: و  الثامنةاملادة 

 للتداول. ال جيوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة يف صكوك قابلة  .1
قة مجيع الشركاء أو مبراعاة القيود اليت  مبوافإال    ،كل أو بعض حصصهال جيوز للشريك أن يتنازل عن   .2

تفاق على التنازل عن احلصص ينّص عليها عقد أتسيس الشركة. وجيب أن يتم قيد وشهر التنازل، وكل ا
 أو شهر يعّد ابطاًل.   دون قيد

اء  أتسيس الشركة ما مينح الشركا التنازل عن احلصص للغري، أن يتضمن عقد  ت اليت يتم فيهجيوز يف احلاال .3
 طلب اسرتداد احلصة وحاالت وإجراءات ذلك.املتضامني الصالحية يف 

، وال يكون هلذا التنازل أثر إال  يف الشركة املّتصلة حبصتهية املالجيوز للشريك أن يتنازل للغري عن احلقوق  .4
 بي طرفيه. 

 واألربعون:  التاسعةاملادة 
 .يتم توزيعه مبوافقة الشركاء، و ك ذلك احلقالشريك يف األرابح، يثبت للشريعند تعيي نصيب  .1
ا عدا ذلك ال جيوز يكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب اخلسائر من أرابح السنوات التالية، وفيم .2

 اخلسائر إال مبوافقته. بتكملة ما نقص من حصته يف رأس املال بسبب إلزام الشريك 
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 : اخلمسوناملادة 
إذا انضّم شريك إىل الشركة كان مسؤواًل مسؤولية شخصية وابلتضامن مع ابقي الشركاء يف مجيع أمواله   .1

الشركاء االتفاق على إعفائه   وز مبوافقة مجيععن ديون الشركة السابقة النضمامه والالحقة. ومع ذلك، جي
 عن الديون السابقة لقيد وشهر االتفاق.  من املسؤولية

ا انسحب شريك من الشركة أو ُأخرج منها أو تنازل عن حصته يف الشركة، فال يكون مسؤواًل عن ذإ .2
تنا أو  انسحابه أو إخراجه  بعد قيد وشهر  تنشأ يف ذمتها  اليت  زله، على أن يظل الديون وااللتزامات 

الديون وااللتزامات اليت   نوات نشأت قبل قيد وشهر أي من ذلك، وذلك ملدة مخس سمسؤواًل عن 
 اعتبارًا من اتريخ القيد والشهر. 

إعفاء الشريك املنسحب أو الذي مت إخراجه من الشركة أو الذي تنازل عن حصصه يف الشركة من جيوز   .3
 . افقة دائين الشركة ومجيع الشركاءمن ذلك، بشرط مو  الديون وااللتزامات اليت نشأت قبل أي

 : واخلمسونية احلاد املادة
ال جتوز مطالبة الشريك أبن يؤدي من ماله ديًنا على الشركة، إال بعد ثبوت هذا الدين يف ذمتها مبوجب   .1

   ، وتعذر استيفاء احلق منها.حكم قضائي هنائي أو سنٍد تنفيذي، وبعد إعذارها ابلوفاء
ا دفعه عن حصة كل منهم للوفاء بديون حلق يف الرجوع على الشركاء اآلخرين بنسبة مك اشريلكل   .2

 الشركة.
 : واخلمسونالثانية املادة 

ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على خالف ذلك، للشريك االنسحاب من الشركة إبرادته املنفردة بشرط   .1
 .حاب اريخ الذي حدده لالنس ماً على األقل من التار ابقي الشركاء بذلك قبل ستي يو إخط

ز االتفاق يف عقد أتسيس الشركة على كيفية إخراج الشركاء منها وإجراءات ذلك، ويف احلاالت اليت و جي .2
بطلب   التقدم  املتبقي  جيوز مبوافقة مجيع الشركاءال يتضمن فيها عقد أتسيس الشركة النص على ذلك،  

ت هناك أسباب مشروعة تدعو  نامن الشركة إذا ك  إىل اجلهة القضائية املختصة إلخراج شريك أو أكثر
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ويعترب من األسباب املشروعة تصرف الشريك .  تظل الشركة قائمة بي ابقي الشركاءعلى أن    ،إىل ذلك 
جيوز للجهة القضائية املختصة أن تقرر حل  و يف مجيع أمواله أو بعضها بقصد اإلضرار بباقي الشركاء.  

 اً غري ممكن بي الشركاء.  مر الشركة إذا كان استمرار الشركة أ
رد يف هذه  و وفقاً ملا  الشركاء املتبقي يف حال إخراج شريك  أو  جيب على الشريك املنسحب من الشركة   .3

 ، وال يسري االنسحاب أو اإلخراج يف مواجهة الغري إال بعد القيد والشهر. هشهر و   ك ذل  قيدتم  ياملادة أن  

 الفصل اخلامس: انقضاء شركة التضامن
 : واخلمسونالثالثة  املادة

،  ةشركال  انقضاء الشركة بوفاة أي من الشركاء أو على آلية استمرارالشركة على    عقد أتسيسمامل ينص   .1
 ال تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء ويرتتب على وفاة أحد الشركاء اآليت:

مل ينص عقد  الشركاء ماافقة مجيع  استمرار الشركة مع من يرغب من ورثة الشريك املتويف، وذلك مبو  .أ
ال  أتسيس الورثة  ويكون  ذلك،  غري  على  احلالة  الشركة  هذه  يف  الشركة  يف  يدخلون كشركاء  ذين 

سؤولي مسؤولية شخصية يف مجيع أمواهلم عن ديون الشركة، ما مل يرغبوا يف الدخول إىل الشركة م
ركة إىل شركة  حتويل الش   هذه احلالةالشركاء على ذلك، وجيب يف    بصفة شركاء موصي ويوافق ابقي

إدخال الورثة بصفة  الواردة يف النظام. ويف حال رفض   ية بسيطة أو غريها من أشكال الشركات توص
 شركاء موصي، يكون للورثة احلصول على نصيبهم يف حصة مورثهم يف أموال الشركة. 

الشركة ووافق مجيع عي نظاًما من ممارسة أنشطة  يف حال كان ورثة الشريك املتويف قصرًا أو ممنو   .ب 
يف عقد أتسيس الشركة على إدخاهلم يف الشركة، فال يسألون  الشركاء أو األغلبية املنصوص عليها  

أموال    ورثهم يفعن ديون الشركة يف حال استمرارها إال يف حدود نصيب كل واحد منهم يف حصة م
كات ريها من أشكال الشر ة إىل شركة توصية بسيطة أو غالشركة، وجيب يف هذه احلالة حتويل الشرك

غ القاصر سن الرشد أو انتفاء سبب املنع عن ممارسة أنشطة الشركة،  الواردة يف النظام. ويف حال بلو 
الشركة إىل شركة تضامن. ويف حال الشركاء حتويل  الشريك  رفض    جيوز مبوافقة مجيع  إدخال ورثة 
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حلصول على نصيبهم يف حصة  لورثة ايكون ل  املتويف القصر أو املمنوعي من ممارسة أنشطة الشركة،
 مورثهم يف أموال الشركة.

الشركاء أو األغلبية  إذا مل يكن للشركة يف حال وفاة أحد الشركاء غري شريك واحد، ويف حال رفض   .ج
يف الفقرة )أ( والفقرة )ب(    وردس الشركة إدخال ورثة الشريك وفقاً ملا  املنصوص عليها يف عقد أتسي

دخول إىل الشركة بصفة شركاء، تستمر الشركة لفرتة  الورثة يف ال  حال مل يرغبادة أو يف  من هذه امل
ول الشركة إىل شكل آخر من أشكال  مؤقتة ال تتجاوز )تسعي( يوماً إلدخال شريك آخر أو حت

 دة يف النظام، وإال أصبحت منقضية بقوة النظام. الشركات الوار 
ال إخراج شريك أو انسحابه من الشركة أو  يف حركة  ضاء الش على انقما مل ينص عقد أتسيس الشركة   .2

، ال أو على آلية استمرار الشركة يف تلك احلاالت احلجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية له  
أو افتتاح أي من إجراءات أو انسحابه من الشركة أو احلجر عليه،  تنقضي الشركة يف حال إخراج شريك  

ال حتقق أي من هذه احلاالت غري شريك واحد، تستمر لفرتة  يف ح  لشركةيكن ل  إذا ملو   ،التصفية له
مؤقتة ال تتجاوز )تسعي( يوماً إلدخال شريك آخر أو حتول إىل شكل آخر من أشكال الشركات الواردة  

 صبحت الشركة منقضية بقوة النظام. يف النظام، وإال أ
 : واخلمسونالرابعة املادة 

أو يف حال وفاة الشريك وعدم   هاكة إذا انسحب أو أخرج منقيمة حصة الشريك يف الشر قدير  يتم ت .1
وفًقا لتقرير خاص  م،  النظا( من  الثالثة واخلمسونرد يف املادة )و دخول الورثة كشركاء يف الشركة وفقاً ملا  

ما    اب أو اإلخراج من الشركة،ريخ االنسحالشريك يف اتيعد من مقيم معتمد يبي القيمة السوقية حلصة  
ويف حال اخلالف على قيمة هذه احلصة، يتم    على طريقة أخرى للتقدير،  أتسيس الشركة  مل ينص عقد

ية املختصة ابالستناد إىل تقرير مقيم معتمد أو تقديرها بناًء على طلب ذوي الشأن من قبل اجلهة القضائ
 أكثر تعينهم لذلك.
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بي املتنازل واملتنازل إليه، ما مل  زل عن حصته وفًقا للقيمة املتفق عليها  شريك إذا تناتقدير حصة اليتم   .2
 ص عقد أتسيس الشركة على طريقة أخرى للتقدير.ين

  وفاة شريك أو احلجر عليه أو افتتاح أي من إجراءات   يف حال استمرار الشركة بي الباقي من الشركاء بعد .3
لنصيب وفًقا حلكم ال نصيبه يف أموال الشركة، ويقدر هذا اك أو ورثته إن هلذا الشريالتصفية له، ال يكو 

ادة، وال يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجّد بعد ذلك من حقوق إال  ( من هذه امل1الفقرة )
 .سابقة على تلك الواقعة عمليات انجتة من  بقدر ما تكون هذه احلقوق

تنفيذ ماحت الفق  دد الالئحة ضوابط  يف   ه املادة، مبا يف ذلك ضوابط شراء احلصص( من هذ1رة )ورد يف 
 .احلاالت املنصوص عليها فيها

 الباب الثالث: شركة التوصية البسيطة

 الفصل األول: أحكام عامة
 :اخلمسونو اخلامسة دة املا
يضم على األقل شريًكا من ذوي الصفة  شركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقي من الشركاء فريق   .1

ديون الشركة والتزاماهتا،  يع أمواله وابلتضامن عن  كون مسؤواًل شخصيًّا يف مجالطبيعية أو االعتبارية ي
موصًيا ال يكون مسؤواًل عن  طبيعية أو االعتبارية  وفريق آخر يضم على األقل شريًكا من ذوي الصفة ال

وال يكتسب الشريك املوصي صفة دود حصته يف رأس مال الشركة.  ديون الشركة والتزاماهتا إال يف ح
 التاجر. 

 صية البسيطة لألحكام املطبقة على الشركاء يف شركة التضامن.امنون يف شركة التو خيضع الشركاء املتض .2
 شركة التضامن فيما مل يرد به نص خاص يف هذا الباب.  ة البسيطة أحكامعلى شركة التوصيتطبق  .3
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 وصية البسيطة أتسيس شركة الت الفصل الثاين: 
 :واخلمسون السادسة املادة 

 على البياانت اآلتية:  بصفة خاصة   التوصية البسيطةعقد أتسيس شركة  يشتملجيب أن 
 اسم الشركة ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وبياانهتا.  .أ

 املوصي وبياانهتم. ء الشركاء املتضامي والشركاأمساء  .ب 
 كيفية تقسيم احلصص بي الشركاء.  .ج
   ها وموعد استحقاقها.ة اليت تعّهد كل شريك بتقدميرأس مال الشركة وتعريف ابحلص .د
 وبياانهتم وحدود صالحياهتم.  -إن وجدوا -أمساء مديري الشركة  .ه
 مدة الشركة إن كانت حمّددة املدة.  . و
 ا.  حتديد اتريخ بدء السنة املالية وانتهائه . ز
 احلاالت اليت يرتتب عليها حل الشركة.  .ح

 الفصل الثالث: اإلدارة والشركاء يف شركة التوصية البسيطة
 : واخلمسون السابعةاملادة 

أو من يفوضه الشريك أو الشركاء مدير أو أكثر من الشركاء املتضامني    البسيطةالتوصية  شركة  يدير   .1
 ر وصالحياته. مني، وحيدد عقد أتسيس الشركة اختصاصات املدياملتضا

ال جيوز للشريك املوصي التدخل يف أعمال اإلدارة اخلارجية للشركة ولو بناًء على توكيل. فإن تدخل كان   .2
اليت ترتبت على ما أجراه من    مجيع أمواله وابلتضامن عن ديون الشركة والتزاماهتاا يفشخصيًّ   مسؤواًل 

و الغري إىل االعتقاد أبنه شريك متضامن ُعدَّ أعمال. وإذا كانت األعمال اليت أجراها من شأهنا أن تدع
  جتة النا  لتزاماهتاكة واالشر   مسؤواًل شخصيًّا يف مجيع أمواله وابلتضامن عن ديون  -يف مواجهة ذلك الغري    -

إلدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص  وصي االشرتاك يف أعمال ا. ومع ذلك جيوز للشريك املعن أعماله
 يرتب هذا االشرتاك أي التزام يف ذمته. عليه عقد أتسيسها، وال
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 اخلمسون: و  الثامنةاملادة 
ومستنداهتا واحلصول على   دفاتر الشركة االطالع على  والشريك املتضامن غري املدير  حيق للشريك املوصي  

  مستخرج منها.
 : واخلمسون التاسعةاملادة 

صاصاهتا، وإجراءات  كة مجعية عامة، وحتديد اختاالتفاق على أن يكون للشر  واملوصيللشركاء املتضامني 
 انعقادها، وإصدار قراراهتا، وذلك وفًقا لألحكام اليت حيددها عقد أتسيس الشركة. 

 تون: املادة الس 
 س للرقابة، ويكون من صالحياته ما أييت: ى إنشاء جمل االتفاق عل  واملوصيجيوز للشركاء املتضامني 

 مات بشأن إدارة الشركة. أن يطلب من املديرين تقدمي معلو  .أ
 أن يبدي الرأي يف املسائل اليت يعرضها عليه مدير الشركة.   .ب 
 أن يقوم بفحص دفاتر الشركة وواثئقـها.  .ج
  - حبسب احلال-يف الشركة    واملوصيمني  ة العامة أو إىل مجيع الشركاء املتضاا إىل اجلمعيأن يقدم تقريرً  .د

 الشركة. يف هناية كل سنة عن نتائج رقابته على أعمال 
 والستون:  احلاديةاملادة 

 ما مل ينص عقد أتسيسها على غري ذلك: البسيطةتسري األحكام اآلتية على شركة التوصية 
أو أكثر    شريك موصيافة إىل  ة مجيع الشركاء املتضامني ابإلض سيس الشركة مبوافقيكون تعديل عقد أت .أ

 ل الشركة. يف رأس ما املوصيفريق الشركاء  حصصميثلون أكثر من نصف 
ر من أغلبية الشركاء املتضامني  حيسم أي خالف يف الشؤون املتعلقة ابألعمال املعتادة للشركة بقرار يصد .ب 

 إذا مل يكن للشركة سوى شريك متضامن واحد.أو من الشريك املتضامن 
 ى ذلك. االتفاق على حل الشركة، ويشرتط موافقة مجيع الشركاء املتضامني عل   للشركاء املوصيال جيوز   .ج
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 والستون:  الثانيةملادة ا
ز أن يكون هلا رأس مال  وجيو حيدد عقد أتسيس الشركة رأس ماهلا، وإجراءات زايدة رأس املال وختفيضه،  

 وفًقا لألحكام اليت حتددها الالئحة. ،ل للتغريقاب
 : والستون الثالثةة املاد
زل  الشركاء اآلخرين يف الشركة، كما جيوز له التناجيوز للشريك املوصي أن يتنازل عن حصته ألي من   .1

املال اخلاص   املالكي ألغلبية رأس  املتضامني والشركاء املوصي  الشركاء  بعد موافقة مجيع  للغري  عنها 
إليه شريًكا   ذلك، ويصبح املأتسيس الشركة على غري  ، وذلك ما مل ينص عقدابلفريق املوصي تنازل 

أراد أن يصبح شريكاً متضامناً ووافق مجيع الشركاء املتضامنون على أن يدخل  موصًيا يف الشركة إال إذا  
 . متضامًنا يف الشركة

للغري .2 التنازل عن احلصص  يتم فيها  اليت  الشركة ما مينجيوز يف احلاالت  يتضمن عقد أتسيس  ح  ، أن 
 ك.ذل إجراءات حاالت و و ب اسرتداد احلصة الشركاء املتضامني الصالحية يف طل 

قبل التنازل عنها، يصبح املتنازل إليه مسؤواًل  إذا مل يقدم الشريك املوصي حصته يف رأس مال الشركة .3
 عن تقدميها.

التنازل عنها مسؤواًل عن ديون  قبل   ال الشركة يف رأس م  يظل الشريك املوصي الذي مل يقدم حصته  .4
اليت مل   ت قبل تنازله عن حصته وذلك يف حدود حصته يف رأس مال الشركةالشركة والتزاماهتا اليت نشأ 

يقدمها، وإذا قدم حصته يف رأس مال الشركة قبل تنازله عنها، فال يكون مسؤواًل عن الديون وااللتزامات 
 .تنازلهر العد قيد وشالشركة ب اليت تنشأ يف ذمة

جيوز إدخال  كما  ملتضامن عن حصته يف الشركة،  ال ُيشرتط موافقة الشريك املوصي على تنازل الشريك ا  .5
إىل الشركة مبوافقة الشركاء املتضامني دون احلاجة إىل احلصول على موافقة   موصي شركاء متضامني أو  

 ك. ذل ة على غريسيس الشركوذلك ما مل ينص عقد أت ، يف الشركة املوصي
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 الفصل الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة 
  :والستونالرابعة املادة 

ال تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء    ،ذلك   خالفما مل ينص عقد أتسيس الشركة على   .1
أو بتنازله   ه،التصفية له، أو ابنسحاب  املوصي، أو ابحلجر عليه، أو إعساره أو ابفتتاح أي من إجراءات 

 . عن حصته للغري
( من هذه املادة، وترتب على ذلك عدم وجود شريك 1يف حال حتقق أي من احلاالت الواردة يف الفقرة ) .2

يوًما تتجاوز )تسعي(  لفرتة مؤقتة ال  الشركة  الشركة، تستمر  من اتريخ حتقق أي من   موٍص آخر يف 
إىل شكل  شركة  الل  يصي آخر أو حتو خال شريك مو ( من هذه املادة إلد1احلاالت الواردة يف الفقرة )

. ويف احلاالت اليت ال يتم فيها إدخال شريك موصي آخر من أشكال الشركات وفقاً ألحكام النظام
أو  ب على الشريك املتضامنآخر أو حتويل الشركة إىل شكل آخر من الشركات، تنقضي الشركة وجي

 ألحكام النظام. تصفية الشركة وفًقات الالزمة لالشركاء املتضامني املتبقي اختاذ اإلجراءا
بقاء شريك متضامن واحد على األقل، ال  .3 الشركة على غري ذلك، وبشرط  ما مل ينص عقد أتسيس 

اب أو  املتضامني،  الشركاء  أحد  بوفاة  البسيطة  التوصية  شركة  من  تنقضي  أي  ابفتتاح  أو  عليه،  حلجر 
 ، أو ابنسحابه.  التصفية لهإجراءات 

ة الشريك املتضامن، أو احلجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات  فايرتتب فيها على و اليت    االت يف احل .4
التصفية له، أو انسحابه، عدم وجود أي شريك متضامن آخر يف الشركة، تستمر الشركة لفرتة مؤقتة ال  

لشركة  عي( يوًما من اتريخ حدوث أي من ذلك إلدخال شريك متضامن آخر أو حتويل اتتجاوز )تس 
وفًقا ألحكام النظام. ويف احلاالت اليت ال يتم فيها إدخال شريك متضامن  كل آخر من الشركات  إىل ش

أو   آخر أو حتويل الشركة إىل شكل آخر من الشركات، تنقضي الشركة وجيب على الشريك املوصي
 النظام.تبقي اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية الشركة وفًقا ألحكام املوصي املالشركاء 
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 : شركة املسامهة الرابعالباب 

 الفصل األول: أحكام عامة
  والستون:  اخلامسةاملادة 

أو أكثر من ذوي الصفة وجب نظام أساسي ويلتزم مبقتضاه شخص  شركة املسامهة هي شركة يتم أتسيسها مب
ة مقسم إىل أسهم مال الشركة، ويكون رأس مال الشركيف رأس    اأبن يقدموا حصصً الطبيعية أو االعتبارية  

وال يكون املساهم فيها   الديون وااللتزامات املرتتبة عليها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن  قابلة للتداول،  
 إال مبقدار حصته يف رأس مال الشركة.   عن تلك الديون أو االلتزامات واًل مسؤ 

 : والستون دسةالسااملادة 
 . لتحقيق غرضهاجيب أن يكون رأس مال الشركة عند أتسيسها كافياً  .1
ميثل األسهم املكتتب هبا، وجيوز أن حيدد نظام الشركة األساس  مصدر  يكون لشركة املسامهة رأس مال   .2

 . ل مصرًحا به ورأس مال مصدررأس ما
وجيب أال يقّل املدفوع منه    ، ف( رايلسامهة املصدر عن )مخسمائة ألجيب أال يقّل رأس مال شركة امل .3

 عند التأسيس عن الربع. 
كون  زايدة رأس املال املصدر يف حدود رأس املال املصرح به، على أن ي  إدارة الشركة  قرار من جملسز بجيو  .4

 . رأس املال املصدر قد مت سداده ابلكامل
 : والستون  السابعةاملادة 

،  الوحيد لشركة املسامهة على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركةتقتصر مسؤولية الشخص املالك  
العادية،    الشخص صالحيات ويكون هلذا   العادية وغري  العامة  تلك  وجيوز أن تصدر قرارات  اجلمعيات 

العامة ك اجتماعاجلمعيات  لعقد  احلاجة  ال  تابة دون  احلاجة إىل دعوة، وتصدر  بقيدها يف  ودون  قرارات 
 يع عليه.سجل خاص والتوق
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 الفصل الثاين: أتسيس شركة املسامهة 
 : والستون الثامنةاملادة 

 :ة اآلتيبصفة خاصة على البياانت  املسامهة شركة النظام األساس لشتمل ي جيب أن
 أمساء املؤسسي وبياانهتم.  .أ

 دفوع منه. ملوا بيااًن برأس مال الشركة  .ب 
 ل نوع أو فئة. واحلقوق املتصلة بكلألسهم عدد األسهم ونوعها وفئاهتا والقيمة االمسية  .ج
اليت .د املؤسسي ابالكتتاب ابألسهم  بقيام  احلد األدىن  إقرارًا  وإيداع  التأسيس،  من   سيتم إصدارها عند 

 قيمتها يف أحد البنوك املرخصة يف اململكة. 
تقرير يعد من مقيم معتمد أو حصص عينية، يُرفق  ي ممثلة يف  حال كانت حصص أي من املؤسس يف   .ه

 .صيبي قيمة تلك احلص أكثر 
يف احلاالت اليت يلزم فيها   ،مراجع حساابت إقرارًا بقيام املؤسسي بتعيي أعضاء أول جملس إدارة وأول   . و

 . ذلك مبوجب أحكام النظام وأمساءهم والبياانت اخلاصة هبم
ة بتأسيس الشركة  اباللتزام بكافة متطلبات النظام ذات الصل إقرار املؤسسي    ابلنظام األساسأن يرفق  ى  عل 
واثئق أو بياانت أخرى حتددها    ي أتقدمي  و   ،الشركةعن األعمال والنفقات اليت ُتكبِّدت يف سبيل أتسيس  و 
 . لالئحةا

 : والستون التاسعةاملادة 
واهليئة وضع ضوابط   تطرح أسهمها  للوزارة  لتأسيس شركة مسامهة  الالزمة  واملوافقات  والواثئق  لإلجراءات 

درج بعد ذلك يف السوق املالية يف احلاالت اليت يسمح فيها بذلك وفًقا للعموم خالل مرحلة التأسيس وت
 هات املعنية بتنظيم نشاط الشركة.  ول هبا وبعد احلصول على املوافقات الالزمة من اجلظمة املعملألن

 : السبعون املادة 
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سهم اليت مل يكتتبوا هبا  إذا مل يقصر املؤسسون االكتتاب جبميع األسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح األ
 لالكتتاب وفقاً لنظام السوق املالية. 

 ن: بعو الس و  ديةاحلااملادة 
تودع قيمة األسهم املكتتب هبا ابسم الشركة حتت التأسيس لدى أحد البنوك املرخصة يف اململكة، وال جيوز 

 لسجل التجاري.  جملس اإلدارة بعد قيد الشركة يف اوفقاً ملا يقرره أن يتصرف فيها إال 
 والسبعون:  الثانيةاملادة 

الشركة مؤسسة أتسيًسا صحيًحا .1 البعد    تعد  التجاريقيدها يف  الدعوى  سجل  ، وال تسمع بعد ذلك 
 ببطالن الشركة ألي خمالفة ألحكام النظام أو ألحكام نظام الشركة األساس. 

فات اليت أجراها املؤسسون حلساهبا إىل  يرتتب على قيد الشركة يف السجل التجاري انتقال مجيع التصر  .2
اليت يتم إقرارها عند أتسيس  ى أتسيسهااملؤسسون عل فقها  كة مجيع املصاريف اليت أنذمتها، وتتحمل الشر 

 الشركة.
 والسبعون:  الثالثةاملادة 

فعوها، وعلى البنوك إذا مل تؤسس الشركة على النحو املبي يف النظام، فللمكتتبي أن يسرتدوا املبالغ اليت د
ؤولي دفعه، ويكون املؤسسون مس   لكل مكتتب املبلغ الذي  -بصورة عاجلة    - اليت اكتتب فيها أن ترد  

ء هبذا االلتزام وعن التعويض عند االقتضاء. وكذلك يتحمل املؤسسون مجيع املصاريف  ابلتضامن عن الوفا
يف مواجهة الغري عن األفعال والتصرفات اليت اليت أنفقت يف أتسيس الشركة، ويكونون مسؤولي ابلتضامن  

 صدرت منهم خالل فرتة التأسيس. 
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 مهة الث: إدارة شركة املساثالفصل ال

 الفرع األول: جملس اإلدارة
 والسبعون:  الرابعةاملادة 

 عدد أعضائه، على أال يقلّ طريقة تكوينه و يدير شركة املسامهة جملس إدارة حيدد نظام الشركة األساس   .1
الشركات االلتزام هبا يف  حتديد  لالئحة  و عن ثالثة،   يتعي على  اليت  إداراهتا  الضوابط  تشكيل جمالس 

 . اوالرتشيح لعضويته
ال جيوز ألي من املسامهي التدخل يف أعمال جملس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما مل يكن   .2

الت إدارهتا  من  أو  إدارهتا  جملس  يف  العامة  عضواً  اجلمعية  طريق  عن  تدخله  أو كان  ووفقاً  نفيذية، 
 حلدود واألوضاع اليت جييزها جملس اإلدارة.الختصاصاهتا، أو يف ا

 والسبعون:  اخلامسةدة املا
إدارة   لعضوية جملس  من املسامهي أو من غريهم  حيق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر .1

 شركة املسامهة. 
من ذوي الصفة  تنتخب اجلمعية العامة العادية أعضاء جملس إدارة الشركة، ويشرتط أن يكونوا أشخاًصا    .2

 الطبيعية.
كة املسامهة املدرجة يف السوق   انتخاب أعضاء جملس إدارة الشر جيب استخدام التصويت الرتاكمي يف .3

سهم حبسب نوعها أو فئتها أكثر من مرة املالية، حبيث ال جيوز استخدام حقوق التصويت املمنوحة لأل
 واحدة. 

