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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

1025
عم ال بأحكامالالستأر الالو أ
سو طينأووقعأ ئي أسجلم

أ يالالاأسودالال رسنأسالو الالسو أود ال اأ1005أأجالالساأسس الال أ

ياأسو سل نأسآلت ألصه:أ

الباب األول
أحكام متهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
 - 2يدمىأهذسأسو سل نأ"قسل نأسوشركستأود اأ"1025أويعملأحهأحعدأث ثاأأشال رأنال أ
تس يخألشرهأيفأسجلريدةأسورمسيا.أ

إلغاء واستثناء
 - 1ي غىأن أتالس يأخأسوعماللأح الذسأسو السل نأقالسل نأسوشالركستأودال اأ2215أع الىأأنأتظاللأ
يالالعأسو ال سئوأوسو سع الدأأوسإلجالالرستستأوسووالالدسحاأسوالالاأاأساسمبهالالسأس جيالالهأ الالس ياأ
سملفع لأإىلأأنأت غىأأوأتعدل.أ

تفسري
 -3أيفأهذسأسو سل نأنسأملأي وضأسوديسقأنع ىأآخر:
"أسإلقرس أ"أأ

ي صدأحهأسإلقرس أسوذيأيصد أوف سبأألامستأأيأقسل نأنعم لأحالهأ
حشكنأقي لأسإلقرس ست،أأ

أ" أسأسملسلأ"أ

ي صدأحهأ أسأسملالسلأسامسال أسدالدرأيفأع الدأسووك الي أأوأكمالسأ
عدلأس وضىأ"أأامستأهذسأسو سل ن،أأ

أ"سودجل"أأ

ي صدأحهأسودفسترأوسمل فالستأوسو السئاأسإلأوموروليالأاأسوالاأتالوف أ
ح سأسملدجلأويدونأفي سأسوييسلستأسملوع اأحسوشركست،أ
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" جلأسوشركا"أأ

ي صدأحهأسودفسترأوسمل فالستأأوسو السئاأسإلأوموروليالأاأسوالاأتالوف أ
ح الالالسأسوشالالالركاأيفأن رهال السأسملدالالالجلأوتالالالدونأفي الالالسأكالالاللأسوييسلالالالستأ
سملط حاأوف سأألامستأهذسأسو سل ن،أ
ي صالالدأحالالهأأيأشالالعيأطييعالال أيالالوفأتعيي الالهأوف الالسبأأألامالالستأهالالذسأ

"سودمرتا"أأ

سو سل نأو يستأحكعمسلأسودمرتس يا،أ
ي صدأحالهأأيأجال تأنال أسألجال ستأسملودالسوياأنال أ أسأسملالسلأسامسال أ

"أسودال فأ"أ

و شركا،أ
"سوشعي"أأ

يشملأسوشعيأسوطييع أوساعويس ي،أ

"أسوشركاأ"أ

ي صالدأح السأأيأشالركاأ الج جأس جالاأأامالستأهالذأسأسو السل نأأوأ
س جاأقسل نأسوشركستأود اأ،2215أأ
ي صدأحهأسوصكأوف سبأو وعريفأسو س رأيفأقسل نأصم كأسووم يلأ

"صك"أأ

ود اأ.2225أ
"عض أسس

أ"أأ

ي صدأحهأأيأشعيأيشغلأنرك أعض أجم

أسإلرس ةأأيّسبأكسنأ

سا فأسوذيأيط قأع يه،أأ
"ع دأسووك ي أ"أأ

ي صدأحهأع دأتك ي أسوشركا،أ

"قسل نأسود ق"أ

ي صدأحهأقسل نأ قأسخلرط تأوألو سقأسملسوياأود اأ،2221أ

"أائحاأسووك ي "أأ

ي صالدأح الالسأائحالاأتك الالي أسوشالالركاأكمالسأو الالعجأيفأسألأصالاللأأوأ
كمسأتعدلأس وضىأقرس أخسصأسسأيفأمبوكأسو ئحاأسملد جالاأيفأ
سو سئمالالاأ قالالفأ(أ)أن ال أسجلالالدولأسألولأن ال أهالالذسأسو الالسل نأإىلأسملالالد أ
سوذيأت طيقأفيهأسو ئحاأسملد جاأع ىأسوشركا،أ

"أسس

أ"أأ

"أسدمماأ"أأ

ي صدأحهأجم

أإرس ةأسوشركا،أ

ي صدأح سأسدمماأسوعسناأسملعوصالاأأح ظالرأأسو ضالسيسأسو سشال اأعالأ أ
تطييقأأامستأهذسأسو سل ن،أأ

أ"أسملديرأسوعست"أأ

أأ

ي صدأحهأسملد لأسوو فيذيأسألولأو شركا،أ
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ي صدأحهأسوشالعيأأسوالذيأأميالس سأ ال طستأأسوودالجيلأورياهالسأنال أ

"أسملدجلأ"أأ

سود طستأسملع والاأوالهأس جالاأأامالستأهالذسأسو السل نأأوأنال أي ال أ
ع ه،
"سملعالالسياأوسو ال ظفأسدس الاليياأ"ي صالالدأح الالسأسملعالالسياأسودوويالالاأإلعالالدسرأسوو الالس يرأسملسويالالاأأوأنعالالسياأ
سدس ياأوسملرسجعاأو مؤ دستأسملسوياأسإل
"أسملف

أ"أأ

"أسملؤ

أ"أ

ي صالالدأح الهأأأيأشالالعيأاأإش ال س أإف

نيا.أ

الالهأوف السبأألامالالستأقالالسل نأ

سإلف سأود اأ،2212أ
ي صالالالدأحال الهأأسوشالالالعيأسوالالالذيأيالالالرواأووك الالالي أسوشالالالركاأويوعالالالذأ
ساجرستستأسو اناأوودجي س.أأ
"أوثي اأسودي أ"أ

ي صالالدأح الأسأوثي الالاأسوالالدي أسو سجالالاأتدالالجي أسأوف السبأألامالالستأهالالذسأ
سو سل ن،أ

سو ايرأ

ي صدأحهأوايرأسوعدل.أ

تطبيق
 -1أ()2أأ

يفأاسوالالاأوج ال رأتع الس ضأحالالأأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأوأيأقالالسل نأآخالالرأتد ال رأ
أامستأهذسأسو سل نأإىلأسملد أسوذيأي يلأسووعس ضأحي مس.أ

()1أ

فيمسأعدسأنسأليأع يهأخب فأمبوكأتطيقأأامستأهذسأسو سل نأع ىأ يعأ
سوشركستأسواأ ج جأس جاأأامستأقسل نأسوشركستأود اأ.2215

()3أأ

اأتطيالالالقأأامالالالستأسملالال سرأنالال أ112أإىلأ172أشالالالسن اأنالال أقالالالسل نأسملعالالالسن تأ
سملدليالالالاأودال ال اأ2291أع الالالىأسوشالالالركستأسملدالالالج اأس جالالالاأأامالالالستأقالالالسل نأ
سوشركستأود اأ2215أأوأسواأيوفأتدجي سأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أ

()1أأ

اأتطيقأأامستأسملسرتأأ)1(33أو132أن أقسل نأسإلجرستستأسملدليالاأودال اأ
2293تأع ىأسوشركستأسواأتدسهفأفي سأسحلم ناأسو نياأأوأسو ائيا.أ

()5أأ

تدالالريأع الالىأسملصالالس فأوشالالركستأسووالالكنأأأامالالستأسو ال سلأأسخلسصالالاأح الالسأ
ون ج ستأوقرس ستأسهلي ستأسوع يسأو رقسحاأسوشرعياأو وسنأأوسملصالس فأفالامبسأ
وقالالعأتعالالس ضأحالالأأأيأنال أت الالكأسو ال سلأأوهالالذسأسو الالسل نأتدال رأأامالالستأت الالكأ
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سو ال سلأأون ج الالستأوقالالرس ستأهي الستأسورقسحالالاأسوشالالرعياأو مالالد أسوالذيأي يالاللأ
مبوكأسووعس ض.أأ

الباب الثاني
أنواع الشركات وتأسيسها
الفصل األول
أنواع الشركات
األشخاص الذين يؤسسون الشركة
 -5أ()2أأ نعأنرسعسةأأامستأسوي دأ()1أجي اأأليأشعصأأأوأأكثرأتك ي أشالركاأ
مبستأشعصياأسعويس ياأمل سوواألشسطأنشروعأحعالدأس الوأيفستأشالروطأسوودالجيلأ
سمل ص صأع ي سأيفأهذسأسو سل ن.أ
()1أأ اأجي ال اأأليأن ال أسألشالالعسصأأسآلت ال أمبكالالرهفأتك الالي أشالالركاأأوأسالضالالمستأ
إوي س:أ
(أ)أأ ن أي لأعمرهأع أمثسل أعشرةأ اأإاأحعدأن سف اأوويهأكوسحاب،أأ
( )أأسملعولأسوع ل،أأ
(ا)أأ سملف

،

(ر)أأأ ن أأري أجبرمياأريدلأسألن سلأأوأمت ياللأأسإل هالس أأوأأيأجرميالاأمتال أ
سألنسلا.

الشركة حمدودة املسئولية والشركة غري حمدودة املسئولية
 -2أجي اأأنأتم نأسوشالركاأدالدورةأندال وياأأوأريالاأدالدورةأأندال وياأأع الىأسو جالهأ
سآلت :أ
(أ)أتم نأند وياأأعضستأسوشركاأددورةأكمسأيكت :
(أواب)أأ إمبسأكسلالالالجأسوشالالالركاأدالالالدورةأسملدالال وياأحسأل الال فأتمالال نأندال ال وياأ
أعضستأسوشالركاأأ دالدورةأحالسملي غأريالاأسملالدف عأنال أقيمالاأسأل ال فأسوالاأ
تم سأكلأوسادأن ف،أأ
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(ثسليسب)أأ إمبسأكسلالالجأسوشالالركاأدالالدورةأسملدالال وياأحسوضالالمسنأتمالال نأندالال وياأ
أعضالالستأسوشالالركاأدالالدورةأحالالسملي غأسوالالذيأيوع الالدأكالاللأوساالالدأنال فأحالالكنأأ
يدسهفأحهأيفأأص لأسوشركاأيفأاسلأتصفيو س،أأ
( )أاأيم نأه سكأادأملد وياأأعضستأسوشركاأرياأددورةأسملد ويا،أ
(ا)أتدجلأكلأن أسوشركاأسددورةأسملد وياأحسأل ال فأوسوشالركاأريالاأدالدورةأ
سملد وياأحرأسأنسلأن دفأإىلأأ فأنودسوياأسو يما.أ

الشركات حمدودة املسئولية بالضمان
)2( -7أأ تؤ

أسوشركستأددورةأسملد وياأحسوضمسنأحغرضأتشجيعأوترقياأسوع تأ

أوأسوف نأأوأسو يستأحسألعمسلأسخلايا.أ
أ()1أأ

ت ظفأسوشركستأددورةأسملد وياأحسوضمسنأأ حسا سأيفأت يالقأأريرس ال سأ
وتظرأع ي سأت ايعأأيأاصاأن أأ حسا سأألعضسئ س.أ

أ()3أأ

يفأاسواأقيستأسوشركاأدالدورةأسملأدال وياأحسوضالمسنأحو ايالعأأ حسا السأيمال نأ
ند ابأحسووضسن أوسإللفرسرأكلأأعضسئ سأوأعضستأسس

أسوذي أيم لال نأأ

ع ىأع فأحو كأسو سقعاأوجياأع ي فأسو فستأحملأري نأسوشالركاأوسوو سنست السأ
سو سشال ال اأخال ال لأنال ال سووو فأوو الالالكأسألعمالالالسل،أوإاأتمال ال نأسوشالالالركاأوكالالاللأ
أعضسئ سأوأعضستأسس

أنالرتميأأأخمسوفالاأأهلالذهأسملالسرةأويم لال نأأعر الاأ

و ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أأ
()1أأ جيالالاأأاأت الاللأسملد ال وياأسوم يالالاأألعضالالستأسوشالالركاأسدالالدورةأحسوضالالمسنأيفأ
سملدالالسهماأيفأأص ال لأسوشالالركاأأيفأاسوالالاأتصالالفيو س،أع ال أسملي الالغأسوالالذيأتالالدرهأ
سو اير.أأ
أ()5أأ

نالالعأنرسعالالسةأساووالال ستأحكامالالستأسوي الالدأ()1أجيالال اأأنأتالال يأوالال سئوأسوشالالركاأ
سددورةأسملد وياأحسوضمسنأع ىأاقأسألعضستأيفأسا و سواأوس الوث سئ فأنال أ
أيأند وياألسجتاأع أمبوك.أأ
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الشركة اخلاصة أو العامة
)2( -9أأ جيال اأأنأتمال نأسوشالالركاأنال أأيأنال أسأللال سعأسملالالذك ةأيفأسملالالسرةأ(2أ)أإنالالسأ
شركاأخسصاأأوأعسنا.أ
أ()1أأ سوشالالركاأسخلسصالالاأه ال أسوالالاأتظالالرأع ي الالسأرع ال ةأسجلم ال أو كوو الأس أيفأ
أ ال م س،أوجي ال اأهلالالسأ م الفأأو سئح الالسأأنأتالالدرأعالالدرأأعضالالسئ سأخبمد الأأ،أ
كمسأجي اأهلسأأنأت يدأل لأأ م س.أأ
أ()3أ تم نأأيأشركاأأخر أشركاأعسناأوتظرأع ي سأت ييدأل لأأ م س.أ

حتويل الشركة اخلاصة إىل شركة عامة
 -2أأ()2أ جي اأو شركاأسخلسصا،أنالعأنرسعالسةأأيألاليأنضالم أيفأع الدأأتك يدال سأأوأ
ائحالالالاأسووك الالالي ،أوس الالالويفستأنوط يالالالستأسودال ال قأأنأتوحال ال لأس وضالالالىأقالالالرس أ
خسص،أإىلأشركاأعسنا،أوجياأع ي سأأنأت رعأود أسملدجلألدعاأن أهذسأ
سو رس ،أنعأت ريرأع أسأل فأسملطرواالاأو كووالس أسوعالستأوعالدرهسأوقيمو السأ
ونالالسأسكووالالاأن الالسأونالالسأملأيمووالالاأوأمسالالستأسألعضالالستأسوالالذي أخصصالالجأهلالالفأ
سأل فأسملوي ياأوسألن سلأسملدف عالاأقياللأاصالييأأيأنال أأ ال م سأوجيالاأأنأ
يوفأمبوكأقيلأسويدتأيفأن سوواأأعمسهلسأكشركاأعسنا.أ
()1أ

يرفقأنعأسو رس أسخلسصأحسووح يلأإىلأشركاأعسناأأيأتعدي تأ رو ياأيفأ
ع الالدأسووك الالي أأوأائحالالاأسووك الالي أوأيأنط حالالستأا الالومرس هسأكشالالركاأ
عسنا.أ

()3أ

نوالالالىأأورعالالالجأسوشالالالركاأسملدالالالو دستأسملط حالالالاأيفأسوي الالالدي أ()2أو()1أيصالالالد أ
سملدجلأش سرةأحوح ي سأن أشركاأخسصاأإىلأشركاأعسنا.أ

()1أ

أاأتطيقأأامستأهذهأسملسرةأع ىأسوشركستأسددورةأسملد وياأحسوضمسن.أ
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الفصل الثاني
الشركة القابضة والشركة التابعة
حتديد معايري القبض والتبعية
)2( -20أأ تم نأسوشالركاأقسحضالاأ(وتدالمىأفيمالسأحعالدأحسوشالركاأأسو سحضالاأ)أوشالركاأ
أخر أ(وتدمىأفيمسأحعدأحسوشركاأسووسحعا)أإمبسأكسلج:الأ
(أ)أتوحمفأيفأتشميلأجم

أسوشركاأسووسحعا،أأوأأ

( )أتوحمفأيفأأكثرأن ألصفأسو ةأسووص يوياأو شركاأسووسحعا،أأوأ
(ا)أمت كأأكثرأن ألصف،أنسأأصد أن أأ فأسوشركاأسووسحعا،أأوأ
(ر)أسوشركاأسووسحعاأتسحعا،أوشركاأتسحعاأوشركاأقسحضا،أ
()1أأ تظرأع ىأسوشركاأسووسحعاأأنأمتو الكأأ ال مسبأأيفأسوشالركاأسو سحضالاأ،أوي العأ
حسط بأأيأاصييأأوأل لأأ فأحسملعسوفاأوذوك.أأ
أ()3أأ نعأنرسعسةأأامستأسوي دأ()2أيعوربأأنأشركاأقسحضاأتالوحمفأيفأتشالميلأ
سس ال أإمبسأكالالسنأيفأن الالدو هسأأنأمتالالس سأص ال اياأ(أاأتو قالالفأرس الالو سأ
ع الالىأ

الالسأأوأن سف الالاأأيأشالالعيأآخ الرأ)أيفأتعالاليأأأوأع ال لأكالاللأأوأأري ييالالاأ

سس

أوألريرسضأهذسأسوي دأيعوربأأنأو شركاأسو سحضاأصال اياأأيفأسو يالستأ

حو كأسووعيي ستأإمبس:أ
(أ)أأ ملأيم ال أتعالاليأأشالالعيأعض ال سبأأيفأسس ال أرم السبأأرونأأنأمتالالس سأ
ت كأسوشركاأسو سحضاأص ايو سأوصسحله.أأ
( )أأ كالالسنأتعالاليأأشالالعيأعض ال سبأأيفأسس ال أيويالالعأحسوضالالرو ةأن ال أك لالالهأ
عض سبأيفأجم

أت كأسوشركاأسو سحضاأأوأند ابأفي س.أ

أ()1أأ اأتعوربأسوشركاأسو سحضاأل عسبأن أأل سعأسوشركستأسوالاأميمال أتدالجي سأ
وف سأألامستأهذسأسو سل ن.أأ

جتميع أصول الشركات ذوات الصلة
)2( -22أأ ألريرسضأسووصفياأاأأتم ن:أ
(أ) شركاأقسحضاأوشركاأأخر ،أأوأ
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( )أشركاأتسحعاأوشركاأأخر ،أأوأ
(أا) أشركاأتسحعاأوشركاأقسحضاأوشركاأأخر .
أ()1أتعوالالالربأسوشالالالركاأسملالالالذك ةأأواأوسوشالالالركاأسألخالالالر أألريالالالرسضأهالالالذهأسملالالالسرةأ
شركستأمبوستأص ا.أأ
أ()3أجي اأو محمماأح ستأع ىأط اأسملصف أأوأرسئ أأوأندالسهفأأنأتالكنرأسالسأي ال أ
إمبسأ أتأمبوكأعسرابأون صفسب.أأ
(أ)أأ أنأتالالالدفعأشالالالركاأمبستأصال ال اأأوأكسلالالالجأمبستأصال ال اأحسوشالالالركاأتالالالجأ
سووصالالالفياأو مصالالالف أكالالاللأنطسويالالالاأيفأسووصالالالفياأأوأجالال تأن الالالسأأوأكالالاللأ
سملطسويستأأوأحعض س.أ
( )أ إمبسأكسلجأشركوسنأأوأأكثرأمبوستأص اأتجأسووصفياأتوفأتصالفيو فأ
نعالالسأوكالالكل فأشالالركاأوساالالدةأومبوالالكأحسو الالد أسوالالذيأتالالكنرأحالالهأسدممالالاأ
وحسألو سعأوسوشروطأسواأت ر هس.أأ
أ()1أجي اأو محمماأأنأتصد أأيأأنرأآخرأأوأأنأتعط أنال أسووع يمالستأنالسأيدال لأ
ن أت فيذأسألنرأسوصسر أس جاأسوي دأ()3أ(أ)أاديمسأترسهأن س يس.أأ
أ()5أوو ريالالالرأنالالالسأإمبسأكالالالسنأنال ال أسوعالالالدلأوسأللصالالالسفأإصالالالدس أأنالالالرأس جالالالاأسوي ال الدأأ
()3أ(أ)أع ىأسدمماأأنأتكخذأيفأساعويس أسملدسئلأسآلتيا:أ
(أ)أسو د أسوذيأأ مجأحهأسوشركاأمبستأسوص اأيفأإرس ةأسوشركا.أأ
( )أ

كأسوشركاأمبستأسوص اأحن أرسئينأسوشركاأتجأسووصفيا،أأ

(ا)أسو د سوذيأميم أأنأت داأحهأسوظالروفأسوالاأأرتأأإىلأسووصالفياأألفعالأسلأ
سوشركاأمبستأسوص ا.أأ
أ()2أ وو ريالالالالالرأنالالالالالسأإمبسأكالالالالالسنأنالالالال أسوعالالالالالدلأوسإللصالالالالالسفأإصالالالالالدس أأنالالالالالرأس جالالال الاأأ
سوي دأ3أ( )أع ىأسدمماأأنأتكخذأيفأساعويس أنسأي :أأ
(أ)أأ سو د أسوذيأأ مجأحهأأيأن أسوشركستأيفأإرس ةأأيأن أسوشركستأ
سألخر ،أأ
( )أأ

كأأيأن أسوشركستأحن أرسئينأأيأن أسوشركستأسألخر ،أأ
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(ا)أأ سو د أسوذيأميم أأنأت داأحالهأسوظالروفأسوالاأأرتأأإىلأسووصالفياأأإىلأ
أفعسلأأيأن أسوشركستأسألخر .أأ
(ر)أأ سو د أسوذيأاأحهأ فأأعمسلأسوشركست،أ
(هال)أأ أيأندسئلأأخر أاديمسأترسهأسدمماأن س يسب.أأ
()7أأاأيشالالملأسعومالالسرأرسئالالينأسوشالالركاأتالالجأسووصالالفياأع الالىأأنأشالالركاأأخالالر أ
شالالركاأمبستأص ال اأأوأكسلالالجأمبستأص ال اأأ س السبأأإلصالالدس أأنالالرأتالالجأسملالال سرأ
272 -270أن أهذسأسو سل ن.أأ

الفصل الثالث
املؤسس والعقود السابقة للتسجيل
مؤسس الشركة
)2( -21أأ(أ)أ يم نأسملؤ

أيفأع قاأس و مسلياأنعأسوشركاأوي و تأحسحلدأسألقصىأ

ن أاد أسو يا.أ
أ( )أأ جياأع ىأسملؤ ال أتعال يضأسوشالركاأعال أأيأخدالس ةأتوميالدهسأحدالياأ
عج هأع أسإليفستأحسوو سنستهأسمل ص صأع ي سأيفأسوف رةأ(أ).أ
()1أأ جياأع ىأكلأنؤ

أتصلأع ىأأيأأن سلأأوأنع نستأيفأظروفأيمال نأ

ن ال أوسجيالالهأكمدالالوكن أسحلص ال لأع ي الأسأحس الالفأسوشالالركا،أأنأي الالدتأادالالسحسبأ
و شركاأع أت كأسألن سلأوع أأيأ حالوأيمال نأقالدأا الهأنال أس الوعدستأت الكأأ
سألن سلأأوأسملع نست.أ
أ()3أأ جي اأو شركاأنعأنرسعسةأأامستأقسل نأسملعسن تأسملدلياأود اأ2291فدالخأ
أيأنعسن الالاأحي الالسأوحالالأأنؤ د ال سأإمبسأملأيفصالالوأسملؤ ال أع ال أ يالالعأسو قالالسئعأ
سملسرياأسملعروفاأوديهأقيلأرخ لأسوشركاأيفأت كأسملعسن ا.أ
()1أأأجياأأنأيم نأسإلفصسحأإلاد أسجل ستأسآلتيا:أ
أ(أ)أو مج

أإمبسأكسنأ يعأنديريأسوشركاأندو أأع أسملؤ

،أأ

أ( )أجلميعأأعضستأسوشركاأع أطريقأتضمأأسو قسئعأيفألشرةأسإلصدس ،أأ
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أ(ا)أاجومالالسعأعالالستأو شالالركاأشالالريطاأأاأيص ال تأسملؤ ال أأوأأيأعض ال أوديالالهأ
نص حا.
()5أأاأتدالالريأفالالورةأسوو الالسرتأأع الالىأأيأرعالال أترفع الالسأسوشالالركاأاقوضالالستأاأ ق الالسأ
س جاأأامستأهذهأسملسرةأع ىأألهأجي اأو محمما،أوحسوشروطأسواأترسهالسأ
ن س يا،أأنأتعف أسملؤ ال أنال أسملدال وياأك يالسبأأوأج ئيالسبأإمبسأ أتأأنأظالروفأ

سودع أون أحي سأسل ضستأفورةأسوو سرتأتدودع أمبوك.أ

العقود السابقة على التسجيل
)2( -23أأجي اأو شركاأأنأجتي أحعدأتدالجي سأ،أأيأع الدأسأحالرتأحأسمس السأقياللأتدالجي سأ
وع دئذأتصيوأن ناأكمسأو أكسلجأسوشركاأن ج رةأيفأتس يخأأحرستأسوع دأ
وكسلجأطرفسأفيه.أ
()1أأقيالاللأإجالالساةأسوشالالركاأو ع الالدأيم ال نأسوشالالعيأأوأسألشالالعسصأسوالالذي أتعسقالالدوسأ
حس فأسوشركاأن نأأحسوع دأإاأإمبسأكسنأه السكأستفالسقأصالريوأع الىأخال فأ
مبوك.أ

الفصل الرابع
عقد التأسيس
مطلوبات عقد التأسيس
21الأأأ()2أأ جياأأنأيوضم أع دأسووك ي أسوييسلستأسآلتيا:أ
أ(أ)أني غأ أسأسملسلأسامس أسوذيأتدج جأحهأسوشركاأن دمسبأإىلأأ فأمبستأ
قيماأددرة،أومبوكأحس وث ستأسوشركستأددورةأسملد وياأحسوضمسن،أأ
( )أس الالالفأسوشالالالركاأنضالالالسفأسبأإويالالالهأيفأآخالالالرهأك مالالالاأ"أدالالالدورة"أإمبسأكسلالالالجأ
سوشركاأددورةأسملد ويا،
(أا) سملمالالالسنأسوالالالذيأي جالالالدأفيالالالهأنأ الالالرأسوشالالالركاأسملدالالالجلأ،وحريدهسأسوعالالالسريأ
وسإلومورول .
(ر)أأريرسضأسوشركا،أ
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(هالالأ)أسوال يأع الالىأأنأندال وياأسألعضالالستأدالالدورةأحسأل ال فأأوأسوضالالمسنأأوأريالالاأ
ددورةأسملد وياأ داأسحلسل.أأ
()1أأ اأجي اأأليأن أسمل قعأأع ىأع دأسووك ي أسملدسهماأحكقلأن أ ف.أ
()3أأ جياأأنأي قعأع ىأع الدأسووك الي أكاللأندالسهفأويموالاأن سحاللأسمسالهأعالدرأ
سأل فأسواأيوع دأحكخذهسأويوفأمبوكأأنستأن ثق.أ
()1أأ جياأأنأيم نأع دأسووك ي أنطي عسبأون دمسبأإىلأف رستأحك قستأنود دالأاأ
نووسحعا.أ
()5أأ جياأأنأيوضم أع دأتك ي أسوشركاأددورةأسملد وياأحسوضمسنأسوييسلالستأأ
سإل سفياأسآلتيا:أ
(أ)أأ أنأأص هلسأوإيرسرست سأ و ظفأف اأووح يقأأريرس

س،أ

( )أأ أنأت ايالالعأأيأاصالالاليأنالال أإيرسرست الالالسأحشالالملأأنيسشالالالرأأوأريالالاأنيسشالالالرأ
دظ أع ىأأعضسئ س.أأ
()2أأ جيالالاأع الالىأسوشالالركاأإنأكالالسنأنالال أ الالم أأريرس الال سأنالالسأيدالالودع أن سف الالاأ
سود طستأسملعوصاأمل سوواأنثلأهذسأسوغرضأأنأتصلأع ىأت الكأسمل سف الاأقياللأ
ن سوواأمبوكأسوغرضأويفأاسواأسملعسوفاأتعوربأسوشركاأنرتميالأاأخمسوفالاأهلالذهأ

سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

إجراءات تأسيس الشركة
)2( -25أيوفأتك ي أسوشركاأع ىأسو جهأسألت :أ
(أ) تد فأو مدجلألدعاأن أع دأسووك الي أوائحالاأتك الي أسوشالركاأأ(إنأ
وجدت)أسمل وراأأحغرضأسوودجيل،
( أ) يدجلأسملدجلأع دأوائحاأسووك ي أسملالذك ي أيفأسوف الرةأ(أ)أإاأإمبسأ
أ أأن:
(أواب)أأ ع الالدأسووك الالي أأوأائحالالاأسووك الالي أملأي و نالالسأح ص ال صأهالالذسأ
سو سل ن،أأوأأ
(ثسليسب)أأ سألريرسضأسواأن أأج سأيوفأتك ي أسوشركاأرياأنشروعا،أأ
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()1أأجيالالالاأأنأيالال رعأوالالالد أسملدالالالجلأإقالالالرس أقالالالسل ل أنالال أدالالالستسأسشالالالوغلأيفأتك الالالي أأ
سوشالالركاأأوأنال أشالالعيأمبكالالرأسمسالالهأيفأائحالالاأسووك الالي أحصالالفوهأعضال سبأيفأ
سس

أأوأنديرسبأأوأ مرتاسبأو شركاأحس ويفستأ

يعأأوأأيأن أسمل وضيستأ

الالسوفاأسوالالذكرأوجيالال اأو مدالالجلأقيالال لأهالالذسأسإلقالالرس أكالالدويلأكالالسفعأع الالىأ
س ويفسئ س.أ
()3أأيصالالد أسملدالالجلأع الالدأتدالالجيلأع الالدأوائحالالاأسووك الالي أشال سرةأحو قيعالالهأنؤ خالالاأ
وخمو ناأخبسمتهأحكنأسوشركاأقدأاأتدجي سأويفأاسوالاأسوشالركاأسدالدورةأ
سملد وياأأنأند وياأأعضسئ سأددورة.أ
()1أي شالالالالرأسملدالالالالجلأإع لالال السبأيفأسجلريالالالالدةأسورمسيالالالالاأحاصالالالالدس أشالال ال سرةأسوودالالالالجيلأ
ودو يست س.أ

حجية شهادة التسجيل
)2( -22أأتعوالالربأش ال سرةأسوودالالجيلأسوالالاأتمالاللأت قيالالعأسملدالالجلأوخسمتالالهأحي الالاأقسطع الاأأع الالىأ
س ويفستأسوشركاأ يعأشروطأسوودجيلأسمل ص صأع ي سأيفأهذسأسو سل ن.أ
( )1تم ال نأو شالالركاأشعصالالياأسعويس يالالاأسحوالالدستًأن ال أسووالالس يخأسملالالذك أيفأش ال سرةأ
سوودجيلأوتعرفأحسا الفأسملاليأأيفأسوشال سرةأويمال نأهلالسأأه يالاأنيسشالرةأ يالعأ
أعمسلأسوشركاأوص اياأمت كأسألنال سلأوهلالسأصالفاأتعسقييالاأندالودمياأوخالسأاأ
عست.

تعديل أغراض الشركة
)2( -27أأنالالعأنرسعالالسةأأامالالستأهالالذسأسو الالسل ن،أجي ال اأو شالالركاأأنأتعالالدلأح الالرس أخالالسصأ
لص صأع دأسووك ي أسملوع اأحكريرس

س.أ

أ()1أأيم نأسووعديلألسفذسبأإمبسأملأيعورضأع يهأندسهم نأميو م نأ%25أن أ أسأ
سملسلأسملدف عأيفأخ لأفورةأاأتوجسواأث ثاأأ سحيعأن أتس يخأسووعديل.أ
أ()3أأي دتأساعورسضأإىلأسدمماأسواأتالقأهلالأسأسمل سف الاأأع الىأسووعالديلأأوأ فضالهأ
ك يسأأوأج ئيسأع ىأألهأجياأع ىأسدمماأأنأتع أسودسئ أأأوأأياأف اأن فأ
تريأأنأسووعديلأمي أنصسحل ف.أأ
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أ()1أجياأأنأي شرأسإلع نأسوال س رأأيفأسوي الدأ()3أيفأسجلريالدةأسورمسيالاأأويفأصالفحاأ
سقوصسرياأيفأصحيفاأي نياأملدةأث ثاأأيستأنووسوياأنعأإخطس أسملدجلأحذوك.أ

الفصل اخلامس
الئحة التأسيس
تسجيل الئحة التأسيس
)2( -29أأجي اأأنأتدجلأنعأع دأسووك ي أائحاأسووك ي .أ
()1أأ جي ال اأأنأتوضالالم أائحالالاأسوأوك الالي أادالالاأل ع الالسأ يالالعأأوأحعالالضأنالالسأو رأيفأ
سو سئماأ(أ)أأوأسو سئماأ( ).أ

تطبيق القائمة (أ) أو (ب)
 -22أإمبسأ ج جأائحاأسووك ي ،أويفألطسقأسملد أسوذيأاأتدويعدأفيهأهذهأسو ئحالاأأوأ
تعدلأسألامستأسملد جاأيفأسو سئمالاأ(أ)أأوأ( )،أفالانأأيالأسبأنال أهالأستأأسو السئموأأ -أ
داأسحلسلأ -أوإىلأسملد أسوذيأت طيقأفيهأتم نأه أائحاأسووك ي ،أومبوكأ
حذستأسوميفياأوإىلأمبستأسملد ،أكمسأو أأل سأنضم اأحطري اأصحيحاأيفأائحالاأ
سووك ي أسملدج ا.أ

شكل الئحة التأسيس والتوقيع عليها
 -10أجياأأنأتم نأائحاأسووك ي أع ىأسو جهأسألت :أ
(أ)أأ نطي عاأون دماأإىلأف رستأحك قستأنود د اأنووسحعا،أ
( )أن قعالسبأع ي الالسأنال أكالاللأشالالعيأوقالالعأع الالىأع الالدأسووك الالي أون ثالالقأيشال دأ
حصحاأسوو قيع.أ

تعديل الئحة التأسيس
)2( -12أنالالعأنرسعالالسةأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأوسوشالالروطأسملد جالالاأيفأع الالدأسووك الالي أ
جيال اأو شالالركاأح الالرس أخالالسصأأنأتعالالدلأائحالاأسووك الالي أأوأتضالاليفأإوي الالسأ
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لص صسبأأخر ،أوأيأتعديلأأوأإ سفاأتوفأع ىأهذسأسو جهأتعوربأصالحيحاأ
كمسأو أكسلجأقدأأر ججأأص بأيفأائحاأسووك ي .
()1أأجيالالاأأنأت ال رعأسوشالالركاألدالالعاأن ال أقالالرس أسووعالالديلأو الدأ أسملدالالجلأويعو الربأأ
سووعديلألسفذسبأن أتس يخأإيدسعه.أ