ريقة تصويت أخرى النتخاب سامهة غري املدرجة يف السوق املالية طجيوز أن حيدد النظام األساس لشركة امل .4
 اء جملس اإلدارة. أعض

اإلدارة  عضويةتكون   .5 األساس   جملس  الشركة  نظام  عليها يف  املنصوص  تتجاوز ثالث    للمدة  أال  على 
 . ز إعادة انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك و وجي. سنوات 
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ومع ذلك .  من جملس اإلدارة  يبي نظام الشركة األساس كيفية انتهاء عضوية اجمللس أو إهنائها بطلب .6
العادية يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم ولو نص نظاجيوز   العامة  م  للجمعية 

وعلى اجلمعية العامة العادية يف هذه احلالة انتخاب أعضاء جدد جمللس    ،الشركة األساس على غري ذلك 
بداًل ممن مت عزهلم وذلك  النظام   اإلدارة  الشركة  وفًقا ألحكام  املعزول جتاه  العضو  ، ودون إخالل حبق 

إدارة الشركة    لسض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب، ولعضو جمابملطالبة ابلتعوي
يأن   أن  بشرط  على  يعتزل،  يرتتب  عما  الشركة  ِقَبل  مسؤواًل  وإال كان  مناسب؛  وقت  ذلك يف  كون 

 .اراالعتزال من أضر 
 :لسبعون او  السادسةاملادة 

ة  مد  قبل انتهاءالنتخاب جملس إدارة جديد  عو اجلمعية العامة العادية  ارة أن يدجملس اإلدرئيس  على   .1
 . س احلايلاجملل 

يتعي على رئيس اجمللس دعوة اجلمعية العامة   اعتزاهلمإذا قدم رئيس وأعضاء جملس إدارة شركة املسامهة  .2
   . جديد إدارة لسنتخاب جمال( يوم تسعيخالل )العادية لالنعقاد 

( من هذه 2،  1وفق ما ورد يف الفقرتي )  معية ابنتخاب جملس إدارة جديدور قرار اجلإذا تعذر صد .3
أال يتجاوز    على  ،، يستمر اجمللس يف أداء مهماته إىل حي انتخاب أعضاء جملس إدارة جديدادةامل

 .ذلك )تسعي( يوًما
، يكون للجهة  ملادة( من هذه ا3الفقرة )  ورد يف  وفق ما  انتخاب أعضاء جملس إدارة جديدإذا تعذر   .4

وإذا تعذر ذلك، يكون لكل ذي   ،دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد النتخاب جملس إدارة جديداملختصة  
 .حل الشركةتعيي جملس إدارة جديد أو طلب التقدم للجهة القضائية املختصة بمصلحة 

ارة شركة املسامهة،  شغر مركز أحد أعضاء جملس إد  ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك، إذا .5
يعي   أن  للمجلس  الشاغر،  - مؤقًتا    - كان  املركز  أن  عضًوا يف  اخلربة    على  فيهم  تتوافر  يكون ممن 

ة يف السوق والكفاية، وجيب أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك اهليئة إذا كانت الشركة مدرج
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ي على اجلمعية العامة العادية يف  ريخ التعيي، وأن يعرض التعياملالية، خالل )مخسة عشر( يوم من ات
 ل العضو اجلديد مدة سلفه.  ه، ويكمأول اجتماع هلا إلقراره أو تعيي بديل عن

 : والسبعون السابعة املادة
إهناء عضوية من تغّيب من األعضاء عن حضور    -اإلدارة  بناًء على توصية من جملس    - جيوز للجمعية العامة  

 جتماعات متفرقة للمجلس دون عذر مشروع يقبله جملس اإلدارة.ث اجتماعات متتالية أو مخس اثال
 : والسبعون الثامنةاملادة 

والعشرين( من النظام، على عضو جملس اإلدارة أن يبلغ اجمللس مبا له    الثامنةمع مراعاة ما ورد يف املادة ) .1
هذا التبليغ يف  ثبت  ، ويالشركةتتم حلساب  اليت    ة يف األعمال والعقودة أو غري مباشر من مصلحة مباشر 

يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف  حمضر االجتماع. وال جيوز هلذا العضو االشرتاك 
الع اجلمعية  اإلدارة  ويبلغ رئيس جملس  العامة.  اإلدارة واجلمعيات  انعقادها عن جملس  العادية عند  امة 

مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، ويرافق التبليغ ألي من أعضاء اجمللس    األعمال والعقود اليت يكون 
   .وفق معايري املراجعة املعتمدة يف اململكةيعد  من مراجع حساابت الشركةخاص تقرير 

املادة على ( من هذه  1ها يف الفقرة )تقع املسؤولية عن األضرار الناجتة من األعمال والعقود املشار إلي .2
، إذا مّتت تلك األعمال أو وعلى أعضاء جملس اإلدارة  عقداملصلحة من العمل أو ال العضو صاحب  

 وتلحق الضرر ابلشركة. حكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أهنا غري عادلة، العقود ابملخالفة أل
 : والسبعون  التاسعةاملادة 

ملسامهي فيها،  هتا أو ا ال جيوز لشركة املسامهة أن تقدم قرًضا من أي نوع إىل أّي من أعضاء جملس إدار  .1
أّي منهم مع الغري، ويعترب    كما ال جيوز هلا عقد أي كفالة أو تقدمي أي ضماانت تتعلق بقرض يعقده

، كل قرض مقدم إىل أي من قرًضا مقدًما لعضو جملس اإلدارة أو أي من املسامهي وفًقا ألحكام النظام
 أقاربه حىت الدرجة الثانية. 
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يف    -كات التمويل، إذ جيوز هلا  املادة على البنوك وغريها من شر من هذه    ( 1ال يسري حكم الفقرة ) .2
تتبعها يف معامالهتا مع اجلمهور  حدود أغراضها وابألو  أن تقرض أحد أعضاء   -ضاع والشروط اليت 

 فيها أو أن تفتح له اعتماًدا أو أن تضمنه يف القروض اليت يعقدها مع  جملس إدارهتا أو أحد املسامهي
 الغري.

حتفيز    ( من هذه املادة على القروض والضماانت اليت متنحها الشركة وفق برامج1فقرة )حكم ال  ال يسري .3
بقرار من   أو  األساس  الشركة  نظام  أحكام  وفق  عليها  املوافقة  اليت متت  فيها  الالعاملي  عامة اجلمعية 

 العادية.
قد يلحقها من ضرر أو ببطالن  ويض عما  حيق للشركة مطالبة املخالف أمام اجلهة القضائية املختصة ابلتع .4

املطالبة بذلك ملصلحة الشركة وذلك للمسامهي  دة، كما حيق  العقد الذي يتم ابملخالفة ألحكام هذه املا
 ( من النظام. الثونوالث ةاحلادي وفًقا ملا ورد يف املادة )

   :الثمانون املادة 
أو إىل    -معية العامةجليف غري اجتماعات ا   -إىل املسامهي    حيظر على أعضاء جملس اإلدارة أن يفشوا .1

يف    -حبكم عضويتهم    - أسرار الشركة. وال جيوز هلم استغالل ما يعلمون به  غريهم ما وقفوا عليه من  
 م ومطالبتهم ابلتعويض.  عزهل كان للجمعية العامةحتقيق مصلحة هلم أو ألحد أقارهبم أو للغري؛ وإال  

، بتقدمي معلومات املادة، قيام الشركة مبوافقة جملس اإلدارة( من هذه  1الفقرة )ر الوارد يف  ال يشمل احلظ .2
بياانت مطلوبة إىل اجلهات  أو تقدمي  أو عقود ستتم ملصلحتها،  لغرض أي أعمال  الشركة  سرية عن 

 تتطلبه أعماهلا.  املعنية، أو إىل مستشاري الشركة يف حدود مااملختصة و 
 الثمانون: و  احلاديةاملادة 

، يكون جمللس  يف النظام والالئحة ونظام الشركة األساس  للجمعية العامة  ملقررةالختصاصات ا مع مراعاة ا
 -يف حدود اختصاصه  -يًضا  اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة الشركة مبا حيقق أغراضها، ويكون للمجلس أ
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من مهام  ل ضيدخو   أو أعمال معينة.  أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل  أن يفوض واحًدا أو
 أييت:  إلدارة واختصاصاته ماجملس ا

تنفيذها  .1 على  واإلشراف  للشركة،  الرئيسة  واألهداف  واالسرتاتيجيات  والسياسات  اخلطط  وضع 
 قيقها. وضمان توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحومراجعتها بشكل دوري، 

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها. .2
 مع أصحاب املصاحل وفق ما حتدده الالئحة. لتنظيم العالقة  وضع سياسة مكتوبة  .3
 تمانية مع الغري.اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاهتا النقدية، وعالقاهتا املالية واالئ .4
 ادية مبا يراه حيال ما أييت:االقرتاح للجمعية العامة غري الع .5

 زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه. .أ
 ركة األساس أو تقرير استمرارها. احملدد يف نظام الش  لشركة قبل األجلا حل .ب

 االقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما أييت:  .6
عدم ختصيصه لغرض الشركة يف حال تكوينه من قبل اجلمعية العامة غري العادية و استخدام احتياطي   .أ

 معي. 
 لشركة.تكوين احتياطيات أو خمصصات مالية إضافية ل .ب 
 شركة الصافية.ع أرابح الطريقة توزي .ج

 . للشركةإعداد القوائم املالية  .7
 . اإلدارة إعداد تقرير جملس .8
 لواجب اإلفصاح عنها. ضمان دقة وسالمة البياانت واملعلومات ا .9

بشكل مستمر   . 10 االطالع  للمسامهي  تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  األنشطة  إرساء  أوجه  ودوري على 
 تطورات جوهرية. املختلفة للشركة وأي
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منه . 11 منبثقة  متخصصة  جلان  وغريها(   تشكيل  واملكافآت،  والرتشيحات،  )املراجعة،  جلان:    تشمل 
عليها، على أن يتضمن    اهتا، ومسؤولياهتا، وكيفية رقابة اجمللسبقرارات حيدد فيها مدة كل جلنة، وصالحي

داء وأعمال  باهتم، مع تقييم أم، وحقوقهم، وواج اهتمعضاء اللجان، وحتديد مهقرار التشكيل تسمية أ
 ائها.هذه اللجان وأعض

ا . 12 واملكافآت  الثابتة،  املكافآت  مثل:  الشركة،  يف  للعاملي  متنح  اليت  املكافآت  أنواع  ملرتبطة حتديد 
 .ابألداء، واملكافآت يف شكل أسهم

 م واملعايري اليت حتكم العمل يف الشركة.القيوضع  . 13
 ئحة. أي مهام أو اختصاصات أخرى حتددها الال . 14

 والثمانون:  الثانيةادة امل
قروض أايًّ كانت مدهتا، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع حمل الشركة  جيوز جمللس اإلدارة عقد ال .1

من التزاماهتم، ما مل يتضمن نظام الشركة األساس أو يصدر  التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديين الشركة  
 ذلك. د صالحيات جملس اإلدارة يفعية العامة العادية ما يقيمن اجلم

احل  .2 اإلدارة  العادية، وذلك لألعمال  يشرتط على جملس  العامة  اجلمعية  ات والتصرفصول على موافقة 
 اآلتية: 

واحدة أو عدة  ول الشركة قبل الشراء، سواء يف صفقة  شراء أصول تتجاوز قيمتها نصف قيمة أص .أ
 شراء.  ثين عشر( شهرًا من اتريخ أول صفقةصفقات خالل )ا

) .ب  قيمتها  تتجاوز  أصول  عدة    ابملائة(مخسي  بيع  أو  واحدة  سواًء يف صفقة  الشركة،  أصول  من 
صول  صفقات خالل )اثين عشر( شهرًا من اتريخ أول صفقة بيع، ويف حال تضمن بيع هذه األ

 صول على موافقتها.  ما يدخل ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية، فيجب احل
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احملتمل أن ينشأ عنها حصول الشركة على حقوق أو  اليت ينشأ عنها أو من    ت صرفاوالتاألعمال   .ج
أو  ترتيب التزامات تتجاوز قيمتها نصف قيمة أصول الشركة قبل إمتامها، سواًء يف صفقة واحدة  

 .عدة صفقات خالل )اثين عشر( شهرًا من اتريخ أول صفقة
  هذه الفقرة. عليها يف املنصوص والتصرفات تثين بعض األعمال أن تس  لالئحةو 

أصول الشركة بناًء على    جمموعأ، ب، ج( من هذه املادة،  /2ابلقيمة املشار إليها يف الفقرات )  يقصد .3
لل  السنوية  املالية  القوائم  مأحدث  على  احلصول  تتطلب  القيمة  إذا كانت  ما  ويتم حتديد  وافقة شركة. 

فيه إبرام الصفقة لألعمال والتصرفات لتاريخ الذي يتم  جلمعية العامة العادية وفًقا ألحكام هذه املادة يف اا
 ( من هذه املادة. 2املنصوص عليها يف الفقرة ) 

 : والثمانون  الثالثةاملادة 
 املهام اآلتية:  –اإلدارة من خالل عضويته يف جملس  –كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة   دييؤ 
 تقدمي املقرتحات لتطوير اسرتاتيجية الشركة.  .1
 التنفيذية ومدى حتقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. ء اإلدارة مراقبة أدا .2
 لتقارير اخلاصة أبداء الشركة.  عة امراج .3
 كة. ائم واملعلومات املالية للشر التحقق من سالمة ونزاهة القو  .4
 التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر يف الشركة قوية.   .5
 اإلدارة التنفيذية.  حتديد املستوايت املالئمة ملكافآت أعضاء .6
 ذية وعزهلم.إبداء الرأي يف تعيي أعضاء اإلدارة التنفي .7
 ركة التنفيذية.  املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الش  .8
النظام والالئحة واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارسته ملهام عضويته يف    االلتزام أبحكام .9

 يام أو املشاركة يف أي عمل يشكل إساءة لتدبري شؤون الشركة. اجمللس، واالمتناع من الق
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عذر مشروع خيطر به رئيس  ماعات جملس اإلدارة واجلمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لاجت   حضور . 10
 سبقاً، أو ألسباب طارئة. اجمللس م

شاركة  ختصيص وقت كاٍف لالضطالع مبسؤولياته، والتحضري الجتماعات جملس اإلدارة وجلانه وامل . 11
 قشة كبار التنفيذيي ابلشركة. فيها بفعالية، مبا يف ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومنا

الصلة . 12 ذات  املعلومات  وحتليل  فيها    دراسة  ينظر  اليت  الرأي  ابملوضوعات  إبداء  قبل  اإلدارة  جملس 
 بشأهنا. 

مداولة املوضوعات   متكي أعضاء جملس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم حبرية، وحث اجمللس على . 13
 نفيذية للشركة ومن غريهم إذا ظهرت حاجة إىل ذلك. واستقصاء آراء املختصي من أعضاء اإلدارة الت

اإل . 14 بشكل كاملإبالغ جملس  مص  دارة  أبي  له  وفوري  مباشرة  -لحة  غري  أم  يف   -مباشرة كانت 
لك املصلحة وحدودها  األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة ت

قع احلصول عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من تلك وأمساء أي أشخاص معنيي هبا، والفائدة املتو 
ري مالية، وعلى ذلك العضو عدم املشاركة يف التصويت  كانت تلك الفائدة مالية أم غاملصلحة سواء أ

 حة.نظام والالئالعلى أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام 
يف أي أعمال من   –غري املباشرة    املباشرة أو  – إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري مبشاركته   . 15

يف أحد فروع النشاط الذي    – ري مباشر  بشكل مباشر أو غ  –ته الشركة  نافس شأهنا منافسة الشركة، أو مب
 نظام والالئحة. التزاوله، وذلك وفقاً ألحكام 

لس إىل أي من مسامهي الشركة قف عليها عن طريق عضويته يف اجملعدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار و  . 16
  الغري، وذلك حبسب ما تقتضيه   أو إىل  – ا مل يكن ذلك يف أثناء انعقاد اجتماعات اجلمعية العامة  م  –

 .  والالئحة واألنظمة ذات الصلة نظامالأحكام 
مام الالزمي، ملصلحة الشركة العمل بناًء على معلومات كاملة، وحبسن نية، مع بذل العناية واالهت . 17

 واملسامهي كافة.
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 املرتتبة على العضوية. دواره ومسؤولياتهإدراك واجباته وأ . 18
 االت املالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.يف اجملنشطة الشركة وأعماهلا و تنمية معارفه يف جمال أ . 19
مبه  االعتزال . 20 الوفاء  من  متكنه  عدم  حال  اإلدارة يف  الوجه من عضوية جملس  على  اجمللس  يف  امه 

 األكمل.
 نون: والثماالرابعة املادة 

املكافأة مبلًغا معيًنا،  وجيوز أن تكون هذه    أعضاء جملس اإلدارة،  يبي نظام الشركة األساس طريقة مكافأة .1
أو بدل حضور عن اجللسات، أو مزااي عينية، أو نسبة معينة من صايف األرابح، وجيوز اجلمع بي اثنتي  

 ثر من هذه املزااي. أو أك
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة، ويراعى يف حتديد املكافآت أن تكون    مقدارحتدد اجلمعية العامة العادية    .2

ضوابط أخرى  وللجهة املختّصة وضع    وأداء الشركة،  وتتناسب مع أداء العضو،  عادلة وشفافة وحمفزة
 لذلك.

ل على بيان شامل لكل ما حص  السنوية  مة العادية جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العا  .3
فآت وبدل مصروفات وغري ذلك لس اإلدارة خالل السنة املالية من مكاعليه كل عضو من أعضاء جم

أو ما قبضوه  أو إداريي  صفهم عاملي  من املزااي. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بو 
فنية أو   أيارات استش إدارية أو  نظري أعمال  بعدد جلسات  ، وأن يشتمل  بيان  اجمللس وعدد ًضا على 

 .حضرها كل عضو اجللسات اليت
 والثمانون:  اخلامسةاملادة 

تلتزم الشركة جبميع األعمال والتصرفات اليت جيريها جملس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما مل يكن 
جمللس، وللشركة الرجوع على جملس ختصاصات اال خارج اصاحب املصلحة سيِّئ النية ويعلم أن تلك األعم

 لى تلك األعمال والتصرفات. تبة عة ابلتعويض أمام اجلهات القضائية املختصة عن األضرار املرت اإلدار 
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 والثمانون: ة دسالسااملادة 
ة  إمهاهلم أو إساءهتم لتدبري شؤون الشركبسبب  لشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة  ل .1

النظا ، إذا ترتب عليها أضرار  أو نظام الشركة األساسلالئحة  ا  أو م  أو أخطاءهم أو خمالفتهم أحكام 
الشركة يف مباشرهتا. ويف   ع هذه الدعوى وتعيي من ينوب عنوتقرر اجلمعية العامة العادية رفللشركة.  

ون رفع الدعوى املذكورة مبن  كيوفًقا لنظام اإلفالس، الشركة    حال افتتاح أيٍّ من إجراءات التصفية جتاه 
بعد احلصول على موافقة دعوى توىل املصفي مباشرة ال يف طور التصفيةالشركة  كانت. وإذا  ميثلها نظاماً 

 . اجلمعية العامة العادية
  ورد لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة وذلك وفًقا ملا   .2

 لنظام.( من اوالثالثون ديةاحلااملادة ) يف
 : والثمانون السابعةاملادة 

رئيًسا للمجلس، وجيوز أن يعي انئًبا  من بي أعضائه    يف أول اجتماع له   املسامهةيعي جملس إدارة شركة   .1
 للرئيس. ويبي نظام الشركة األساس اختصاصات رئيس اجمللس. 

من بي أعضائه رئيًسا    اجتماع له   أوليف    املالية  يعي جملس اإلدارة يف شركة املسامهة املدرجة يف السوق .2
   .ويبي نظام الشركة األساس اختصاصات رئيس اجمللسوانئًبا للرئيس، 

دارة  على جملس اإلدارة يف شركة املسامهة تعيي رئيس تنفيذي من أعضاء اجمللس أو من غريهم، يناط به إ .3
   .ه وأجر  الشركة، وحيدد جملس اإلدارة مهماته وصالحياته 

من هذه املادة، توىل جملس  (  3،  2،  1)  ات الفقر إذا خال نظام الشركة األساس من األحكام الواردة يف   .4
 اإلدارة توزيع االختصاصات.

  ه جر وأد اختصاصاته  خيتاره من بي أعضائه أو من غريهم، وحيديعي جملس إدارة شركة املسامهة أمي سر   .5
 هذا الشأن.   إذا مل يتضمن نظام الشركة األساس أحكاًما يف
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أو أايًّ منهم دون إخالل  يعفي رئيس جملس اإلدارة وانئبه وأمي السر  أن    -يف أّي وقت    -للمجلس   .6
 غري مشروع أو يف وقت غري مناسب. بب لس اإلعفاء يف التعويض إذا وقع مت إعفاؤه حبق من 

 : والثمانون الثامنةاملادة 
ما مل ينص نظام الشركة   ء وهيئات التحكيم والغري،شركة املسامهة أمام القضاميثل رئيس جملس اإلدارة   .1

أو رئيسها  شركة املسامهة  ولرئيس جملس إدارة    .األساس على أن يكون رئيسها التنفيذي هو من ميثلها
األساس  صالحية متثيل الشركة، وذلك ما مل ينص نظام الشركة    اهير منح من    -حبسب األحوال -  التنفيذي

 على غري ذلك. 
ل رئيس جملس اإلدارة عند غيابه يف احلاالت اليت يكون فيها للشركة  جملس اإلدارة حمحيل انئب رئيس   .2

 .انئب للرئيس وفًقا ألحكام النظام
  بعض صالحياته. جيوز لرئيس جملس اإلدارة أن يفوض أي من أعضاء جملس اإلدارة يف .3

 : والثمانون  التاسعةاملادة 
ل يف السنة بدعوة من رئيسه وفًقا لألوضاع املنصوص  األقعلى  مرات    أربعجيتمع جملس إدارة شركة املسامهة   .1

احلد املنصوص عليه يف هذه املادة. ومع ذلك تعديل  ختصة  عليها يف نظام الشركة األساس، وللجهة امل
جيب على رئيس اجمللس أن يدعوه إىل    ظر عن أي نص خمالف يف نظام الشركة األساس،وبصرف الن

 ن من األعضاء.االجتماع مىت طلب إليه ذلك اثنا
سامهة صحيًحا إال  ، وال يكون اجتماع جملس إدارة شركة املمكان انعقاد اجتماعاته  اإلدارة  جملسيقرر   .2

ل عدد احلاضرين عن ثالثة، ما مل ينص نظام الشركة  اء على األقل، بشرط أال يقإذا حضره نصف األعض
 . خدام وسائل التقنية احلديثةوجيوز عقد اجتماعات اجمللس ابستاألساس على نسبة أو عدد أكرب، 

إال اء اجمللس يف حضور االجتماع  ركة املسامهة أن ينيب عنه غريه من أعضال جيوز لعضو جملس إدارة ش .3
ب أكثر من إانبة واحدة،  جواز ذلك، على أال يكون للعضو النائإذا نص نظام الشركة األساس على  

 .نصف عدد أعضاء اجمللس وأال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين أصالة عن
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أو املمثلي فيه، وعند تساوي   سامهة أبغلبية آراء األعضاء احلاضرينتصدر قرارات جملس إدارة شركة امل .4
رئيس االجتماع، وذلك ما مل ينّص نظام الشركة األساس على غري  يرجح اجلانب الذي صوت معه  اآلراء  
 ذلك.

فيها  ينص  املوافقة عليه، وذلك ابستثناء احلاالت اليت    يسري قرار جملس إدارة شركة املسامهة من اتريخ  .5
ربط سراينه بوقت   ائح الداخلية للشركة، أو القرار الصادر، علىنظام الشركة األساس، أو السياسات واللو 

 حق أو بشروط معينة.ال
 : التسعون املادة 

ألعضاء متفرقي، ما مل يطلب جمللس إدارة شركة املسامهة أن يصدر قرارات يف األمور العاجلة بعرضها على ا
ر قرارات جملس إدارة شركة املسامهة ابلتمرير  صدوتفيها.    اجتماع اجمللس للمداولة  -كتابة    -أحد األعضاء  

وحيدد   اجمللس يف أول اجتماع اتٍل له.  وتعرض هذه القرارات علىاء جملس إدارة الشركة،  أبغلبية آراء أعض
 القرارات.نظام الشركة األساس آليات صدور تلك 

 التسعون: و احلادية املادة 
ء وأعضا  يوقعها رئيس اجللسةيعدها أمي السر و ة وقراراته يف حماضر  تُثبت مداوالت جملس إدارة شركة املسامه

ة وأمي ه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس جملس اإلدار . وتدون هذس اإلدارة احلاضرون وأمي السرجمل 
ديثة  وللشركة استخدام وسائل التقنية احل،  إلدارة من اتريخ اجتماع جملس اوذلك خالل )ثالثي( يوماً   السر

 إثبات وتدوين املداوالت والقرارات. لتوقيع و ل
 والتسعون:  الثانيةاملادة 
، تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات حلوكمة الشركات   الئحةاجلهة املختصة  تضع  

ب  املختلفة  العالقات  وتفعيل دور حل،  وأصحاب املصاواملسامهي    ةالتنفيذي  واإلدارةي جملس اإلدارة  لتنظيم 
إلدارة التنفيذية ومسؤولياهتم،  حقوقهم، وبيان اختصاصات جملس اإلدارة وااملسامهي يف الشركة وتيسري ممارسة  

د وإجراءات ضع قواعوذلك بو  ، وتفعيل دور جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وجلان الشركة وتطوير كفاءهتا
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سامهي  حقوق امل  ارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض محاية خاصة لتسهيل عملية اختاذ القر 
 العدالة والتنافسية والشفافية يف السوق وبيئة األعمال. وأصحاب املصاحل وحتقيق 

 الفرع الثاين: مجعيات املسامهني
 والتسعون:  الثالثةاملادة 

أو من ينتدبه جملس   س اإلدارة أو انئبه عند غيابه،ات العامة للمسامهي رئيس جمل عات اجلمعييرأس اجتما .1
من ينتدبه املسامهون من  ويف حال تعذر ذلك يرأس اجلمعية العامة  ،غياهبما  أعضائه عند اإلدارة من بي

 عن طريق التصويت أبية وسيلة حتددها اجلمعية العامة. بي أعضاء اجمللس أو غريهم 
شركة األساس على غري ذلك، وله يف ذلك  ات العامة ولو نص نظام اللكل مساهم حق حضور اجلمعي .2

 من غري أعضاء جملس اإلدارة يف حضور اجلمعية العامة.ن يوكل عنه شخًصا آخر  أ
بواسطة  جيوز   .3 العامة واشرتاك املساهم يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا  عقد اجتماعات اجلمعيات 

 ابط اليت حتددها الالئحة. لتقنية احلديثة، حبسب الضو وسائل ا
 والتسعون:  الرابعةاملادة 

 ابآليت: جلمعية العامة غري العادية ص اختت
 تعديل نظام الشركة األساس، إال ما يتعلق ابألمور اآلتية:  .1

 وذلك مع مراعاة   حرمان املساهم أو تعديل أّي من حقوقه األساسية اليت يستمدها بصفته شريًكا، .أ
 : يتا أيصة موخبااليت ميتلكها املساهم،  بنوع أو فئة األسهم املتعلقة طبيعة احلقوق

احلصول على نصيب من األرابح اليت يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقًدا أم من خالل إصدار   (1
 أسهم جمانية لغري عاملي الشركة والشركات التابعة هلا. 

 فية. د التصاحلصول على نصيب من موجودات الشركة عن (2
 .اعلى قراراهتاك يف مداوالهتا، والتصويت حضور مجعيات املسامهي، واالشرت  (3
 التصرف يف أسهمه وفق أحكام النظام. (4
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طلب االطالع على دفاتر الشركة وواثئقها، ومراقبة أعمال جملس اإلدارة، ورفع دعوى املسؤولية   (5
 .سامهيعلى أعضاء جملس اإلدارة، والطعن ببطالن قرارات مجعيات امل

اجلديدة   (6 نقدية، أولوية االكتتاب ابألسهم  الشركة    اليت تصدر مقابل حصص  نظام  ينّص  ما مل 
 ساس على غري ذلك.األ

 التعديالت اليت من شأهنا زايدة األعباء املالية للمسامهي، ما مل يوافق على ذلك مجيع املسامهي.  .ب 
 .  النظاموفق األوضاع املقررة يف هختفيضأو  زايدة رأس مال الشركة  .2
 .ة واستخدامهاختصص ألغراض معين  للشركة ات اطيتكوين احتي .3
 جل املعي يف نظامها األساس.  كة أو حلها قبل األتقرير استمرار الشر  .4
 املوافقة على عملية شراء الشركة ألسهمها.  .5
 . أي اختصاصات أخرى ممنوحة مبوجب النظام .6

 : والتسعون اخلامسةاملادة 
أن تصدر قرارات   -  مبوجب أحكام النظامقررة هلا  فضاًل عن االختصاصات امل  -  ةللجمعية العامة غري العادي

يف األمور الداخلة أصاًل يف اختصاصات اجلمعية العامة العادية، وذلك ابلشروط واألوضاع نفسها املقررة  
 للجمعية العامة العادية.