الفصل السادس
أحكام عامة
األثر املرتتب على تسجيل عقد التأسيس والئحة التأسيس
)2( -11أأ نعأنرسعسةأأامستأهذسأسو سل نأيورتاأع ىأتدالجيلأع الدأوائحالاأسووك الي أ،أ
أنأت و تأسوشالركاأوأأيأ عضال أنال أسألعضالستأوو ثوالهأأوأنال أي ال أعال فأقسل لالأبسأ
جبميعألص صأأامستأع دأوائحاأسووك ي .أ
()1أأ تم نأ ي عأسألنال سلأسوالاأي وال تأأيأعضال أحالدفع سأو شالركاأس وضأالىأع الدأ
وائحاأسووك ي أري سبأندوح سبأع يهأرفعه.أ
()3أ إمبسأ أ أوايالرأسوعالدلأألالالهأوالي أنال أسملصال حاأسوعسنالاأأنأتدالالومرأأيالاأشالالركاأيفأ
رس اأسوعملأيفأسود رسنأجي اأوهأحعدأسحلص لأع ىأن سف اأجم

أسو ا ستأ

أنأيصد أت جي سبأنمو حسبأحكنأي غ أسملدجلأتدجيلأت كأسوشركا.أ
أ()1أأ يصد أسملدجلأف أتد مهأمبوكأسوو جيهأأنرسبأحسإلوغستأيعوالربأنال أايالفأنفع والهأ
وأثرهأسثسحاأأنرأحسووصفياأصسر أن أسدمماأوف سبأألامستأهذسأسو سل ن.أ

مزاولة الشركة ألعماهلا دون أن يكون فيها
احلد األدنى القانوني من األعضاء
-13أ إمبسأل يأيفأأيأوقجأعدرأأعضستأسوشركاأع أسث أ،أواسووجأأعمسهلسأندةأت يالدأ
ع ىأ واأأش رأنالعأوجال رأهالذسأسوال يأي وال تأأسوعضال أسوالذيأظاللأأيفأسوشالركاأحالكنأ
يدفعأ

اليعأري نأسوشركاأسواأتعسقدتأع ي سأخ لأهذهأسملدة،أوجي اأن س ستهأ

حشكل س.أأ
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مقر الشركة املسجل
)2( -11أأجياأأنأيم نأوملأشركاأن رأنع ال تأأيفأ

يالاأأسودال رسنأتر اللأإوي السأ

فيهأ يعأسملمستيستأوسإلع لست.أ
()1أ جياأأنأي رعأود أسملدجلأإع نأس رأسوشالركاأنالعأأط الاأسوودالجيلأوحماللأ
تغياأتصلأفيهأخ لأ يعاأأيستأن أتس يخأادوثه.أ
()3أ إمبسأاسووالالالجأسوشالالالركاأأعمسهلالالالسأرونأنرسعالالالسةأأامالالالستأهالالالذهأسملالالالسرةأ،أتمالالال نأ
نرتمياأخمسوفاأهلذهأسملالسرةأوتمال نأعر الاأو جال ستستأأوف السبأأألامالستأسملالسرةأ
.157أ

الفصل السابع
اسم الشركة وتغيريه
اسم الشركة
)2( -15أأاأجي اأتدجيلأسوشركاأحذستأسا فأسوذيأمسيجأحهأأياأشركاأأوأشرسكاأ
أوأس فأعملأندجلأيفأ

ياأسود رسن.أ

()1أأاأجيالال اأتدالالجيلأأيأشالالركاأحالالكيأس الالفأيمالال نأيفأ أأيأسملدالالجلأنضالال بأأوأ
خمسوفسبأألامستأأيأقسل ن.أأ
()3أأاأجي اأتدجيلأشالركاأحس الفأيشالوملأأع الىأك مالستأتعالربأصالرسااأأوأ الم سبأ
يالالاأسودال رسنأأوأعال أن سف و الالسأأوأ عسيو الالسأأوأ

عال أتصالالريوأنال أام نالالاأ

حس الالفأيشالالوملأع الالىأأوفالالسظأيالالر أسملدالالجلأأل الالسأت ال ا أح ج ال رأص ال اأحسودووالالاأأوأ
أج ت س،أإاأإمبسأوسفقأجم

أسو ا ستأسو ال ن أأأوأسوال ائ أأ دالاأسحلالسلأأع الىأ

س وعمسلأت كأسألوفسظأكج تأن أس فأسوشركا.أ
()1أأاأجي اأتدجيلأسوشركاأحس فأيشالوملأأع الىأوفال أريرفالاأجتس يالا،أوأأيأأس الفأ
ن أأمسستأستسرأأصحس أسوعملأ
()5أأاأجي ال اأتر الالاأسا الفأ،أوإمبسأكالالسنأسا الالفأحسو غالالاأسا ي يالالاأأوأسوعرحي الاأأأوأرياهالالسأ
فيجاأل هأن أهذهأسو غاأإىلأسو غاأسألخر أنعأسااوفسظأحذستأسو طق.أ
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تغيري اسم الشركة
أ)2( -12أجيال اأو شالالركاأتغالياأسمس الالسأح الالرس أخالسصأخس الالعأمل سف الاأسملدالالجلأ،أع الالىأأنأ
ت الال تأسوشالالركاأح شالالرأإعالال نأسمس الالسأسملدالالجلأوسا الالفأسجلديالالدأيفأسجلريالالدةأ
سورمسيالالاأويفأنمالالسنأحالالالس اأيفأصالالفحاأسقوصالالسرياأأيفأصالالالحيفاأي نيالالاأوس الالالعاأ
سالوشس أملدةأث ثاأأيستأنووسويا.أ
أ()1أأ اأجي اأو شركاأتغياأسمس سأخ لأسألش رأسودواأسواأتديقأحدتأأيأتصفيا.أأ
أ()3أأ جيال اأو مدالالجلأس سف الالاأسوشالالركاأتغالالياأسمس الالسأإمبسأكسلالالجأحدالالياأسود ال أأوأ
رياهأقدأ ج جأحس فأيعوربأسوودجيلأحهأإخ ابأحكامستأسملسرةأ.15أ
أ()1أأ إمبسأريالالاتأسوشالالركاأسمس الالسأجيالالاأع الالىأسملدالالجلأأنأيالالد اأسا الالفأسجلديالالدأيفأ
سودالالجلأحالالدابأن ال أسا الالفأسودالالسحقأوأنأيصالالد أش ال سرةأحودالالجيلأس الالفأسوشالالركاأ
نعداب،أويعوربأتغياأسا فأقدأاأحصدو أهذهأسوش سرة.أ
أ()5أأ اأيالالالؤثرأسا الالالفأسجلديالالالدأع الالالىأا الال قأسوشالالالركاأأوأسوو سنست الالالسأواأيعيالالالاأأيالالالاأ
إجرستستأقسل لياأساذتأن أسوشالركاأأوأ الدهسأوكاللأسإلجالرستستأسو سل ليالاأ
سوالاأكالالسنأميمال أسا الالومرس أأوأسويالالدتأفي السأ الالدأسوشالركاأحسمس الالسأسودالالسحقأ
جي اأسا ومرس أأوأسويدتأفي سأحس فأسوشركاأسجلديد.أ

نشر الشركة المسها
 -17أ()2أجياأع ىأأيأشركاألشرأسمس سأومبوكأع ىأسو جهأسآلت :أأ
(أأ)أ أنأااأأوأت صقأيفأنمسنأظسهرأخس اأن رهسأسملدجلأأوأأيأنمسنأ
ت سولأفيهأأعمسهلسأافواأتملأ قفأسوودجيلأوسمس السأسملدالجلأ الروفأ
تدال لأقرستت الالسأحالالسو غوأأسوعرحيالالاأوسإل

ي يالالا،أوأنأتالالسف أع الالىأح سئالالهأ

خمط طسبأأوأن ص سب،أأ
( )أ أنأت حجأسمس سأع ىأخساأسوشركاأ روفأن روتة،أ
(اأ)أ أنأ تضعأ قالفأتدالجي سأوسمس السأ الروفأن الروتةأع الىأ يالعأف ستاهالسأ
سملطي عالالالاأوأو سقأنمستيست الالالسأوإخطس ست الالالسأوإع لست الالالسأوف ستاهالالالسأنالالالعأ
إظ س أقيماأ أسأنسهلسأسملدف ع.أأ
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أ()1أ إمبسأخسوفجأسوشالركاأأيالسبأنال أأامالستأسوي الدأ()2أتعالدأأنرتميالاأخمسوفالاأهلالأذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
أ()3أ إمبسأس وعملأأادأن ظف أسوشركاأأوأأيأشعيأليسحاأع سأأوأأمبنأحس وعمسلأ
خساأسوشركاأحدونأأنأيم نأسمس سأن ح تالسبأأع يالهأكمالسأو رأيفأسوي الدأ()2أ
أوأأصد أأوأأمبنأحاصدس أفست ةأأوأو قاأن أأو سقأسملمستيستأأوأإع نأأوأأياأ
لشالالالرةأ مسيالالالاأأخالالالر أيعالالالدأنرتميال السبأخمسوفالالالاأهلال الذهأسملالالالسرةأويمال ال نأعر الالالاأ
و ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أأ

الفصل الثامن
أهلية الشركة وتصرفات اجمللس
أهلية الشركة
 -19أاأجي اأسوطع أيفأصحاأتصرفستأسوشركاأع الىأأ السسأأعالدتأأه يو السأأحدالياأأيأ
قيدأيفأع دأسووك ي أأوأائحاأسووك ي .أأ

صحة تصرفات الشركة
 -12أ()2أأ تعوربأص ايستأسس ال أيفأإوال ستأأسوشالركاأأوأتفال يضأأيأشالعيأو وعسناللأ
ليسحاأع سأرياأخس عاأأليأقي رأس جاأع دأسووك الي أأوأائحالاأسووك الي أ
ومبوكأحسو دياأو شعيأسوذيأيوعسنلأنعأسوشركاأ د أليا.أأ
()1أأيفالالورضأاد ال أسو يالالاأيفأسوشالالعيأسوالالذيأيوعسنالاللأنالالعأسوشالالركاأنالالسأملأيثيالالجأ
عمال أمبوالكأوهال أريالاأن ال تأحسأوو صال أعال أوجال رأأيأقيال رأع الىأصال ايستأ
سس ال أو وصالالرفأليسحالالاأع ال أسوشالالركاأأوأتف ال يضأأيأشالالعيأو وعسنالاللأليسحالالاأ
ع س.أ

عدم افرتاض العلم
 -30حس وث ستأنسأليأع يهأيفأسملسرةأ201أسملوع اأحودالجيلأسورهال نأاأأيعوالربأأيأشالعيأأ
عسملالسبأأحالكيأحيسلالستأأوأندالو دستأع الىأأ السسأأأنأت الكأسوييسلالسأتأأوأسملدالأو دستأقالالدأاأ
إيدسع سأس فأسوشركاأسمواأسملدجل.أأ
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صالحيات املساهمني
 -32أع الالىأسوالالرريفأرالالسألالاليأع يالالهأيفأسمل ال سرأ،19أ12أوأ،30أجي ال اأأليأندالالسهفأساالالسمبأ
إجرستستأقسل لياأمل عأأيأتصرفأيم نأخالس اأسخوصسصالستأوأصال ايستأسس ال أ
حس وث ستأسووصرفستأسملوع اأحسإليفستأحوع دستأقسل لياألشالكتأأعال أتعالسن تأ السح اأ
و شركا.أ

مسئولية أعضاء اجمللس
31أ -اأتعف ال أسمل ال سرأ12،19و30أأعضالالستأسس ال أأوأأيأشالالعيأآخالالرأن ال أند ال ويو فأ
سو سل لياأيفأاسواأجتسواهفأو ص ايستأسملم ااأهلف.أأ

الفصل التاسع
الشركات املؤسسة خارج مجهورية السودان واليت تزاول أعماهلا فيه
تسجيل فرع الشركة ملباشرة النشاط
ياأسود رسنأوتررياأيفأسوعملأرسخ هأأنأ

-33أ جياأع ىأأيأشركاأأ دجأخس اأ

تدجلأهلسأفرعسبأفيهأومبوكأوف سبأو شروطأسآلتيا -:أ
(أ)

أنأاأميالالس سأسوفالالرعأأيألشالالسطأاأيالالدخلأيفأأريالالرسضأسوشالالركاأأسملدالالج اأأ
خس اأ

ياأسود رسن،أ

( )أأ أنأي رعأسوفرعأن سالوهأسود ياأوف السبأأو معالسياأوسوال ظفأسدس اليياأسملوعالس فأ
ع ي سأحسو غاأسوعرحياأأوأسإل

ي يا.أأ

تسجيل فرع الشركة لتنفيذ عقد حمدد
يالاأسودال رسنأوسوالاأتالدخلأيفأع الدأوو فيالذأ

31الأأ يفأاسواأسوشركاأسملدالج اأ خالس اأ

عمالاللأدالالدرأجيالالاأع ي الالسأأنأت شالالًأفرعالسبأنال أأجالاللأمبوالالكأسوغالالرضأأويعوالالربأسوودالالجيلأ
ن ص سبأع ىأمبوكأسوعملأوو قجأسو اتأوو فيذهأوف سبأوشروطأسوع د.أ

مطلوبات تسجيل فرع الشركة
)2( -35أ

ت دتأط يستأسوودجيلأإىلأسملدجلأقيلأسويالدتأيفأن سووالاأأيأعماللأوترفالقأنالعأ
ط اأسوودجيلأسملدو دستأسملعومدةأسآلتيا:أالأ
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(أأ)أ لدالالعاأن ث الالاأن ال أر الالو أسوشالالركاأأوأأنالالرأإلشالالسئ سأأوأع الالدأوائحالالاأ
سووك الالالي أ دالالالاأسحلالالالسل،أأوأريالالالاأمبوالالالكأنالال أسو ثالالالسئقأسوالالالاأأ دالالالجأ
سوشركاأس وضسهسأأوأسواأتيأألظسن سأسو سل ل ،أأ
( )أ قسئماأن ث اأحكمسستأأعضستأسس

أنشالوم اأع الىأسووفسصاليلأسخلسصالاأ

ح ف،أ
(ا)أ س الفأوع ال سنأشالالعيأأوأأكثالالرأنال أسألشالالعسصأسمل الاليمأأيفأأ
سود رسنأسملف

يالالاأ

أأن أسوشركاأيفأأنأي ي سأحسو يسحاأع السأسإلع لالستأ

سو ضسئياأأوأأياأإع لستأأخر ،أ
(ر)أ لدالالعاأنال أسووف ال يضأسو الالسل ل أسوالالذيأيدالالموأأليأشالالعيأن الاليفأرسخالاللأ
ياأسود رسنأن أسوعملأليسحاأع أسوشركا،أ
(هال)أأ إخطس أحوحديالدأع ال سنأسمل الرأأسملدالجلأأسوالذيأييسشالرأسوفالرعأأعمسوالهأفيالهأأ
وحملأتغياأتصلأفيهأخ لأ يعاأأيستأن أتس يخأادوثه،أ
(و)أأ لدعاأن أسوع دأسملط

أت فيذه.أ

أ()1أ ي دتأسوط اأو مدجلأسوذيأيم نأوهأسوو ديرأسملط القأيفأأنأيالكمبنأحسوودالجيلأ
أوأيرفضهأويفأاسواأسمل سف اأع ىأسوودجيلأجياأع يهأسو يستأحسآلت  -:أ
(أ)أ إيالالالدسعأر الالالو أسوشالالالركاأأوأأنالالالرأإلشالالالسئ سأأوأع الالالدأوائحالالالاأسووك الالالي أ
داأسحلسل،أ
( )أ سألنرأح شرأر و أسوشركاأأوأأنرأإلشسئ سأأوأع الدأوائحالاأسووك الي أأ
أوأن عيأوذوكأيفأسجلريدةأسورمسياأع ىألف اأسوشركا.أ

وجوب تسليم تقرير للمسجل عند حصول تغيري يف املستندات
)2( -32أأ إمبسأادثأحسو دياأألياأشركاأن أسوشركستأسواأيدر أع ي سأأامستأهذسأ
سوفصالالاللأتغالالالياأيفأسملدالالالو دستأسملشالالالس أإوي الالالسأيفأسملالالالسرةأ35أ()2أفيجالالالاأع الالالىأ
سوشركاأأنأت رعأود أسملدالجلأخال لأشال ري أنال أتالس يخأمبوالكأسووغالياأت ريالربسأ
يشوملأع ىأتفسصيلأسووغياأوودجي س.أ
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()1أأ إمبسأملأت الالفأسوشالالركاأسوالالاأتدالالر أع ي الالسأأامالالستأهالالذهأسملالالسرةأحو فيالالذأساووال ستأ
سوالال س رأيفأسوي الالدأ()2أتعالالدأأسوشالالركاأنرتميالالأاأخمسوفالالاأهلالالأذهأسملالالسرةأوتمالال نأ
عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
ذكر اسم الشركة ومسئوليتها والدولة اليت أسست فيها
 -37جياأع ىأكلأشركاأتدر أع ي سأأامستأهذسأسوفصلأأنأت تأحسآلت :الأ
(أ)أأ أنأتعرضأسمس س،أوس الفأسودووالاأسوالاأأ دالجأفي السأ،أو قالفأتدالجيلأسوفالرعأأيفأ
نمسنأظسهرأن أأيأدلأت سولأعم س،أيفأ