 :ن والتسعو  السادسةاملادة 
وعلى العامة العادية جبميع شؤون الشركة،  عادية، ختتص اجلمعيةما عدا ما ختتص به اجلمعية العامة غري ال

 األخص ما أييت: 
 تعيي أعضاء جملس اإلدارة وعزهلم.  .1
يف أن يكون لعضو جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم  املوافقة .2

  حلساب الشركة.
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ة الشركة، أو يف منافستها يف أحد   عمل من شأنه منافس لعضو جملس اإلدارة يف االشرتاك يف املوافقة .3
 اوله.  فروع النشاط الذي تز 

 الصلةحكام نظام الشركات ولوائحه واألنظمة األخرى ذات مراقبة مدى التزام أعضاء جملس اإلدارة أب .4
فتهم لتلك األحكام أو إساءهتم تدبري أمور  ونظام الشركة األساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن خمال

 لية املرتتبة على ذلك، واختاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأن. ، وحتديد املسؤو شركةال
 املوافقة على القوائم املالية للشركة.  .5
 املوافقة على تقرير جملس اإلدارة. .6
 البت يف اقرتاحات جملس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرابح الصافية. .7
 ، واملوافقة على تقاريرهم.وعزهلم ، وإعادة تعيينهم،مأتعاهبتعيي مراجعي حساابت الشركة، وحتديد  .8
أدائهم ملهامهم، ويف أي  النظر يف املخالفات واألخطاء اليت تقع من مراجعي حساابت الشركة يف .9

رة الشركة هلم من تتعلق بتمكي جملس اإلدارة أو إدا  -خيطرها هبا مراجعو حساابت الشركة -صعوابت 
ئق والبياانت واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم،  الت وغريها من الواثاالطالع على الدفاتر والسج

 واختاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأن. 
ياطي االتفاقي للشركة يف حال عدم ختصيصه لغرض معي، وذلك بناًء على اقرتاح استخدام االحت . 10

 اليت تعود ابلنفع على الشركة أو املسامهي.  من جملس اإلدارة ويف األوجه
ركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما  ألرابح الصافية للش اقتطاع مبالغ من ا . 11

 سات.يكون قائماً من هذه املؤس 
( من أصول الشركة سواء مت البيع من خالل صفقة  %50املوافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من ) . 12

ل من اختصاص اس أن بيع تلك األصو و عدة صفقات، ويف حال تضمن نظام الشركة األسواحدة أ
لبيع من خالل  اجلمعية العامة غري العادية فعلى جملس اإلدارة احلصول على موافقتها على البيع، وإذا مت ا

  ( من بيع األصول هي الصفقة اليت يلزم %50عدة صفقات فتعترب الصفقة اليت تؤدي لتجاوز نسبة )
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فقة متت خالل االثين عشر شهرًا  نسبة من اتريخ أول صموافقة اجلمعية العامة عليها، وحتسب هذه ال
 املاضية. 

 املادة السابعة والتسعون: 
العادية   .1 العامة  املالية  مرة على األقل  السنوية  تنعقد اجلمعية  السنة  التالية النتهاء  الستة  خالل األشهر 

 ات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك.للشركة، وجيوز دعوة مجعي
 اآلتية: البنود على  السنوية  دول أعمال اجلمعية العامةيشتمل ججيب أن  .2

 للموافقة عليه. املالية املنقضية تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة  .أ
 للموافقة عليها.  ،-إن وجد-وتقرير مراجع احلساابت  ،للسنة املالية املنقضيةالقوائم املالية  .ب 
 بشأن توزيع األرابح. اقرتاحات جملس اإلدارة  .ج
 . إذا كان لذلك مقتض. و عزهلم، وحتديد مكافآهتم،انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أ .د
 إذا كان لذلك مقتض.تعيي مراجع حساابت الشركة، وحتديد أتعابه،  .ه
  يف ،  حباالت تعارض املصاحل أو منافسة الشركة  املتعلقةتقرير األعمال والعقود اليت متت أو ستتم   . و

 .تستدعي ذلك  احلاالت اليت
ألشهر  السنوية يف حال انعقاد مجعية عامة غري عادية خالل ا  العادية   انعقاد اجلمعية العامةيتحقق متطلب   .3

يف حال قيام تلك اجلمعية ابلنظر يف اجلوانب اليت يتعي على  الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة
 املادة. فقاً ألحكام هذه جتماعها السنوي و اجلمعية العامة النظر فيها يف ا

 : ونوالتسع الثامنة املادة
إذا كان من شأن قرار اجلمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من املسامهي، فال يكون القرار املذكور  

اجملتمعي يف مجعية خاصة املسامهي  التصويت من هؤالء  له حق  عليه من  إذا صدق  إال  وفًقا    انفًذا  هبم 
 ا. وإصدار قراراهت اجلمعية العامة غري العاديةاد النعققررة لألحكام امل

 : والتسعون  التاسعةاملادة 
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الشركة   .1 نظام  يف  عليها  املنصوص  لألوضاع  وفًقا  اإلدارة،  جملس  من  بدعوة  املسامهي  مجعيات  تنعقد 
حلساابت  ذلك مراجع امة العادية لالنعقاد إذا طلب األساس. وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العا

من رأس املال على األقل خالل )ثالثي( يوًما من اتريخ طلب   مخسة ابملائة(امهي ميثل )عدد من املس أو  
ذلك. وجيوز ملراجع احلساابت دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل )ثالثي(  

 مراجع احلساابت.   يوًما من اتريخ طلب
 اآلتية: عامة العادية لالنعقاد يف احلاالت اجلمعية ال ملختصة دعوةمن اجلهة ا جيوز بقرار .2

 والتسعي( من النظام دون انعقادها. سابعةإذا انقضت املدة احملددة لالنعقاد الواردة يف املادة )ال  .أ
 و وقوع خلل يف إدارة الشركة. إذا تبي وجود خمالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أ .ب 
( من هذه املادة  1ة يف الفقرة ) اجلمعية العامة خالل املدة احملدد   عوة النعقاداجمللس الد  إذا مل يوجه  .ج

من رأس املال على    )مخسة ابملائة( من اتريخ طلب مراجع احلساابت أو عدد من املسامهي ميثل  
 األقل. 

 اجلهة املختصة  ( من رأس املال على األقل تقدمي طلب إىلئة اثني ابملاجيوز لعدد من املسامهي ميثل ) .3
( من هذه املادة.  2واردة يف الفقرة )اجلمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من احلاالت اللدعوة  

وللجهة املختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل )مخسة وأربعي( يوًما من اتريخ تقدمي طلب املسامهي، 
 . املسامهونها علييصوت ود املطلوب أن من الدعوة جدواًل أبعمال اجلمعية والبنتضعلى أن ت

 :املائةاملادة 
 : أييتجيب أن تتضمن الدعوة إىل حضور اجلمعية العامة، على األقل، ما  .1

 . نملسامهو عليها اعلى أن يتضمن البنود املطلوب أن يصوت ، جدول أعمال االجتماع .أ
 زمان انعقاد االجتماع ومكانه.  .ب 
 ة عادية أو غري عادية. عية عاما كان يتعلق جبمطبيعة االجتماع، وما إذ .ج
 املتطلبات املتعلقة حبضور االجتماع وممارسة حق التصويت. .د
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ألقل، على ا توجه الدعوة إىل حضور اجلمعية العامة قبل املوعد احملدد لالنعقاد )بـواحد وعشرين( يوًما .2
 قاً ملا حتدده الالئحة. فو 

 : بعد املائةاألوىل املادة 
حيًحا إال إذا حضره مسامهون ميثلون ربع رأس مال  عية العامة العادية صن انعقاد اجتماع اجلميكو ال   .1

 الشركة على األقل، ما مل ينّص نظام الشركة األساس على نسبة أعلى، بشرط أال تتجاوز النصف. 
هذه املادة، وجهت  ( من 1اجلمعية العامة العادية وفق الفقرة )الالزم لعقد اجتماع  إذا مل يتوافر النصاب  .2

اع السابق. ومع ذلك، جيوز أن يعقد  الل )الثالثي( يوًما التالية لالجتمإىل اجتماع اثٍن يعقد خ  الدعوة
جييز ذلك النظام  تماع األول، بشرط أن  االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االج

االجتماعاألس لعقد  الدعوة  تتضمن  وأن  للشركة،  اإلعالن    اس  يفيد  ما  إمكانية عقد هذا  األول  عن 
 اع الثاين صحيحا أايًّ كان عدد األسهم املمثلة فيه. تماع. ويف مجيع األحوال، يكون االجتماالج

ينّص نظام الشركة يف االجتماع، ما مل  غلبية األسهم املمثلةأوافقة تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية مب .3
 األساس على نسبة أعلى.

وذلك خالل )مخسة عشر( بقرارات اجلمعية العامة العادية  السجل التجاري  خيطر  جملس اإلدارة أن  ى  عل  .4
 يوًما من اتريخ صدور القرار.

 :بعد املائةالثانية املادة 
سامهون ميثلون نصف رأس املال  حيًحا إال إذا حضره مالعامة غري العادية صال يكون اجتماع اجلمعية   .1

 ثي.نسبة أعلى، بشرط أال تتجاوز الثل مل ينّص نظام الشركة األساس على على األقل ما 
( من هذه املادة،  1إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ) .2

لنظام. ومع ن ا( ماملائةها يف املادة )د بنفس األوضاع املنصوص عليالدعوة إىل اجتماع اثٍن يعقوجهت  
بشرط  و عقاد االجتماع األول، اين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النذلك جيوز أن يعقد االجتماع الث
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مجيع  إمكانية عقد هذا االجتماع. ويف  أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن  
 امهي ميثل ربع رأس املال على األقل.ثاين صحيحا إذا حضره عدد من املس األحوال، يكون االجتماع ال

النصاب الالزم يف االجتماع الثاين، وجهت دعوة إىل اجتماع اثلث ينعقد ابألوضاع نفسها  يتوافر إذا مل  .3
أايًّ كان عدد األسهم  جتماع الثالث صحيًحا  ( من النظام، ويكون االاملائةاملنصوص عليها يف املادة ) 

 افقة اجلهة املختصة. املمثلة فيه، بعد مو 
العامة غري العادية نسبة أعلىلى  ام عالنظفيها  ينص    فيما عدا احلاالت اليت .4 ، تصدر قرارات اجلمعية 

أس املال أو ختفيضه أو  ذا كان قرارًا متعلًقا بزايدة ر أغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع، إال إوافقة  مب
  ملدة احملددة يف نظامها األساس أو ابندماجها مع شركة أخرى دة الشركة أو حبلها قبل انقضاء اإبطالة م

أغلبية ثالثة أرابع األسهم  وافقة  يكون صحيًحا إال إذا صدر مبأو تقسيمها إىل شركتي أو أكثر، فال  
 ماع. املمثلة يف االجت 

سة  مخوذلك خالل )بقرارات اجلمعية العامة غري العادية  السجل التجاري  خيطر  على جملس اإلدارة أن   .5
 إذا تضمنت تعدياًل لنظام الشركة األساس.   رات ويتم شهر تلك القرا  ( يوًما من اتريخ صدور القرار،عشر

 املائة:بعد الثالثة املادة 
فيها نظام الشركة  ينص  ابستثناء احلاالت اليت    يسري قرار اجلمعية العامة لشركة املسامهة من اتريخ املوافقة عليه

ا أو  للش األساس،  الداخلية  واللوائح  بلسياسات  ربط سراينه  الصادر، على  القرار  أو  أو ركة،  وقت الحق 
 معينة. بشروط
 بعد املائة:الرابعة املادة 

  يبي نظام الشركة األساس طريقة التصويت يف مجعيات املسامهي. .1
اجلمعية اليت تتعلق إببراء ذممهم من اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات  ال جيوز ألعضاء جملس   .2

 شرة أو غري مباشرة هلم. ؤولية عن إدارة الشركة أو اليت تتعلق مبصلحة مبااملس 
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 بعد املائة: اخلامسة ملادة ا
ملوضوعات اليت يرغب  أن أيخذ يف االعتبار ا  على جملس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجلمعية العامة .1

إضافة موضوع أو    الشركة  من رأس مال   . وجيوز للمسامهي الذين ميلكون نسبة املسامهون يف إدراجها 
 . الالئحة حتدده  ملا، وفقاً عية العامة عند إعدادهأكثر إىل جدول أعمال اجلم

جدول أعمال اجلمعية العامة يف بند  ضوعات املدرجة على  على جملس اإلدارة إفراد كل موضوع من املو  .2
بند واحد، وعدم وضع األعمال والعقود م اجلمع بي املوضوعات املختلفة جوهرايً حتت  مستقل، وعد 

مباشرة أو غري مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض احلصول على اليت يكون ألعضاء اجمللس مصلحة  
 سامهي على البند ككل.تصويت امل

لعامة وتوجيه األسئلة يف شأهنا  ة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية الكل مساهم حق مناقش  .3
ساهم من هذا س اإلدارة ومراجع احلساابت. وكل نّص يف نظام الشركة األساس حيرم املإىل أعضاء جمل 

الذي ال ت عن أسئلة املسامهي  احلق، يكون ابطاًل. وجييب جملس اإلدارة أو مراجع احلسااب ابلقدر 
ري كاٍف، احتكم إىل اجلمعية   أن الرد على سؤاله غفإذا رأى أحد املسامهيض مصلحة الشركة للضرر.  يعر 

 . انفًذا ، وكان قرارهاالعامة
 بعد املائة:السادسة املادة 
يف حيازهتم    اع اجلمعية حمضر يتضمن عدد املسامهي احلاضرين أو املمثلي، وعدد األسهم اليتابجتمحيرر  

 لقرارات اليت اختذت، وعدد األصوات اليت وافقت عليها ابألصالة أو الوكالة، وعدد األصوات املقررة هلا، وا
اضر بصفة منتظمة عقب كل  أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع. وتدون احمل

بشأن حماضر اجتماعات   ةي ضوابط إضافولالئحة أن حتدد    .اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية
 . األصوات ومهام جامعي  اجلمعيات العامة
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 بعد املائة:السابعة املادة 
دره مجعية  مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية، يكون للمسامهي يف حال اعرتاضهم على قرار تص .1

حال تغيبهم بعذر مقبول عن حضور  املسامهي ابملخالفة ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس أو يف
أو أعضاء   اليت أصدرته،  قرار تصدره  اجلمعية  اعرتاضهم على  اإلدارة يف حال  املسامهي جملس  مجعية 

من  ضرر على الشركة، أن يطلبوا  ابملخالفة ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس أو مبا يرتتب عليه  
انقضاء )ستي( يوماً من اتريخ    سمع دعوى البطالن بعدإبطال القرار. وال ت  اجلهة القضائية املختصة 

 ذلك. صدور القرار. ولالئحة أن حتدد نسب املسامهي الذين ميكنهم
أن يكون رافع الدعوى  ( من هذه املادة من قبل املساهم  1يشرتط لرفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة ) .2

 ا. ى وخالل كافة إجراءاهتمساهم يف الشركة أثناء رفع الدعو 
 بعد املائة: الثامنة املادة 

يقرتح إصدار قرار اجلمعية العامة بعرضه  لرئيس جملس إدارة شركة املسامهة غري املدرجة يف السوق املالية أن   .1
اجتماع اجلمعية    -كتابة-يطلب أحد املسامهي    على املسامهي ابلتمرير، دون احلاجة إىل انعقادها، مامل 

 العامة للمداولة فيه. 
( من هذه املادة، أن ترسل الشركة مسودة القرار وكافة 1يشرتط لصحة القرارات اليت تصدر وفًقا للفقرة ) .2

الالئحة،  ( من النظام وما حتدده املائة)رد يف املادة و ملا ئق ذات العالقة به إىل مجيع املسامهي، وفًقا الواث
 لتاريخ الذي يتعي فيه صدور القرار. موافقة على القرار والى املساهم اتباعه لل عي عمع بيان ما يت

ل مراجع حساابت الشركة انعقاد اجتماع اجلمعية  يشرتط لتعيي أعضاء جملس إدارة الشركة وعزهلم وعز  .3
 العامة وفًقا لألحكام ذات الصلة.

 زمة لصدور القرارات.مبا يف ذلك املدد الال نفيذ ما ورد يف هذه املادة، حتدد الالئحة األحكام الالزمة لت .4
 بعد املائة:التاسعة املادة 

 شركات املسامهة غري املدرجة يف السوق املالية ابلتمرير وفًقا لآليت: يكون صدور قرار اجلمعية العامة يف  .1
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من املسامهي ل قرار موّقع  يف القرارات اليت تدخل يف اختصاص اجلمعيات العامة العادية؛ من خال .أ
اليت تتصل هبا حقوق تصويت أو من املسامهي الذين ميلكون نسبة لكون أغلبية األسهم  الذين مي

األسهم اليت تتصل هبا حقوق تصويت يف احلاالت اليت يتطلب فيها نظام الشركة  أعلى من ذلك من  
  األساس ذلك.

ع من املسامهي  ة؛ من خالل قرار موقّ امة غري العادييف القرارات اليت تدخل يف اختصاص اجلمعيات الع .ب 
سامهي  ميلكون )مخسة وسبعي ابملائة( من األسهم اليت تتصل هبا حقوق تصويت، أو من امل  الذين

اليت  تتصل هبا حقوق تصويت يف احلاالت  اليت  أعلى من ذلك من األسهم  نسبة  الذين ميلكون 
 .يتطلب فيها نظام الشركة األساس ذلك 

( من هذه  1رير وفًقا ملا ورد يف الفقرة )اجلمعية العامة ابلتمم فيها اختاذ قرارات ت اليت يتحلااليف ا .2
 .سجل اخلاص بقرارات املسامهي لاملادة، يتعي قيد هذه القرارات يف ا

 بعد املائة: العاشرة املادة 
النعقاد اجلمعيات العامة مبوجب    رة املقر   يشرتط يف شركات املسامهة املدرجة يف السوق املالية اتباع اإلجراءات 

  الثامنة أحكام النظام، وال تسري على شركات املسامهة املدرجة يف السوق املالية األحكام الواردة يف املادة )
 بعد املائة( من النظام.  التاسعةبعد املائة( واملادة )

 بعد املائة:ة احلادية عشر املادة 
اجلهة  تقدمي طلب إىل    ، ( على األقل من رأس املالابملائة  سةمخم أو للمسامهي الذين ميثلون ) للمساه .1

من تصرفات أعضاء جملس ألي منهم  لتفتيش على الشركة إذا تبي  لاجلهة القضائية املختصة  املختصة أو  
   .الريبةو إىل اإلدارة أو مراجع احلساابت يف شؤون الشركة ما يدع

  على نفقة الشاكي أو الشاكي، وذلك بعد جلسة القضائية املختصة أن أتمر إبجراء التفتيش    للجهة .2
يُبلغ هبا أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلساابت، وعليها أن تفرض على الشاكي أو الشاكي تقدمي 

 ضمان يف حال طلبت الشركة ذلك.
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مر مبا تراه من إجراءات حتفظية، وأن  الشكوى، جاز هلا أن أتإذا ثبت للجهة القضائية املختصة صحة   .3
جيوز هلا كذلك أن تعزل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع اجلمعية العامة الختاذ القرارات الالزمة. و تدعو  

 حتدد سلطته ومدة عمله. أو أكثر احلساابت، وأن تعي مديرًا مؤقًتا 

 شركة املسامهة  لتمويلية الت تصدرهارابع: األسهم وأدوات الدين والصكوك االفصل ال

 الفرع األول: األسهم 
 بعد املائة:الثانية عشرة  املادة

السهم أشخاص   .1 فإذا ملك  الشركة،  مواجهة  للتجزئة يف  قابلة  امسية وغري  املسامهة  أسهم شركة  تكون 
  علقة به، ويكون هؤالء م لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املتمتعددون وجب عليهم أن خيتاروا أحده

 ية السهم. األشخاص مسؤولي ابلتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملك
القيمة االمسية ألسهمها،   .2 الشركة األساس  الفئة متساوية  حيدد نظام  على أن تكون األسهم من ذات 

 .للشركة أسهم من أكثر من فئة احلاالت اليت يكون القيمة االمسية، وذلك يف
كية املساهم  تلتزم شركة املسامهة غري املدرجة يف السوق املالية إبصدار شهادة ورقية أو إلكرتونية تثبت مل  .3

 .ئحةملا حتدده الالللسهم وفًقا 
 :بعد املائةالثة عشرة الثاملادة 

االكتتاب يف األسهم أو متلكها يفيد قبول املساهم بنظام الشركة األساس والتزامه ابلقرارات اليت تصدرها 
وسواء أكان ا،  مجعيات املسامهي وفًقا ألحكام النظام ونظام الشركة األساس، سواء أكان حاضرًا أم غائبً 

 . موافًقا على هذه القرارات أم خمالًفا هلا
 بعد املائة:الرابعة عشرة املادة 

 تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.  .1
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جيب أال يقل املدفوع من قيمة األسهم اليت تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها االمسية احملددة   .2
  ع من قيمته. ويف مجيع لكرتونية مقدار ما دفالسهم الورقية أو اإلاألساس، وتبي شهادة  يف نظام الشركة  

 األحوال جيب أن يدفع ابقي هذه القيمة خالل مخس سنوات من اتريخ إصدار األسهم.
تصدر األسهم اليت متثل حصًصا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، وال تسلم إىل أصحاهبا إال بعد نقل  .3

 شركة.ه احلصص كاملة إىل الملكية هذ
إصدارها ولتنظيم شروط إصدار األسهم، ات األسهم اليت جيوز  لالئحة وضع ضوابط إضافية ألنواع وفئ .4

 واحلقوق وااللتزامات اليت ترتتب عليها، والقواعد واإلجراءات اليت تنظمها. 
 بعد املائة:اخلامسة عشرة املادة 

إذا نص نظام   أن تصدر أبعلى من هذه القيمةاألسهم أبقل من قيمتها االمسية، وإمنا جيوز  ال جيوز أن تصدر  
فرق القيمة    خيصص، ويف هذه احلالة  غري العادية  األساس على ذلك أو وافقت عليه اجلمعية العامةالشركة  

عها كأرابح نقدية عالوة اإلصدار، وال جيوز توزياحتياطي  يف بند مستقل ضمن حقوق املسامهي مبسمى  
 على املسامهي. 

 املائة: بعدعشرة  السادسةاملادة 
فئة من األسهم احلقوق  نوع أو  الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل  النوع أو  من ذات    ترتب األسهم

املتصلة هبا وفًقا لنظام الشركة األساس، كاحلق يف احلصول على نصيب من صايف األرابح اليت يتقرر توزيعها،  
املسامهي، واالشرتاك ية، وحق حضور مجعيات عند التصفواحلق يف احلصول على نصيب من أصول الشركة 

وحق التصرف يف األسهم، وحق اب أعضاء جملس اإلدارة،  وحق انتخيف مداوالهتا، والتصويت على قراراهتا،  
مبا ال خيل بسرية املعلومات وحق الشركة يف االحتفاظ مبعلومات خاصة    االطالع على دفاتر الشركة وواثئقها

، ومراقبة أعمال جملس اإلدارة، ورفع دعوى نافًسا للشركةاهم طالب املعلومات مكان املس   هبا وخباصة إذا
 أعضاء اجمللس، والطعن ابلبطالن يف قرار مجعيات املسامهي.  املسؤولية على
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 بعد املائة:السابعة عشرة املادة 
ازة قابلة  ة، وأسهم ممتتاز هم ممأسهم عادية، وأس  :تنقسم أنواع األسهم اليت جيوز للشركة إصدارها إىل .1 

وجيوز النص يف نظام الشركة األساس على فئات خمتلفة من أنواع األسهم ومنح بعض احلقوق .  لالسرتداد
أو االمتيازات أو وضع بعض القيود لبعض فئات األسهم من حيث التصويت أو األرابح أو أصول الشركة  

 .عند التصفية أو غري ذلك 
 الفئة الواحدة يف القيمة واحلقوق واالمتيازات والقيود.النوع أو ات من ذسهم ب أن تتساوى األ. جي2

 بعد املائة:الثامنة عشرة املادة 
للمسامهي يف احلاالت اليت يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات متعددة وهلا حقوق والتزامات   .1

 ألساس للشركة على جواز ذلك.النظام اخرى إذا نّص  نوع أو فئة إىل أوقيود متفاوتة، حتويل األسهم من  
يشرتط لتحويل األسهم من نوع أو فئة إىل أخرى احلصول على موافقة مجعية عامة غري عادية، إال يف   .2

احلاالت اليت يرتتب فيها على التحويل تعديل أو إلغاء للحقوق وااللتزامات املتصلة ابلنوع أو الفئة اليت  
 بعد املائة( من النظام.التاسعة عشرة ادة )دة يف املألحكام الوار حتويلها فتسري ا سيتم

( من هذه املادة يف احلاالت اليت يتضمن فيها  2ال يشرتط احلصول على املوافقة املشار إليها يف الفقرة ) .3
معينة أو عند    قرار إصدار األسهم املوافقة على حتوهلا تلقائياً إىل نوع أو فئة أخرى عند حتقق شروط

 حمددة. فرتة زمنية  ضيم
زة أو أي فئة من فئاهتا إىل أسهم ممتازة قابلة لالسرتداد أو أي فئة  ال جيوز حتويل األسهم العادية أو املمتا .4

 من فئاهتا إال مبوافقة مجيع املسامهي يف الشركة. 
لتزامات األسهم امل مع آاثر وحقوق واضوابط تطبيق ما ورد يف هذه املادة وكيفية التعحتديد  لالئحة  و  .5

 لتحويل أو بعده. قبل ا
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 بعد املائة:التاسعة عشرة املادة 
بعد املائة( من النظام، إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات متعددة  الثامنة عشرة  مع مراعاة املادة ) .1

، فيشرتط لتعديل أو إلغاء  ئات خمتلفة من األسهمأو كان نظام الشركة األساس يسمح إبصدار أنواع وف
قيود املتصلة ابألسهم، أو حتويل أي نوع أو فئة من األسهم إىل أخرى لتزامات أو الاحلقوق أو االأّي من  

إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء للحقوق وااللتزامات املتصلة بنوع أو فئة األسهم اليت سيتم حتويلها، أو  
صول على ملسامهي، احلب عليها مساس حبقوق فئة أخرى من اوع أو فئة معينة يرتتإلصدار أسهم من ن

)موافق للمادة  وفًقا  مكونة  خاصة  مجعية  والتسعونة  الذين  الثامنة  األسهم  أصحاب  من  النظام  من   )
 يضارون من هذا التعديل أو اإللغاء أو التحويل أو اإلصدار، وموافقة مجعية عامة غري عادية. 

سهم جديدة تكون هلا  د، فال جيوز إصدار أ زة أو أسهم ممتازة قابلة لالسرتداكانت هناك أسهم ممتا  إذا .2
من أصحاب   -( من النظامالثامنة والتسعونوفًقا للمادة )  - أولوية عليها، إال مبوافقة مجعية خاصة مكونة

ينص نظام   غري عادية، وجيوز أن  األسهم املمتازة الذين يضارون من هذا اإلصدار، ومبوافقة مجعية عامة
 ك.السوق املالية على خالف ذل املسامهة غري املدرجة يف  الشركة األساس يف شركات 

 بعد املائة: العشرون املادة 
األسهم يف شركات املسامهة اليت ترغب يف إدراج أسهمها يف السوق    بتداولللهيئة وضع قيود تتعلق   .1

 املالية. 
مبا يف ذلك  قيوًدا تتعلق بتداول األسهم،  أو اتفاق بي املسامهي  ساس  تضمن نظام الشركة األجيوز أن ي .2

ويشرتط يف مجيع األحوال أال يكون من شأن ذلك احلظر  للمسامهي، طلب اسرتداد األسهم تقرير حق
 لتداول.ذا اطلق هلامل
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 بعد املائة:احلادية والعشرون املادة 
املسامهي  موافقة    بعد  جيوز أن يتضمن نظام الشركة األساس  ،وق املاليةورد يف نظام الس ة ما  مع مراعا .1

  أو وفقاً التفاق يربم بي كافة املسامهي يف الشركة، رأس مال الشركة  ( من  ابملائة)تسعي  الذين ميثلون نسبة  
 النص على اآليت: 

إلزام أقلية املسامهي بقبول   -ينص عليها نظام الشركة األساس  اليت-ثرية املسامهي  أن يكون ألك .أ
والشروط   السعر  بذات  الشركة  لشراء مجيع أسهم  النية  اخلاصعرض من مشرٍت حسن  ة  واألحكام 

 بشراء أسهم األكثرية. 
بضمان  ملسامهي  إلزام أكثرية ا  -اليت ينص عليها نظام الشركة األساس  -أن يكون ألقلية املسامهي .ب 

أ واألحكام بيع  والشروط  السعر  بذات  أسهمهم  األكثرية  فيها  يبيع  اليت  احلاالت  األقلية يف  سهم 
 اخلاصة ببيع أسهم األكثرية.

 الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه املادة. لالئحة أن حتدد  .2
 بعد املائة:الثانية والعشرون املادة 

وفًقا للضوابط اليت حتددها  إذا أجاز نظامها األساس ذلك  نها  الشركة أسهمها أو ترهتجيوز أن تشرتي   .1
هم اليت تشرتيها  ( من النظام، وال يكون لألسالثانية والعشرونالالئحة والضوابط املشار إليها يف املادة )

 ي.الشركة نصيب من األرابح اليت يتقرر توزيعها أو أصوات يف مجعيات املسامه
لضوابط حتددها الالئحة. وال جيوز للدائن املرهتن حضور اجتماعات اجلمعية    جيوز رهن األسهم  .2 وفقاً 

 العامة للمسامهي أو التصويت فيها. 
 بعد املائة:الثالثة والعشرون املادة 

املواعيد احملددة   م بدفع قيمة السهم يفعشرة( من النظام، يلتزم املساه  اخلامسةاة ما ورد يف املادة )مع مراع .1
بعد إعالمه ابلطرق املقررة يف نظام   -لذلك، وإذا ختلف عن الوفاء يف املوعد احملدد، جاز جمللس اإلدارة  
يف املادة    د ملا ور ديدها وفقاً  اليت يتم حتالشركة األساس أو إبالغه خبطاب مسجل أو أبي من الطرق  
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وفًقا للضوابط اليت   -حبسب األحوال    -لسهم يف املزاد العلين أو السوق املالية  بيع ا  -( من النظامئة املا)
 حتددها الالئحة.

تستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحب السهم. وإذا مل تكف حصيلة   .2
 املساهم. لباقي من مجيع أموال ذه املبالغ، جاز للشركة أن تستويف االبيع للوفاء هب

املصروفات اليت   جيوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافًا إليها .3
 أنفقتها الشركة يف هذا الشأن. 