ياأسود رسن،أأ

( )أ أنأتالالالالذكرأيفأ يالالالالعأف ستاهالالالالسأسملطي عالالالالاأوأو سقأنمستيست الال السأأويفأ يالالالالعأ
سإلع لستأورياأمبوكأن ألشرست سأسورمسيا،أسمس سأوس فأسودوواأسوالاأأأ دالجأ
فيهأ روفأن روتة،أأ
(ا)أ إمبسأكسلجأند وياأأعضستأسوشركاأددورةأجياأسإلع نأع أمبوكأكوسحاأ
روفأن روتةأويفأ يعأف ستاهالسأسملطي عالاأوأو سقأنمستيست السأوإع لست السأ
ورياأمبوكأن ألشرست سأسورمسيا.أ

اإلعالنات
)2( -39أأتعوربأسألوسنرأسو ضسئياأأوأسإلع لستأسملط ال أأإع ل السأو شالركاأسوالاأيدالر أأ
ع ي سأهذسأسوفصل،أقدأأع الجأإع لالسبأأكسفيالسبأإمبسأأ ال جأحع ال سنأأيأشالعيأ
ك السنأسمسالالهأقالالدأ ال فأو مدالالجلأس جالالاأهالالذسأسوفصالاللأأوأإمبسأأ ال جأحطريالالقأ
سوربيدأحسوع سنأسوذيأ فأو مدجل،أع ىأأله:الأ
أ(أأ)أأ إمبسأملأتدال ال فأسوشالالالركاأو مدالالالجلأس الالالفأوع ال ال سنأسوشالالالعيأسمل الالاليفأيفأ
يالالالاأسودالالال رسنأسملفالالال ضأن الالالسأح يال ال لأسإلع لالالالستأسو ضالالالسئياأأوأ
إع لستأسودعسو أأوأسإلع لستأسألخر أليسحاأع أسوشركا،أأ
( أ) أأ إمبسأاالالالدثأيفأأيأوقالالالجأأنأتالالال فىأ يالالالعأسألشالالالعسصأسوالالالذي أ الالال مجأ
أمسسؤهفأوع سوي فأأوأسل طع سأع أسإلقسنالاأيفأ

يالاأسودال رسنأأوأ

فض ال سأقي ال لأسإلع لالالستأليسحالالاأع ال أسوشالالركاأأوأتع الذ أإع ل الالفأأليأ
ياأن أسأل يس ،أجساأإع نأسألنالرأسو ضالسئ أو شالركاأحوركالهأيفأ
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أيأدلأن أدسلأسوعماللأسوالاأألشالكت سأسوشالركاأأوأحا السوهأحسوربيالدأأ
سملدجلأوذوكأسدل،أأوأحكياأو ي اأأخر أن ئما.أ
أ()1أأ جياأأنأتد فأو مدالجلأ يالعأسإلع لالستأوسملدالو دستأسوالاأيمال نأنط حالسبأ
تدال ال يم سأوالالالهأنال ال أسوشالالالركاأسوالالالاأيدالالالر أع ي الالالسأهالالالذسأسوفصالالاللأيفأأنموالالالاأ
سوودجيلأسملعوي.أ

الباب الثالث
إدارة الشركة
الفصل األول
اجمللس وإجراءاته
تكوين اجمللس
)2( -32أأجياأأنأيم نأأليأشركاأجم

أيوم نأن أشعصأأع ىأسألقلأع الىأأأنأ

يم نأأادهمسأشعصسبأطييعيسب.أأ
( )1جياأأنأيم نأأادأأعضستأسس

أع ىأسألقلأن يمسبأجبم

ياأسود رسن.

( )3نالعأنرسعالالسةأأامالالستأسوي الدأ()2أتالالدرأائحالالاأسووك الي أأعالالدرأأعضالستأسس ال أ
وندةأعض يو ف.أأ

شروط عضوية اجمللس
 -10اأجي اأتعيأأأيأعض أيفأسس

أن أسآلت أمبكرهف -:أ

(أ)أن أي لأعمرهأع أمثسل أعشرةأ اأإاأحعدأن سف اأوويهأكوسحاب،أأ
( )أسملعولأسوع ل،أ
(ا)أسملف

،أ

(ر)أن أأري أجبرمياأريدلأسألن سلأأوأمت يلأسإل هس أأوأأيأجرمياأمت أسألنسلا.أ
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القيود اخلاصة بتعيني أعضاء اجمللس
)2( -12أأيوفأتدالمياأأعضالستأأسس ال أسألولأح السأطاأأري ييالاأأعضالستأسوشالركاأسملال قعأأأ
ع الالىأع الالدأسووك الالي أكوسحالالاأوت و ال أعضال يو فأحسلع الالسرأأولأ

عيالالاأعم نيالالاأ

و شركا.أأ
()1أأاأيوفأتعيأأأوأسلوعس أأيأشعيأعض سبأيفأسس

أإاأإمبسأوسفقأكوسحاأع ىأ

هذسأسووعيأأأوأسالوعس .أ
()3أيالالالالوفأسلوعالالالالس أأعضالالالالستأأسس الال ال أوتالالالالدرأنمسفالال ال أت فأيفأأولأسجومالالالالسعأعالالالالستأ
و مدسهمأ.أأ

تسجيل أمساء أعضاء اجمللس وقراراته وتعيني املوظفني
أإعدسرأرفسترأيدجلأفي سأسآلت :الأ

 -11أ()2أأ جياأع ىأسس

(أ)أأمسستأأعضستأسس

أسحلس ري أيفأأيأسجومسعأيع دهأأوأأيأجل اأن أ

أعضسئه،أ
( )أسو الالرس ستأوسإلجالالرستستأيفأ يالالعأسجومسعالالستأسس ال أوجلسلالالهأوجيالالاأ
ع ىأأيأعض أيفأسس

أتضرأأيأسجومسعأو مج

أأوأإاد أجلسلهأ

أنأي قعأيفأرفورأساجومسعستأسوذيأيعدأهلذسأسوغرض،أ
أ(ا)أأمسستأوحيسلستأكسفياأع أسمل ظفأأسوذي أيعي فأسس
أ()1أيفأاسواأخمسوفاأسس

،أ

أألامستأسوي دأ()2أيعدأنرتميسبأخمسوفالاأهلالأذهأسملالسرةأ

ويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

فقدان عضوية اجمللس
 -13أيف دأعض أسس

أسوعض ياأإمبس:أ

(أ)أت دتأحس و سووهأكوسحاب،أأ
( )أ أش رتأسدمماأإف

ه،أأ

(ا)أسخولأع ه،أ
(ر)أأري أجبرمياأريدلأسألن سلأأوأمت يلأسإل هس أأوأأيأجرمياأمت أسألنسلا.أأ
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عزل عضو اجمللس
)2( -11أأجي اأو شركاأح رس أعسريأيفأسجومسعأعستأع لأأيأن أأعضستأسس ال أأع الىأ
سورريفأن أأيأليأيفأع دأسووك ي أأوأائحاأسووك ي أأوأأيأستفسقأآخر.أأ
()1أأ اأجي اأإصدس أقرس أسوع لأسو س رأيفأسوي دأ()2أنسأملأيوفأإخطالس أأسملدالسهمأأأ
يفأن عدأاأي لأع أمخداأعشرأي نسبأع أسمل عدأسددرأو جومسع.أ
()3أأ جياأع ىأسوشالركاأإ السلأأصال ةأنال أسإلخطالس أأسملالذك أيفأسوي الدأ()1أإىلأ
أوجي اأوهأخمسطياأساجومسعأ ال ستأكالسنأعضال سبأأحسوشالركاأأوأ

عض أسس
ملأيم .

()1أأ اأيورتاأع ىأع لأعض أسس

أسوذيأوهأستفالسقأنالعأسوشالركاأسحلرنالسنأنال أ

ا هأيفأسووع يضأس جاأمبوكأساتفسق.أأ

إيداع قائمة بأمساء أعضاء اجمللس
)2( -15أجياأع ىأأيأشركاأسااوفسظأحدجلأيفأن رهسأيشالوملأأع الىأأأمسالستأأعضالستأ
سس ال أوج دالاليست فأونمسفال ت فأون الالس أإقالالسنو فأوع ال سنأكالاللأنال فأون والالهأ
وس فأأيأشالركاأأخالر أيوموالعأحعضال ياأأجم دالأ سأوتالس يخأتعيي الهأفي الس،أوتال رعأ
سوشركاأ

يسبألدعاأن أهذسأسودجلأود أسملدالجلأ،أوإخطالس هأحالكيأتغالياأيفأ

أعضالالستأسس ال أخ ال لأنالالدةأاأت يالالدأع الىأأش ال رأن ال أتالالس يخأمبوالالكأسووغالالياأوف السبأ
وألمن مباأسملعدأوذوك.أ
()1أيفأاسوالالاأإخ ال لأسوشالالركاأحكامالالستأسوي الالدأ(،)2أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأهل الذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

انتخاب رئيس اجمللس
)2( -12أأجيالالاأع الالىأأعضالالستأسس ال أسلوعالالس أ ئالالي سأأو مج ال أوتديالالدأنالالدةأ ئس الالوهأأ
وسخوصسصسته.أ
()1أأإمبسأملأتضرأسورئي أسمل وعاأأيأسجومسعأخ لأسودسعاأسووسوياأو قالجأسدالدرأ
وع دأساجومسعأفيج اأو حس ري أن أسألعضستأسلوعس أوسادأن فأواأسأمبوكأ
ساجومسع.أ
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ملء املنصب الشاغر
-17أ جي اأو مج

أنلتُأن صاأعض أسس

أسوشالسريرأحوعاليأأأشالعيأآخالرأحالدابأع الهأ

ومبوكأحلأأسلع سرأأولأسجومسعأعستأو جمعياأسوعم نيا.أ

مباشرة الصالحيات مع وجود منصب شاغر
-19أ نالالعأنرسعالالسةأأامالالستأسملالالسرةأ17أجي ال اأو يالالسقأأيفأن سصالالي فأن ال أأعضالالستأسس ال أ
نيسشرةأص ايست فأحسورريفأن أوج رأأيأن صاأشسريرأيفأسس

،أإاأإمبسأل يأ

عدرهفأع أسو صالس أسو السل ل أسو سجالاأتال سفرهأاداليمسأتالدرهأائحالاأأسووك الي أ،أ
ويفأهذهأسحلسواأجياأع ىأسس

أسودع ةأوع دأسجومسعأعالستأو شالركاأيفأنالدةأاأ

توجسواأث ثاأأش رأمللتأسمل صاأسوشسرير.أ

تفويض صالحيات اجمللس
-12أ جي اأو مج

أإمبسألصجأائحاأسووك ي أع ىأمبوكأأنأيفال ضأأيالسبأنال أصال ايستهأأ

إىلأأيأجل اأتشملأن أأيأن أأعضسئه،أوجياأع ىأأيأجل اأتشملأع ىأهذسأ
سو جه،أع دأنيسشرةأص ايست سأنرسعسةأأياأو سئوأيصد هسأسس

.أ

صحة تصرفات اجمللس
 -50أأ تم نأسووصرفستأسواأي تأح سأأيأن أأعضستأسس

أصحيحاأووال أظ الرأأفيمالسأ

حعالالدأعيالالاأيفأتعيي الاله،أع الالىأألالالهأاأتص الوأأيأتصالالرفستأي ال تأح الالسأأيأن ال أأعضالالستأأ
سس

أحعدأظ

أعدتأصحاأتعيي ه.أ

النصاب القانوني الجتماعات اجمللس
-52أ تالالدرأائحالالاأسوأوك الالي أسو صالالس أسو الالسل ل أسو سجالالاأت ال سفرهأيفأسجومالالسأعأسس الال أ
إل الالساأسألعمالالسلأونالالسأملأتالالدرأائحالالاأسووك الالي أمبوالالكأيم ال نأسو صالالس أسو الالسل ل أ
سو سجاأت سفرهأيفأسجومسعستأسس

أاض ألصفأسألعضست.أأ

اختاذ قرارات اجمللس
 -51أأ ي ر أسس

أيفأسملدسئلأسملطروااأع يهأحكري يياأأص ستأأعضسئهأسحلس الري أويفأ

اسواأتدسو أسألص ستأيم نأو رئي أص تأنرجو.أأ
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الواجبات العامة ألعضاء اجمللس
أيفأن سج اأسوشركاأحسو سجيستأسآلتيا:أ

)2( -53أي و تأعض أسس

(أ) أسوعملأيفأادورأنسأي يأع يهأع دأوائحاأسووك ي أورس الأاأسودال طستأ
وألريرسضأسواأن حجأن أأج س،أ
( أ) سوعمالاللأ دال أليالالاأنال أأجالاللأإ الالسحأسوشالالركاأوفسئالالدةأسألعضالالستأعسنالالا،أنالالعأ
نرسعسةأعدتأسووميي أحي ف،
أ(ا)أساسمبأقرس هأحس و لأتست،أأ
أ(ر)أحذلأسوع سياأسملع واأوسمل س ةأوسملثسحرةأسو انأ،أأ
أ(ه الال)أجت الالاأسحلالالساتأسوالالاأتم ال نأوالالهأفي الالسأأوأقالالدأتم ال نأوالالهأفي الالسأنص ال حاأ
نيسشرةأأوأرياأنيسشرة،أتوضس أأوأقدأتوضس أنعأنصسحلأسوشركا،أأ
أ(و)أسانو سعأع أقي لأن سفعأن أسوغاأعر جأع يهأأوأن حجأوهأحصالفوهأعضال أ
سس

أأوأو يسنه،أأوأسنو سعهأع أسو يستأحكيأعملأحصفوهأعض أسس

أ(ا)أسإلفصسحأألعضستأسس

،أ أ

أسآلخري أعال أطييعالاأونالد أأيأنصال حاأنيسشالرةأ

أوأرياأنيسشرةأقدأتم نأوهأيفأأيأنعسن اأن ورااأنعأسوشركا.أأ
()1أيظلأعض أسس

أسوذيأسلو جأعض يوهأن نسبأوفورةأمخ أ

ستأن أتس يخأ

سلو الالستأعض ال يوهأحسو سجيالالستأسمل ص ال صأع ي الالسأيفأسوي الالدأ(()2ه الال)أفيمالالسأيوع الالقأ
حس وغ لأأيأأنال سلأأوأنع نالستأأوأفالرصأع الفأح السأع الدنسأأكالسنأعضال سبأأيفأ
سس ال أوسوي الالدأ()2أ(و)أفيمالالسأيوع الالقأحسألشالاليستأسوالالاأقالالستأح الالسأأوأأريف ال سأقيالاللأ
سلو ستأعض يوهأيفأسس

.أ أ

كيفية اإلفصاح عن املصلحة
)2( -51أأجي اأأنأيم نأسإلفصسحأع أسملص حاأن أعض أسس
أوأحسخطس أنمو أألعضستأسس

أيفأسجومسعأو مج

،أ

.أ

( )1أجيالالالاأع الالالىأعضالال أسس ال ال أسملعالالالينأت الالالديفأإفصالالالسحأآخالالالرأإمبسأظ الالالرأأوأأصالالاليوأ
سإلفصالالسحأس جالالاأسوي الالدأ()2أريالالاأصالالحيوأأوأريالالاأنمومالاللأادالاليمسأيمالال نأ
سحلسل.أ
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( )3جياأع ىأعض أسس

أسإلفصسحأع أسملصال حاأأقياللأأنأأت سفالقأأسوشالركاأع الىأ

سملعسن اأواتقأوهأسملشس كاأيفأسووص يج.أ

حاالت عدم االلتزام باإلفصاح
 -55أأ اأيم نأعض أسس

أن نسبأحسإلفصسحأعال أسملصال حاأأإمبسأملأيمال أنال أسملع ال لأأ

سعويس هسأرسأتوملأأنأتؤريأإىلأتضس أيفأسملص حا،أأوأكسنأأعضستأسس

أ

ع ىأع فأح س.أ

اإلخالل بالواجبات
-52أ

جي اأو شركاأنطسوياأعض أسس

أحوع يضأنسو أح الد أنالسأأصالسح سأنال أ الر أ

عال أإخ والهأحالأكيأنال أوسجيستالهأسوال س رةأيفأسملالسرةأ53أويعالدأأنرتميالسبأأخمسوفالاأهلالذهأ
سملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

تعيني املدير العام وعزله
 -57أ()2أأ يعأأسس

أنديرسبأعسنالسبأو شالركاأأنال أحالأأأعضالسئهأأوأنال أرياهالفأأو مالدةأ

وحسألجرأسوذيأيرسهأن ئمسبأوع ىأسملديرأسوعستأأنأي الدتأإقالرس سبأأن ث السبأأح ي والهأ
مبوالالالكأسووعالالاليأأوع الالالىأسوشالالالركاأإيالالالدسعأمبوالالالكأسإلقالالالرس أوالالالد أسملدالالالجلأخالال لأ
أ ي عأأن أتس يخأصدو ه.أ
()1أأ جيال اأعال لأسملالالديرأسوعالالستأح السطاأسس ال أقيالاللأسلو الالستأندتالالهأأليأ الالياأنال أ
سأل يس أرونأسإلخ لأحكيأاقأوهأس جاأأيأع دأنعأسوشركا.أأ
()3أ يفأاسواأإخ لأسوشالركاأأحكامالستأسوي الدأ()2أتعالدأأنرتميالاأخمسوفالاأهلالأذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