لباقي املسامهي .4 النص على أن يكون  الشركة األساس  يتضمن نظام  األولوية يف شراء أسهم   جيوز أن 
 خلف عن الدفع.املساهم املت

لشركة السهم املبيع وفًقا ألحكام هذه املادة، وتعطي املشرتي شهادة ورقية أو إلكرتونية ابلسهم  تلغي ا .5
جلديد حيمل رقم السهم امللغى، وتؤشر يف السجل اخلاص ابملسامهي بوقوع البيع مع بيان اسم املالك  ا

 اجلديد.
 املائة:بعد ابعة والعشرون الر املادة 

ولو نص   كة أن تطالب املساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهمال جيوز للشر 
 . الشركة األساس على غري ذلك نظام 

 الفرع الثاين: أدوات الدين والصكوك التمويلية
 :بعد املائةاخلامسة والعشرون املادة 

 أدوات دين أو صكوًكا متويلية قابلة للتداول. -الية وفًقا لنظام السوق امل -لشركة املسامهة أن تصدر   .1
صدار أدوات  إب لشركة  ا   يشرتط لقيامبعد املائة( من النظام،  التاسعة عشرة  مع مراعاة ما ورد يف املادة ) .2

فيه    العادية حتدداجلمعية العامة غري    صدور قرار مندين أو صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم،  
احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت 
تلك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برانمج  
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افقة جديدة  حاجة إىل مو   دون  - ر جملس اإلدارة  ويلية. ويصدأو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك مت
أسهًما جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك اليت يطلب حاملوها حتويلها، فور   - من هذه اجلمعية  

انتهاء فرتة طلب التحويل احملددة حلملة تلك األدوات أو الصكوك أو اليت يتم حتويلها تلقائياً ألسهم عند  
للتحويل التلقائي لتلك األدوات أو الصكوك   ة الزمنية احملددةالفرت   مبضيي أو  حويل التلقائ حتقق شروط الت

إىل أسهم. ويتخذ اجمللس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم املصدرة ورأس  
 املال.

ة يف النظام لشهر  طريقة احملددجيب على جملس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زايدة يف رأس املال ابل .3
 غري العادية.  رات اجلمعية العامةقرا
 بعد املائة:السادسة والعشرون املادة 

بعد املائة( من النظام، جيوز للشركة حتويل أدوات الدين ن  و والعشر اخلامسة  مع مراعاة ما ورد يف املادة ) .1
 نظام السوق املالية.  أو الصكوك التمويلية إىل أسهم وفًقا ل

ويلية ما يلزم بتحوهلا إىل أسهم بشكل تلقائي  جيوز أن يتضمن قرار إصدار أدوات الدين أو الصكوك التم .2
 عند حتقق شروط معينة أو عند مرور فرتة زمنية حمددة. 

  جيوز حتويل هذه األدوات والصكوك إىل أسهم يف احلالتي اآلتيتي: ال .3
أ .أ اإذا مل تتضمن شروط إصدار  لتمويلية إمكان جواز حتويل هذه األدوات دوات الدين والصكوك 

 هم برفع رأس مال الشركة. والصكوك إىل أس
إذا مل يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل وذلك ابستثناء احلاالت اليت   .ب 

 ( من هذه املادة. 2يف الفقرة ) ورديسري عليها ما 
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 بعد املائة: والعشرونالسابعة املادة 
تصرف الذي مت ابملخالفة ألحكام  املختصة إبطال الجيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من اجلهة القضائية  

 عن تعويض  بعد املائة( من النظام، فضاًل ن  و والعشر   السادسةبعد املائة( أو املادة )ن  و والعشر   اخلامسةاملادة )
 وات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي حلق هبم. أصحاب أد

 بعد املائة:الثامنة والعشرون املادة 
املسامه مجعيات  قرارات  جيوز  تسري  ال  ذلك  ومع  التمويلية.  والصكوك  الدين  أدوات  أصحاب  على  ي 

إال مبو  املقررة هلم  أن تعدل احلقوق  املذكورة  وفقاً منهم يف مجافقة تصدر  للجمعيات  تعقد  عية خاصة هبم 
 ( من النظام. الثامنة والتسعون)  ألحكام املادة

 الفصل اخلامس: مالية شركة املسامهة 
 بعد املائة:ون التاسعة والعشر املادة 

عن نشاط الشركة ومركزها املايل  ركة أن يعّد تقريرًا  جيب على جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية للش  .1
عن السنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرابح. ويضع اجمللس هذا التقرير 

العادية  د احملدد النعقاد اجلمعية العامة  ساابت قبل املوعوالقوائم املالية للشركة حتت تصرف مراجع احل
 يوًما على األقل. بـ )مخسة وأربعي( ة السنوي

جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل، إن وجد، الواثئق املشار إليها   .2
الواثئق بعد  تلك  ع  يشرتط وض. و رئيس( من هذه املادة، وتودع نسخ منها يف مركز الشركة ال1يف الفقرة )

حتت تصرف املسامهي قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية راجع احلساابت  ابإلضافة إىل تقرير متوقيعها  
وفقاً لآللية اليت حتددها  الواثئق    هذه  وعليه أيضاً إيداعبـ )واحد وعشرين( يوًما على األقل.    السنوية  العامة

 يوماً على األقل.  (مخسة عشرـ) بالعادية السنوية انعقاد اجلمعية العامة وذلك قبل اتريخ ، الالئحة
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اإلدارة، وتقرير مراجع على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املسامهي ابلقوائم املالية للشركة، وتقرير جملس   .3
ئل أو من خالل أي وسيلة من وسامركز الشركة الرئيس   صحيفة يومية توزع يف  يف  ما مل تنشر  ،احلساابت 

 .  التقنية احلديثة 

 بعد املائة:ثون  الثال املادة 
على القوائم املالية  العادية السنوية  خالل )ثالثي( يوًما من اتريخ موافقة اجلمعية العامة    -على جملس اإلدارة  

أن يودع نسًخا    -ابت حبسب احلال ومبا يتوافق مع أحكام النظاموتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسا
 ة وفًقا ملا حتدده الالئحة. أو إلكرتونية من الواثئق املذكور  ورقية

 بعد املائة:احلادية والثالثون املادة 
اتفاقي  ياطي النص يف نظام الشركة األساس على جتنيب نسبة معينة من صايف األرابح لتكوين احتجيوز  .1

 خيصص لألغراض اليت حيددها النظام املذكور. 
أن تقرر تكوين احتياطيات    -سهم يف صايف األرابح  حتديد نصيب األ  عند  -للجمعية العامة العادية   .2

على    -قدر اإلمكان    -أو يكفل توزيع أرابح اثبتة    أخرى، وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة الشركة
ة كذلك أن تقتطع من صايف األرابح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي املسامهي. وللجمعية املذكور 

 الشركة.
 بعد املائة:الثانية والثالثون   املادة

اجلمعية العامة غري العادية. وإذا مل يكن هذا االحتياطي  ال جيوز أن يستخدم االحتياطي إال بقرار من   .1
أن تقرر صرفه    -بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة    - لعامة العادية  خمصًصا لغرض معي، جاز للجمعية ا

امل أو  الشركة  ابلنفع على  يعود  وفقاً ألحكام    املسامهي  ي على أال خيل ذلك ابملساواة بيسامهفيما 
 .النظام

املتبقي    معية العامة العادية استخدام األرابح املبقاة واالحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد املبلغجيوز للج .2
 .وفقاً ألحكام النظام من قيمة السهم أو جزء منه، على أال خيل ذلك ابملساواة بي املسامهي
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 بعد املائة:الثالثة والثالثون  ادة امل
 األرابح وفًقا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن، ويبي القرار اتريخ  يستحق املساهم حصته يف .1

ق واتريخ التوزيع. وحتدد اجلهة املختصة احلد األقصى للمدة اليت جيب على جملس اإلدارة أن االستحقا
 .العادية يف شأن توزيع األرابح على املسامهي ها قرار اجلمعية العامةينفذ أثناء

(  العشرونالثانية و زيع أرابح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً ألحكام املادة )للشركة تو  .2
 من النظام، وحتدد الالئحة ضوابط ذلك. 

 شركة املسامهة الفصل السادس: تعديل رأس مال 

 ول: زايدة رأس املال الفرع األ
 بعد املائة:ة والثالثون الرابعاملادة 

بعد   التاسعة عشرةدة )ليها يف املاع املنصوصمع مراعاة األحكام املتعلقة أبنواع وفئات األسهم املختلفة  .1
ة رأس مال الشركة املصرح به أو رأس ماهلا  املائة( من النظام، للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زايد

به، بشرط أن يكون رأس املال املصدر قد دفع كاماًل. وال    املصدر إذا مل يكن لديها رأس مال مصرح
من رأس املال يعود إىل أسهم    أبكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع  

تنتِه بعُد املدة املقررة لتحويلها إىل  صدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك   متويلية إىل أسهم ومل 
 أسهم.

امة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص األسهم املصدرة عند زايدة رأس املال أو جزًءا  للجمعية الع .2
التابعة أو بعضها، أو أّي من ذلك. وال جيوز للمسامهي ممارسة حق  نها للعاملي يف الشركة والشركات  م
)عشرة ابملائة(  م  ألولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملي ما مل تتجاوز نسبة هذه األسها

لي يف الشركة أو وضع ضوابط وإجراءات ختصيص األسهم للعام من أسهم الشركة. وللجهة املختصة  
 ذلك. من  ، أو أيأو بعضها الشركات التابعة



 

74 
  

 بعد املائة:ثون  اخلامسة والثال املادة 
ح به، بشرط أن تكون  جيوز جمللس إدارة الشركة زايدة رأس مال الشركة املصدر إن كان للشركة رأس مال مصر 

 . الزايدة يف حدود رأس املال املصرح به
 ة:بعد املائالسادسة والثالثون  املادة 

 يزاد رأس املال إبحدى الطرق اآلتية: 
 إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.  .أ

 دائني املعنيي. قة المبوافإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون، معينة املقدار حالَّة األداء،   .ب 
 ماجه يف رأس املال.  إصدار أسهم جديدة مبقدار االحتياطي الذي تقرر اجلمعية العامة غري العادية إد .ج
 إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.  .د
امة  ار أسهم جديدة ختصص إلدخال مسامهي جدد يعرضهم جملس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العإصد .ه

 .ري العاديةغ
 م األصلية. يع األحوال تكون القيمة األمسية ألسهم الزايدة مساوية للقيمة األمسية لألسهويف مج
 بعد املائة:السابعة والثالثون املادة 

على وقت صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية ابملوافقة  -للمساهم املالك لسهم من نوع األسهم العادية 
 حدود  صدر أو وقت صدور قرار جملس اإلدارة ابملوافقة على زايدة رأس املال املصدر يفاملال املزايدة رأس  

األولوية يف االكتتاب ابألسهم اجلديدة، اليت تصدر مقابل قيمة نقدية، ويبلغ هؤالء    -رأس املال املصرح به
و عرب وسائل التقنية املسجل أ  بوساطة الربيد   ابلنشر يف صحيفة يومية أو إببالغهم  -إن وجدت    -أبولويتهم  

 ته واتريخ بدايته وانتهائه. احلديثة عن قرار زايدة رأس املال وشروط االكتتاب وكيفي
 بعد املائة:الثامنة والثالثون املادة 

ل الشركة على حيق للجمعية العامة غري العادية ومبوافقة أغلبية املسامهي الذين ميثلون ثالثة أرابع رأس ما
االكتتاب   وقف العمل حبق األولوية للمسامهي يف  -ذلك يف نظام الشركة األساس  إذا نص على    -ألقل  ا
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بزايدة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري املسامهي يف احلاالت اليت تراها حمققة ملصلحة 
 .وألسباب مشروعة الشركة
 :بعد املائةتاسعة والثالثون  الاملادة 

آخر أو للغري مبقابل مادي أو بدون  ملساهم  سامهة بيع حق األولوية أو التنازل عنهحيق للمساهم يف شركة امل
 .حتدده الالئحةملا وفًقا  مقابل وفقاً ملا يتم االتفاق عليه بي املساهم واملتنازل إليه،

 ئة:املابعد  األربعون املادة 
جلديدة على محلة حقوق ظام، توزع األسهم ا( من النبعد املائة الثامنة والثالثون  مع مراعاة ما ورد يف املادة )

األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما ميلكونه من حقوق أولوية من إمجايل حقوق األولوية الناجتة من  
عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويوزع الباقي من األسهم   صلونزايدة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما حي

لبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما ميلكونه من حقوق أولوية من ق األولوية الذين طاجلديدة على محلة حقو 
إمجايل حقوق األولوية الناجتة من زايدة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم  

و ينص نظام السوق ة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغري، ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية أديداجل
 .على غري ذلك  ملاليةا

 بعد املائة: احلادية واألربعون املادة 
صص تقييم احليف احلاالت اليت يتم فيها إصدار أسهم مقابل حصص عينية عند زايدة رأس املال، يتم   .1

  ى العينية مبوجب تقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر، يتضمن تقديرًا للقيمة السوقية ويعرض التقرير عل 
وال يكون ملقدم احلصص العينية يف حال كان مسامهاً يف الشركة  للمداولة فيه،  اجلمعية العامة غري العادية  

ختفيض املقابل احملدد للحصص العينية،  ت اجلمعية، فإن قرر املشاركة يف املداولة أو التصويت على القرار
 وجب أن يوافق مقدمو احلصص العينية على هذا التخفيض. 

 تتجاوز املدة بي إصدار التقرير املعد من قبل املقيم أو املقيمي املعتمدين وإصدار األسهم  يشرتط أال .2
 مقابل تلك احلصص العينية )ستة( أشهر. 
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حتويل أي من احتياطيات الشركة إىل رأس املال، تقوم الشركة    ل عن طريقيف حال تغطية زايدة رأس املا .3
ون عالوة إصدار، وتوزع هذه األسهم على املسامهي بنسبة ما إبصدار أسهم جمانية ابلقيمة األمسية، ود

 ميلكه كل منهم يف رأس املال. 
الصكوك التمويلية  يف حال تغطية زايدة رأس املال عن طريق حتويل دين على الشركة أو أدوات الدين أو .4

 إىل أسهم، يتبع يف هذا الشأن األحكام املنصوص عليها يف هذا النظام.   
 : بعد املائة انية واألربعونالثاملادة 

ك من واقع قوائم مالية معدة وفًقا للمعايري إذا بلغت خسائر شركة املسامهة نصف رأس املال املصدر، وذل
ذلك عن    اإلفصاح  وقت خالل السنة املالية، وجب على جملس اإلدارة  احملاسبية املعتمدة يف اململكة يف أي 
ضاح ما توصلت إليه من توصيات بشأن تلك اخلسائر خالل )ستي( وفًقا لآللية اليت حتددها الالئحة وإي

من اتريخ علمه  ا  ( يومً مائة ومثانيدعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل )و   ذلك،يوًما من علمه ب
 للنظر يف استمرار الشركة أو حلها قبل األجل احملدد يف نظامها األساس، أو زايدة رأس ماهلا أو ابخلسائر  
 أو اختاذ غري ذلك من التدابري املناسبة.  ،-وفقاً ألحكام النظام-ختفيضه 

 ثاين: ختفيض رأس املالالفرع ال
 بعد املائة:الثالثة واألربعون املادة 
عية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت خبسائر. وجيوز  للجم

( من النظام. والستونالسادسة  وحدها ختفيض رأس املال إىل ما دون احلد الوارد يف املادة )يف احلالة األخرية  
جملس اإلدارة، مرفقاً به تقرير من مراجع حساابت   وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده

ر التخفيض على الوفاء  ات اليت على الشركة وعن أثعن األسباب املوجبة له وعن االلتزام  -إن وجد-الشركة  
هذا التقرير على املسامهي يف احلاالت اليت يتم فيها إصدار القرار ابلتمرير بتلك االلتزامات، أو بعد عرض  

 بعد املائة( من النظام.    الثامنة ) وفًقا للمادة
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 بعد املائة:الرابعة واألربعون املادة 
الدائني إىل إبداء اعرتاضاهتم  كة، وجبت دعوة  إذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زايدته على حاجة الشر  .1

على أن    حبسب ما حتدده الالئحة،قرار التخفيض  قبل التاريخ احملدد الختاذ  ( يوًما  ثالثيعليه خالل )
سهم يف الشركة، واتريخ  مقدار رأس املال قبل التخفيض وبعده، وقيمة كل  يرفق ابلدعوة بيان يوضح  

ىل الشركة مستنداته يف املوعد املذكور، وجب على لدائني وقدم إنفاذ التخفيض، فإن اعرتض أحد ا
للدائن  و   م له ضمااًن كافًيا للوفاء به إذا كان آجاًل.الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقد
، أو مل يتم تقدمي ضمان    الذي أخطر الشركة ابعرتاضه على التخفيض ومل يتم  الوفاء بدينه إذا كان حاالًّ

خالل فرتة ال تقل عن )عشرة(  إذا كان آجاًل، أن يتقدم إىل اجلهة القضائية املختصة    كاٍف للوفاء به 
أتمر  ، ويكون للجهة القضائية املختصة يف هذه احلالة أن  التخفيضخ احملدد الختاذ قرار  أايم قبل التاري

 و بتقدمي ضمان كاٍف لذلك. ابلوفاء ابلدين أ
ة االمسية لألسهم إىل املسامهي أو إببرائهم من القدر غري د جزء من القيمإذا كان ختفيض رأس املال بر  .2

فال حيتج ابلتخفيض قبل الدائني الذين قدموا طلباهتم يف  املدفوع من قيمة األسهم أو من جزء منه،  
لوا إال إذا استوىف هؤالء الدائنون ما حل من ديوهنم أو حص ( من هذه املادة 1املوعد املذكور يف الفقرة )

 ت الكافية ابلوفاء مبا مل حيّل منها. على الضماان
 بعد املائة:اخلامسة واألربعون املادة 

 فض رأس املال إبحدى الطرق اآلتية: خي
 إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه. .أ

برد جزء  و  ، أالشركةمسية للسهم إبلغاء جزء من هذه القيمة يعادل اخلسارة اليت حلقت  ختفيض القيمة اال .ب 
 ع من قيمة السهم.  من القيمة االمسية للسهم إىل املساهم أو إبراء ذمته من كّل أو بعض القدر غري املدفو 

 شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر املطلوب ختفيضه، ومن مث إلغاؤها. .ج
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 بعد املائة:السادسة واألربعون  ملادة ا
ي لألسهم من ذات النوع والفئة عند ختفيض رأس املال، وإذا كان  مراعاة املساواة بي املسامهي احلاملجيب 

األسهم   -يف املوعد الذي حتدده  -اء عدد من األسهم فعلى املسامهي أن يقدموا إىل الشركةالتخفيض إبلغ
 ؤها، وإال ُعدت ملغاة.اليت تقرر إلغا

 بعد املائة:بعة واألربعون السااملادة 
ام، إذا كان ختفيض رأس املال عن بعد املائة( من النظن  و والعشر   الثانية)دون إخالل مبا ورد يف املادة   .1

 عرض أسهمهم للبيع،  طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة املسامهي إىل
ام ( من النظاملائةلإلجراءات املتبعة للدعوة إىل انعقاد اجلمعية العامة وفًقا للمادة )وتتم هذه الدعوة وفًقا  
 الشركة يف شراء األسهم.  إلبالغ املسامهي برغبة 

فيض طلبات البيع  إذا زاد عدد األسهم املعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب خت .2
 الزايدة. بنسبة هذه 

يقدر مثن شراء أسهم شركات املسامهة وفًقا ملا حتدده الالئحة. أما أسهم شركات املسامهة املدرجة يف   .3
 نظام السوق املالية. ق املالية، فتشرتى وفًقا لالسو 

 : شركة املسامهة البسيطةاخلامسالباب 

 أحكام عامةالفصل األول: 
 :بعد املائةالثامنة واألربعون املادة 

ويلتزم مبقتضاه شخص أو أكثر من   أتسيسها مبوجب نظام أساسي شركة يتم  هي  شركة املسامهة البسيطة  
مال الشركة، ويكون رأس املال مقسم إىل يف رأس    اأبن يقدموا حصصً تبارية  عذوي الصفة الطبيعية أو اال

رتتب على ذلك طرح أي منها لالكتتاب العام، وتكون الشركة وحدها مسؤولة  أن يأسهم قابلة للتداول دون  
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 لتزامات عن تلك الديون أو اال فيها  وال يكون املساهم فيها مسؤواًل   عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها،
 إال مبقدار حصته يف رأس مال الشركة.  

 :بعد املائةالتاسعة واألربعون املادة 
ال يتجاوز عدد املسامهي يف شركة املسامهة البسيطة، وعدد العاملي فيها، وجمموع أصوهلا، وحجم  يشرتط أ
قوة النظام إىل شركة جتاوزت الشركة هذه احلدود تتحول ب  احلدود اليت تضعها الالئحة، ويف حال،  إيراداهتا

، خرآ مامل يقرر املسامهي حتويل الشركة اىل شكل   الشركة  مسامهة، وتسري عليها مجيع األحكام اخلاصة هبذه 
 وجيب استكمال اإلجراءات الالزمة للتحول وفق النظام.

 :بعد املائةاخلمسون املادة 
سامهة غري املدرجة وذلك فيما مل  كة املسامهة البسيطة األحكام اليت تسري على شركة املتسري على شر  .1

به نص خاص يف الباب ومبا ينسجم مع طبيعتها، وذلك ابستثناء    يرد  املتعلقة مبجلس   األحكامهذا 
   . شركة املسامهةلاإلدارة واجلمعيات العامة 

ارة أينما ورد يف أحكام ابب شركة املسامهة وذلك يف احلاالت اليت ال  الشركة حمل جملس اإلدحيل مدير   .2
 ة جملس لإلدارة.ون فيها للشركة املسامهة البسيطيك

 أتسيس شركة مسامهة بسيطةالفصل الثاين: 
 :بعد املائةاحلادية واخلمسون املادة 

 : ةتياآلبصفة خاصة على البياانت املسامهة البسيطة  شركة النظام األساس لجيب أن يشتمل 
 ة. اسم الشركة ومركزها الرئيس ومدهتا يف حال كانت حمددة املد .أ

 أمساء املؤسسي وبياانهتم.  .ب 
 . منه املدفوع الشركة رأس مال  .ج
 واحلقوق املتصلة بكل نوع وفئة. عدد األسهم وأنواعها وفئاهتا، والقيمة االمسية  .د
 .حبسب األحوال اخلاصة ابملدير أو جملس اإلدارةكيفية إدارة الشركة والبياانت  .ه
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م بكافة متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة  اباللتزا  سياملؤس  إقرار  ابلنظام األساسعلى أن يرفق  
أي واثئق أو بياانت أخرى حتددها  تقدمي  و   ،النفقات اليت تكبدت يف سبيل أتسيس الشركةعن األعمال و و 

 الالئحة.  

 دارة الشركةإل الثالث: الفص
 :بعد املائةالثانية واخلمسون املادة 

 ما ينص عليه نظامها األساس.  وفقلإلدارة مدير عام أو جملس البسيطة شركة املسامهة  يدير .1
 حيدد نظام الشركة األساس طريقة إدارهتا واألغلبية الالزمة لصدور القرارات. .2
أو    ها العامدير الغري. ويكون ملو   أمام القضاء وهيئات التحكيم  اإلدارة الشركة  املدير العام أو جملسميثل   .3

لس اإلدارة أن يفوض أي من  جمل  وجيوزمال اإلدارة.  مجيع الصالحيات الالزمة للقيام أبع  هتاإدار جملس  
رفات اليت جيريها املدير أو  تلتزم الشركة ابألعمال والتصويف مجيع األحوال    .يف بعض صالحياته  ئهأعضا

 اجمللس، إال إذا كان من تعامل معهم سيئ النية. 
 :بعد املائةالثالثة واخلمسون املادة 

تقدم قرًضا من أي نوع إىل املدير العام أو أّي من أعضاء جملس    ال جيوز لشركة املسامهة البسيطة أن .1
أو تقدمي أي ضماانت تتعلق بقرض يعقده أّي منهم مع الغري،  ا ال جيوز هلا عقد أي كفالة  إدارهتا، كم

ويعترب قرًضا مقدًما للمدير العام أو لعضو جملس اإلدارة ألحكام النظام، كل قرض مقدم إىل أي من  
 درجة الثانية. لأقاربه حىت ا

امج حتفيز  ت اليت متنحها الشركة وفق بر ( من هذه املادة على القروض والضماان1ال يسري حكم الفقرة ) .2
 العاملي فيها اليت متت املوافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة األساس. 

رر أو ببطالن  ضحيق للشركة مطالبة املخالف أمام اجلهة القضائية املختصة ابلتعويض عما قد يلحقها من   .3
لشركة وذلك املطالبة بذلك ملصلحة امهي  العقد الذي يتم ابملخالفة ألحكام هذه املادة، كما حيق للمسا

 ( من النظام. والثالثون اديةاحلوفًقا ملا ورد يف املادة )
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 قرارات املسامهني الفصل الرابع:  
 :ملائةبعد االرابعة واخلمسون  املادة 

للشركة احلاالت ، حيدد النظام األساس  الباب صدور القرارات املشار إليها يف هذا  مع مراعاة النصاب الالزم ل
اليت يلزم فيها احلصول على موافقة املسامهي والنصاب الالزم وإجراءات وشروط ذلك، وكذلك اإلجراءات  

ل اتباعها  لقرار من قبل قرارات املسامهي ابلتمرير أو الختاذ امجعيات املسامهي أو لصدور  عقد  اليت يتعي 
بتلك القرارات خالل املدة اليت حتددها الالئحة من   املساهم الوحيد للشركة، وجيب إخطار السجل التجاري

 اتريخ اختاذ القرار. 
 :بعد املائةاخلامسة واخلمسون املادة 

والتصفية،  رأس املال، واالندماج، وتقسيم الشركة إىل أكثر من شركة،  تصدر القرارات املتعلقة بزايدة وختفيض  
ات، وتعيي مراجع احلساابت، واحلساابت السنوية واألرابح، مبوافقة وحتول الشركة إىل شكل آخر من الشرك

 .، ما مل ينص نظام الشركة األساس على نسبة أعلىميثلون ثالثة أرابع رأس املال على األقلمساهم أو أكثر  
 :بعد املائةالسادسة واخلمسون املادة 

يشرتط احلصول على موافقة املسامهي الذين ميثلون   لشركة األساس على خالف ذلك،ما مل ينص نظام ا
أكثر من نصف رأس مال الشركة لوضع قيود على نقل ملكية األسهم، ويشرتط يف مجيع األحوال أال يكون 

 طلق للتداول. من شأن ذلك احلظر امل
 :بعد املائةالسابعة واخلمسون  املادة 

ون ثالثة أرابع رأس املال على األقل تضمي نظام الشركة األساس األحكام  ميثل أكثر  مساهم أو  جيوز مبوافقة  
شركة،  الاليت متنح حقوق األولوية للمسامهي يف الشركة لشراء أسهم أي مساهم يقرر التنازل عن أسهمه يف  

كة  تسمح للشر أو األحكام اليت تشرتط احلصول على موافقة الشركة للتنازل عن األسهم، أو األحكام اليت  
 ابسرتداد وشراء األسهم يف احلاالت اليت يقرر فيها أي مساهم التنازل عن أسهمه واآلليات اليت تتبع لذلك. 
  



 

82 
  

 :بعد املائةالثامنة واخلمسون املادة 
مبوافقة مجيع املسامهي تضمي نظام الشركة األساس األحكام اليت تلزم املسامهي ابلتنازل عن أسهمهم   جيوز

 . الشركةيف
 :بعد املائةالتاسعة واخلمسون  املادة 

مامل ينص نظام الشركة األساس  ال يشرتط يف شركة املسامهة البسيطة انعقاد اجلمعية العامة بشكل سنوي،  
 . على غري ذلك 

 : بعد املائةالستون املادة 
حبسب  - ابلتمرير  بسيطة أو الختاذ قرارات املسامهيتوجه الدعوة إىل حضور اجلمعية العامة لشركة املسامهة ال

دد لالنعقاد أو الختاذ  إىل املسامهي يف الشركة متضمنة جدول األعمال، وذلك قبل املوعد احمل  -األحوال
 ايم( على األقل، مامل يتضمن النظام األساس للشركة النص على فرتة زمنية أطول. القرار )خبمسة أ

 :بعد املائةاحلادية والستون  املادة
عنه،  يتضمن فيها نظام الشركة األساس النص على آلية تقييم قيمة السهم عند التنازل  يف احلاالت اليت ال  

وفًقا  ملسامهي، ويف حال اخلالف على قيمة السهم، يتم تقييم القيمة  يتم حتدد تلك القيمة ابالتفاق بي ا
 القيمة السوقية للسهم.  لتقرير خاص يعد من مقيم معتمد يبي

 :عد املائةبالثانية والستون املادة 
مقام املسامهي أينما وردوا يف    بسيطة من شخص واحد، يقوم هذا الشخصالسامهة  املشركة    تس أتس  إذا

كتابة    هوجيوز أن تصدر قرارات  لشركة،هذا الباب ويكون له كافة الصالحيات اليت تتطلب موافقة املسامهي يف ا
راته بقيدها يف سجل خاص ابلقرارات والتوقيع وتصدر قراودون احلاجة إىل دعوة،    دون احلاجة لعقد اجتماع

 عليه.
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 :بعد املائةالثالثة والستون املادة 
قرار صادر يف اجتماع    اعرتض كتابة على مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية، جيوز لكل مساهم .1

للمسامهي  اجلمعية اب  العامة  املسامهي  من  ابلتمرير  صادر  قرار  النظام  أو  ألحكام  النظام ملخالفة  أو 
 .ىل اجلهة القضائية املختصةاألساسي للشركة، أن يتقدم بطلب إبطال القرار إ

( من هذه 1يه يف الفقرة )ال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء )ستي( يوماً من اتريخ القرار املشار إل .2
 دة. املا

لدعوى مساهم يف الشركة ( من هذه املادة أن يكون رافع ا1يشرتط لرفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة ) .3
 ءاهتا. أثناء رفع الدعوى وخالل كافة إجرا

 مراجعة احلساابت والقوائم املالية وتقارير الشركة الفصل اخلامس: 
 :بعد املائةعة والستون الراباملادة 

ريراً  ا أن يزود كل مساهم يف الشركة ابلقوائم املالية السنوية للشركة وتقجيب على مدير الشركة أو جملس إدارهت
الفرتة الالزمة إليداعها لدى السجل التجاري )بثالثي( يوماً على يل وذلك قبل  عن نشاط الشركة ومركزها املا

إيداع هذه الواثئق    األقل إلقرارها. لآللية اليت حتددها  وعليه أيضاً   إقرارها ، وذلك قبل اتريخ  الالئحةوفقاً 
 . بـ)مخسة عشر( يوماً على األقل

 س مال الشركةرأسادس:  الفصل ال
 :بعد املائةاخلامسة والستون املادة 

حيدد نظام الشركة األساس مقدار رأس مال شركة املسامهة البسيطة، وال يسري متطلب احلد األدىن لرأس 
وجيوز أن حيدد نظام الشركة األساس رأس مال سامهة على شركات املسامهة البسيطة.  املال يف شركات امل

 الالئحة.  ًقا ملا حتدده ه وفمصدر ورأس مال مصرًحا ب
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 تقييم احلصص العينيةالفصل السابع: 
 :بعد املائةالسادسة والستون املادة 

نية، يُرفق بطلب التأسيس بيان بتلك احلصص حال كانت حصص أي من املؤسسي ممثلة يف حصص عييف  
ي حصة عينية تقدم يف وقت أاملسامهي على قيمة  االتفاق بي   وإقرار املؤسسي ابملوافقة على قيمتها. ويتم 

. ويكون مقدم احلصة العينية، سواًء عند التأسيس أو يف أي وقت الحق، مسؤول الحق على أتسيس الشركة
دير قيمتها، فإذا ثبت أن احلصة العينية قدرت أبكثر من قيمتها، جيب على يف مواجهة الغري عن صحة تق
 إىل الشركة.مقدمها أن يؤدي الفرق نقداً 

 األرابح املرحليةثامن: لالفصل ا
 :بعد املائةالسابعة والستون املادة 

للضوابط   توزيع أرابح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً  املادة  ع  املنصوصللشركة  ليها يف 
 ( من النظام.الثانية والعشرون)

 حملدودة : الشركة ذات املسؤولية االسادسالباب 

 الفصل األول: أحكام عامة
 بعد املائة:ثامنة والستون  الاملادة 

من ذوي  أو أكثر  صيلتزم مبقتضاه شخ  دأتسيسها مبوجب عقالشركة ذات املسؤولية احملدودة هي شركة يتم  
قلة عن الذمة املالية  يف رأس مال الشركة، وتعد ذمتها مست  االصفة الطبيعية أو االعتبارية أبن يقدموا حصصً 
يكون املالك هلا  ولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها، وال لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤ 

 إال مبقدار حصته يف رأس املال.  عن تلك الديون وااللتزامات أو الشريك فيها مسؤواًل 
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 ة:بعد املائالتاسعة والستون املادة 
 شخص يف حال أتسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة من شخص واحد، أو إذا آلت مجيع حصصها إىل

 واحد، يرتتب ما أييت:  
 خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.   أن تقتصر مسؤولية املالك على ما .أ

املنصوص    لعامة للشركاءا  اجلمعيةاملدير وجملس مديري الشركة و أن تكون للمالك صالحيات وسلطات   .ب 
 عليها يف هذا الباب. ويصدر املالك القرار بقيده يف سجل خاص والتوقيع عليه.

،  أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري وز للمالك تعيي مدير واحد )أو أكثر( يكون هو املمثل للشركة  جي .ج
 .ومسؤوالً عن إدارهتا أمام الشريك املالك حلصص الشركة

احمل .د املسؤولية  ذات  للشركة  نظام  يكون  واحد  اململوكة من شخص  عقد دودة  إىل  إشارة  وكل  أساس، 
شركة ذات ري على الشركة ذات املسؤولية احملدودة تعين النظام األساس لل التأسيس يف األحكام اليت تس 

 املسؤولية احملدودة اململوكة لشخص واحد.

 دودةاحملسؤولية املشركة ذات ال أتسيس الفصل الثاين: 
 بعد املائة: السبعون املادة 
 اآلتية: ت اانالبي علىبصفة خاصة عقد أتسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة  أن يشتملجيب 

 ومركزها الرئيس. الشركة اسم .أ
 م. أمساء الشركاء وبياانهت .ب 
ومقدار احلصص النقدية واحلصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها  مقدار رأس املال   .ج

 وأمساء مقدميها.
 . تعهد الشركاء ابلوفاء بقيمة احلصص .د
 طريقة توزيع األرابح واخلسائر. .ه
 ة حمددة.تكون فيها الشركة ملدتهائها وذلك يف احلاالت اليت اتريخ بدء الشركة واتريخ ان  . و
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 أسلوب التبليغات اليت قد توجهها الشركة إىل الشركاء.  . ز
 بعد املائة:احلادية والسبعون املادة 

ييم احلصص العينية  تقمامل ينص عقد أتسيس الشركة أو يتفق مجيع الشركاء على غري ذلك، يتبع يف   .1
 بعد املائة( من النظام.  والتسعي احلادية( من املادة )2الفقرة ) األحكام املنصوص عليها يف

( من هذه املادة، يكون الشركاء  1يف الفقرة )  ملا وردا تقييم احلصص وفقاً  ويف احلاالت اليت ال يتم فيه .2
ابلت مسؤولي  احلصص  هذه  قدموا  تقدير الذين  عدالة  عن  الغري  مواجهة  يف  أمواهلم  مجيع  يف  ضامن 

ينية اليت قدموها. وال تسمع دعوى املسؤولية يف هذه احلالة بعد انقضاء مخس سنوات من احلصص الع
 اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري.

 والشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة : اإلدارة الثالث صلالف
 بعد املائة:السبعون و  الثانيةاملادة 

غريهم، ويعي الشركاء املدير يف عقد أتسيس الشركة أو    يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من .1
 ، ملدة معينة أو غري معينة. وجيوز بقرار من الشركاء تكوين جملس مديرين إذا تعددوا.ليف عقد مستق

مديرين الشركة مبوجب عقد مستقل، جيب    تعيي مدير أو مديري أو جملسيف احلاالت اليت يتم فيها   .2
 . لتجاري بذلك السجل ا إخطارعل الشركاء 

 بعد املائة:الثالثة والسبعون املادة 
وتلتزم  قة العمل يف جملس املديرين واألغلبية الالزمة لقراراته. حيدد عقد أتسيس الشركة أو قرار الشركاء طري

تعامل إال إذا كان من  هبا واان الصفة اليت يتعامل بشرط بيالشركة ابألعمال والتصرفات اليت جيريها املديرين 
 .  م سيء النيةمعه

 بعد املائة:الرابعة والسبعون املادة 
ركة على خالف ذلك، ميثل الشركة ذات املسؤولية احملدودة مديرها أو مديروها ما مل ينص عقد أتسيس الش 

يئات التحكيم والغري، وله أو هلم تفويض الغري يف بعض  أمام القضاء وه  -حبسب احلال-أو جملس املديرين  
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بتقييد  وكل قرار يصدر بتغيري أي من املديرين أو  اهتم ملباشرة عمل أو أعمال حمددة،  صالحياته أو صالحي
 .سلطاته، ال يسري يف حق الغري إال بعد إخطار السجل التجاري بذلك القرار

 :بعد املائةاخلامسة والسبعون املادة 
ابحلصول على -حوال  سب األحب  -يلتزم مدير الشركة ذات املسؤولية احملدودة أو مديروها أو جملس مديريها  

البيع من خالل موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من )مخسي ابملائة( من أصول الشركة، سواء كان  
وإذا كان البيع من خالل عدة صفقات فتعترب الصفقة اليت تؤدي إىل جتاوز  صفقة واحدة أو عدة صفقات،

النسبة من ليت ينسبة )مخسي ابملائة( من األصول هي الصفقة ا لزم موافقة الشركاء عليها، وحتسب هذه 
 اتريخ أول صفقة متت خالل االثين عشر شهراً املاضية.

 املائة:بعد السادسة والسبعون  املادة 
إذا كان للشركة ذات املسؤولية احملدودة مدير واحد، فيجب انعقاد اجلمعية العامة للشركاء يف حال وفاته   .1

مبا يعوق قدرته على أداء مهماته خالل )مخسة عشر( يوًما من اتريخ حدوث    ليته أو مرضهأو فقده أه
أو أي    - إن وجد-ركة  اابت الش ويكون ملراجع حس أو العلم حبدوث أي من ذلك، لتعيي من حيل حمله.  

 من الشركاء يف الشركة طلب انعقاد اجلمعية العامة يف تلك احلاالت.
أو انعقدت وتعذر   ( من هذه املادة1الفقرة )الل املدة احملددة يف  مة للشركاء خإذا مل تنعقد اجلمعية العا .2

قضائية املختّصة  اجلهة ال، يكون ألي من الشركاء أن يطلب من  عليها صدور قرار بتعيي مدير للشركة
 تعيي مدير للشركة.

 بعد املائة:والسبعون   السابعةاملادة 
عزل املدير أو املديرين بقرار من الف ذلك، جيوز  أو قرار التعيي على خما مل ينص عقد أتسيس الشركة  

وذلك دون إخالل حبق املدير أو املديرين يف اجلمعية العامة للشركاء، سواء كان املدير شريًكا أو غري شريك،  
العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري من إذا وقع  ااجيوز عزل  و   ، سباالتعويض  جلهة  ملدير حبكم من 
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إذا رأت    -على األقل-ًء على طلب شريك أو أكثر ممن ميلكون ربع حصص رأس املال  القضائية املختصة بنا
 .اجلهة القضائية املختصة سبًبا مشروًعا يربر العزل

 بعد املائة:والسبعون  الثامنةاملادة 
 يكون للشركة ذات املسؤولية احملدودة مجعية عامة تتكون من مجيع الشركاء.   .1
بدعوة من املدير أو املديرين وفًقا لألوضاع اليت حيددها عقد أتسيس الشركة،  تعقد اجلمعية العامة للشركاء   .2

وجيوز عقد ، تة أشهر التالية لنهاية السنة املالية للشركةالسنة خالل الس  األقل يفعلى أن تعقد مرة على 
 االجتماع ابستخدام وسائل التقنية احلديثة.  

دير أو املديرين أو مراجع احلساابت أو أي شريك أو  جتوز دعوة اجلمعية يف كل وقت بناء على طلب امل .3
 أكثر. 

ية العامة للشركاء، وتدون احملاضر وقرارات اجلمعية أو قرارات الشركاء ة مناقشات اجلمعضر خبالصحيرر حم .4
 يف سجل خاص تعده الشركة هلذا الغرض. 

 بعد املائة:والسبعون  التاسعةاملادة 
اجلمع .1 من خالل  الشركاء  قرارات  ذلك جيوز  تصدر  ومع  للشركاء،  العامة  آرائهم  ية  الشركاء  يبدي  أن 

إىل كل شريك بيااًن ابلقرارات مدير الشركة  يرسل  ويف هذه احلالة    ،تصدر قراراهتم ابلتمرير   متفرقي، وأن
املقرتحة والواثئق ذات العالقة هبا ليصوت الشريك عليها كتابة أو من خالل وسائل التقنية احلديثة حبسب  

أن يطلب  الضواب الشركاء  الالئحة.  وجيوز ألي من  اليت حتددها  العامة  اجت  -كتابة-ط  اجلمعية  ماع 
 املقرتحة.للشركاء للمداولة يف القرارات 

( من هذه املادة أبي  1ون ملدير الشركة إرسال القرارات املقرتحة والواثئق ذات العالقة وفًقا للفقرة )يك .2
 من الوسائل اآلتية: 

 الشركاء خبطاابت مسجلة.إرساهلا إىل مجيع  .أ
 عنهم نظاًما، والتأشري مبا يفيد التسلم. تسليمها ابليد إىل مجيع الشركاء أو من ينوب  .ب 
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 كرتوين أو أبي من وسائل التقنية احلديثة وفًقا ملا حتدده الالئحة.ابلربيد اإللإرساهلا   .ج
افق عليها شريك أو أكثر من  تصدر قرارات الشركاء من خالل اجلمعية العامة للشركاء أو ابلتمرير إذا و  .3

بية ال على األقل، ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على أغل الشركاء متثل حصتهم أكثر من نصف رأس امل
 أكرب. 

( من هذه املادة،  3توافر يف املداولة أو يف املشاورة األوىل األغلبية املنصوص عليها يف الفقرة )ذا مل تإ .4
مثلة فيه  احلصص امل  مبوافقة أغلبيةجتماع  االهذا  صدر القرارات يف  تو اء إىل االجتماع  وجبت دعوة الشرك

 ا مل ينص عقد أتسيس الشركة على غري ذلك. أايًّ كانت النسبة اليت متثلها ابلنسبة إىل رأس املال، م
 .جيوز أن حيدد عقد أتسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إىل االجتماع أو للتبليغ ابلقرارات  .5

 بعد املائة:  الثمانون دة املا
 ال اجلمعية العامة للشركاء يف اجتماعها السنوي على البنود اآلتية: جيب أن يشتمل جدول أعم

مساع تقرير مدير أو مديري الشركة عن نشاط الشركة ومركزها املايل خالل السنة املالية، وتقرير مراجع   .أ
 احلساابت.

 صديق عليها.والتمناقشة القوائم املالية  .ب 
 ربح اليت توزع على الشركاء إن وجدت.حتديد نسبة ال  .ج
 .إذا كان لذلك مقتض تعيي مديري الشركة وحتديد مكافآهتم .د
 .إذا كان لذلك مقتضتعيي مراجع احلساابت وحتديد أتعابه  .ه
 اختصاص اجلمعية مبوجب النظام أو عقد أتسيس الشركة. ل يفاملسائل األخرى اليت تدخ . و

 بعد املائة:احلادية والثمانون املادة 
العامة للشركاء أن أيخذ يف االعتبار   .1 الشركة عند إعداد جدول أعمال اجلمعية  على مدير أو مديري 

ملا حيدده عقد أتسيس  . وجيوز ألي شريك  راجهاالشركاء يف إداملوضوعات اليت يرغب   أو أكثر وفقاً 
 .هإضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة للشركاء عند إعدادكة الشر 
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ال جيوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول يف غري املسائل الواردة يف جدول األعمال، إال إذا ظهرت   .2
 داولة فيها.  قائع تقتضي املأثناء االجتماع و 

عمال اجلمعية العامة للشركاء، ويكون مدير أو  لكل شريك حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أ .3
 ن أسئلة الشركاء، وإال كان من حق الشريك أن حيتكم إىل اجلمعية.مديرو الشركة ملزمي ابإلجابة ع

 ائة:بعد املالثانية والثمانون املادة 
األصوات يعادل عدد   ل شريك حق االشرتاك يف املداوالت ويف التصويت، ويكون له عدد منيكون لك .1

 احلصص اليت ميلكها. وال جيوز االتفاق على غري ذلك.
شريًكا آخر يف حضور اجتماعات الشركاء ويف التصويت، ما  -كتابة  -نه  جيوز لكل شريك أن يوكل ع .2

مكانية قيام كل  إعقد أتسيس الشركة على أن ينص  وجيوزري ذلك. مل ينص عقد أتسيس الشركة على غ
 حلضور اجتماعات الشركاء والتصويت.  -كتابة-شخص آخر من غري الشركاء شريك بتوكيل أي 

ابحملافظة على سريتها وعدم استخدامها يف -مبوجب هذه املادة  -مة  يلتزم كل من حصل على أي معلو  .3
 ابلتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم االلتزام بذلك.شركائها ويلتزم  أي غرض قد يضر ابلشركة أو أحد  

أن    - أو من يفوضه    -للمدير أو للمديرين أو جملس املديرين، وله    اآلراء  يقدمدير أن  للشريك غري امل .4
إخطار  يف مركز الشركة على أعماهلا وفحص دفاترها وواثئقها وذلك يف أي وقت وبعد    يطلب االطالع

 ط خمالف لذلك يعد ابطاًل. الشركة بذلك وكل شر 
 بعد املائة:لثمانون الثالثة وااملادة 

ميثلون  شريك أو أكثر من الشركاء  مبوافقة  زايدة رأس ماهلا أو ختفيضه    أو جيوز تعديل عقد أتسيس الشركة   .1
ومع ذلك ال جيوز    ،رأس املال على األقل، مامل ينص عقد أتسيس الشركة على أغلبية أكرب  ة أرابع ثالث

   .مال الشركة عن طريق رفع القيمة األمسية حلصص الشركاء إال مبوافقتهم ابإلمجاع زايدة رأس 
ية  ألولو ا  -صدار حصص جديدةإ عند املوافقة على زايدة رأس مال الشركة عن طريق  –يكون للشريك   .2

 وفًقا ملا حتدده الالئحة.  يف دفع قيمة احلصص اليت تصدر مقابل حصص نقدية
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 :بعد املائةالرابعة والثمانون ملادة ا
املسؤولية احملدودة النص يف عقد أتسيس الشركة على وسيلة حلل اخلالفات اليت على الشركاء يف الشركة ذات  

نطاق عمل هذه الوسيلة وإطارها واحلاالت اليت   ل عمل الشركة، على أن حيددتقع بينهم وتؤدي إىل تعطي
 تستخدم فيها.

 ئة:بعد املااخلامسة والثمانون املادة 
ركة أن يعّد تقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها يف هناية كل سنة مالية للش مديرو الشركة  مدير أو  جيب على   .1

هذا التقرير  رتحة لتوزيع األرابح. ويضع  املايل عن السنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املق
بـ   للشركاءد احملدد النعقاد اجلمعية العامة  املوعوالقوائم املالية للشركة حتت تصرف مراجع احلساابت قبل  

 )مخسة وأربعي( يوًما على األقل. 
دع نسخ منها  ( من هذه املادة، وتو 1الواثئق املشار إليها يف الفقرة )  مديرو الشركة مدير أو  جيب أن يوقع   .2

راجع احلساابت  ابإلضافة إىل تقرير مالواثئق بعد توقيعها  تلك  ع  يشرتط وض. و يف مركز الشركة الرئيس
بـ )واحد وعشرين( يوًما على    للشركاء  قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة   الشركاء حتت تصرف  

، وذلك قبل اتريخ انعقاد اجلمعية  الالئحةها وفقاً لآللية اليت حتددالواثئق  هذه وعليه أيضاً إيداعاألقل. 
 يوماً على األقل. (مخسة عشرـ)ب للشركاءالعامة 

، وتقرير  شاط الشركةعن نابلقوائم املالية للشركة، وتقرير    الشركاءأن يزود  مديرو الشركة  مدير أو    على .3
ن خالل أي وسيلة من  أو ممركز الشركة الرئيس   صحيفة يومية توزع يف  يف  ما مل تنشر  ،مراجع احلساابت 

 .  وسائل التقنية احلديثة

 بعد املائة:نون  السادسة والثمااملادة 
للضوابط   توزيع أرابح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً  املادة  ع  املنصوصللشركة  ليها يف 

 .( من النظامالثانية والعشرون)
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 :املائة بعدالسابعة والثمانون  املادة 
لقرار الشركاء الصادر يف هذا  ركة ذات املسؤولية احملدودة حصته يف ايستحق الشريك يف الش  ألرابح وفقاً 

 اليت يتقرر صرفها خالل ثالثي يوماً من اتريخ قرار الشركاء. الشأن، ويتعي على الشركة توزيع األرابح 
 بعد املائة:الثامنة والثمانون املادة 

 ملا أييت: الشركة، وذلك وفًقا للجمعية العامة للشركاء أن تقرر ختفيض رأس مال  . 1
شركة املايل وذلك خالل  قيام مدير أو مديري أو جملس املديرين يف الشركة إبعداد بيان يوضح مركز ال .أ

يض ( يوماً من اتريخ اختاذ اجلمعية العامة للشركاء القرار املتعلق بتخففرتة ال تتجاوز )مخسة عشر
 رأس مال الشركة. 

املشار   .ب  البيان  يتضمن  املادة   )أ(  رةالفقإليه يف  جيب أن  أو مديري أو جملس   من هذه  إفادة مدير 
املديرين يف الشركة بقيامهم ابلتحقق من كافة التزامات الشركة وبعدم وجود ما قد يؤثر على قدرة 

رة على الوفاء بكافة ديوهنا عند استحقاقها خالل  الشركة على الوفاء بديوهنا، وأن الشركة لديها القد
سيتم فيها حل الشركة، أن الشركة لديها القدرة على   ر البيان، ويف احلاالت اليتقة لصدو السنة الالح

قوم مدير من النظام. وجيب أن ي  بعد املائتي(ن  و والست  الثامنةيف املادة )  ملا وردالوفاء بديوهنا وفقاً  
 وره. تضمن البيان اتريخ صدأو مديري أو جملس املديرين يف الشركة بتوقيع البيان وأن ي

( يوماً من اتريخ صدور قرار التخفيض، يقدم الشركاء إىل السجل التجاري وذلك خالل )مخسة عشر .2
د من مدير أن يرافقه البيان املعتأسيس متضمًنا ختفيض رأس مال الشركة، على  المشروًعا بتعديل عقد  

ادة. ويكون قرار التخفيض ( من هذه امل 1يف الفقرة )  ملا ورد أو مديري أو جملس املديرين يف الشركة وفقاً  
 بعد قيده وشهره.  اانفذً 
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 بعد املائة:التاسعة والثمانون املادة 
ابة على قرار صادر يف اجتماع  اعرتض كت  النية، جيوز لكل شريك مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن   .1

للشركاء العامة  مقبملخالفة ألاب  اجلمعية  بعذر  تغيب  أو  الشركة  أو عقد أتسيس  النظام  ول عن حكام 
 .حضور هذا االجتماع، أن يتقدم بطلب إبطال القرار إىل اجلهة القضائية املختصة 

( من 1ار إليه يف الفقرة )القرار املش صدور  ( يوماً من اتريخ  ال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء )ستي .2
 هذه املادة. 

افع الدعوى شريك يف  ( من هذه املادة أن يكون ر 1ليها يف الفقرة )ع  املنصوصيشرتط لرفع الدعوى   .3
 الشركة أثناء رفع الدعوى وخالل كافة إجراءاهتا. 

 يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة  الفصل الرابع: رأس املال واحلصص
 بعد املائة: التسعون املادة 

حيدد الشركاء ذات املسؤولية احملدودة عند أتسيسها كافياً لتحقيق غرضها، و   جيب أن يكون رأس مال الشركة
يف عقد أتسيسها، ويقسم رأس املال إىل حصص متساوية القيمة، وتكون احلصة  رأس مال الشركة   ارمقد

وقف استعمال احلقوق  ة والتداول. فإذا ملك احلصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن تغري قابلة للتجزئ
 جهة الشركة.  املتصلة هبا إىل أن خيتار مالكو احلصة من بينهم من يعد مالًكا منفرًدا هلا يف موا

 بعد املائة:احلادية والتسعون ة املاد
الشركاء وفًقا للشروط املنصوص عليها يف عقد أتسيس    جيوز للشريك أن يتنازل عن حصته ألي من .1

 الشركة.
على الشريك إذا رغب يف التنازل عن حصته لغري أحد ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على غري ذلك،   .2

أن يبلغ ابقي الشركاء عن طريق مدير الشركة ابسم    -بدون عوض    أو  بعوض  -الشركاء يف الشركة  
املشرت  أو  إليه  الشركاملتنازل  ابقي  يبلغ  أن  املدير  وعلى  البيع،  أو  التنازل  وبشروط  اء مبجرد وصول  ي 

خالل ة بشراء تلك احلصص،  أو قيام الشرك  اإلبالغ إليه. وجيوز لكل شريك أن يطلب اسرتداد احلصة
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يتم تقدير االختالف على القيمة،    ويف حالابلثمن الذي يتفق عليه،    ن إخطار املدير)ثالثي( يوًما م
لى طلب ذوي الشأن من قبل اجلهة القضائية املختصة ابالستناد إىل تقرير  بناًء ع قيمة حصة الشريك  

 . حلصة الشريك يف اتريخ التنازلالسوقية  القيمة يبيمقيم معتمد 
( من هذه املادة، مبا يف ذلك ضوابط شراء احلصص 2ورد يف الفقرة )  ذ ماضوابط تنفي حتديد  لالئحة  و  .3

 . يف احلاالت املنصوص عليها فيها
 :بعد املائةالثانية والتسعون املادة 

وافقة مجيع الشركاء إلدخال شريك جديد  يلزم احلصول على مينص عقد أتسيس الشركة على غري ذلك،    مامل
 احملدودة. حبصص جديدة يف الشركة ذات املسؤولية 

 بعد املائة:الثالثة والتسعون املادة 
وات دين أو صكوك متويلية قابلة  أد -وفًقا لنظام السوق املالية  -للشركة ذات املسؤولية احملدودة أن تصدر 

 . للتداول
 :بعد املائةالرابعة والتسعون املادة 

ليها يف املنصوص عفًقا للضوابط و إذا أجاز عقد أتسيسها ذلك جيوز أن تشرتي الشركة حصصها أو ترهتنها 
يت تشرتيها الشركة نصيب من ، وال يكون للحصص الوما حتدده الالئحة  ( من النظامالثانية والعشروناملادة )

 األرابح اليت يتقرر توزيعها أو أصوات يف مجعيات الشركاء.
 :بعد املائةاخلامسة والتسعون املادة 

رأس  )تسعي ابملائة( من    ميثلون نسبةالشركاء الذين  افقة  مو عد  بجيوز أن يتضمن عقد أتسيس الشركة   .1
 النص على اآليت: فة الشركاء يف الشركةأو وفقاً التفاق يربم بي كا مال الشركة

إلزام أقلية الشركاء بقبول عرض   -لشركةاليت ينص عليها عقد أتسيس ا-أن يكون ألكثرية الشركاء   .أ
والشروط واألحكام اخلاصة بشراء ة بذات السعر  من مشرٍت حسن النية لشراء مجيع حصص الشرك

 حصص األكثرية.
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بضمان بيع  إلزام أكثرية الشركاء  -يها عقد أتسيس الشركةاليت ينص عل  -أن يكون ألقلية الشركاء .ب 
يبيع في ها األكثرية حصصهم بذات السعر والشروط واألحكام حصص األقلية يف احلاالت اليت 

 األكثرية.  حصصاخلاصة ببيع 
 ضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه املادة. حة أن حتدد اللالئ .2

 :والتسعون بعد املائة السادسةاملادة 
بية املعتمدة  قوائم مالية معدة وفًقا للمعايري احملاسإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس ماهلا، وذلك من واقع  

  وا يت حتددها الالئحة وإيضاح ما توصل ذلك وفًقا لآللية العن    اإلفصاحالشركة    ييف اململكة، وجب على مدير 
دعوة الشركاء لالجتماع خالل و   ذلك،ب  مإليه من توصيات بشأن تلك اخلسائر خالل )ستي( يوًما من علمه

ببلوغ اخلسارة هذا املقدار؛ للنظر يف استمرار الشركة  يوماً من اتريخ علمهم  (  مائة ومثانيمدة ال تزيد على )
لك اخلسائر. ويشرتط لصدور قرار احلل توفر األغلبية  جراءات الالزمة ملعاجلة تأو حلها، واختاذ أي من اإل
 الالزمة لتعديل عقد الشركة.