تعيني السكرتري
)2( -59أأ يع الأأسس ال أ الالمرتاسبأو شالالركاأن ال أمبويأسومفالالستةأوسخلالالربةأيفأأعمالالسلأ
سوشالالركستأوع الالىأسوشالالركاأإيالالدسعأقالالرس أسووعالاليأأوالالد أسملدالالجلأوأيأتغالالياأ
تصلأفيهأخ لأ يعاأأيستأن أتس يخأادوثه.أ
()1أ يفأاسواأإخ لأسوشركاأحكامستأسوي دأ()2أتعدأنرتمياأخمسوفاأهلالأذهأسملالسرةأ
وتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
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التزامات اجمللس وواجباته
52أ)2( -أجياأع ىأسس

أسو يستأحساوو سنستأوسو سجيستأسآلتيا -:أأ

(أ)أ سوعمالاللأع الالىأسو جالالهأسوصالالحيوأحكامالالستأهالالذسأسو الالسل نأوحصالالفاأخسصالالاأ
سألامالالستأسملوع الالاأحودالالجيلأتفسصالاليلأسورهال نأوسانويالالساستأسوالالاأمت ال أ
أنالالال سلأسوشالالالركاأأوأسوالالالاأألشالالالكت سأ،أوكالالالذوأكأسألامالالالستأسخلسصالالالاأ
حسااوفسظأحدجلأأعضستأسس

أوحا سلأسو سئمالاأسودال ياأحكمسالسئ فأأ

إىلأسملدالالجلأونالال ج أسووفسصالاليلأسوالالاأتشالالوملأع ي الالسأسو سئمالالاأوإ الالسلأ
سإلعال ال نأعال ال أت ايالالالدأأوأايالالالسرةأ أسأسملالالالسلأو مدالالالجلأوكالالالذوكأصال ال أ
سو رس ستأسخلسصاأوص ةأن أ جلأأعضستأسس

أوسإلخطالس أعال أأيأ

تغيا،أ
( )أأ إعالالدسرأت ريالالرأ ال يأعال أكالاللأنالالسأيوع الالقأحسوشالالركاأوأعمسهلالالسأع الالىأأنأ
يوضم أسآلت  -:أ
(أواب)أأ

أمسستأأعضستأسس

(ثسليسب)أأ

سأل حسحأسواأاأت ايع سأع ىأأعضستأسوشركا،أ

(ثسوثسب)أأ

سمليسوغأسواأاأت ي سأإىلأسااويسط ،أ

( سحعسب)أأ

،أ

نع نالالستأكسن الالاأع ال أأيأن

ال عأأوأأاالالدسثأهسنالالاأتالالؤثرأأ

ع الالىأسوشالالركاأأوأأيأنالال أسوشالالركستأسووسحعالالاأهلالالسأخالال لأ
سود ا،أ
(خسندسب)أأ سإلشس ةأإىلألشسط سأأوألشسطأأيأشالركاأنال أسوشالركستأ
سووسحعاأهلس،أ
( سر سب)أأ سإلشس ةأإىلأساومالسلأسوو الدتأيفأجمالسلأأعمسهلالسأوأأعمالسلأأيأ
ن أسوشركستأسووسحعاأهلس،أ
أ( سحعسب)أأ حيسنأنمسف تأأعضستأسس
أ(ا)أ جياأأنأيصدقأسس

،أ

أع ىأسوو ريرأسو س رأيفأسوف رةأ( )أوأنأيالوفأ

سوو قيعأع يهأح سطاأ ئيدهأأوأأادأأعضسئهأليسحاأع ه،أ
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أ(ر)أأ جيالالاأت الالديفأسوو ريالالرأأسوالال س رأيفأسوف الالرةأ( )أنالالعأسملي سليالالاأأوإيالالدسعأ
لدعاأن هأود أسملدجل،أ
()1أ

يفأاسواأعدتأت ديفأوإيالدسعأسوو ريالرأوسملي سليالاأأوالديأسملدالجلأتعالدأأسوشالركاأ
وأيأعض أيفأسس

أوسملديرأسوعستأنرتميأأخمسوفاأهلذهأسملسرةأويم ل نأ

عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

التعامل غري املعلن يف أسهم الشركة
)2( -20أأ اأجي ال اأو شالالعسصأسآلت ال أأمبكالالرهفأسووعسنالاللأيفأأ ال فأسوشالالركاأح الالستًأع الالىأ
نع نستأرياأنع ا،أاص سأع ي سأ مفأن صي ف،أأوأن أطريقأع قالو فأ
حسوشركا -:أأ
(أ) أأأأسملدسهمأأوأعضستأسس

أوسوعسن أأيفأسوشركا،

( )أأ سملوعسن أأنعأسوشركاأحصفاأن يا،أ
(أا) أأأأ أيأشعيأتصلأع ىأنع نالستأريالاأنع ال أع السأنال أطريالقأأيأنال أ
سوف وأأسملذك تأأيفأ(أ)أو( ).أ
()1

ي صدأحسملع نستأرياأسملع أع س-:
(أ) أأأأسملع نستأسملوع اأحسووعسنلأيفأأ فأشركاأنعي اأند جاأيفأسودال قأأ
أوأيفأأيأ قأأخر أنعومدة،
( )أأ سملع نستأسددرة،أ
(ا)أأ سملع نستأرياأسملفصوأع سأأوأرياأسملوسااأو جم

،أ أ

(ر)أأ سملع نالالالستأسوالالالاأهلالالالسأتالالالكثاأنالالالسو أن الالالد أع الالالىأأ الالالعس أسأل الال فأإنأاأ
سإلع نأع س.أأ
()3أأ نالالعأعالالدتأسإلخالال ألأحالالكيأع حالالاأأشالالدأيالال يأع ي الالسأسو الالسل نأسجل الالسئ أودالال اأ
،2222أيعسقالالاأع الالدأسإلرسلالالاأحسودالالج أوفالالورةأاأت الاللأعال أ ال اأأوأحسوغرسنالالاأأوأ
حسوع حوأأنعسب،أكلأشعيأيثيجأتعسن هأيفأسأل فأحسملعسوفاأو ي د(.)2أأ
أ()1أجي اأأنأتركأسوي غأسجل سئ أكلأن  -:أ
(أ)أأأأأسملدجل،أ
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( )أأأسملديرأسوو فيذيأود طاأت ظيفأو قسحاأس سقأسملسل،أ
(ا)أأأح الالكأسود ال رسنأإمبسأكسلالالجأسوشالالركاأنصالالرفسبأأوأمتالالس سأأاالالدأسألعمالالسلأ
سملصرفيا.أأ

الفصل الثاني
االجتماعات
االجتماع التأسيسي للشركة العامة
 -22أ()2أأ جيالالاأع الالىأكالاللأشالالركاأعسن الاأأأنأتع الالدأسجومسع السبأأعسن السبأألعضالالسئ سأخ ال لأ
سألش ال رأسودالالواأنال أسووالالس يخأسوالالذيأفيالالهأيمال نأهلالالسأسحلالالقأيفأأنأتيالالدأأأعمسهلالالسأ
ويدمىأهذسأساجومسعأ"ساجومسعأسووك يد "أ
()1أأ جيالالاأع الالىأسس ال أأنأير الاللأقيالاللأسلع الالسرأمبوالالكأساجوالالمسعأحعشالالرةأأيالالستأع الالىأ
سألقلأت ريرسبأيدمىأيفأهذسأسو سل نأ"أسوو ريرأسووك يد أ"أإىلأكلأعض أيفأ
سوشالالركاأوإىلأكالاللأشالالعيأيمال نأنال أا الالهأسحلصال لأع الالىأهالالذسأسوو ريالرأأ
س جاأأامستأهذسأسو سل ن.أأ
()3أأ جياأأنأيم نأ"سوو ريرأسووك يد "أنعومدسبأن أسث أأع ىأسألقلأن أأعضستأ
سس

أوجياأأنأييأأسوو ريرأسآلت  -:أ

أ(أأ)أ جمم ال عأعالالدرأسأل الال فأسوالالاأخصصالالجأوتفسصالاليلأنالالسأاأ الالدسرهأنالال أ
قيمو سأك يسبأسوأج ئيسبأحغاأسو دأنعأحيالسنأسجلال تأسوالذيأاأرفعالهأنال أ
قيماأسا ال فأسوالاأملأيدالدرأني غ السأحسومسناللأون الدس أسمل سحاللأسوالذيأ
خصصجأيفألظاهأيفأك أسحلسووأ،أ
أ( )أأ جمم عأنسأتص جأع يهأسوشركاأن أنيسوغأل دياأع أ يعأسأل فأ
سواأاأاصيص سأنعأحيسنأتفسصي سأوف سأملسأو رأيفأسوف رةأ(أ)،
أ(ا)أ خ صاأع أإيرسرستأسوشركاأ ستًأن أ أسأنسهلسأأوأن أسوصم كأ
ونسأصالرفأنال أهالذهأسإليالرسرستأاوالىأسووالس يخأسودالسحقأووالس يخأسوو ريالرأ
ح سادأوعشري أي نسبأوييأأيفأهذهأسخل صالاأتالجأع السوي أن فصال اأ
إيالالالرسرستأسوشالالالركاأنال ال أسأل ال ال فأوسوصالالالم كأورياهالالالسأنال ال أسملال ال س رأ
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سألخر أوسملصروفستأسواأصرفجأن سأوسووفسصيلأسخلسصاأحسورصيدأ
سويالالالالالسق أيفأسوصالالال ال دوقأوادالالالالالس أأوأت الالالالالديرأو مصالالالالالروفستأسألوويالالالالالاأ
و شركا،أ
أ(ر)أأأأأأمسالالستأوع الالسوي أوأنالالؤه تأأأعضالالستأسس الال أوسملالالرسجعأأوسملالالديري أأ
وسودمرتا،أ
(هالالال)أأأأتفسصالالاليلأأيأع الالالدأيالالالرسرأعالالالرضأتعدي الالالهأيفأساجومالالالسعأاعومالالالسرهأنالالالعأ
إيضساستأع أسووعديلأسمل ورح.أ
أ()1أأجيالالاأع الالىأسس ال أأنأي الالدتأيفأحالالدتأع الالدأساجومالالسعأقسئمالالاأحكمسالالستأأعضالالستأ
سوشركاأون اأكلأن فأوع سلهأوعدرأنالسأمي مالهأنال أأ ال فأ،أوجيالاأأنأ
تي الىأهالالذهأسو سئمالالاأنعرو الالاأو أطال عأويفأنو الالسولأكالاللأعضال أيفأسوشالالركاأ
أث ستأع دأساجومسع.أ
أ()5أأيم نأألعضستأسوشركاأسحلس ري أيفأساجومالسعأاريالاأأن سقشالاأأيالاأندالسواأ
توع قأحوك ي أسوشركاأأوألسش اأع أ"سوو ريرأسووك يد "أ ستأ اليقأأوأملأ
يديقأسإلع نأع أهذهأسملدكوا،أع ىأسلهأاأجي اأإصدس أقالرس أيفأندالسواأملأ
يع أع سأوف سبأو ئحاأسووك ي .أ
أ()2أأجياأأنأيش دأنرسجع أسوشركاأسخلس جي نأع ىأصحاأنالسأو رأيفأ"أسوو ريالرأأ
سووك يد "أحشكنأسأل فأسواأاأاصيص سأوسألن سلأسواأاأتصي سأع أ
هذهأسأل فأوإيرسرستأونصروفستأسوشركاأع ىأادس أ أسأسملسل.أ
أ()7أأجياأع ىأسس

أسجررأإ سلأ"أسوو ريرأسووك يد "أإىلأأعضستأسوشالركاأ

أنأي رعأود أسملدجلألدعاأن أسوو ريرأسملذك .أ
أ()9أأجياأرع ةأسملدجلأحلض أسألجومسعأسووك يد أو شركاأسوعسنا.أ
أ()2أأأيأعض أن أأعضستأسس

أيكمبنأأوأيدموأعمدسبأحعدتأت فيذأأامستأسوي الدأ

()1أأوأسوي دأ()7أنعأع مالهأحالذوكأيأعالدأأنرتميالسأخمسوفالاأأهلالأذهأسملالسرةأوأيمال نأ
عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
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االجتماع السنوي العام
)2( -21أأ جياأع ىأكلأشركاأأنأتع الدأسجومسعالسبأعسنالسبأنالرةأع الىأسألقاللأيفأسودال اأ،أ
واأجي اأأنأيوكخرأسلع سرأهذسأساجومسعأأكثرأنال أمخدالاأعشالرأشال رسبأحعالدأ
آخرأسلع سرأ سحقأو جومسعأسوعست.أأ
()1أأإمبسأملأيع الالالدأساجومالالالسعأسوعالالالستأأو شالالالركاأوف ال السبأألامالالالستأسوي الالالدأ()2أجيال ال اأ
و مدالالجلأح الالستًأع الالىأط الالاأأيأعض ال أيفأسوشالالركاأأنأيالالدع أساجومالالسعأسوعالالستأ
و شركاأإىلأسالع سرأأوأأنأيكنرأحو جيهأسودع ةأهلذسأسالع سر.أ
()3أ جياأرع ةأسملدجلأحلض أأيأسجومسعأ

يأعستأتع دهأسوشركاأسوعسنا.أ

()1أأإمبسأملأي ع دأساجومسعأيفأسمل سعيدأتعدأسوشركاأوسس

أنرتميأأخمسوفاأ

وف سأألامستأهذهأسملالسرةأويأم لالأسنأعر الاأأو جال ستستأوف السبأألامالستأسملالسرةأ
.157أ

االجتماع العام فوق العادة
 -23أ()2أأ حسورريفأن أأيأليأخمسوفأيفأائحاأسووك الي أأع الىأسس ال أأنأيوعالذأفال سبأأ
إجرستستأسودع ةأإىلأع الدأسجومالسعأعالستأفال قأسوعالسرةأو شالركاأإمبسأط الاأمبوالكأ
عدرأن أأعضستأسوشركاأت اونأنسأاأي لأع أعشرأ أسأسملسلأسوصسر أن أ
سوشركاأوسوذي أرفع سأقيماأ يعأسألقدسطأوأيأنيسوغأأخر أندالوح اأعال أ
ت كأسأل ف.أ
()1أأ جياأأنأييأأيفأط اأسودع ةأإىلأع دأساجومسعأسألريرسضأسمل ص رةأن هأوأنأ
ي قعأطسوي أسالع سرأع ىأهذسأسوط اأوي رعأيفأن رأسوشركاأسملدجلأوجي اأ
أنأيم نأسوط اأن أعدةألدخأون قالعأع الىأأأيألدالعاأن السأطسوالاأوساالدأأوأ
أكثر.أ
اأ
()3أأ إمبسأملأيوعالالذأسس الال أخالال لأوساالالدأوعشالالري أي نالالسأنالال أتالالس يخأإيالالدسعأط الال أ
إجرستستأسودع ةأإىلأسالع سر،أجي اأمل دن أسوط الاأأوأسأحلالسئ ي أنال فأع الىأ
سأل فأسألكثرأقيماأأنأي ج سأحكلفد فأسودع ةأإىلأسالع السرأوومال أجيالاأ
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يفأأيأنال أسحلالالسووأأأنأيع الدأساجومالالسعأخ ال لأث ثالالاأأش ال رأأن ال أتالالس يخأإيالالدسعأ
سوط ا.أ
()1أأ جياأأنأتوفأسودع ةأإىلأع دأأيأسجومسعأعستأف قأسوعسرةأن أطالسو أسالع السرأ
حطري الالاأشالاليي اأح الالد أسإلنمالالسنأحسوطري الأاأسوالالاأيويع الالسأسس ال أيفأسوالالدع ةأ
الع سرأساجومسع.أ
()5أأ جياأرع ةأسملدجلأحلضال أأيأسجومالسعأ ال يأفال قأسوعالسرأةأتع الدهأسوشالركاأ
سوعسنا.أ

حماضر االجتماعات
)2( -21أأ جيالالاأع الالىأأكالاللأشالالركاأأنأتالالوف أحالالدفسترأتالالدونأفي الالسأدس الالرأ يالالعأ
ج دستأسجومسعست سأسوعسناأوسجومسعستأسس

.أ

()1أأيعوربأأيأدضرأن أت كأسدس رأتملأيفأسوظالسهرأأت قيالعأأ ئالي أأساجومالسعأأ
سوذيأاص جأفيهأسإلجرستستأروي بأع ىأاص لأت كأسإلجرستست.أ
()3أأيعوالالالربأأيأسلع الالالسرأاجومالالالسعأعالالالستأو شالالالركاأأوأسجومالالالسعأو مج ال ال أأعالالالدتأحالالالهأ
دس الالرأحالالسإلجرستستأسخلسصالالاأحالالهأع الالىأسو جالالهأسودالالسحقأسجومسعالسبأسلع الالدأع الالىأ
وجهأصحيوأوح ستأع ىأرع ةأصحيحاأوأنأ يعأسإلجرستستأحشالكلهأقالدأمتالجأ
ع ىأسو جهأسوصحيوأوأنأ يعأتعيي ستأأعضستأسس