 ؤولية احملدودةانقضاء الشركة ذات املس الفصل اخلامس: 
 بعد املائة:والتسعون   عةالسابملادة ا
مدة حمدودة مد  ا  اليت هل  ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على غري ذلك، للشركة ذات املسؤولية احملدودة  .1

الشركاء  العامة للشركاء من أي عدد من  بقرار تصدره اجلمعية  انقضائه مدة أخرى  الشركة قبل  أجل 
  لنصف احلصص املمثلة لرأس املال.  املالكي

القرار مبد أجل الشركة، واستمرت الشركة يف أداء أعماهلا، امتد أجل الشركة ملدة مماثلة  إذا مل يصد .2 ر 
 ردة يف عقد أتسيس الشركة.  نفسها الواابلشروط 

ام الواردة للشريك الذي ال يرغب يف االستمرار يف الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفًقا لألحك .3
 بعد املائة( من النظام.  ن و والتسع احلاديةيف املادة )

 يف حقه. والتمسك بعدم نفاذه جيوز للغري الذي له مصلحة يف عدم مد األجل االعرتاض عليه  .4
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 :والتسعون بعد املائة الثامنةاملادة 
 الورثة وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع    على أنه يف حالالنص  أتسيس الشركة    جيوز أن يتضمن عقد

وريث النص على أن تستمر الشركة مع أتسيس الشركة وجيوز كذلك أن يتضمن عقد و بي ابقي الشركاء. أ
أو من خالل شركة يتم  ،  عقد أتسيس الشركة  أو مع أي شخص يتم حتديده يف،  أو ورثة يتم حتديدهم بعينهم 

 أو وفقاً ملا تتضمنه وصية املورث. ، أتسيسها فيما بينهم هلذا الغرض

 : الشركة غري الرحبية السابعالباب 
 :والتسعون بعد املائة التاسعة املادة

، وال كل آخروليس هلا اختاذ أي ش شكل شركة املسامهة  الشركة غري الرحبية العامة: هي شركة تتخذ .1
تنحصر  و   إىل حتقيق ربح يعود على املسامهي فيها، وهتدف حصرًا إىل خدمة اجملتمع بعمومه،   هتدف
 ( من النظام. املائتيفيما ورد يف املادة )  جماالهتا

مهة أو  املسا ذات املسؤولية احملدودة أو شركةالشركة   تتخذ شكل  الشركة غري الرحبية اخلاصة: هي شركة .2
إىل حتقيق ربح يعود على الشركاء أو   وال هتدف  شركة املسامهة البسيطة وليس هلا اختاذ أي شكل آخر،

جماالت  ( من النظام، وجيوز أن تشمل أي  املائتيفيما ورد يف املادة )  جماالهتا  سامهي فيها، وال تنحصرامل
 رحبية. أخرى غري 

 كتتاب العام.ها لال حيظر على الشركة غري الرحبية طرح أسهم .3
بشكل الشركة، ومبا  تسري على الشركات غري الرحبية فيما مل يرد به نص يف هذا الباب األحكام اخلاصة  .4

   طبيعتها. ال يتعارض مع
 : املائتني املادة

 اآلتية:  اجملاالت أكثر من  التطوير والتنمية يف واحد أو هتدف الشركة غري الرحبية، العامة أو اخلاصة، إىل  .1
 واألحباث العلمية والعلوم. التعليم  .أ

 الشؤون الصحية وعالج املرضى.  .ب 
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الفقر وتقد .ج مي اإلعانة إىل احملتاجي من األطفال والشباب وكبار السن واملرضى  برامج مكافحة 
 ن مستحقي اإلعانة. وذوي االحتياجات اخلاصة ومن يعانون ضائقة مالية وغريهم م

 ة وتطويرمها.محاية البيئة واحلياة الفطري .د
 اب والفنون والثقافة والرتاث. اآلد .ه
 األنشطة الرايضية.  . و
 املواطنة وتنمية اجملتمع.  . ز
 اإلنسان ومبادرات الصلح والوحدة الوطنية واملساواة.حقوق  .ح
 صيانة املرافق واملنشآت العامة. .ط
 األوقاف اخلريية.  . ي
 الدينية. األنشطة  .ك
 .أخرى حتددها الالئحة أي جماالت  .ل

( من هذه املادة، وجيوز  1الواردة يف الفقرة )اجملاالت  ية العامة على  للشركة غري الرحب  . يقتصر الرتخيص2
 غري رحبية أخرى. أهداف ركة غري الرحبية اخلاصة لتحقيق الرتخيص للش 

 تبي الالئحة األحكام الالزمة ملنح الرتاخيص. . 3
 : بعد املائتنياألوىل املادة 

ألوضاع املقررة لشكل الشركة، وإذا  األساس وفًقا ل  ركة غري الرحبية أو نظامهاجيوز تعديل عقد أتسيس الش 
ى تعديل أحكام التصرف يف األصول أو تعديل صالحيات املدير أو جملس اإلدارة  اشتمل قرار التعديل عل 

 .التجاريالسجل  أو جماالت الشركة، فال يعترب التعديل يف مجيع األحوال انفًذا إال بعد احلصول على موافقة  
 : املائتنيعد بالثانية  املادة

يف سجل خاص لدى الوزارة ُيسمى "سجل الشركات غري    تقيد الشركات غري الرحبية وفقاً ملا حتدده الالئحة 
 .وتبي الالئحة األحكام واإلجراءات والبياانت اخلاصة ابلقيد والشطب .الرحبية"
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 : بعد املائتنيالثالثة  املادة
 . أغراضهارحبية أن متارس أي نشاط مشروع ميكنها من حتقيق  مراعاة األنظمة ذات العالقة، للشركة غري المع  

 : بعد املائتنيالرابعة  املادة
 :على اآليت يف عقد أتسيسها أو نظامها األساسالنص  للشركة غري الرحبية .1

 . وضع فئات وشروط وأحكام للعضوية .أ
ول على موافقة هبا فئات العضوية، واملوضوعات اليت يلزم فيها احلص  حتديد الصالحيات اليت تتمتع .ب 

النصاب الالزم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على املديرين أو  اجلمعية اخلاصة أبعضاء الشركة، و 
املنصوص  ها العامة أو اخلاصة  أغراضجملس اإلدارة، والتحقق من إنفاق أرابح الشركة على حتقيق  

 . ها أو نظامها األساسعليها يف عقد أتسيس 
 . ت على قرارات الشركة يف مجعية خاصة منح فئة معينة احلق يف التصوي .ج
ينة احلق يف تعيي واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة، ويف هذه منح فئة مع .د

 . احلالة ال حيق عزله إال للفئة اليت عينته
واستثناء من ذلك جيوز النص على تنازل عضو ة تكون غري قابلة للتداول،  إصدار شهادات عضوي .ه

 . الرحبية اخلاصة عن عضويتهالشركة غري
نوية أو مسامهات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة  اشرتاط دفع رسوم س . و

 . غري الرحبية العامة دون اخلاصة
 . ل على عضويتهااشرتاط تقدمي عمل أو خدمة للشركة للحصو  . ز

 . ئحةية يف الاليم اجلوانب املتعلقة ابلعضوية يف الشركات غري الرحبللوزارة تنظ .2
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 :ائتنيبعد املاخلامسة  ملادةا
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو مجيع احلقوق املتصلة بعضويته،  

االطالع على دفاتر الشركة غري   االشرتاك يف مداوالت مجعيات األعضاء، وحقوعلى وجه خاص احلق يف  
 . الرحبية وواثئقها 

 :بعد املائتنيسادسة الاملادة 
ما ورد يف النظام وعقد أتسيس الشركة غري الرحبية أو نظامها األساس، تنتهي العضوية يف الشركة    مع مراعاة

 غري الرحبية يف احلاالت اآلتية: 
 .شخص طبيعيالعضو  يف حال كان  وفاةال .أ

 .ل للغري يف الشركة غري الرحبية اخلاصة التناز  .ب 
 .األساس للشركةاإللغاء وفقا ألحكام النظام  .ج
 .ضوية دون جتديدانتهاء مدة الع .د
 .انقضاء الشركة غري الرحبية .ه

على اإللغاء وجيوز للعضو طلب إلغاء عضويته على أن يكون مسؤواًل عن تعويض الشركة يف حال ترتب 
 .إخالل ابلتزاماته جتاهها

 :بعد املائتني السابعة  ةاملاد
الشركة غري .1 تعده  األعضاء يف سجل  بياانت  الغرض،تقيد  هلذا  الرحبية  الال    هذا   ئحةوحتدد  حمتوايت 

 . السجل
هذه املادة  ( من  1البياانت املشار إليها يف الفقرة )الشركات غري الرحبية  سجل  يف  على الشركة أن تقيد   .2

 ة عشر( يوًما من اتريخ قيد الشركة أو من اتريخ التعديل عليه.وأي تعديالت تطرأ عليها خالل )مخس 
 : بعد املائتني  الثامنةاملادة 

 يشرتط يف مدير أو عضو جملس إدارة الشركة غري الرحبية ما أييت:  .1
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 أن يكون كامل األهلية. .أ
 .ت الشركة وإدارهتا أو عضوية جملس إدارهتاأالّ جيمع بي العمل يف مراجعة حسااب .ب 
 . يكون قد أدين جبرمية خملة ابألمانة، ما مل يكن قد رد إليه اعتباره وفًقا لألنظمة أال .ج

 .بي منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي ابلشركة غري الرحبية ال جيوز اجلمع .2
 : بعد املائتنيالتاسعة  املادة

كة غري الرحبية العامة، جيوز للشركة غري الرحبية  مع مراعاة أحكام األنظمة ذات العالقة والنظام األساس للشر 
لعينية أو إدارهتا أو استثمارها واإلنفاق من ريعها وفًقا لشروط  العامة قبول اهلبات والوصااي واألوقاف النقدية وا

الشركة غري الرحبية العامة يف تعديل هذه الشروط أو  الواهب أو املوصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت  
منها، وتعذر عليها احلصول على موافقة الواهب أو املوصي أو الواقف ملوته أو عجزه أو غيابه، فلها   التحلل

لتقدم إىل اجلهة القضائية املختصة بطلب ذلك، وتبت اجلهة القضائية املختصة يف ذلك وفق ما تراه حمقًقا ا
 .عامةللمصلحة ال

 : بعد املائتني العاشرة  املادة
ا  غري الرحبية أن حتصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعماهلا ومنتجاهتا وخدماهتا، وأن حتقق أرابحً للشركة  

 ا. جماالهت تنفقها على
 :بعد املائتنياحلادية عشرة املادة 

األرابح اليت حتققها يف أغراضها وصرفها من خالل جهات مرخص هلا  على الشركة غري الرحبية استخدام   .1
  ذلك.يف

اء  حيظر على الشركة غري الرحبية توزيع أي من أرابحها بشكل مباشر أو غري مباشر على أي من الشرك .2
أو األعضاء املسامهي  ما مل يكن مشمواًل   أو  فيها،  املوظفي  أو  اإلدارة  أو أعضاء جملس  املديرين  أو 

ح اليت ميكن توزيعها وفًقا ملا ورد  اض الشركة غري الرحبية، ولالئحة حتديد احلد األقصى لنسبة األرابأبغر 
 .يف هذه الفقرة
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ختصص جزًءا من أرابحها    ادة، للشركة غري الرحبية أن( من هذه امل2( و)1استثناء من أحكام الفقرتي ) .3
 .النسبة اليت حتددها الالئحةلتنمية استثماراهتا والتوسع يف أعماهلا مبا ال يتجاوز 

شركة غري الرحبية أن يرفع دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة نيابة  ألي من الشركاء أو املسامهي يف ال .4
 خيالف أحكام هذه املادة.  ح يتم توزيعها أو صرفها مباعن الشركة لطلب اسرتداد أي أراب

ري الرحبية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم  ال جيوز للدائن الشخصي ألي من املسامهي يف الشركة غ .5
 احلقوق اليت تتصل بتلك األسهم. ذلك املساهم أو على

 : بعد املائتنيالثانية عشرة املادة 
كومية واهليئات واملؤسسات العامة واجلامعات ة والقرارات ذات العالقة، جيوز للجهات احلمع مراعاة األنظم

 ية عامة.أتسيس شركات غري رحب
 : بعد املائتنيالثالثة عشرة  املادة
 للموظفي احلكوميي االشرتاك يف أتسيس شركات غري رحبية عامة دون ممارسة العمل التنفيذي هبا. جيوز 
 : بعد املائتنيالرابعة عشرة  ةاملاد

،  الشركات غري الرحبية لضمان االلتزام أبفضل ممارسات احلوكمةملعايري املنظمة إلدارة  حتدد الالئحة القواعد وا
اإلفصاح والشفافية، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أضرار تصيب الغري يف حال خمالفة   مبا يف ذلك قواعد

 .ذلك 

 : الشركة املهنيةالثامنالباب 
 املائتني: بعد اخلامسة عشرة املادة 

املرخص هلم من    رشخص أو أكث  هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها   املهنية الشركة  
 أو منهم مع غريهم، ويكون غرضها ممارسة املهنة.  ًما يف ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، نظا

 بعد املائتني: السادسة عشرة املادة 
 ( من النظام.رابعة الالواردة يف املادة )تتخذ الشركة املهنية أي من أشكال الشركات  .1
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الالئحة   .2 ملا حتدده  وفقاً  املهنية  الشركات  الشركات تقيد  ُيسمى "سجل  الوزارة  لدى  يف سجل خاص 
 واإلجراءات والبياانت اخلاصة ابلقيد والشطب.وتبي الالئحة األحكام ". ة املهني

 بعد املائتني:السابعة عشرة املادة 
األحكام اخلاصة بشكل الشركة الذي    ،يف هذا الباب   ص خاصفيما مل يرد فيه ن-تسري على الشركة املهنية  

 طبيعتها.  يتم اختاذه، ومبا ال يتعارض مع
 بعد املائتني: الثامنة عشرة املادة 

من  .1 شكل  أبي  مهنية  شركة  بينهم  يؤسسوا  أن  واحدة  حرة  مهنة  ممارسة  يف  هلم  املرخص  لألشخاص 
 .ملنظا( من اابعةالر األشكال الواردة يف املادة ) 

يؤسس  لل  .2 أن  له يف ممارسة مهنة حرة واحدة  املرخص  شركة مهنية ذات مسؤولية حمدودة من شخص 
شخص واحد ملمارسة مهنته من خالهلا. وإذا كان مرخًصا له يف ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها  

 . ئحةتيفاء الشروط والضوابط اليت حتددها الالعد اسكلها أو بعضها من خالل الشركة، وذلك ب
رة، وجيوز كذلك تكوين شركة مهنية  حأكثر من مهنة  جيوز تكوين شركة مهنية بي مرخص هلم يف ممارسة   .3

  ئحة مشاركة بي مرخص هلم يف ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركات مهنية غري سعودية. وتبي الال
 .ات والضوابط املنظمة لنشاطها الشركالشروط اخلاصة بتكوين هذه 

وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك    عدا شركة التضامن  -رك أو يساهم يف الشركة املهنيةجيوز أن ُيشا .4
شخٌص ذو صفة طبيعية من غري املرخص هلم يف ممارسة املهنة أو املهن احلرة حمل نشاطها.    -املتضامن

الشركة   أو يساهم يف  يشارك  الالاملهنكما جيوز أن  اعتبارية. وتبي  روط  الش   ئحةية شخص ذو صفة 
إلدار  العامة  والقواعد  بذلك،  اخلاصة  استقالل  والضوابط  يصون  مبا  املهنية  الشركات  من  النوع  هذا  ة 
 الشركاء أو املسامهي املهنيي يف ممارسة مهنهم. 
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 بعد املائتني:التاسعة عشرة املادة 
يسامها يف شركة مهنية    يشاركا أو  ن شركة مهنية وال للمساهم فيها، املمارسي ملهنة حرة، أ  ال جيوز للشريك يف

 رس املهنة احلرة ذاهتا. أخرى متا
 بعد املائتني:العشرون املادة 

 . لالئحةا وما حتدده يتم أتسيس الشركة املهنية وفًقا إلجراءات التأسيس املقررة لشكل الشركة .1
ذلك، وإبالغ  هنية حلها قبل هناية مدهتا إال بعد اإلعالن عن  ال جيوز للشركاء أو املسامهي يف الشركة امل .2

 ع املتعاملي معها كتابة حبسب اآللية اليت حتددها الالئحة. مجي
 بعد املائتني: احلادية والعشرون ملادة ا

يها املرخص هلم. ال متارس الشركة املهنية املهنة أو املهن احلرة حمل نشاطها إال عن طريق شركائها أو مسامه
أبشخاص مرخص هلم يف ممارسة املهنة أو املهن حمل هلا  عماومع ذلك جيوز للشركة املهنية االستعانة يف أ

 على أن خيضعوا يف ذلك إلشراف الشركة ومسؤوليتها.  نشاطها، 
 بعد املائتني: الثانية والعشرون املادة 

 أو املهن احلرة حمل نشاطها فقط.  ختتص الشركة املهنية مبمارسة املهنة .1
أو املشاركة يف أتسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية  مال التجارية ال جيوز للشركة املهنية ممارسة األع .2

األصول   متلك  هلا  ذلك جيوز  ومع  أغراضهاأخرى.  أمواهلاو   ، العقارية خلدمة  أو    استثمار  العقارات  يف 
 الالزمة لذلك.للضوابط  حتديدلالئحة و  ،وع آخر من االستثمارات أو أي ن وراق املاليةاأل
 ائتني: بعد املالثالثة والعشرون املادة 

إلشراف اجلهة أو اجلهات املعنية    -يف ممارسة املهنة أو املهن احلرة حمل نشاطها-ختضع الشركة املهنية   .1
 ممارسة تلك املهن. ابإلشراف على نظاًما 

 يف حدود اختصاصها.  ة عها اجلهة أو اجلهات املعنيعلى الشركة املهنية التقيد أبحكام األنظمة اليت تض .2
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يف -ية االطالع على ملفات وسجالت وبياانت الشركة املهنية والتفتيش عليها  للجهة أو اجلهات املعن .3
اختصاصها ا  -حدود  الشركة  التزام  العالقة ابملهنة احلرة حمل    ملهنية أبحكامللتحقق من  األنظمة ذات 

 االلتزام بتقدمي ما يطلب منها.  نشاطها، وعلى الشركة املهنية
 : بعد املائتنيالرابعة والعشرون املادة 

تكن الشركة  ال جيوز للشريك أو املساهم يف الشركة املهنية ممارسة مهنته احلرة إال عن طريق الشركة، ما مل   .1
 .نية مملوكة لشخص واحدامله

جيوز أن ميارس الشريك أو املساهم مهنته احلرة عن طريق    ( من هذه املادة، 1استثناء مما ورد يف الفقرة )  .2
 .ء على ذلك كتابًة أو حصل على موافقة اجلمعية العامة حبسب األحوالغري الشركة إذا وافق ابقي الشركا

( من هذه املادة، كان ما يتحصل عليه 2( و)1الفقرتي )  ا ورد يف أي منإذا أخل الشريك أو املساهم مب .3
 . ع مالية أخرى حقًّا للشركةمن أتعاب ومناف

 بعد املائتني: اخلامسة والعشرون املادة 
رة ( من هذه املادة، واألحكام ذات الصلة الواردة يف النظام، يتوىل إدا2الفقرة ) مع عدم اإلخالل حبكم .1

خص واحد فيجب  من الشركاء فيها أو من غريهم، فإذا توىل إدارهتا ش  -أو أكثر-ية واحد  الشركة املهن
الشركاء املرخص هلم، الشركاء   أن يكون من  إدارهتا أكثر من شخص فيجب أال يقل عدد  وإذا توىل 

تعيي املدير،    ما حتدده الالئحة. وحيدد عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس شروطرخص هلم عامل
 .وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله

وحتدد الالئحة   كة املسامهة املهنية جملس إدارة ُيكّون من عدد من مسامهيها أو من غريهم،يتوىل إدارة شر  .2
الشركة األساس  ارة الذين يتعي أن يكونوا من املسامهي املرخص هلم. وحيدد نظام  عدد أعضاء جملس اإلد

 .لس واألحكام املتعلقة بتشكيلهصالحيات اجمل
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 بعد املائتني: عشرون السادسة والاملادة 
ما خيل   -اململوكة ألكثر من شخص واحد  -  أو جملس إدارة الشركة املهنية   ال جيوز أن تتضمن سلطة املدير

 .احلرة يف ممارستهم ملهنهمأو املسامهي اللية الشركاء ابستق
 بعد املائتني: السابعة والعشرون املادة 

لوكة لشخص واحد، ُيسأل كل شريك أو مساهم يف الشركة املهنية بصفة  فيما عدا الشركة املهنية املم .1
 .لشخصية عن أخطائه املهنية جتاه الشركة وابقي الشركاء أو املسامهي، حبسب األحوا

  -  بسبب األخطاء املهنية لشركائها أو مسامهيهاعويض الضرر الذي يصيب الغريُتسأل الشركة املهنية عن ت .2
 .بيهاأو منسو  -حبسب األحوال 

 بعد املائتني: الثامنة والعشرون املادة 
مينية  أن يقرن ممارسة الشركة املهنية لنشاطات أو تعامالت معينة ابحلصول على تغطية أت  -بقرار منه  -للوزير

 . ابإلشراف على ممارسة املهنة -نظاًما -اجلهات املعنيةنية، وذلك بعد التنسيق مع لألخطاء امله 
 بعد املائتني: التاسعة والعشرون املادة 

إذا فقد شريك أو مساهم يف شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنة حرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن ميتنع   .1
وإذا كان هو املمارس الوحيد  إىل حي استعادة الرتخيص.    وكاملعن العمل يف الشركة بشكل فوري  

اآلخرين، أو املالك الوحيد للشركة املهنية، وجب على الشركة   لتلك املهنة من بي الشركاء أو املسامهي
عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس   أن تتوقف عن ممارسة املهنة إىل حي استعادة الرتخيص. ويبي

من هاتي احلالتي، وذلك ابلنسبة إىل الشركة املهنية من حها وخسائرها عند وقوع أي  ع أرابكيفية توزي
 . اململوكة لشخص واحدغري الشركات 

إذا فقد شريك أو مساهم يف شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنة حرة بصفة هنائية، ُعد بذلك منسحًبا من   .2
ا غري مرخص لى استمراره شريًكا أو مسامهً ساس عالشركة، ما مل ينص عقد أتسيس الشركة أو نظامها األ
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( من 4يف الفقرة )  الواردةك الشروط والضوابط  له يف ممارسة املهنة يف الشركة، وحتققت ابإلضافة إىل ذل
 .بعد املائتي( من النظام الثامنة عشرةاملادة )

هو املمارس الوحيد  بصفة هنائية وكان  إذا فقد شريك أو مساهم يف شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنة حرة   .3
لوكة لشخص واحد، أو ترتب على لتلك املهنة من بي الشركاء أو املسامهي، أو كانت الشركة املهنية مم

وفاة شريك أو مساهم يف شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد ملهنة  
هنة، ومُتهل يف هذه ف عن ممارسة تلك املعلى الشركة التوق  حرة من بي شركائها أو مسامهيها؛ وجب

ع أحكام النظام، وجيوز للوزير متديد هذه املهلة  احلال مدة )ستة( أشهر لتصحيح أوضاعها مبا يتفق م
 . ملدة مماثلة إذا رأى مصلحة يف ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء املهلة دون تصحيح أوضاعها

 بعد املائتني:الثالثون  املادة 
 يف الشركة املهنية املسامهة  د الشركاء يف الشركة املهنية ذات املسؤولية احملدودة أو أحد املسامهيإذا تويف أح .1

مينح  إىل ورثته، ما مل    - حبسب األحوال-أو الشركة املهنية املسامهة البسيطة، فتؤول حصته أو أسهمه  
راء احلصص أو األسهم الشركاء أو املسامهي الصالحية يف ش  عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس
 بقيمة حمددة أو وفقاً آللية تقييم حمددة.

يف أحد الشركاء يف الشركة املهنية التضامنية، تستمر الشركة بي ابقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته،  إذا تو  .2
م.  ( من النظااخلمسونالرابعة و للمادة )  ويتم حتديد نصيب كل شريك يف أموال الشركة يف اتريخ وفاته وفًقا 

ق إذا كانت انجتة من عمليات سابقة على وفاة  ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقو 
 .مورثهم

جيوز أن يُنص يف عقد أتسيس الشركة املهنية التضامنية أو يف اتفاق خاص بي ورثة الشريك املتوىف وابقي   .3
شركاَء يف الشركة من خالل حتويلها إىل    ملتوىف حمل مورثهمالشركاء يف الشركة، على أن حيل ورثة الشريك ا

مسامهة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة، ويكون    أو شركة مسامهة أو شركةبسيطة  شركة توصية  
 .املساهم صفة الشريك املوصي أو -يف حال حتويل الشركة إىل شركة توصية بسيطة -للورثة 
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عقد أتسيس  مينح  ول حصته إىل ورثته، ما مل  ية، تؤ إذا تويف أحد الشركاء يف شركة التوصية البسيطة املهن .4
. ويكون للورثة يف  أو وفقاً آللية تقييم حمددة  حمددة ركاء الصالحية يف شراء احلصص بقيمةالش الشركة  

 .حال مشاركتهم يف الشركة صفة الشريك املوصي أو املساهم
 بعد املائتني: احلادية والثالثون ادة امل
املسامهي يف الشركة املهنية املتوفي إىل  اليت تنتقل من الشركاء أو   سهماحلصص أو األتسري يف شأن   .1

 .بعد املائتي( من النظام الثامنة عشرة( من املادة )4ورثتهم، القواعد الواردة يف الفقرة )
، فيجوز أن يكون  ن الورثة مرخًصا له يف ممارسة املهنة أو أي من املهن حمل نشاط الشركةإذا كان أّي م .2

الوريث شريًكا أو مسامهًا ممارًسا ملهنته عن طريق الشركة إذا وافق الشركاء أو حصل على موافقة هذا  
ا فيكون الوريث شريًكا أو مسامهًا  إذا مل يوافقو . و اجلمعية العامة على ذلك وفقاً لألوضاع املقررة لكل شركة

  الرابعة ة استثناًء من حكم املادة )ممارسة مهنته عن طريق غري الشرك  وجيوز له يف هذه احلالة  غري ممارس،
 .بعد املائتي( من النظامن و والعشر 

  - إذا كان أيٌّ من الورثة شريًكا أو مسامهًا ظام،املائتي( من النبعد  التاسعة عشرة  استثناًء من حكم املادة ) .3
األسهم املورثة  شركة مهنية أخرى متارس املهنة احلرة ذاهتا، فيجوز له متلك احلصص أو  يف    -ممارًسا للمهنة

  له كشريك أو مساهم غري ممارس.
 بعد املائتني: الثانية والثالثون  املادة 

الشريك ضامن املهنية وشركة التوصية البسيطة املهنية ما يرتتب على احلجر على  د أتسيس شركة الت يبي عق
 .املتضامن أو افتتاح أي من إجراءات اإلفالس وفًقا لنظام اإلفالس

 بعد املائتني: والثالثون   الثالثةاملادة 
من أشكال الشركات الواردة يف املادة  لها إىل شكل آخر  جيوز للشركاء أو املسامهي يف الشركة املهنية حتوي

( من النظام وما  العاشرستيفاء الشروط والضوابط اليت نص عليها الباب )( من النظام، وذلك بعد االرابعة)
 حتدده الالئحة. 
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 القابضة : الشركةالتاسع الباب 
 بعد املائتني: الرابعة والثالثون املادة 

  لسيطرة على شركات أخرى اب  قابضة وذلك يف حال قيامهادودة  احملسؤولية  املسامهة أو ذات  املشركة  تعد ال .1
 من خالل أي من الصور اآلتية: ، تصبح اتبعة هلا 

أكثر من نصف حق .أ متنحها  أسهم  أو  مباشر، حلصص  أو غري  مباشر  بشكل  وق  االمتالك، 
 قرارات الشركاء فيها.  أو املسامهي أو على التصويت يف مجعية الشركاء 

الشركة أو عزل أغلبية أعضاء جملس  السيطرة على تشكيل جملس اإلدارة أو جملس املديرين يف   .ب 
 اإلدارة أو املديرين يف الشركة. 

االلتزامات اليت ترتتب و  ة لالئحة أن حتدد معايري إضافية تعد مبوجبها الشركة قابضة أو اتبعة لشركة قابض .2
 .على كل منهما

 بعد املائتني: اخلامسة والثالثون  املادة 
 .وفقاً ملا حتدده الالئحة موحدة لكافة الشركات التابعة هلا للشركة القابضة وضع سياسة

 بعد املائتني: السادسة والثالثون  املادة 
 القابضة ممارسة أي من اآليت:جيوز للشركة  .1

 ريها من األوراق املالية.  األسهم وغاستثمار أمواهلا يف .أ
 ا. امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطه .ب 
 تقدمي القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة هلا.  .ج
والص .د التجارية  والعالمات  االخرتاع  براءات  من  الصناعية  امللكية  حقوق  وحقوق  امتالك  ناعية 

 .ا، وأتجريها للشركات التابعة هلا أو لغريهاة، واستغالهلاالمتياز وغريها من احلقوق املعنوي
 ة أي من األنشطة االقتصادية.جيوز للشركة القابضة ممارسو . 2
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 بعد املائتني: السابعة والثالثون ملادة ا
إذا كانت الشركة التابعة متلك ال جيوز للشركة التابعة امتالك حصص أو أسهم يف الشركة القابضة إال   .1

 ًما يف الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح اتبعة هلا. أو أسه حصًصا
شركة التابعة متلك حصًصا أو أسهًما يف الشركة  ( من هذه املادة، إذا كانت ال1)  الفقرةاستثناء من حكم   .2

 القابضة وذلك قبل أن تصبح اتبعة هلا، فيتعي مراعاة اآليت:
العامة أو على ة الشركة القابضة أو مجعياهتا  أال يكون للشركة التابعة احلق يف التصويت يف جمالس إدار  .أ

 . نصيب من األرابح احلصول علىأو  قرارات الشركاء
كة التابعة ابلتصرف يف حصصها أو أسهمها يف الشركة القابضة وذلك خالل )اثين  أن تقوم الشر  .ب 

 عشر( شهرًا من اتريخ تبعيتها للشركة القابضة. 
 بعد املائتني: الثامنة والثالثون املادة 

القابمل ر  رئيس جملس إدارة أي شركة اتبعة هلا إىل حضو مدير أو  دعوة  هتا  جملس إدار ضة أو  ديري الشركة 
جتماعات للنظر يف موضوعات متعلقة ابلشركة التابعة وإبداء املرئيات أو تقدمي البياانت واإليضاحات،  اال

 رارات.أو االشرتاك يف املناقشات، وذلك دون أن يكون له حق التصويت على الق
 د املائتني: بعالتاسعة والثالثون  املادة 

 هناية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة هلا، وذلك  على الشركة القابضة أن تُعّد يف
وجيب على الشركات التابعة للشركة القابضة تزويد الشركة القابضة    .املعتمدة يف اململكةوفق املعايري احملاسبية  

 ها املالية.  ئمبقوا
 بعد املائتني:األربعون املادة 

القابضة لألحكام الواردة يف هذا الباب وما ال يتعارض معها من األحكام املقررة يف النظام  ختضع الشركة   .1
 وفًقا لشكل الشركة الذي اختذته. 
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شركة القابضة م الام الالزمة لتنظي( من هذه املادة، حتدد الالئحة األحك1دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة ) .2
 وذلك فيما مل يرد به نص يف هذا الباب.

 وتقسيمها: حتول الشركات واندماجها العاشراب الب

 الفصل األول: حتول الشركات
 بعد املائتني: احلادية واألربعون املادة 

 صدر وفًقا لألوضاع املقررة لتعديل عقد التأسيس جيوز حتول الشركة إىل شكل آخر من الشركات بقرار ي .1
النظام األساس، وبشرط استي إليه  أو  التأسيس والقيد والشهر املقررة للشكل الذي حولت  فاء شروط 

 الشركة واإلجراءات والضوابط اليت حتددها الالئحة.  
إىل أي شكل من  ا  نقل أصول والتزامات تلك املؤسسات وحتوهلالفردية    املؤسسات   جيوز مبوافقة أصحاب  .2

 وجب أحكام هذا النظام.أشكال الشركات يتم أتسيسها مب
 ( من هذه املادة من اتريخ القيد يف السجل التجاري.2( و)1ورد يف الفقرتي ) اذ مايكون نف .3
دون إخالل بشروط التأسيس والقيد  ( من هذه املادة و 1دون إخالل إبمكانية التحول مبوجب الفقرة ) .4

ملسؤولية  التوصية البسيطة والشركة ذات اشركة املسامهة، جيوز حتول شركة التضامن وشركة  والشهر املقررة ل
احملدودة إىل شركة مسامهة أو مسامهة بسيطة إذا طلب ذلك الشركاء املالكون ألكثر من نصف رأس  

التأسيس على نسبة   أقل، على أن تكون مجيع حصص الشركة اليت طلبت  املال ما مل ينص يف عقد 
.  عن وصية  شئأو ان مملوك لوقف  من بينها ما هو  أو   ول مملوكة من ذوي قرىب ولو من الدرجة الرابعةالتح

 ويكون ابطاًل كل شرط يقضي خبالف ما ورد يف هذه الفقرة.
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 املائتني: بعد الثانية واألربعون املادة 
شكل من الشركات ما مل ينص عقد التأسيس   جيوز حتول الشركات غري الرحبية اخلاصة دون العامة إىل أي .1

أن يكون رأس ماهلا هو ذاته عند التأسيس، وأن يصرف ما  ذلك، على أو النظام األساس على خالف 
 أحكام ذلك. ئحةها املنصوص عليها، وحتدد الالأغراضزاد من أرابح أو احتياطيات على 

 غري رحبية عامة أو خاصة.  جيوز حتول أي شركة إىل شركة .2
 بعد املائتني: الثالثة واألربعون ادة امل
املسامهي .1 أو  يللشركاء  الذين  التحول طلب    قرار  أو أسهمهم يف  عرتضون على  التنازل عن حصصهم 

جيوز    زل عن احلصص واألسهم حبسب شكل الشركة، ، ودون إخالل أبحكام التنا . ويف هذه احلالةالشركة
الشركة واسرتداد قيمة حصته أو أسهمه بطلب مكتوب  يف    منسهمه  التنازل عن حصصه أو أللمعرتض  

ر( يوًما من اتريخ نشر قرار التحول، ويتم الوفاء بقيمة احلصص أو األسهم  )مخسة عش   يقدمه إليها خالل 
وفًقا لتقرير خاص يعد من مقيم معتمد يبي القيمة السوقية حلصة الشريك أو املساهم يف اتريخ التحول  

لى شركة أو نظامها األساس على طريقة أخرى للتقدير، ويف حال اخلالف عقد أتسيس الما مل ينص ع
من قبل اجلهة القضائية املختصة    -بناًء على طلب من املعرتضي  -حلصص أو األسهم، يتم تقديرها  قيمة ا

 ابالستناد إىل تقرير يعد من قبل مقيم معتمد أو أكثر تعينهم لذلك.  
 ل. لذلك حبسب شكل الشركة قبل التحو  املقررةفقاً لإلجراءات أو األسهم و يكون التنازل عن احلصص  .2

 بعد املائتني: واألربعون الرابعة املادة 
ال يرتتب على حتول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة حمتفظة حبقوقها والتزاماهتا 

 السابقة للتحول املذكور.
 بعد املائتني: اخلامسة واألربعون دة املا

املؤسسة الفردية حاب  أصأو نقل أصول والتزامات  كة التضامن أو التوصية البسيطة  ال يرتتب على حتول شر 
ركة أو  إىل شركة، إبراء ذمة الشركاء املتضامني أو أصحاب املؤسسة الفردية من مسؤوليتهم عن ديون الش 
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عرتض أحدهم على قرار التحول خالل  املؤسسة السابقة للتحول، إال إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا مل ي
أو أبي وسيلة أخرى حتددها  بوسائل التقنية احلديثة    ل أو)ثالثي( يوًما من اتريخ إبالغه به خبطاب مسج 

 . ئحةالال

 الفصل الثاين: اندماج الشركات
 بعد املائتني: السادسة واألربعون  املادة 

أكثر إىل .1 أو  االندماج بضم شركة  لتأسيس شركة  يكون  أكثر  أو  أو مبزج شركتي  قائمة  أخرى   شركة 
بيعة العوض وقيمته مبا يف ذلك عدد احلصص أو األسهم االندماج شروطه، ويبي طجديدة. وحيدد عقد  

ة الداجمة أو الشركة الناشئة من االندماج، وغري ذلك من  اليت ختص الشركة املندجمة يف رأس مال الشرك
 الالئحة. أحكام حبسب ما حتدده 

اليت حتددها وفًقا للضوابط    الداجمة  ال يكون االندماج صحيًحا إال بعد تقييم الشركة املندجمة والشركة .2
 .  الالئحة

 أسهًما أو حصًصا يف الشركة الداجمة.  يكون املقابل يف االندماج .3
عقد  تعديل  ل األحوال صدور قرار ابالندماج من كل شركة طرف فيه، وفًقا لألوضاع املقررة لجيب يف ك .4

 النظام األساس وذلك دون اإلخالل مبا ورد يف أحكام النظام.أتسيس الشركة أو 
الالئح .5 االندماج وذلك حبسب شكل حتدد  االلتزام هبا يف حاالت  يتعي  اليت  الضوابط واإلجراءات  ة 

 ذلك ضوابط تصويت الشريك أو املساهم يف حال وجود مصلحة له خبالف مصلحته ة، مبا يفالشرك
 يك أو مساهم يف الشركة ذات الصلة.كشر 

 بعد املائتني: السابعة واألربعون املادة 
مي عقد االندماج ما ميكن الشريك أو املساهم الذي يعرتض على االندماج  حتدد الالئحة ضوابط تض .1

م يف الشركة املندجمة والذي يعرتض على  صل فقط على مقابل مايل، وما ميكن الشريك أو املساهأن حي
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الثانية  ليها يف املادة )ع  املنصوصداجمة وفقاً للضوابط  االندماج أن حيصل على تعويض مايل من الشركة ال
 تلك الشركة.  ( من النظام بدالً من احلصول على حصص أو أسهم يفلعشرونوا

( من هذه املادة أن  1يف الفقرة )   ورديكون للشريك أو املساهم الذي يعرتض على االندماج وفقاً ملا   .2
ة القضائية املختصة أن توجه الشركة الداجمة ابلتعويض املايل لذلك الشريك أو املساهم  يطلب من اجله

مع مراعاة  م تقدميه ال ميثل القيمة العادلة، لتعويض الذي يتاالت اليت يكون فيها املقابل املايل أو ايف احل
 االندماج.تعليق وقف أو  عدم
 بعد املائتني: الثامنة واألربعون املادة 
فس ة لنشركة مملوك  لالئحة ضوابط تنظيم اندماج الشركة يف شركة مالكة هلا ابلكامل أو اندماجها يفحتدد ا

 الشركاء أو املسامهي، وهلا استثناء تلك احلاالت من بعض األحكام الواردة يف هذا الباب من النظام. 
 بعد املائتني: التاسعة واألربعون املادة 

ركة الداجمة أو  ار االندماج مجيع حقوق الشركة املندجمة والتزاماهتا وأصوهلا وعقودها إىل الش تنتقل بنفاذ قر  .1
 االندماج. وتعد الشركة الداجمة أو الناشئة من االندماج خلًفا للشركة املندجمة.   الشركة الناشئة عن

ة إذا نصت عقودهم على  الشركة املندجم  ( من هذه املادة حبقوق املتعاملي مع1ال جيوز أن ختل الفقرة ) .2
 .آاثر معينة أو اشرتطت موافقتهم يف حال اندماج الشركة

 بعد املائتني:اخلمسون املادة 
من اتريخ القيد يف السجل التجاري، وذلك يف احلاالت اليت يرتتب فيها على االندماج فذ قرار االندماج  ين

ما مل حيدد فيه اتريخ الحق وفًقا ملا  شهره  اتريخ    أتسيس شركة جديدة. وفيما عدا ذلك، ينفذ القرار من
 حتدده الالئحة. 

    بعد املائتني:واخلمسون احلادية املادة 
قبل اختاذ قرار االندماج اإلعالن عنه وفًقا ملا حتدده الالئحة خالل فرتة ال تقل عن  املندجمة على الشركة  .1

 ار.)ثالثي( يوًما قبل التاريخ احملدد الختاذ القر 
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سجل إىل الشركة أو  يكون لدائين الشركة املندجمة االعرتاض على االندماج وذلك من خالل خطاب م .2
( من هذه املادة، وذلك خالل مدة  1عالن املشار إليه يف الفقرة )اإلمن خالل أي وسيلة أخرى حيددها  

 ال تتجاوز )مخسة عشر( يوًما من اتريخ اإلعالن. 
( من هذه املادة ومل يتم الوفاء بدينه  2اضه على االندماج وفًقا للفقرة )للدائن الذي أخطر الشركة ابعرت  .3

، أو مل يتم تقدمي ضمان كاٍف للوفاء ب  إذا إذا كان آجاًل، أن يتقدم إىل اجلهة القضائية املختصة  ه  كان حاالًّ
ة القضائية  ، ويكون للجهخالل فرتة ال تقل عن )عشرة( أايم قبل التاريخ احملدد الختاذ قرار االندماج

أن االندماج ٍف لذلك، وإذا رأت  أتمر ابلوفاء ابلدين أو بتقدمي ضمان كااملختصة يف هذه احلالة أن  
حبق الدائن املعرتض دون متكن الشركة املندجمة أو الداجمة من الوفاء ابلدين   سيمةج سيرتتب عليه أضرار 

على أن يصدر قرارها بذلك أتجيله    أن أتمر بوقف االندماج أو  ضمان كاٍف لذلك، جاز هلا أو تقدمي  
دماج قبل نيف حال مل تبت اجلهة القضائية املختصة يف قرار االقبل التاريخ احملدد لنفاذ قرار االندماج. و 

التاريخ احملدد الختاذه وثبت هلا بعد ذلك صحة مطالبة الدائن، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن األضرار  
 ندماج. اليت تلحق به نتيجة هلذا اال

 بعد املائتني: واخلمسون الثانية املادة 
- خص واحد أو أكثر  تلك فيها شمي يف احلاالت اليتواردة يف نظام السوق املالية،  مع مراعاة األحكام ال .1

أو  )تسعي ابملائة(    -شركةعلى    ثر بغرض االستحواذشخصي أو أكبي    صرف ابالتفاقن خالل تم
شركة املسامهة سواًء بشكل مباشر أو غري مباشر، واحلاالت اليت يتم التعاقد فيها بشكل  أكثر من أسهم  

تقدمي طلب ملالك تلك النسبة ة  غري مشروط لشراء هذه النسبة، يكون ألي من مسامهي شركة املسامه
 ليتقدم بعرض لشراء أسهمهم وذلك خالل )ستي( يوًما من اتريخ تقدمي الطلب. أو للمشرتي 

من أسهم شركة    )تسعي ابملائة(عاة األحكام الواردة يف نظام السوق املالية، للمساهم الذي ميتلك  مع مرا .2
لى شراء هذه النسبة بشكل غري مشروط، أن  د عاملسامهة سواًء بشكل مباشر أو غري مباشر، وللمتعاق



 

115 
  

أو التعاقد، للموافقة   يتقدم بطلب إىل اجلهة املختصة خالل مدة ال تتجاوز )ستي( يوًما من اتريخ الشراء
 على تقدمي عرض إلزامي إلجبار أقلية املسامهي على بيع أسهمهم له. 

مي العرض اإللزامي لشراء أسهمه يف  تقدألي مساهم يف شركة املسامهة خالل )ستي( يوًما من اتريخ   .3
على سعر الشراء،   ( من هذه املادة، اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصة لالعرتاض2ة وفًقا للفقرة )الشرك

وال جيوز وقف نفاذ العرض إال بقرار من هذه اجلهة، وتتم تسوية العرض اإللزامي خالل مدة )سبعة(  
 قضائية املختصة خبالف ذلك. ة ألقلية املسامهي ما مل أتمر اجلهة النوحأايم من اتريخ انتهاء املهلة املم

املادة، مبا يف ذلك ضوابط وضع حد أدىن لسعر حتدد الالئحة الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه   .4
 ( من هذه املادة. 2( و )1الشراء يف احلاالت الواردة يف الفقرتي )

 الفصل الثالث: تقسيم الشركات 
 بعد املائتني:  واخلمسون ثالثة ال املادة

ا لشركة أو بقائها، جيوز تقسيم الشركة إىل شركتي أو أكثر ولو كانت يف دور التصفية وذلك مع انقضاء 
 .وللشركات الناشئة عن التقسيم اختاذ أي شكل من أشكال الشركات وفًقا ألحكام النظام

 : بعد املائتنيواخلمسون  الرابعة املادة 
وفًقا لألوضاع املقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام األساس للشركة. وجيب أن    الشركةيصدر قرار تقسيم  
التقسي الناشئة والشركات  يتضمن قرار  بيااًن بعدد الشركاء أو املسامهي، ونصيب كل منهم يف الشركات  م 

 بينها.  وااللتزامات القائمة، وحقوق هذه الشركات والتزاماهتا، وكيفية توزيع األصول 
 بعد املائتني: واخلمسون اخلامسة ملادة ا

شركة حمّل التقسيم، وحتل حملها يف حدود ما آل إليها وفًقا  تكون الشركات الناشئة عن تقسيم الشركة خلًفا لل 
تي أو الشركات ومع ذلك، يكون لدائين الشركة حمل التقسيم، مطالبة الشرك  قرار تقسيم الشركة.يرد يف  ملا  

اليت ترتبت على الشركة حمل التقسيم، وتكون تلك الشركتي أو  وااللتزامات  ن الديون  التقسيم ع  الناشئة عن
، وذلك ابستثناء احلاالت اليت يتم فيها تقدمي  وااللتزامات   أداء تلك الديونعن  كات مسؤولة ابلتضامن  الشر 
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 الشركة اليت آل إليها  الدائني يف املطالبة إىلالة ينتقل حق  ضمان كايف للدائني ألداء دينهم إذ يف هذه احل
 الدين.
 بعد املائتني: واخلمسون السادسة املادة 
املختصة وضع الضوابط املتعلقة بتقسيم الشركة، مبا يف ذلك اإلجراءات واألوضاع والشروط اليت جيب   للجهة

 الشركة. شكل توافرها للتقسيم وذلك حبسب 

 عشر: الشركات األجنبية  احلاديالباب 
 : بعد املائتني  مسونواخلالسابعة املادة 

ا املربمة بي  املعمول هبا يف  مع عدم اإلخالل ابالتفاقات اخلاصة  الدول األجنبية، واألنظمة  لدولة وبعض 
 ية اآلتية: األجنبأحكام النظام على الشركات  تسري  اململكة، وفيما عدا األحكام املتعلقة بتأسيس الشركات،  

 اململكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو أي شكل آخر. الشركات اليت تزاول نشاطها وأعماهلا داخل   .أ
  دون   ،لتمثيل أعمال تقوم هبا خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها   مكتباً من اململكة    الشركات اليت تتخذ .ب 

 . جتاري  نشاط أي ممارسة
 ئتني: بعد املاواخلمسون الثامنة املادة 

داخل واألعمال  األنشطة  ممارسة  األجنبية  للشركات  جيوز  األجنيب    ال  االستثمار  لنظام  وفًقا  إال  اململكة 
 .  ذات العالقة واألنظمة األخرى

 بعد املائتني: ة واخلمسون  التاسعادة امل
ه يف اململكة  أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على مجيع أوراقه وواثئقه ومطبوعاته عنوانجيب على كل فرع  

 الرئيس وأي بياانت أو متطلبات إضافية حتددها الالئحة.   ابإلضافة إىل االسم الكامل للشركة وعنواهنا ومركزها
 عد املائتني: بالستون املادة 

بدء وهناية السنة  بيااًن ابلسنة املالية هلا مع مراعاة اتريخ  جيب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة األجنبية   .1
 املالية للشركة األجنبية. 
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اصة بنشاطه داخل  إعداد القوائم املالية اخلة  جيب على فرع الشركة األجنبيفيما عدا مكاتب التمثيل،   .2
وفقاً لآللية مراجع احلساابت  وتقرير  ، وإيداع هذه الواثئق  اململكة وفق املعايري احملاسبية املعتمدة يف اململكة

 . الفرعأشهر من اتريخ انتهاء السنة املالية اخلاصة بنشاط ذلك  (ستة )خالل  الالئحةاليت حتددها 
( من هذه املادة، جيوز تعيي مراجع احلساابت بقرار من مدير فرع 2يف الفقرة )  لغرض تطبيق ما ورد .3

 . ألجنبية الشركة ا
 حتدد الالئحة األحكام الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه املادة.  .4

 املائتني: بعد والستون احلادية املادة 
ها وأعماهلا داخل اململكة، وتطبق  تبها داخل اململكة موطًنا هلا يف شأن نشاطأو مكيُعد فرع الشركة األجنبية  

 األنظمة املعمول هبا. عليه مجيع 
 بعد املائتني:  والستونالثانية املادة 

ابست قيامها  قبل  وأعماهلا  نشاطها  األجنبية  الشركة  زاولت  وقيدها  إذا  ترخيصها  إجراءات  السجل يف  يفاء 
قا أو  واألشخاالتجاري،  الشركة  هبا، كانت  املرخص  األعمال  مت أبعمال جتاوزت  تلك  أجروا  الذين  ص 

 على وجه التضامن.و  شخصًيا عنهامسؤولي 
 بعد املائتني:  والستونالثالثة املادة 

إذا كان وجود الشركة األجنبية يف اململكة من أجل تنفيذ أعمال حمددة وخالل مدة حمددة، يكون تسجيلها 
ا بعد مال وتنفيذها، ويشطب تسجيلهالسجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان ابنتهاء تلك األعيف  ها  وقيد

 املعمول هبا.  تصفية حقوقها والتزاماهتا، وفًقا ألحكام النظام وغريه من األنظمة األخرى

 عشر: تصفية الشركات الثاين الباب 
 بعد املائتني: والستون الرابعة املادة 

 تصفية.ر الالزم لل دخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية، وحتتفظ ابلشخصية االعتبارية ابلقدت .1
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الشركة يف دور التصفية، ما مل يتم  ال يرتتب على انقضاء الشركة املندجمة يف حاالت االندماج دخول   .2
 االتفاق على غري ذلك. 

 . الوزارةعلى موافقة  ال جيوز تصفية الشركة غري الرحبية العامة إال بعد احلصول .3
 :  اخلامسة والستون بعد املائتنياملادة 

   .وذلك يف حال حتقق أي من حاالت االنقضاء مبوجب أحكام النظام ة،اختياريلشركة ا تكون تصفية .1
الشركة    .2 مبوجب طلب يقدم من بتصفيتها  وذلك بصدور حكم قضائي هنائي    ة،ئيقضا تكون تصفية 

 الشركاء أو املسامهي أو دائين الشركة أو ذوي املصلحة.
 :  السادسة والستون بعد املائتنيملادة ا

أو أعضاء جملس إدارهتا ابنقضائها. ومع    ديرين فيهاأو جملس امل  هامديريمدير الشركة أو  ة  تنتهي سلط .1
ذلك يستمرون قائمي على إدارهتا، ويعدون ابلنسبة إىل الغري يف حكم املصفي إىل أن يتم تعيي املصفي، 

حيات اليت يراها  ألعمال خالل مدة التصفية وذلك ابلقدر وضمن الصالوإلدارة الشركة أن تقوم ببعض ا
 .التصفيةاملصفي الزمة ألعمال 

بقى مجعيات الشركة قائمة خالل مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاهتا اليت ال تتعارض  ت .2
 مع اختصاصات املصفي. 

واثئق الشركة املقرر له يف النظام أو يف   خالل مدة التصفية حق االطالع على  واملساهميبقى للشريك   .3
 سيس الشركة أو يف نظامها األساس. عقد أت

 بعد املائتني: والستون السابعة دة املا
إذا كانت أصول الشركة ال تكفي لسداد مجيع ديوهنا أو كانت الشركة متعثرة وفًقا لنظام اإلفالس، فيتم   .1

 اإلفالس.اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام 
فيعد مديرو الشركة أو  دة،  ( من هذه املا1خالفة للفقرة )إذا انقضت الشركة ومتت تصفيتها اختيارايًّ ابمل .2

 أعضاء جملس إدارهتا مسؤولي ابلتضامن عن أي دين متبق يف ذمتها. 
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 بعد املائتني:   والستونالثامنة املادة 
قرار التصفية االختيارية وذلك خالل مدة  أو املسامهي  لشركة  يتعي قبل اختاذ الشركاء أو اجلمعية العامة ل .1

بيااًن يفيد قيامهم    -الو ح األ  حبسب-إدارهتاا، أن يقدم مديرو الشركة أو جملس  يومً ثالثي(  جاوز ) ال تت
 بفحص أوضاع الشركة وأن لديها القدرة على الوفاء بديوهنا خالل فرتة التصفية. 

ار  صة قبل إصدار قرار التصفية القضائية وفًقا للنظام طلب بيان الشركة املش على اجلهة القضائية املخت .2
 ( من هذه املادة. 1قرة )الفإليه يف 

يف احلاالت اليت يتبي فيها عدم قدرة الشركة على الوفاء بديوهنا خالل فرتة التصفية، جيب اتباع اإلجراءات   .3
 املنصوص عليها يف نظام اإلفالس.

 بعد املائتني: والستون سعة التااملادة 
كاء على كيفية تصفيتها عند انقضائها، تتم لشر ق اما مل ينص عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس أو يتف

التصفية وفًقا لألحكام املنصوص عليها يف النظام. وتسري على الشركات غري الرحبية األحكام الواردة يف  
 بعد املائتي( من النظام.ن و عوالسب التاسعةاملادة )
 املائتني:بعد السبعون املادة 

 الشركاء أو من غريهم. تصفية مصف واحد أو أكثر، من يقوم ابل .1
التصفية القضائية بقرار من اجلهة القضائية املختصة، ويصدر قرار التصفية االختيارية من   .2 يصدر قرار 

حبسب   لتعديل عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس  لألوضاع املقررةوفقاَ  الشركاء أو اجلمعية العامة  
اختاذ إجراءات التصفية مبجرد حتقق أي من أسباب الشركاء أو اجلمعية العامة    ، وجيب علىشكل الشركة

انقضاء الشركة بقوة النظام، وإذا مل يقم الشركاء أو اجلمعية العامة بذلك، يتم إجراؤها مبوجب أمر قضائي 
 ًء على طلب ذي املصلحة.بنا

اته  لى تعيي املصفي، وحتديد سلطع  -كانت اختيارية أم قضائيةسواء أ  -جيب أن يشتمل قرار التصفية .3
وأتعابه، والقيود املفروضة على سلطاته، واملدة الالزمة للتصفية. وعلى املصفي أن يشهر القرار وفًقا ملا  
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عية  لى املصفي كذلك أن يقيد قرار تعيينه وقرار الشركاء أو اجلم( من النظام. وعالثامنة ورد يف املادة )
جل التجاري، وال حيتج بتعيي املصفي  تصفية أو احلكم الصادر بذلك لدى الس العامة بشأن إجراءات ال

 أو إبجراءات التصفية يف مواجهة الغري إال من اتريخ الشهر.
لقضائية  ( من هذه املادة، فتتوىل اجلهة ا3يف الفقرة )  ورد إذا مل يتفق الشركاء أو اجلمعية العامة على أي مما   .4

 ك.املختصة القيام بذل
س سنوات، وال جيوز متديدها ألكثر من ذلك إال أبمر من جيب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخ .5

 اجلهة القضائية املختصة. 
 بعد املائتني: السبعون احلادية و املادة 

إال إبمجاعهم، ما مل ينص جب عليهم أن يعملوا جمتمعي، وال تكون تصرفاهتم صحيحة  إذا تعدد املصفون و 
 ذلك.عيينهم أو تصرح هلم اجلهة اليت عينتهم خبالف قرار ت

 بعد املائتني: والسبعون الثانية املادة 
نشأ بسبب ما يقع الضرر الذي يري عن  يكون املصفي مسؤواًل جتاه الشركة أو الشركاء أو املسامهي أو الغ .1

 . مهماته  ئه عند أداأو الالئحة ام خمالفة ألحكام النظأخطاء أو إخالل ببذل العناية أو إمهال أو  من منه
 وا مسؤولي ابلتضامن ما مل يكن لكل منهم حق العمل على انفراد.إذا تعدد املصفون كان .2

 املائتني: بعد والسبعون الثالثة املادة 
القي .1 الواردة يف قرار التصفية، ميثل املصفي الشركة أماممع مراعاة  اجلهة القضائية املختصة وهيئات   ود 

ه خاص حتويل موجودات الشركة إىل ، ويقوم جبميع األعمال اليت تقتضيها التصفية، وبوجالتحكيم والغري
ى أعلى مثن ريقة أخرى تكفل احلصول عل نقود، مبا يف ذلك بيع املنقوالت والعقارات ابملزاد أو أبي ط

 حاّل.  
كة أخرى، إال إذا صرحت له  ال جيوز للمصفي أن يبيع أموال الشركة مجلة، أو أن يقدمها حصة يف شر  .2

 بذلك اجلهة اليت عينته. 
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 أن يبدأ أعمااًل جديدة إال أن تكون الزمة إلمتام أعمال سابقة.  ال جيوز للمصفي .3
 الداخلة يف حدود سلطاته.  تلتزم الشركة أبعمال املصفي .4
 أحكام النظام.   تنتهي صالحيات املصفي ابنتهاء أعمال التصفية أو ابنتهاء مدة التصفية، ما مل متدد وفق .5

 بعد املائتني: والسبعون الرابعة املادة 
تبي   .1 )إذا  املادة  إليه يف  املشار  البيان  التصفية عدم صحة  فرتة  أي وقت خالل    الثامنة للمصفي يف 

ائتي( من النظام أو يف حال ظهور التزامات جديدة على الشركة يرتتب عليها عدم  بعد امل  والستي
ين الشركة  ول الشركة لسداد ديوهنا، يتعي على املصفي فورًا إبالغ الشركاء أو املسامهي ودائكفاية أص

 فالس. جراءات املنصوص عليها يف نظام اإلللتقدم إىل اجلهة القضائية املختصة بطلب افتتاح أي من اإل
امن عن أي دين متبق  ( من املادة، يعد مسؤواًل ابلتض1يف حال عدم التزام املصفي مبا ورد يف الفقرة ) .2

 يف الشركة.
 بعد املائتني: والسبعون اخلامسة املادة 

القضائية املختصة بناًء على طلب ي ابلطريقة اليت عي هبا، ويف مجيع األحوال جيوز للجهة  يعزل املصف .1
 ن الشركاء أو املسامهي أو دائين الشركة ألسباب مقبولة أن تقضي بعزل املصفي.أي م

 شمل القرار أو احلكم بعزل املصفي تعيي من حيل حمله وحتديد صالحياته وأتعابه. جيب أن ي .2
( من نةالثاميف املادة )  وردًقا ملا  صفي اجلديد أن يشهر القرار أو احلكم الصادر ابلتعيي وفجيب على امل .3

يقيد ذلك   الغري    يفالنظام وأن  به يف مواجهة  التجاري، وال جيوز االحتجاج  إال من اتريخ  السجل 
 الشهر.