أأوأسملصفأأصحيحاأ

ومبوكأإىلأأنأي تأسودويلأع ىأسوعم .أ

أحكام خاصة باالجتماعات والتصويت
 -25أ()2أأتمالال نأسوالالالدع ةأإىلأسجومسعالالأستأسوشالالالركاأحالالالاع نأوف الالسبأملالالالسأتالالالدرهأائحالالالاأ
سووك ي أع ىأأنأي ورأأعضستأسوشركاأحمسفاأسو ثسئقأسملوع اأحساجومسع.أ
أ()1أأيالالرأسأساجومالالسعأ ئالالي أسس ال أويفأاسوالالاأرييسحالالهأيالالرأسأساجومالالسعأأيأعض ال أ
خيوس هأسحلس رون.أ
أ()3أيم نأأليأعض أص تأوسادأع دأسووص يجأحرفعأسأليديأويفأاسواأساقورسعأ
يم نأوملأعض أص تأوسادأع أكلأ فأميو مه.أ
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متثيل الشركة يف االجتماع الذي تعقده
شركة أخرى هي عضو فيها
 -22أأجي ال اأو شالالركاأ،أسوالالاأتم ال نأعض ال سبأأيفأشالالركاأأخالالر أ،أأنأت الالد أح الالرس أن ال أ
سس الال أأاالالدأن ظفي الالسأأوأأيأشالالعيأآخالالرأويمث الال سأيفأأيأسجومالالسعأتع الالدهأت الالكأ
سوشالركاأسألخالر أ،أويمال نأو شالعيأسوالذيألالد أوومثياللأسوشالركاأسحلالالقأيفأأنأ
ميس سأحسو يسحاأع سأمبستأسوص ايستأسملع واأهلس.أأ

القرار اخلاص
 -27أ()2أأ يعوربأسو رس "أقرس سبأخسصسب"أإمبسأأقرتهأأري يياأاأت لأع أث ثاأأ حالسعأسألعضالستأ
سوذي أهلفأاقأسووص يجأ ستأسحلس ري أحكشعسص فأأوأحال ك تأعال فأأيفأ
سجومالالسعأفال قأسوعالالسرةأتضالالم أسإلعال نأع الالهأسوعال تأع الالىأت الالديفأسقالالورسحأإلجالالساةأ
سو رس أسخلسص.أ
()1أأ إمبسأعالالالرضأع الالالىأأيأسجومالالالسعأإصالالالدس أ"أقالالالرس أخالالالسصأ"،أفالالالانأإعال ال نأ ئالالالي أ
ساجومسع،أحعدأأخذأسألص ستأحطري اأ فعأسأليدي،أحكنأساجومسعأوسفقأع الىأ
سو رس ،أيعوربأاجاأقسطعاأع ىأاص لأسمل سف اأحغالاأاسجالاأإىلأإثيالستأعالدرأ
أوألدالالياأعالالدرأسألص ال ستأسوالالاأكسلالالجأوصالالسحلأسو الالرس أأوأ الالدهأإاأأإمبسأُط الالاأ
ساقورسعأع ىأسو رس .أ
()3أأ إمبسأعرضأع ىأأيأسجومسعأإصدس أ"أقرس أخسصأ"،أجي اأأليأشعيأوهأاقأ
سووص ال يجأطي السبأو ئحالالاأسووك الالي ،أأنأيط الالاأساقالالورسعأأع الالىأسو الالرس أإاأإمبسأ
لصجأسو ئحاأأنأيم نأط اأساقورسعأنال أعالدرأنعالأأفيمال نأسوط الاأنال أ
سوعدرأسوذيأتدرهأسو ئحا.أ
()1أأ إمبسأكسلجأائحاأسووك ي أجتي أيفأسحلساتأسواأيط الاأفي السأساقالورسع،أأنأ
تصلأمبوكأحسوميفياأسواأي ر هسأ ئي أساجومالسع،أجيال اأإجالرستأساقالورسعأ
يفأمبستأسجل داأسواأاأفي سأط اأساقورسعأنوىأقر أسورئي أمبوك،أأ
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()5أأ إمبسأط الالاأساقالالورسعأوف الالسبأألامالالستأهالالذهأسملالالسرةأجيالالاأع الالدأإاصالالستأأري ييالالاأ
سمل ورعأأأنأتداأعدرأسألص ستأسواأيمال نأأليأعضال أسحلالقأفي السأح الستأ
ع ىأنسأت ر هأائحاأسووك ي .أ
()2أأ ألريالالرسضأهالالذهأسملالالسرةأيعوالالربأأنأسإلعالال نأعالال أساجومالالسعأقالالدأاأع الالىأسو جالالهأ
سوصحيوأوأنأساجومسعأسلع دأصحيحسبأنوىأاصلأسإلع نأوسلع دأساجومالسعأ
حسوميفياأسمل ص صأع ي سأيفأائحاأسووك ي .أ

إيداع القرار اخلاص
 -29أ()2أأ جياأأنأيم نأأيأقرس أخسصأنطي عالسبأوأنأتال رعألدالعاأن الهأخال ألأث ثالأأ
ي نسبأن أصدو هأود أسملدجل.أ
أ()1أأ إمبسأخسوفالالجأسوشالالركاأأامالالستأسوي الالدأ()2أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأهل الذهأسملالالسرةأ
وتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
()3أأ ي قعأع ىأأيأن ظفأحسوشركا،أيكمبنأأوأيدموأعمدسبأح قال عأأأيأإخال لأنال أ
سوشالالركاأيفأت فيالالذأأامالالستأسوي الالدأ()2أنالالعأع مالالهأح الهأ،أمبستأسجل ال ستأسمل الالر أ
س جيهأع ىأسوشركا.أ

الباب الرابع
رأس املـ ــال
الفصل األول
األسهم
طبيعة األسهم
 -22أ()2أأ تم نأأ فأسوعض أيفأسوشركا،أأوأأيأنص حاأأخر أوهأفي سأنسابأن ابأ
جي األ هأوغاهأحسوميفياأسمليي اأيفأائحاأسووك ي .أ
()1أأ ميي أكلأ فأحالرقفأخالسصأإأاأأنأتمال نأسأل ال فأندف عالاأسو أيمالاأنال ألال عأ
وسادأونودسوياأسحل ق.أأ
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قيمة السهم
 -70أجياأأنأيم نأوملأ فأن أأ فأسوشركاأقيماأسمسياأددرة.أ

ختصيص األسهم
أ)2( -72أأ نعأنرسعسةأأامستأهذسأسو السل نأوقالسل نأسودال قأيالوفأاصالييأسأل ال فأنال أ
قيلأسس

.أأ

()1أأ اأجي اأأنأاصيأسأل فأح يماأأقلأن أقيمو سأسامسيا.أ
()3أأ إمبسأكالالسنأاصالالييأسأل ال فأس سحالاللأريالالاأل الالديأجيالالاأأنأيالالوفأت ييمالالهأل الالدسبأ
ح سطاأج اأخموصاأندو اأع أسوشركا.أأ
()1أأ جياأع ىأسوشركاأك مسأأجرتأاصيصالسبأأل ال م سأأنأت ال تأخال لأ شال رأ
ن أإجرستأسووعصييأسسأي :أ
(أ)أأ أنأت رعأود أسملدجلأت ريرسبأعال أسأووعصالييأتاليأأفيالهأعالدرأسأل ال فأ
سواأمش سأسووعصييأوقيمو سأسامسياأوسألشعسصأسوذي أخصصجأ
هلفأسأل فأوع سوي فأوصفست فأوسملي غأإنأوجالدأسوالذيأرفالعأعال أكاللأ
فأأوأسملدوحقأوسو سجاأرفعهأع أكلأ ف.أأ
( )أأ حسو دياأوأل فأسواأخصصجأحسعويس أأنأقيمو السأندف عالاأك ال سأأوأ
أيأج ال تأن ال أقيمو الالسأحغالالاأسو ال رأأنأت الالدتأو مدالالجلأع الالدسبأنمو ح السبأ
يثيجأاقأسوشعيأيفأسأل فأسواأخصصجأوه،أونعأهذسأسوع الدأأيأ
ع دأحيعأآخرأأوأأيأع دأيال يأع الىأسخلالدنستأأوأياليأأسمل سحاللأسوالذيأ
خصصالالجأسأل ال فأيفألظالالاهأومبوالالكأوم ال أيط الالعأسملدالالجلأع الالىأهالالذهأ
سوع رأويفحص س،أوجياأع ىأسوشركاأأيضسبأأنأت رعأوالد أسملدالجلأ
صالال سبأنالال أهالالالذهأسوع الال رأ يع الالالسأنصالالالدقسبأع ي الالالسأحسوشالالالملأسمل الالالر أ
وكشفسبأييأأفيالهأعالدرأسأل ال فأسملعصصالاأوقيمو السأسامسيالاأوسملالد أ
سوذيأ وعسنلأحهأحسعويس أأنأقيمو سأقدأرفعجأحمسن سأوسمل سحلأسوذيأ
خصصجأيفألظاه.أ
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()5أأ إمبسأملأيم ال أأيأع الالدأن ال أسوع ال رأسودالالسحقأمبكرهالالسأنمو ح السبأفأيجالالاأع الالىأ
سوشركاأأنأت رعأود أسملدجلأخ لأ وأأي نالسبأحعالدأسووعصالييأسووفسصاليلأ
سمل ر ةأع أهذسأسوع د.أ
()2أأ إمبسأخسوفجأسوشركاأأامستأهذهأسملسرةأتعدأسوشركاأوأيأن ظفأفي سأع ىأ
ع فأحذوكأنالرتميأأأخمسوفالاأهلالأذهأسملالسرأةأويم لالأسنأعر الاأو جال ستستأوف السبأ
ألامستأسملسرةأ.157أأ
()7أأ جيال اأو مدالالجلأإعفالالستأسوشالالركاأأوأأيأشالالعيأآخالالرأندال لأنال أسجلال ستأإمبسأ
قدتأوهأط اأي

وأأنأعدتأإيدسعأسملدو دأكسنأعر اليسبأأأوأ سجعالسبأأو دال أأوأ

إمبسأ أ أسملدالالجلأأل الاليس أأخالالر أأنأسوعدسوالالاأوسإللصالالسفأي وضالاليسنأمبوالالكأنالالعأ
سألنرأحومديدأنيعسرأسإليدسعأو قجأسوذيأيرسهأن س يسب.أأ

صالحية الشركة يف إجراء ترتيبات بشأن املبالغ
املختلفة اليت تدفع عن األسهم
 -71أجي اأو شركاأإمبسأخ وجأهلسأائحاأسووك ي أمبوكأأنأجتريأعمال بأأأوأأكثالرأرالسأ
يكت :الأ
()1أ تعدأسوورتييستأع دأإصدس أسأل فأحشكنأساخو فأحأأسملدسهمأأيفأن الدس أ
ون سعيدأرفعأأقدسطأسأل ف،أ
()1أ ت يلأر أي سفقأن أسألعضستأ يالعأأوأحعالضأنالسأملأيالدفعأنال أسملي الغأسويالسق أ
ع أأيأ فأتم هأوإنأملأيم أقدأاأنطسويوهأحدفعأج تأن أهذسأسملي غ،أ
(3أ)أ تدفعأاصاأن أسأل حسحأح دياأسملي غأسملدف عأعال أكاللأ ال فأيفأسألاال سلأسوالاأ
رفعأفي سأع أحعضأسأل فأني غأأكربأرسأرفعأع أحعض سأسآلخر.

شراء األسهم باألولوية
 -73أتقأألعضستأسوشركاأسوعسناأسملدالج أأيفأ الج ت سأع الدأأايالسرةأ أسأسملالسلأ،أاالقأ
سألوو ياأيفأتغطياأسو دياأسمل ياأسوالاأتالدرهسأقالسل نأسودال قأأنال أسأل ال فأسجلديالدةأأ
سملطروااأو كووالس أسوعالستأوتال اعأحيال فأح دالياأنالأسأمي مالهأكاللأنال فأنال أأ ال فأ
حسوشركا.أأ
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شهادة األسهم
 -71أتعوربأسوش سرةأسملعو ناأحسخلساأسوعستأو شركاأوسمليأأح سأعالدرأسأل ال فأسملم كالاأ
و عض أحي اأأووياأع ىأأا ياأسوعض أوأل فأوسملي غأسوذيأاأ دسرهأن أقيمو س.أ

حتديد موعد إصدار الشهادات
 -75أأ()2أ نعأنرسعسةأأامستأقسل نأسود قأجيالاأع الىأأيأشالركاأخال لأث ثالاأأشال رأ
ن أتس يخأاصييأأيأن أأ م سأأوأصم ك سأوخ لأث ثالاأأشال رأحعالدأ
تدجيلأت يلأأيأرسأمبكرأأنأت ج أوتعدأو ود يفأش سرستأجبميعأسأل فأ
وسوصم كأسواأخصصجأأوأا وجأإاأإمبسألصجأشروطأإصدس أسأل فأأوأ
سوصم كأع ىأخ فأمبوك.أ
()1أأ إمبسأملأت فذأن وضيستأسوي دأ(،)2أتعدأسوشركاأنرتمياأخمسوفاأهلذهأسملسرةأ
وتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

إعادة تنظيم رأس املال
)1( -72أ جي اأو شالركا،أس وضالىأقالرس أخالسصأأنأتعالدلأسوشالروطأسوأال س رةأيفأع الدأ
تك يد سأتعدي بأتعيدأحالهأت ظاليفأ أسأنسهلالسأ ال ستًأحو ايالدأسأل ال فأسملعو فالاأ
سألل سعأأوأحو ديفأأ م سأإىلأأ فأن أأل سعأخمو فا.أ
()2أ إمبسأصد أقرس أخسصأس جاأأامالستأسوي الدأ()1أجيالاأأنأتال رعأن الهألدالعاأ
نعومدةأع دأسملدجلأخ لأوسادأوعشري أي نسبأن أتالس يخأصالدو هأأوأخال لأ
أيأنيعسرأأط لأيدموأحهأسملدجلأويم نأهذسأسو رس ألسفذسبأن أتس يخأإيالدسعأ
سو دعا.أأ

صالحية الشركة احملدودة باألسهم يف تعديل رأس ماهلا
)1( -77أأ جي اأو شالركاأإمبسأخ والجأهلالسأائحالأاأسووك الي أأمبوالكأأنأتعالدلأشالروطأع الدأ
تك يد سأع ىأسو جهأسآلت :الأ
(أ)أنالالعأنرسعالالسةأأامالالستأقالالسل نأسود ال قأأنأت يالالدأ أسأنسهلالالسأحاصالالدس أأ ال فأ
جديدةأحسو يماأسواأترسهسأن ئما،أ
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( )أأنأت ادأكلأ أمسسهلالسأأوأحعضالهأوت دالمهأإىلأأ ال فأأكالربأقيمالاأنال أ
أ م سأسو سئما،أ
(ا)أأنأجت ِئأأ م سأأوأحعض سأإىلأأ فأأقلأقيماأنال أسو يمالاأسدالدرةأيفأ
ع دأسووك ي أوجياأأنأتصلأسووج ئالاأ يالفأتمال نأسو دالياأحالأأ
سملي غأسملالدف عأوريالاأسملالدف ع أالأأإنأوجالد أالأعال أسودال فأسملعفالضأندالسوياأ
و دالالالياأسوالالالاأكسلالالالجأن جال ال رةأيفأسودال ال فأسوالالالذيألشالالالكأع الالالهأسودال ال فأ
سملعفض،أ
أ(ر)أأنأت غ أسأل فأسواأملأيوفأساكووس أفي سأاوىأتس يخأسو رس أسوصالسر أأ
حسإلوغستأوأنأت يأن دس أ أسأنسهلسأس دس أسأل فأسواأأوغو سأع ىأ
هذسأسو جه.أ
أ()1أأ جياأأنأمتس سأسوشركاأس وضىأقالرس أخالسصأصال ايستأأجت ئالاأسأل ال فأ
سملع واأس وضىأأامستأهذهأسملسرة.أأ
أ()3أأ إمبسأاأأيأتعالديلأيفأع الالدأسووك الالي أس جالالاأأامالستأهالالذهأسملالالسرةأ،أجيالالاأأنأ
تم نأأيألدعاأن أع دأسووك ي أتصد أحعدأتس يخأسووعديلأنطسح اأوه.أ
أ()1أ اأيعوالالربأإوغالالستأسأل ال فأس جالالاأأامالالستأهالالذهأسملالالسرةأافيض السبأوالالرأسأسملالالسلأ
حسملع ىأسو س رأيفأهذسأسو سل ن.أ
أ()5أ إمبسأقصالالرتأسوشالالركاأيفأت فيالالذأأامالالستأسوي الالدأ()3أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأ
هلذهأسملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

إعالن زيادة رأس املال
)2( -79أ جياأع ىأسوشركاأنوىأاسرتأ أسأنسهلسأع أ أسأسملالسلأسملدالجلأ،أأنأتال رعأ
ود أسملدجلأخ لأث ثأأي نسبأحعدأصدو أسو رس أسملرخيأحسو يسرة،أإع لالسبأأ
ح يسرةأ أسأسملسلأوجياأع ىأسملدجلأتدوي أهذهأسو يسرة.أ
()1أ إمبسأقصالالرتأسوشالالركاأيفأت فيالالذأأامالالستأسوي الالدأ()2أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأ
هلذهأسملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ
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إعالن املسجل بتوحيد رأس املال
)2( -72أ إمبسأوادتأسوشركاأ أسأنسهلسأأوأقدموهأإىلأأ فأأكربأقيماأن أأ م سأ
سو سئمالالا،أجيالالاأع ي الالسأأنأتال رعأوالالد أسملدالالجلأخال لأث ثالالأأي ن السبأنال أتالالس يخأ
سوو ايدأأوسوو ديفأإع لسبأسسأمبكر،أوتاليأأفيالهأسأل ال فأأسوالاأأاأت ايالدهسأ
أوأت ديم س.أ
()1أ إمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأأامستأسوي دأ()2أتعدأنرتمياأخمسوفاأهلالأذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

الفصل الثاني
ختفيض رأس املال
كيفية التخفيض
)2( -90أ نالالعأنرسعالالسةأأامالالستأسملالالسرةأ،92أجي ال اأو شالالركاأس وضالالىأقالالرس أخالالسصأأنأ
افضأ أسأنسهلسأحكيأطري اأإمبسأخ وجأهلسأائحالاأسووك الي أأمبوالكأ،أوجيال اأ
هلسأتعديلأع دأسووك ي أحوعفيضأن الدس أ أسأنسهلالسأون الدس أأ ال م سأتيعالسبأ
والالذوكأإمبسأسقوضالالىأسحلالالسلأوحسو الالد أسوالال اتأوالالهأوحسوميفيالالاأسوالال س رةأيفأهالالذسأ
سوفصل.أ
()1أأ اأجي ال اأأليالالاأشالالركاأأنأتشالالور أأ ال م سأإاأإمبسأت الالر أافالاليضأ أسأنسهلالالسأ
وأجي أقرس أسووعفيضأحسوميفياأسمل ص صأع ي سأيفأهذسأسوفصل.أ
()3أأ نالالعأعالالدتأسإلخ ال لأ الالقأسوشالالركاأسمل ص ال صأع يالالهأيفأسوي الالدأ()2أجي ال اأهلالالسأ
حصفاأخسصاأأنأتيسشرأسألت  -:أأ
(أأ)أأإل الستأأوأافالاليضأساووال ستأعال أأيأنال أأ ال م سأحسوأ دالياأإىلأ أسأسملالالسلأ
سوذيأملأيدفع،أأوأ
( )أ أنأت غىأن أ أسأنسهلسأسملدف عأحسومسناللأأيأجال تأتمال نأقالدأخدالرتهأ
أوأيمالال نأريالالالاأرثالالاللأحالالالكن سلأن جالال رةأومبوالالالكأنالالالعأإل الالالستأأوأافالالاليضأ
ساوو ستأع أأيأن أأ م سأأوأنعأعدتأإل سئهأأوأافيضه،أأوأ
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(ا)أ أنأتررأنسأرفعأن أ أسأنسهلسأرسأيمال نأاسئالدسبأعال أاسجو السأومبوالكأنالعأإل الستأ
أوأافيضأساوو ستأع أأيأن أأ م سأأوأعدتأإل سئالهأأوأافيضاله،أوجيال اأ
هلسأتعديلأع دأسووك ي أحوعفاليضأن الدس أ أسأنسهلالسأون الدس أأ ال م سأتيعالسبأ
وذوكأإمبسأسقوضىأسحلسلأوحسو د أسو اتأوه.أ

تأييد احملكمة
 -92أإمبسأأصالالالد تأسوشالالالركاأقالالالرس سبأحوعفالالاليضأ أسأسملالالالسلأجيالالالاأع ي الالالسأ فالالالعأعريضالالالاأ
و محمماأوتصد أسدمماأأنرهسأا لأتكييدأمبوكأسووعفيض.أ

إعالن التخفيض
)2( -91أأ جياأع ىأسوشركاأسواأخفضجأ أسأنسهلسأوأيدتأسدمماأسووعفيضأأنأ
ت شالالرأإع لالالسبأحالالسووعفيضأيفأصالالفحاأسقوصالالسرياأيفأصالالحيفاأي نيالالاأوس الالعاأ
سالوشس أملدةأث ثاأأيستأنووسويا.أ
()1أأجياأع ىأسوشركاأخ لأأ ي عأأن أتس يخأسو شالرأأنأتال رعأوالد أسملدالجلأأ
ص ةأن أسآلت  -:أ
(أ)أأنرأسدمماأحوكييدأسووعفيض،أ
( )أقرس أافيضأ أسأسملسل،أ
(ا)أسإلع نأسوذيأاألشرهأحوكييدأمبوكأسووعفيض.أ
()3أأ إمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأأامستأسوي دأ()1أتعدأنرتمياأخمسوفالاأأهلالأذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

اعرتاض الدائنني على التخفيض
وإعداد قائمة بالدائنني املعرتضني
)2( -93أأأ يفأسحلالالساتأسوالالاأيوضالالم أفي الالسأسووعفالاليضأسملط الال أوالالرأسأسملالالسل،أإل الالسصأ
ساوو ستأحسو دالياأوالرأسأسملالسلأسوالذيأملأتالدفعأقيموالهأحسومسناللأأأوأرفالعأشالأ تأ
أليأن أمح اأسأل ف،أن أ أسأنسلأرفعجأقيماأأ ال مهأحسومسناللأويفأأيالاأ
اسواأأخر أتعي سأسدمما،أيم نأوملأرسئ أو شالركاأاالقأساعالورسضأ
ع ىأسووعفيضأإنأكالسنأوالهأيفأسووالس يخأسوالذيأادرتالهأسدممالاأاالقأيفأأيأ
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ري أأوأأياأنطسوي اأرسأجي اأوهأأنأيو الدتأحالهأ الدأسوشالركاأوال أكالسنأمبوالكأ
سووس يخأه أتس يخأسويدتأيفأتصفياأسوشركا.أ
()1أأأتعالالدأسدممالالاأقسئمالالاأحسوالالدسئ أأسوالالذي أهلالالفأاالالقأساعالالورسضأع الالىأسووعفالاليضأ
وت ي سبأهلذسأسوغرضأجيالاأع الىأسدممالاأأنأتوح القأح الد أسإلنمالسنأنال أ
أمسستأهالؤاتأسوالدسئ أأوطييعالاأون السريرأريال لأ فأونطالسويو فأحالدونأتم يالفأ
أادأن فأحو ديفأط اأمبوكأوجي اأو محممالاأأنأت شالرأإع لالسبأتالدرأفيالهأ
سويال تأأوأسأليالالستأسوالالاأجيالالاأفي الالسأع الالىأسوالالدسئ أأسوالالذي أملأيالالد ج سأيفأقسئمالالاأ
سملعور الالأأأنأيط يال سأإر ساأأمسالالسئ فأفي الالسأوإاأ ال اأا الالفأيفأساعالالورسضأ
ع ىأسووعفيض.أ

سلطة االستغناء عن موافقة الدائن عند تقديم ضمان لدينه
 -91أإمبسأملأي سفالالقأسوالالدسئ أسملالالد اأسمسالالهأيفأقسئمالالاأسوالالدسئ أأوسوالالذيأملأي ال أضأري الالهأأوأ
نطسويوالالهأأوأملأيال فأح مالالسأع الالدأسووعفالاليضأجيال اأو محممالالاأإمبسأس وصال حجأمبوالالكأ
سا الالوغ ستأعال أن سف والالهأنوالالىأقالالدنجأسوشالالركاأ الالمسلسبأو فالالستأحسوالالدي أأوأحسملطسويالالاأ
ومبوكأحكنأاصيأوهأاديمسأتكنرأسدمماأسملي غأسآلت  -:أ
(أ)أأأأن دس أسودي أأوأسملطسوياأحسومسنلأإمبسأكسلجأسوشركاأن رةأجبميالعأسوالدي أ
أوأحسملطسوياأأوأإمبسأ

يجأحوعصييأسمل سحلأو فستأح مسأوو أأل السأأريالاأن الرةأ

ح مس.أ
( )أسملي غأسوذيأتدرهأسدمماأحعالدأأنأجتالريأت ي السبأوتصالد أقالرس سبأأكمالسأوال أ
كسلجأتو ىلأتصفياأسوشركاأومبوكأيفأاسواأعدتأإقرس أسوشركاأحمسناللأ
ن الالدس أسوالالدي أأوأسملطسويالالاأأوأعالالدتأن سف و الالسأع الالىأاصالالييأن سحالاللأو فالالستأ
حمسنلأسودي أأوأسملطسويا أوأإمبسأكسنأن دس أسوالدي أأوأسملطسويالاأريالاأد القأ
واأثسحج.أ

األمر املؤيد للتخفيض
 -95أإمبسأسقو عجأسدمماأحكنأكلأرسئ أن أرسئينأسوشركاأسوذي أهلفأاالقأساعالورسضأ
ع ىأسووعفيض،أقدأقيلأسووعفيضأأوأحكنأنطسويوهأأوأري هأقدأ درأأوأسل ضالىأأوأ
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طأسوالاأ
قدتأع هأسوضمسن،أ جي اأهلالسأأنأتصالد أأنالرسبأتؤيالدأفيالهأسووعفاليضأحسوشالرو أ
تدوص ح س.أ

تسجيل أمر التخفيض وحمضر اجللسة
)2( -92أنوالالىأقالالدتأو مدالالجلأسألنالالرأسوصالالسر أن ال أأسدممالالاأحوكييالالدأافالاليضأ أسأنالالسلأ
سوشالالركاأوأورعالالجأوديالالهأص ال ةأنعومالالدةأن ال أهالالذسأسألنالالرأودضالالرأسجل دالالاأ
نعومدسبأن أسدمماأن

حسبأفيهأن دس أ أسأسملسلأوعدرأسأل فأسواأي دفأ

إوي سأوقيماأكلأ فأن سأوسمل دس ،أنأوجد،أسوذيأيعوربأندف عسبأعال أكاللأ
فأيفأتس يخأسوودجيلأفيجاأع ىأسملدجلأتدجيلأسألنرأوسدضر.
أ()1أاأيم نأسو رس أسوصسر أحوعفاليضأ أسأسملالسلأسملؤيالدأحالكنرأسدممالاألسفالذأسبأإاأ
حعدأتدجي هأوف سبأألامستأسوي دأ(.)2أ
أ()3أجياأع ىأسملدجلأأنأيش دأوي قعأع ىأتدالجيلأسألنالرأوسدضالرأوتعوالربأشال سرتهأ
روالالي بأقسطعالالسبأع الالىأس الالويفستأأ

يالالعأنالالسأيدالالو نهأهالالذسأسو الالسأل نأفيمالالسأيوع الالقأ

حوعفيضأ أسأسملسل،أ وع ىأأنأ أسأنسلأسوشالركاأهال أع الىأسو جالهأسملاليأأيفأ
سدضر.أ
()1أي شرأإع نأسوودجيلأحسوطري اأسواأتكنرأح سأسدمما.أ

اعتبار احملضر جزءاً من عقد التأسيس
)2( -97أأيعوربأسدضرأسمل ص صأع يهأيفأسملسرةأ92أع دأتدجي هأحدي بأو ج تأسمل سحلأ
وهأيفأع دأسووك ي أويعوربأصحيحسبأوقسح بأو وعديلأكمسأو أكسنأيفأسألصلأ
قدأأر اأحذوكأسوع دأوجياأإرنسجهأيفأكلألدعاأن أع دأسووك ي أتصد أ
حعدأتدجي ه.أ
()1أأأإمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأأامستأسوي دأ()2أتعالدأنرتميالاأخمسوفالاأهلالذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأسو س رةأيفأسملسرةأ.157

مسئولية األعضاء بالنسبة لألسهم املخفضة
)2( -99أاأي و تأعض أسوشركاأسحلسو أأوأسودسحقأحسو دالياأإىلأأيأ ال فأحيكيالاأنطسويالاأ
أوأندالالسهماأيفأأيأني الالغأأكالالربأنال أسوفالالرقأإنأوجالالدأحي مالالسأتعوالالربهأسوشالالركا أالأ

33

نسخة إكرامية – ليست للبيع

داأسحلسل أالأندف عسبأن أقيمالاأسودال فأأوأقيموالهأسملعفضالاأإمبسأخفالضأوحالأأ
قيماأسود فأكمسأادرتأيفأسدضر.أ
أأ()1أإمبسأكسنأسودسئ أسوذيأوهأاقأساعورسضأع ىأافيضأ أسأسملسلأو ج رأري أوالهأأوأ
نطسوياأرياأن يدةأيفأقسئماأسودسئ أأحدالياأج الهأإجالرستستأسووعفاليضأأوأنسهيو السأ
أوأأثرهسأع ىأنطسويوهأوكسلجأسوشركاأعسج ةأحعدأسووعفيضأع أرفعأقيماأري الهأ
أوأنطسويوالهأأحالالسملع ىأسوال س رأيفأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأسخلسصالالاأحوصالالفياأسوشالالركستأ
ع أطريقأسدمماأفف أهذهأسحلسوا -:أ
(أ)أأأأي وال ال تأأيأشالالالعيأكالالالسنأعضال ال سبأيفأسوشالالالركاأيفأتالالالس يخأتدالالالجيلأأنالالالرأ
سووعفاليضأوسدضالرأحالالكنأيالدفعأ الدسرسبأوالالذوكأسوالدي أأوأسملطسويالاأني غالسبأاأ
ي يدأعمسأكالسنأي وال تأحدفعالهأفيمالسأوال أحالدئأحوصال أفياأسوشالركاأيفأسويال تأ
سودسحقأع ىأمبوكأسوودجيل،أوأ
( )أأإمبسأمتالجأتصالالفياأسوشالالركا،أجالالساأو محممالالاأح الالستًأع الالىأط الالاأأيأرسئ ال أ،أ
وحعدأأنأي دتأسودويلأع ىأعدتأع مهأأنأتعدأإمبسأس وص حجأمبوك،أقسئمالاأ
حسألشالالعسصأسمل الال نأأحسملدالالسهماأيفأسوالالدفعأوتالالكنرهفأحسوالالدفعأوأنأت فالالذأ
سألوسنرأ دهفأكمسأو أكسل سأن نأأعسريأأحسودفعأع دأسووصفيا.أ
()3أأأأوي أيفأأامستأهذهأسملسرةأنسأيؤثرأع ىأا قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي ف.

نشر أسباب التخفيض.
 -92أجي اأو محممالاأيفأأيالاأاسوالاأخيفالضأفي السأأ أسأسملالسل،أأنأتالكنرأسوشالركاأح شالرأ
أ يس أسووعفيضأأوألشرأنسأترسهأسدمماأن ئمسبأن أسملع نالستأسألخالر أسملوع الاأ
حذوكأسووعفيضأاوىأيط عأسجلم

أع ىأسملع نستأسوصحيحا.أ

احتياطي رأس املال غري املطالب به
 -20جي اأو شركاأس وضىأقرس أخسصأأنأت ر أعدتأجال ساأسملطسويالاأحالكيأجال تأنال أ
أسأنسهلالالسأسوالالذيأملأيطأسوالالاأحالالهأقيالاللأمبوالالكأإاأيفأاسوالالاأتصالالفيو سأوألريالالرسضأهالالذهأ
سووصالالفياأواأجي ال اأحعالالدأمبو الكأأسو الالرس أسملطسويالالاأحالالذوكأسجل ال تأن ال أ أسأسملالالسلأإاأيفأ
سحلسواأوألريرس

سأسملذك ة.
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الفصل الثالث
أعضاء الشركة
تعريف العضو
)2( -22أأ يعوالالربأسمل قع ال نأأع الالىأع الالدأسووك الالي أأعضالالستأيفأسوشالالركاأأحعالالدأتدالالجي سأ،أ
وتد اأأمسسؤهفأيفأ جلأأعضسئ س.أأ
()1أأ يم نأعض سبأيفأسوشركاأكلأشعيأي سفقأع ىأمت كأأ فأفي سأويد اأ
أمسهأيفأ جلأأعضسئ س.أ

سجل األعضاء
)1( -92أأ نالعأنرسعالالسةأأامالستأقالالسل نأسودال قأجيالاأأع الالىأكاللأأشالالركاأأنأتالالوف أيفأ
رفورأأوأأكثرأحدجلأألعضسئ سأتدونأفيهأسوييسلستأسآلتيا -:أ
أ(أ)أأ أمسالالستأسألعضالأستأوج دالاليست فأوع الالسوي فأون ال فأوأعالالدرأسأل ال فأسوالالاأ
تم الال سأكالاللأعضالال أوكالالذوكأسملي الالغأسملالالدف عأأوأسملوفالالقأأع الالىأسعويالالس هأ
ندف عسبأع أأ فأكلأعض ،أوأ
( )أسووس يخأسوذيأ ج جأفيهأعض ياأأيأشعي،أوأ
(ا)أسووس يخأسوذيأسلو جأفيهأعض ياأأيأشعي.أ
أ()2أأ إمبسأقصالالرتأسوشالالركاأيفأت فيالالذأأامالالستأسوي الالدأ()1أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأ
هلذهأسملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.257أ