 بعد املائتني:   والسبعون السادسة املادة 
الدائني   خيطرريخ شهر التصفية، وعلى املصفي أن  كة من اتتسقط آجال مجيع الديون اليت على الشر  .1

 . الثي( يوًماعن )ث، وذلك خالل مهلة ال تقل لتقدمي طلباهتم
 ا عليها.  متنازعً  زمة لسدادها إن كان، وجتنيب املبالغ الالعلى املصفي سداد ديون الشركة .2
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 تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية على الديون األخرى.   .3
يف رأس    أو أسهمهماملصفي بعد سداد الديون أن يرد إىل الشركاء أو املسامهي قيمة حصصهم    على .4

فإن مل  ،  ك وفًقا ألحكام عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساساملال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذل
أو املسامهي د التأسيس أو النظام األساس أحكاًما يف هذا الشأن، وزع الفائض على الشركاء  يتضمن عق

 أسهمهم يف رأس املال.  حصصهم أوبنسبة 
ت اخلسارة بينهم حبسب للوفاء حبصص الشركاء أو أسهم املسامهي، وزع  الشركة  أصولإذا مل يكف صايف   .5

 النسبة املقررة يف توزيع اخلسائر. 
 بعد املائتني: والسبعون  السابعة املادة 

جرًدا جبميع ما للشركة من أصول وما عليها من    مالهيُعّد املصفي خالل )تسعي( يوماً من مباشرته أع .1
ذلك اجلرد. ومع ذلك جيوز  إصدار تقرير على    -إن وجد-اجع حساابت الشركة  التزامات ويطلب من مر 

 د االقتضاء.  للجهة اليت عينت املصفي متديد هذه املدة عن
ا .2 لشركة وسجالهتا وواثئقها  على مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا إىل املصفي دفاتر 

 واإليضاحات والبياانت اليت يطلبها. 
عن أعمال التصفية، على أن يتضمن التقرير بيااًن   يعد املصفي يف هناية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا .3

ته على أعمال التصفية واألسباب اليت أدت إىل إعاقة أعمال التصفية أو أتخريها  عن ملحوظاته وحتفظا
بنسخة من هذه الواثئق  جاري  السجل التواقرتاحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد  -جدت إن و  -

ية العامة للموافقة عليها وفًقا ألحكام عقد أتسيس الشركة أو نظامها  وعرضها على الشركاء أو اجلمع
 األساس.  

من أعمال. وتنتهي التصفية    يقدم املصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا مالًيا تفصيلًيا عما قام به  .4
 ى هذا التقرير. بتصديق اجلهة اليت عينت املصفي عل 
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( من النظام ويقيد ذلك يف السجل  الثامنةالواردة يف املادة )يشهر املصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر   .5
ل  لتجاري، وال يعتد ابنتهاء التصفية يف مواجهة الغري إال من اتريخ الشهر وشطب الشركة من السجا

 التجاري.
 ئتني: بعد املاوالسبعون الثامنة املادة 

املصفي بسبب أعمال التصفية أو ضد الشركاء بسبب   فيما عدا حاليت الغش والتزوير، ال تسمع الدعوى ضد
مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة أو مراجع احلساابت بسبب أعمال وظائفهم أعمال الشركة أو ضد  

وشطب قيد الشركة وفًقا لنظام السجل التجاري،   قيد وشهر انتهاء التصفيةلى  سنوات عثالث  بعد انقضاء  
 ي؛ أيهما أبعد. أو سنة من انتهاء عمل املصف

 بعد املائتني:  والسبعون التاسعة املادة 
ال تصفية الشركة غري الرحبية فتؤول أمواهلا إىل األشخاص أو اجلهات غري الرحبية احملددة يف عقد  يف ح .1

 . أو نظامها األساس أتسيس الشركة 
ىل األشخاص أو اجلهات  إذا كانت أموال الشركة غري الرحبية انشئة عن هبة أو وصية أو وقف فتؤول إ .2

 . لواقفغري الرحبية اليت حددها الواهب أو املوصي أو ا
إذا مل حيدد عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس األشخاص أو اجلهات غري الرحبية الذين تؤول إليهم  .3

ة  هم الواهب أو املوصي أو الواقف، فتؤول األموال إىل جهة أو مؤسسة غري رحبياهلا، وإذا مل حيددأمو 
 .السجل التجاري  احلصول على موافقة  متارس أغراًضا مماثلة أو مشاهبة لألغراض احملددة لتلك األموال بعد

 . احملددة هلا  غراضيف األتلتزم اجلهة أو املؤسسة غري الرحبية اليت آلت إليها األموال ابستعماهلا  .4

 عشر: العقوابت الثالث الباب 
 :ادة الثمانون بعد املائتني امل

 :اآلتيةبواحدة أو أكثر من العقوابت مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب 
 . السجن مدة ال تزيد على مخس سنوات  .أ
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 . اليي رايل( مخسة م000,000,5بغرامة ال تزيد على ) .ب 
 ؤقت أو إلغاءه. املمنوح وفقاً للنظام بشكل مليق القيد تع .ج
اإللزام ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي الوقوع يف املخالفة، أو اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة   .د

   نتائج املخالفة املرتكبة.
 :كل من ارتكب أي من األفعال اآلتية

فيذية أو مراجع حساابت أو مصف اإلدارة التن  أو عضو جملس إدارة أو عضو يف  أو مسؤول  مديركل   .1
 سجَّل أي بياانت كاذبة أو مضللة يف القوائم املالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة 

مصف أغفل  جع حساابت أو  اإلدارة التنفيذية أو مرادارة أو  اإلجملس  يف  أو عضو  أو مسؤول  كل مدير   .2
أي وقائع جوهرية بقصد   ما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة لية أوتضمي القوائم املامتعمًدا 

 . إظهار املركز املايل للشركة بشكل خمالف للحقيقة
كل مصف يستعمل أموال الشركة أو أصوهلا أو حقوقها لدى الغري استعمااًل يعلم تعارضه مع مصاحل   .3

كان من أجل حتقيق أغراض شخصية أو    ك سواءيسبب ضرراً على الشركاء أو الدائني، وذللشركة أو  ا
لتفضيل شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة أو  

 . كانت تصرفاته يف أموال الشركة من أجل تفضيل دائن على آخر يف استيفاء حقه دون سبب مشروع
التنفيذية يستعمل أموال الشركة استعمااًل    إلدارةأو عضو جملس إدارة أو عضو يف اأو مسؤول    كل مدير .4

لتحقيق أغراض شخصية أو حملاابة شركة أو شخص أو االنتفاع من   أو  الشركة  أنه ضد مصاحل  يعلم 
 .مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة

يت يتمتع  طات الأو عضو يف اإلدارة التنفيذية يستعمل السل لس إدارة  أو عضو جمأو مسؤول  كل مدير   .5
هبا أو األصوات اليت حيوزها بتلك الصفة، استعمااًل يعلم أنه ضد مصاحل الشركة؛ أو لتحقيق أغراض 
شخصية أو حملاابة شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غري 

 . مباشرة
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حساابت أو مصف استغل أو    مراجع  لس إدارة أو عضو يف اإلدارة التنفيذية أو أو عضو جمكل مدير   .6
 أفشى سراً من أسرار الشركة بقصد اإلضرار ابلشركة.  

كل شخص معي من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمًدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل  .7
 .التفتيشيف نتيجة عمًدا ذكر وقائع جوهرية من شأهنا أن تؤثر 

 :ملائتنياملادة احلادية والثمانون بعد ا
 :اآلتيةبواحدة أو أكثر من العقوابت مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب 

 . السجن مدة ال تزيد على سنة .أ
   .( مليون رايل000,000,1غرامة ال تزيد على ) .ب 
 شكل مؤقت أو إلغاءه. للنظام باملمنوح وفقاً تعليق القيد  .ج
لتفادي الوقوع يف املخالفة، أو اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة   ات الالزمةاإللزام ابختاذ اإلجراء .د

   نتائج املخالفة املرتكبة.
 :كل من ارتكب أي من األفعال اآلتية

املخالفات اليت يكتشفها أثناء عمله واليت    اجلهة املختصة عنكل مراجع للحساابت مل يبلغ الشركة أو   .1
 . تمل على أي خمالفة جزائيةتش 

ل على منافع أو ُوعد هبا مقابل التصويت أو عدم املشاركة يف التصويت هبدف االضرار  كل من حص  .2
 . مبصاحل الشركة أو أي شريك أو مساهم اخر، وكذلك كل من منح أو َوعد بتلك املنافع

م النظام أسرار الشركة ابملخالفة ألحكاو لغري اجلهات املختصة  ه أفشى  عام أو ما يف حكمكل موظف   .3
 . يها حبكم وظيفتهاليت اطلع عل 

كل من أعلن أو نشر أو صرح أبي وسيلة قاصًدا اإليهام حبصول قيد شركة مل تستكمل إجراءات قيدها   .4
  هبدف الدخول يف تعامالت مع الغري او االضرار هبم.

 . الشركاء يف إحدى مجعيات املسامهي أو ألسهم أو الشريك انتحل شخصية مالك اكل من  .5
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بسوء نية، أرابًحا أو عوائد على خالف أحكام النظام أو عقد أتسيس  كل من قرر أو وزع أو قبض   .6
 . الشركة أو نظامها األساس، وكل مراجع حساابت صدق على ذلك التوزيع مع علمه ابملخالفة

 كل ما خيص أو من غريهم يف  كاذبة من الشركاء أو املسامهيإقرارات أو بياانت  كل من ابلغ أو قدم   .7
احلصص بي الشركاء أو املسامهي أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك،    احلصص العينية أو توزيع 

سواء كان ذلك عند أتسيس الشركة أو قيدها أو عند زايدة رأس املال أو عند تعديل توزيع احلصص بي  
 . لشركاء أو املسامهيا

ام النظام،  الشركة على ضمان أو قرض خالفًا ألحككل عضو يف جملس إدارة شركة مسامهة حصل من  .8
ا هبا ومل يعرتض عليها  

ً
وفقاً ألحكام  وكل عضو جملس إدارة شركة تقع فيها هذه املخالفة إن كان عامل

 .النظام
يف نظامها األساس أو يف غري ذلك من واثئق  د أتسيس الشركة أو  يف عق  -عمًدا    -كل من يُثبت   .9

قة لطلب التأسيس أو القيد؛ بياانت  ركة أو يف طلب أتسيس الشركة أو قيدها أو يف الواثئق املرافالش 
 . كاذبة أو خمالفة ألحكام النظام، وكل من وقع تلك الواثئق أو قام بشهرها مع علمه بذلك 

ا  يف االطالع على أوراق الشركة ومستنداهت  -نظام  حبكم ال  -من هلم احلق  كل من أعاق عمًدا عمل   . 10
 .هم من أداء عملهموحساابهتا وواثئقها، أو تسبب يف ذلك، أو امتنع من متكين

 املادة الثانية والثمانون بعد املائتني: 
 :اآلتيةكثر من العقوابت بواحدة أو أيعاقب خر، مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آ 

 .اإلنذار .أ
   .( مخسمائة ألف رايل 000,500ة ال تزيد على )غرام .ب 
خالفة، أو اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة  اإللزام ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي الوقوع يف امل  .ج

   نتائج املخالفة املرتكبة.
 :األفعال اآلتيةكل من ارتكب أي من 



 

127 
  

أو الشركاء    للشركةدعوة اجلمعية العامة    ب من املدراء أو أعضاء جملس اإلدارة يف تعطيلكل من تسب .1
حدى مجعيات املسامهي أو الشركاء، أو  مسامهًا أو شريًكا من املشاركة يف إ، وكل من منع اأو انعقاده

سامهًا خالفًا ألحكام  ا أو م منعه من التمتع حبقوق التصويت املرتبطة ابألسهم أو ابحلصص بوصفه شريكً 
 .النظام

يقم أبداء واجبه يف دعوة   .2 العامة  كل من مل  املقررة    للشركةاجلمعية  املدة  لالنعقاد خالل  الشركاء  أو 
 .لنظامالنعقادها وفًقا ألحكام ا

متمتًعا  .3 أو ظل  للشركة  تنفيذايًّ  رئيًسا  أو  إدارة يف شركة مسامهة  تعيينه عضًوا يف جملس  قبل    كل من 
 ،والسبعي ةادسس والوالسبعي،   واخلامسةوالسبعي،  الرابعةابلعضوية خالفًا لألحكام الواردة يف املواد )

ارة للشركة اليت تقع فيها تلك املخالفات ( من النظام، وكل عضو من أعضاء جملس اإلدوالسابعة والثماني
ا هبا ومل يعرت 

ً
 . ض عليهاإن كان عامل

 وفقاً ألحكام النظام. -حبسب احلال-إدارهتا عدم تعيي مدير الشركة أو أعضاء جملس  .4
الثامنة  ( من املادة )1قام بتقدمي البيان املشار إليه يف الفقرة )كل مدير أو مديرو أو جملس املديرين   .5

 مركز الشركة املايل. بعد املائة( من النظام دون التحقق بشكل معقول من ون والثمان
واملستندات املؤيدة هلا لتوضيح  ركة  ش لل االحتفاظ ابلسجالت احملاسبية    كل من أخل أبداء واجبه يف .6

ململكة  إعداد القوائم املالية السنوية على ضوئها وفق املعايري احملاسبية املعتمدة يف ا وأأعماهلا وعقودها، 
نشر  ، أو  اابت يف احلاالت اليت يتطلب فيها ذلك اعتمادها من مراجع حس   و أ،  حبسب طبيعة الشركة

 .القوائم املالية للشركة وفًقا ألحكام النظام
 د الوزارة ابلواثئق املنصوص عليها يف النظام. كل من أمهل يف أداء واجبه يف تزوي .7
  الية وحماضر اجلمعيات وغريها من الواثئق الالزمة يف كل من مل يضع السجالت احملاسبية والقوائم امل  .8

 متناول املساهم أو الشريك وفقاً ألحكام النظام. 
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إدارة الشركة   أو كل من أمهل يف إعداد أو تدوين حماضر وقرارات اجلمعية العامة للمسامهي أو الشركاء .9
 يف السجل اخلاص بذلك وفقاً ألحكام النظام.

 .  والتسعون بعد املائة(  السادسةلثانية واألربعون بعد املائة( و)ا) املادتي خالف حكمكل من  . 10
املالك  أو    احلصصو األسهم  سجل  وحفظ  إعداد  كل من أمهل يف   . 11 قرارات  بقيد  السجل اخلاص 

 .الوحيد للشركة أو مل يقيد تلك القرارات يف ذلك السجل
 .النظام من ن( و والثالث السابعةعدم إدراج أي من البياانت الواردة يف املادة ) . 12
 الوارد يف السجل التجاري أثناء مزاولة نشاطها. عدم استخدام اسم الشركة التجاري  . 13
 .جلهكل من استخدم الشركة يف غري الغرض الذي أسست أو قيدت من أ . 14
كل من قبل القيام أبعمال مراجع احلساابت أو استمر يف مزاولتها مع علمه بوجود األسباب اليت  . 15

 وفًقا ألحكام النظام.ال متنع قيامه بتلك األعم
املسا . 16 ميكن  مل  من  الشريك  كل  أو  املختصة  هم  اجلهة  الواثئق أو  على  احلصول  أو  االطالع  من 

 .واملستندات وفًقا ألحكام النظام
يك أو مساهم مؤسس مل يقم أبداء واجبه بقيد الشركة يف السجل التجاري وفًقا للنظام، وكل كل شر  . 17

التعديل يف بياانت سجلها  يس الشركة أو نظامها األساس أو  أتسمن ختلف عن قيد التعديل يف عقد  
 .التجاري وفًقا للنظام

كل شركة مهنية مملوكة لشخص واحد متارس أكثر من مهنة حرة واحدة ابملخالفة للشروط والضوابط  . 18
 .( من املادة )الثامنة عشرة بعد املائتي(2اليت حتددها الالئحة وفقاً للفقرة )

س إدارة يف شركة مهنية أخل ابلضوابط املنظمة لنشاط الشركات املهنية املشار  جمل كل مدير أو عضو   . 19
( من املادة )الثامنة عشرة بعد املائتي( من النظام، أو أخل ابلقواعد العامة آللية إدارة 3ا يف الفقرة )إليه

 من النظام.  ي( ( من املادة )الثامنة عشرة بعد املائت4الشركات املهنية املشار إليها يف الفقرة )
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رة نفسها، ابملخالفة  كل شخص شارك أو ساهم يف أكثر من شركة مهنية واحدة متارس املهنة احل . 20
 حلكم املادة )التاسعة عشرة بعد املائتي( من النظام.  

( من املادة )العشرون بعد  2كل مدير أو عضو جملس إدارة يف شركة مهنية خالف حكم الفقرة ) . 21
 .من النظاماملائتي( 

ثانية والعشرون  شركة مهنية أخلت أبحكام أي من املواد )احلادية والعشرون بعد املائتي( و)الكل   . 22
 .بعد املائتي(

كل شركة مارست مهنة حرة دون احلصول على تغطية أتمينية على األخطاء املهنية، وذلك يف حال   . 23
التغطية، وفقاً حلكم ا الوزير إبلزامها ابحلصول على هذه  دة )الثامنة والعشرون بعد  ملاصدور قرار من 

 .املائتي( من النظام
 .ل شخص خالف حكم املادة )الرابعة والعشرون بعد املائتي( من النظامك . 24
كل مدير أو عضو جملس إدارة أو شريك وحيد يف شركة مهنية يف حال ممارستها مهنة حرة دون    . 25

 .أن يكون من بي شركائها أو مسامهيها مرخص له مبمارستها
 .ص عليها يف النظاممل يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفًقا لألحكام املنصو صف كل م . 26
كل مراجع حساابت وكل مصف خالف أايًّ من أحكام النظام، عدا املخالفات اجلزائية املنصوص   . 27

 ادة )احلادية والثماني بعد املائتي( من النظام.املادة )الثماني بعد املائتي( واملعليها يف 
ريتبطون ابلشركة أبي شكل  قام بنشر أمساء ألشخاص أو شركات مدعياً ارتباطهم أو أهنم س  من  كل . 28

 من األشكال خالفًا للحقيقة. 
 كل من أفشى سراً من أسرار الشركة إذا مل يرتتب عليه إحلاق ضرر ابلشركة.   . 29
د املائتي(  بع  نو والتسع  السادسة ل املدة املنصوص عليها يف )املادة  عدم تعديل أوضاع الشركة خال . 30

 من النظام. 
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املادة )الثماني  عدا املخالفات اجلزائية املنصوص عليها يف  -  كل من مل يلتزم بتطبيق أحكام النظام . 31
والالئحة والقرارات املرتبطة بعمل الشركة    -بعد املائتي( واملادة )احلادية والثماني بعد املائتي( من النظام

 .عاميم أو الضوابط اليت تصدرها اجلهة املختصةالتونشاطها ومل ميتثل للتعليمات أو 
 :بعد املائتني مانون والث الثالثةاملادة 

احلادية  بعد املائتي( و)  الثمانييف األفعال اجلزائية الواردة يف املادتي )  ختتص النيابة العامة ابلتحقيق واالدعاء
 . ةجلهة القضائية املختصأمام اعنها الدعاوى الناشئة  قامةوإبعد املائتي( من النظام،  والثماني

 : بعد املائتني الرابعة والثمانون املادة 
بعد املائتي(    الثماني زائية الواردة يف املادتي )احملكمة التجارية بنظر الدعوى املتعلقة ابألفعال اجلختتص   .1

نية واملنازعات الناشئة  بعد املائتي( من النظام، وختتص كذلك بنظر مجيع الدعاوى املد   احلادية والثمانيو)
 درجة يف السوق املالية. ا شركات املسامهة املعن تطبيق أحكام النظام، وذلك فيما عد

يف املواد  األوراق املالية بنظر الدعوى املتعلقة ابألفعال اجلزائية الواردة  ختتص جلنة الفصل يف منازعات   .2
( من النظام فيما خيص شركات املسامهة املدرجة  بعد املائتي  احلادية والثمانيبعد املائتي( و)  الثماني)

اليت تقع يف   املقررة يف النظام، وختتص كذلك ابلفصل يف املنازعات   لية، وإيقاع العقوابت يف السوق املا
مجيع الدعاوى اليت ترفع بناًء على نطاق أحكام هذا النظام واليت تدخل يف اختصاص اهليئة، والنظر يف  

 ن القرارات واإلجراءات الصادرة عن اهليئة تنفيذاً هلا.  تلك األحكام والتظلم م 
 : بعد املائتني اخلامسة والثمانون دة املا
، يكون  أو أكثرمن ثالثة أعضاء  لنظر يف خمالفات نظام الشركات،  لجلنة  تنشأ يف الوزارة بقرار من الوزير  .  1

الثانية  )  ةاداملنصوص عليها يف  ملأحدهم على األقل متخصصاً يف األنظمة، وختتص ابلنظر يف املخالفات ا
وإصدار قرار ابجلزاءات النظامية بشأهنا، وذلك فيما عدا املخالفات   من النظامبعد املائتي(    والثماني

لم أمام ملن صدر ضده قرار من اللجنة التظحيق  و   . املتعلقة ابلشركات املسامهة املدرجة يف السوق املالية 
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اللجنة، وحتدد مك. وتصدر قواعد عاحملكمة املختصة بقرار من مل  افآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، 
 الوزير.  

بعد املائتي(  الثانية والثماني )  ةخيتص جملس اهليئة إبيقاع اجلزاءات املقررة عن املخالفات الواردة يف املاد. 2
املتعلقة   النظام  املاليةمن  السوق  املدرجة يف  املخاوللمجلس    ،ابلشركات املسامهة  لف من عضوية منع 

وملن صدر ضده قرار إبيقاع اجلزاء النظامي حبقه التظلم أمام جلنة الفصل يف    ،لس إدارات الشركات جما
 منازعات األوراق املالية. 

 :بعد املائتنيوالثمانون  السادسة املادة 
األ  على  املقررة  العقوابت  العود  حالة  الواردة يفتضاعف يف  اجلزائية  املائتي(    الثماني)املادتي    فعال  بعد 

بعد املائتي( من النظام. ويعد عائًدا يف أحكام النظام كل من ارتكب ذات الفعل اجلزائي   احلادية والثمانيو)
 .أو قرار هنائي ابإلدانة؛ خالل ثالث سنوات من اتريخ صدور ذلك احلكم أو القرار الصادر بشأنه حكم

 : بعد املائتنيوالثمانون  السابعة املادة 
لل  .1 األفعيكون  بضبط  املكلفي  )موظفي  املواد  عليها يف  املنصوص  و)  الثمانيال  املائتي(  احلادية  بعد 

من النظام مبوجب اني بعد املائتي( و)الثالثة والثماني بعد املائتي(  و)الثانية والثمبعد املائتي(    والثماني
 من صالحيات جهات الضبط  خالل أبيٍّ قرار من اجلهة املختصة؛ صفة الضبط اجلنائي، وذلك دون إ

وحماضر اجتماعات  التحفظ على ما يرونه متعلًقا ابلواقعة من واثئق    -يف سبيل ذلك    -األخرى، وهلم  
 .الشركة وسجالت واللجان(  ةجمالس اإلدار و لعامة )اجلمعيات ا

إليهم  املشار إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات املوظفي -حبسب احلال -جمللس اهليئةللوزير و  .2
الفقرة )   األفعال اجلزائية ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملي على كشف    ( من هذه املادة1يف 

 .  نظامواملخالفات املنصوص عليها يف ال
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 املائتني: بعد والثمانون الثامنة املادة 
أيٍّ من   ة يف مطالبة مرتكبال خيل تطبيق العقوابت واجلزاءات الواردة يف هذا الباب حبق كل ذي مصلح

 األفعال املنصوص عليها فيه أو الشركة ابلتعويض عن أي ضرر حلق به نتيجة ارتكاهبا.  

 ختامية عشر: أحكام الرابعالباب 
 : املائتنيالتاسعة والثمانون بعد  املادة

ن األشخاص ذوي إذا كان طلب أتسيس الشركة اليت تؤسسها أو تشرتك يف أتسيسها الدولة أو غريها م
املوافقة   فريفع طلبتبارية العامة املسموح هلا بذلك؛ يستلزم استثناًء من بعض أحكام النظام،  الصفة االع

 وافقة عليهما. ومربراته إىل جملس الوزراء للنظر يف املعلى التأسيس واالستثناء 
 :  التسعون بعد املائتني  املادة

حكام نظام الشركة اليت  أكافة    ةلألصول الشرعية والنظامي  اوفقً أو أسهمها    ةيسري على وقف حصص الشرك
النظام   اممبا ال يتعارض مع أحكشرتطه الواقف  يوما  سهم  أو األ  صاحلص  بتحبيستتبعها، دون اإلخالل  

حكام  أب  يتعلقوقاف فيما  االساس، وختضع احلصص أو االسهم املوقوفة لنظام األعقد الشركة أو نظامها  و 
 الوقف.
 : بعد املائتنياحلادية والتسعون املادة 

ألنظمة  دون اإلخالل أبحكام النظام، ومبا ملؤسسة النقد العريب السعودي من صالحيات وفًقا ملا تقضي به ا
  اهليئة اجلهة املختصة ابإلشراف على شركات املسامهة املدرجة يف السوق املالية ومراقبتها ذات العالقة، تكون  

ال من  للنظامللتأكد  القواعتزامها وعدم خمالفتها  وإصدار  تنظيم عمليات  ،  ذلك  مبا يف  لعملها،  املنظمة  د 
 لسوق املالية. االندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مسامهة مدرجة يف ا

 بعد املائتني: الثانية والتسعون املادة 
الرقابة على الش   -هاوفًقا الختصاص  -للجهة املختصة   فيما يتعلق بتطبيق األحكام املنصوص    ركات حق 

قد أتسيس الشركة أو نظامها األساس، مبا يف ذلك صالحية التفتيش على الشركة  عليها يف النظام ويف ع
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من جملس اإلدارة أو مديري الشركة  وواثئق وحماضر وسجالت  بياانت    حساابهتا وطلب ما تراه من  وفحص
  وهلا ،  دوب أو أكثر من منسوبيها أو من خرباء ختتارهم هلذا الغرضوذلك بوساطة منأو اإلدارة التنفيذية  

للتأكد من عامة للشركات،  أن توفد مندوابً )أو أكثر( بوصفه مراقباً حلضور اجلمعيات ال وفق تقديرها  كذلك  
 .تطبيق أحكام النظام

 بعد املائتني: الثالثة والتسعون املادة 
يُطلعوا ممثلي الوزارة، وكذلك اهليئة إذا كانت شركة مسامهة مدرجة يف   على مجيع املسؤولي يف الشركة أن 

املالية أو تسعى إىل ذلك،  ا ملنصوص عليها يف املادة  فيما يتعلق ابألعمال اكل حبسب اختصاصه  لسوق 
الهتا وواثئقها، وأن ما يطلبونه من دفاتر الشركة وسج  ، على كلمن النظام  بعد املائتي(الثانية والتسعون  )

 يقدموا هلم كل املعلومات واإليضاحات املتعلقة بذلك.
 بعد املائتني: التسعون الرابعة و املادة 

 مبوجب النظام.املقررة املهمات اإلشرافية والرقابية بعض تصة تفويض من حتدده للقيام بللجهة املخ
 : بعد املائتني اخلامسة والتسعوناملادة 

التجاري،   .1 السجل  نظام  مراعاة  التجاريمع  السجل  النظام،    يعىن  ألحكام  اخلاضعة  الشركات  بشأن 
 ابآليت:

 نظام.صوص عليها يف الاملهمات املن .أ
 املهمات اليت يفوضه فيها الوزير.  .ب 
 التجاري. املهمات املنصوص عليها يف نظام السجل  .ج

ات اليت يتبعها السجل التجاري بشأن الشركات اخلاضعة ألحكام  حتدد الالئحة األحكام املتعلقة ابإلجراء .2
 .النظام
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 ملائتني: بعد االسادسة والتسعون  املادة 
ألحكامه خالل مدة ال تزيد على سنة تبدأ من مة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفًقا  على الشركات القائ

األحكام الواردة فيه اليت    -كل فيما خيصه    - ام، واستثناًء من ذلك حتدد الوزارة وجملس اهليئة  اتريخ نفاذ النظ
 ختضع هلا تلك الشركات خالل تلك املدة. 

 : بعد املائتنيسابعة والتسعون  الاملادة 
آت املالية فاالالئحة، مبا يف ذلك حتديد املكخمالفات أحكام هذا النظام و   ختصة تنظيم اإلبالغ عنللجهة امل

   تسهم يف محاية املبلغي.ضوابط صرفها واستحقاقها، واإلجراءات اليتللمبلغي، و 
 ني: بعد املائتوالتسعون  الثامنةاملادة 

 أحكام النظام. لتنفيذ ما خيص كل منهما منئح وقرارات من لواهليئة ما يلزم يصدر الوزير وجملس ا
 : والتسعون بعد املائتني التاسعة املادة

للجهة املختصة اقرتاح الضوابط الالزمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها االجتماعية ومراحل تطبيقها،  
 راء. وتصدر بقرار من جملس الوز 

 : الثالمثائةاملادة 
 للخدمات املقدمة تنفيًذا ألحكام النظام.ل املايل حتدد الالئحة املقاب

 :الثالمثائة بعد األوىل املادة
الشركات هـ، ونظام  1437/ 28/1( واتريخ  3حيل النظام حمل نظام الشركات، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/

)م/ رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  واتريخ  17املهنية،  ويلغي كل  26/1/1441(  يتعارض  هـ،  من ما  معه 
 أحكام.
 :بعد الثالمثائة  الثانيةاملادة 

 يعمل ابلنظام بعد مائة ومثاني يوًما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
 فقوهللا املو 