القائمة السنوية بأمساء األعضاء وامللخص
)2( -23أأ جياأع ىأكلأ شركاأأنأتعدأنالرةأع الىأسألقاللأيفأكاللأ ال اأقسئمالاأحكمسالستأ
يالالعأسألعضالالستأحسوشالالركاأيفأسوي ال تأسوالالذيأي ع الالدأفيالالهأأولأسجومالالسعأعالالستأيفأ
سود اأأوأسوذيأي ع دأفيهأساجومسعأسوعستأسوعسريأيفأسود اأوأمسالسأتأنال أسلو الجأ
عض يو فأن أتس يخأآخرأت رير،أأوأن ذأتك ي أسوشركاأإنأكالسنأسوو ريالرأ
ه أأولأت ريرأيوفأإعدسره.أ
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أ()1أ جيالاأأنأيالذكرأأ يفأسو سئمالاأأمسالستأوج داليستأوداللأإقسنالاأ يالعأسألعضالس أتأ
سودالسح أأوسحلالالسويأأوع الالسوي فأون ال فأ–أإنأوجالدتأ–أوعالالدرأسأل ال فأسوالالاأ
تم سأكلأن أسألعضستأسمل ج ري أيفأتس يخأمبوكأسوو ريالرأأنالعأحيالسنأسأل ال فأ
سوالالاأقالالستأح ال سأن الذأأآخالالرأت ريالالرأأوأن الالذأتك الالي أسوشالالركاأإنأكالالسنأمبوالالكأ
سوو ريرأه أأولأت ريرأيعملأوسألشعسصأسوذي أنسأي سوال نأأعضالستأحسوشالركاأ
وسألشعسصأسوذي أسلو جأعض يو فأكلأع ىأادةأوت س يخأتدالجيلأعم يالستأ
سو الاللأكمالالسأجيالالاأأنأتشالالوملأسو سئأمالالاأع الالىأن عالاليأميي ال أأفيالالهأحالالأأسأل ال فأ
سوصسر ةأودفعأقيمو سأل دسبأوسأل فأسوصسر ةأحسعويس أأنأقيمو سأك ال سأأوأأيأ
ج تأن سأندف عاأعي سأوتذكرأفيهأع ىأسألخيأسوييسلستأساتيا -:أ
(أأ)أأ ن دس أ أسأنسلأسوشركاأوعدرأسأل فأسمل دفأإوي سأ أسأسملسلأسملذك ،أ
( )أأ عالدرأسأل فأسواأصد تأن ذأتك ي أسوشركاأإىلأتس يخأسوو رير،أ
(اأ)أأ سملي غأسملط

أع أكلأ ف،أ

(رأ)أأ

اأسمليسوغأسملوحص اأن أسملطسويست،أ

(هال)أأ

اأسملطسويستأسواأملأتدفع،أأ

(وأ)أأ

اأسمليسوغأسواأرفعجأكعم واأع أأياأأ ف،أ

(اأ)أأ

اأعدرأسأل فأسواأ

اأسحلقأفي س،أ

(ح)أأ أمسالالستأوج دالالأيستأودالاللأإقسنالالاأوع الالسوي أأعضالالستأسس الال أوأمسالالستأ
وع سوي أنديري سأيفأتس يخأسوو رير،أ
أ(ط)أ

الالاأن الالدس أسوالالدي أسملدالالوحقأع الالىأسوشالالركاألظالالاأسوره ال نأوسانويالالساستأ
سو سجاأتدجي سأود أسملدجلأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أأ

أ()3أأ جياأإر ساأسو سئماأوسمل عيأسودالسحقأأمبكرهمالسأيفأجال تأن فصاللأنال أ الجلأ
سألعضالالستأوجيالالاأأنأيالالوفأمبوالالكأخ ال لأوساالالدأوعشالالري أي ن السبأحعالالدأسوي ال تأسوالالذيأ
ي ع الالدأفيالالهأأولأسجومالالسعأعالالستأيفأسود ال اأأوأسوالالذيأي ع الالدأفيالالهأساجومالالسعأسوعالالستأ
سوعسريأيفأسود اأوجياأع ىأسوشركاأحعدأمبوكأأنأت رعأود أسملدجلألدالعاأ
ن قع السبأع ي الالسأن ال أأاالالدأأعضالالستأسس ال أأوأن ال أسمل الديرأسوعالالستأأوأسودالالمرتاأ
نصح حاأحش سرةأن أمبوكأسوعضال أأوأسملالديرأأسوعالستأأأوأسودالمرتاأتوضالم أأنأ
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نسأمبكالرأيفأسو سئمالاأوسمل عاليأهال أسو قالسئعأسوصالحيحاأكمالسأاالدثجأيفأيال تأ
سالع سر.أ
()1أأ جيالالاأع الالىأكالاللأشالالركاأخسصالالاأأنأتر الاللأنالالعأقسئمالالاأسألعضالالستأسودالال ياأ
وسمل عيأسو سجاأإ سهلمسأس جاأأامستأهذهأسملالسرةأشال سرةأن قعالأسبأع ي السأ
ن ال أأاالالدأأعضالالستأسس ال أأوأن ال أسودالالمرتاأيش ال دأفي الالسأحكلالالهأن الالذأتالالس يخأ
سوو ريرأسألخالاأأأوأن الذأأتالس يخأأتك الي أسوشالركاأإنأكالسنأمبوالكأسوو ريالرأهال أ
أولأت ريرأيعماللأأملأتصالد أسوشالركاأأيالاأرعال ةأو جم ال أأو كووالس أيفأأيالاأ
أ ف.أ
()5أأ إمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأن وضاليستأهالذهأسملالسرةأتعالدأأنرتميالاأخمسوفالاأأ
هلذهأسملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

عدم جواز قيد االستئمان يف السجل
 -94أاأجي اأو مدجلأتد فأأوأتدجيلأأيأإخطس أع أس و مسنأيفأ ال فأأوأنصال حاأيفأ
سوشركاأصرسااأأوأ م سبأأوأاممسب.أ

تسجيل النقل بناء على طلب الناقل
 -95أجياأع ىأسوشركاأأنأت يدأيفأ جلأسألعضستأح ستًأع الىأط الاألسقاللأوثي الاأت ياللأ
أيأ فأأوأنص حاأيفأسوشركاأإىلأس فأسمل ال لأإويالهأومبوالكأحالذستأسوميفيالاأونالعأ
نرسعسةأمبستأسوشروطأكمسأو أكسنأسمل لأإويهأه أسوذيأط اأمبوك.أأ

النقل الصادر من املمثل القانوني لورثة العضو املتوفى
 -22أيعالدأصالحيحسبأأسو اللأ سوصالسر أنال أسملمثاللأسو السل ل أو ثالاأعضال أنوال فىأنال أأعضالستأ
سوشركاأع أ فأهلذسأسوعض أيفأسوشركاأأوأع أنص حاأأخر أوهأفي سأكمسأو أ
كسنأعض سبأيفأسوشركاأوقجأإحرستأوثي اأسو لأوو أملأيم أشعصاليسبأأعضال سبأأيفأ
سوشركا.أأ

االطالع على سجل أعضاء الشركة
)2( -27أأ نالعأنرسعالسةأأامالالستأقالسل نأسأودال قأجيالاأأع الىأكالاللأشالركاأأنأتالالوف أيفأ
ن رهالالسأسملدالالجلأحدالالجلأألعضالالسئ سأسحوالالدستأنال أتالالس يخأتدالالجي س،أوفيمالالسأعالالدسأ
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سألا سلأسواأيغ قأفي سأسمل رأس جاأأامستأهذسأسو سل نأجيالاأأنأيمال نأ
سو دجلأنعرو السبأأث الستأ السعستأسوعماللأويط العأع يالهأسألعضالستأجمسلالسأوويط العأ
ع يهأرياأسألعضستألظاأرفعأني غأ20أج ي ستأأوأني غأسقلأت الر هأسوشالركاأ
ع أكلأسط عأومبوكأنعأنرسعسةأسو ي رأسملع واأسواأتفر ال سأسوشالركاأيفأ
عيو سأسوعسنا،أ يفأاأت لأسملدةأسواأيدموأفي سأحساط عأعال أ السعوأأ
كلأي ت.أأ
()1أأ جيالال اأأليأعضالال أأوأأيأشالالعيأآخالالرأأنأيط الالاأنالال أسوشالالركاأصالال ةأنالال أ
سودجلأأوأنال أجال تأن الهأأوأأصال ةأنال أسو سئمالاأوسمل عاليأسملط ال حأأس جالاأ
أامستأهذسأسو سل نأأوأن أج تأن مسألظاأرفعأني غأنسو أتدرهأسملدالجلأ
ع أكلأصفحاأيط اأن سأص ة.أأ
()3أأ إمبسأ فضالالجأسوشالالركاأط الالاأساأطالال عأأوأإعطالالستأسوصالال ةأسملط حالالاأس جالالاأ
سوي الالالدي أ()2أو(،)1أتعالالالدأنرتميالالالاأخمسوفالالالاأهلالالالذهأسملالالالسرةأوتمال ال نأعر الالأاأ
و ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

قفل سجل الشركة
 -98نالالعأنرسعالالسةأأامالالستأقالالسل نأسودالال قأجيالال اأو شالالركاأأنأت شالالرأإع لالالسبأيفأإاالالد أ
سوصالالحفأسوي نيالالاأع ال أقف اللأأ الالجلأسوشالالركاأملالالدةأأوأنالالدرأاأجتالالسواأأيفأجمم ع الالسأ
ث ثأأي نسبأيفأسود ا.أ

سلطة احملكمة يف تصحيح السجل
 -99أ()1أ جيالال اأو محممالالالاأأنأتصالالالد أأنالالالرسبأحوصالالالحيوأسودالالالجلأيفأأيأنالال أسحلالالالساتأ
سآلتيا -:أ
(أأ)أأ إمبسأأر اأيفأسودالالجلأأوأاالالذفأن الالهأس الالفأأيأعض ال أأحطريالالقأسوغ ال أأأوأ
حدونأ ياأكسف،أأوأ
( )أأ إمبسأملأتالالد اأحسودالالجلأوسقعالالاأإل الالستأعض ال ياأأيأشالالعيأأوأاصالاللأيفأ
إر ساأهذهأسو سقعاأتكخاأاأند غأوالهأ،أجيال اأأو شالعيأسوالذيأيوضالر أأ
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ن ال أمبوالالكأأوأأو شالالركاأأوأأليأعضالال أفي الالسأأنأيط الالاأنالال أسدممالالاأأ
تصحيوأسودجل.أ
( )2جي ال اأو محممالالاأإنالالسأأنأتالالرفضأأط الالاأسووصالالحيوأأوأت ي الالهأوتالالكنرأحوصالالحيوأأ
سودالالجلأوحالالاو ستأسوشالالركاأحالالدفعأتعال يضأعال أسوضالالر أسوالالذيأحلالالقأحسملوضالالر أ،أ
وجيال اأأهلالالسأ دالالاأت الديرهسأ.أأنأتصالالد أنالالسأتالالرسهأن س اليسبأنال أسألوسنالالرأيفأأشالالكنأ
سملصروفست.أ
( )3جي ال اأو محممالالاأع الالدنسأيرفالالعأإوي الالسأط الالاأس جالالاأأامالالستأهالالذهأسملالالسرةأأنأ
تفصلأيفأأيأل سعأيوع قأحكا ياأأيأشعيأيم نأطرفالسبأيفأسوط الاأيفأسأر ساأ
سمس الهأيفأسودالالجلأأوأاذفالالهأن الالهأ ال ستأأكسلالالجأهالالذهأسمل ساعالالاأقالالدألشالالكتأأحالالأأ
أعضالالستأأوأأشالالعسصأيالالدع نأأل الالفأأعضالالستأأن ال أجسلالالاأوسوشالالركاأن ال أجسلالالاأ
آخر،أوجي اأو محمماأأنأتفصلأحصفاأعسناأيفأأياأندكواأن أسوضرو يأأوأ
ن أسمل ئفأسوفصلأفي سأن أأجلأتصحيوأسودجل.أ

إعالن املسجل بتصحيح السجل
 -111أجياأع ىأسدممالاأأع الدأإصالدس أأنالرأأحوصالحيوأ الجلأإاالد أسوشالركستأسوالاأ
ي جاأع ي سأهذسأسو سل نأإيدسعأ جلأحكمسستأأعضسئ سأوالد أسملدالجلأ،أأنأتالكنرأ
سوشركاأحايدسعأإع نأحسووصحيوأود أسملدجل.أ

اعتبار السجل بينة
 -111يعوربأسودجلأحي اأنيدئياأع ىأأياأندسئلأقر أهذسأسو سل نأأوأأجساأإر سج سأفيه.أ

الفصل الرابع
تسجيل الرهون
الرهن العائم وإجراءات تسجيله
201أأ()2أأ يم نأ ه السبأأعسئمالسبأأ كاللأاالقأعاليينأميال وأسوالدسئ أأ الي ياأسقوضالستأا الهأيفأ
كالاللأأصال لأسوشالالركاأأوأحعضال سأسحلسويالالاأوسملدالالو ي ياأحعالالدأس الالويفستأسوالالدي نأ
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سملشم واأحره أتكنيينأواأيغلأيدأسوشركاأيفأسووصرفأيفأت كأسألص لأإاأ
ع دأساسمبأإجرستستأإلفسمبه.أ
()1أأ اأجيال اأتدالالجيلأأيأ هال أعالالسئفأآخالالرأع الالىأسألصال لأسملره لالالاأإمبسأألالاليأع الالدأ
سوره أسوذيأاأتدجي هأع ىأمبوك.أ
()3أأ ع ىأسورريفأن أأامستأسوي دأ()1أجي اأتدجيلأسوره أإمبسأاأسحلص لأع ىأ
سمل سف اأسوموسحياأو دسئ أأوأليأع دأسوره أسو االقأصالرسااأع الىأأ الي ياأ
سوره أسوذيأ يقأتدجي ه.أ
()1أأ جياأت ديفأسوييسلستأسآلتياأو مدجلأإلكمسلأإجرستستأسوودجيل -:أ
أ(أ)أص ةأن ث اأن أع دأسوره ،أأ
أ( )أسجل اأسملدوفيدةأن أسوره ،أ
أ(ا)أسملي غأسملضم نأحسوره ،أ
أ(ر)أتفسصيلأن ج ةأع أسألص لأسحلسوياأسملره لا.أ
()5أأ جي اأايسرةأني غأسوره أاا سبأس سف اأسورسه أحعدأرفعأسور تأسمل ر ة.أ
()2أأ إمبسأألشالالالىتأسوالالالره أيفأ

يالالالالاأسودالالال رسنأوأهالالال أيشالالالالملأأصالالال ابأأن جالالال رةأ

حسومسنلأخس اأسود رسنأجي اأو مدجلأمتديدأفورةأسوش رأسمل ص صأع ي السأ
يفأسملسرةأ)2(203أوفورةأنع واأمتم أن أوص لأسوييسلستأسمل ص صأع ي سأ
يفأسوي دأ(.)1أ
()7أأ إمبسأألشالالىتأسوالالره أيفأأ

يالالاأسود ال رسنأوكسلالالجأسألص ال لأنره لالالاأخالالس اأ

سود ال رسنأجي ال اأإيالالدسعأسوييسلالالستأسو ال س رةأيفأسوي الالدأ()1أو ودالالجيلأحالالسورريفأن ال أ
سشورسطأقسل نأسوي دأسمل ج رةأحهأت كأسألص لأساسمبأإجرستستأإ السفياأو فالسمبأ
ع دأسوره .أ

بطالن الرهون إذا مل تسجل
)2( -203أأيم ال نأحالالسط بأأيفأن سج الالاأسملص الفأ أأوأأيأرسئ ال أآخالالرأكالاللأ ه ال أأعالالسئفأيالالوفأ
إلشسؤهأح سطاأسوشركاأإمبسأملأيوفأتدجي هأخال لأشال رأنال أتالس يخأإلشالسئهأ
حسوميفياأسمل ص صأع ي سأيفأهذسأسو سل ن.أ
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()1أأ اأيؤثرأحط نأسوره أع ىأأيأع دأأوأسوو ستأحسو فستأسي الغأسوالره أأويفأاسوالاأ
سويط نأيصيوأسملي غأسملضم نأندوح سبأحالسورريفأنال أوجال رأأيألاليأخمالسوفأ
يفأسوع د.أ

الرهون املستثناة
201أ -أاأتطيقأأامستأسملسرةأ201أع ىأسوره نأسآلتيا -:أ
(أ)أأ سوره أسووكنيينأسوالذيأيال يأسو السل نأع الىأتدالجيأ هأوالد أسملدالجلأسوعالستأ
،أ

وأل س

( )أسوره أسحليسايأيفأاسواأساويسسأسألص لأسملره لاأود أسوالدسئ أأوأوالد أ
عالدلأحالالسملع ىأسوال س رأيفأسملالالسرةأ729أنال أقالالسل نأسملعالالسن تأسملدليالالاأودال اأ
،2291أ
(ا)أسوره نأسواأي يأسو سل نأع ىأتدجي سأود أج اأخموصا.أ

إيداع صورة من الرهون
 -205أأ جيالالاأع الالىأسوشالالركاأإيالالدسعأصال ةأنال أسورهال نأأسملدالالوث سةأوف السبأألامالالستأسملالالسرةأ
201أوالالد أسملدالالجلأيفأنالالدةأاأجتالالسواأشالال رسبأنالال أتالالس يخأتدالالجي هأوإمبسأملأت الالفأ
سوشالالركاأحالالذوكأتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأهلالالذهأسملالالسرةأوتمال نأعر الالاأو ج ال ستستأ
وف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

سجل الرهون
)2( -202أأ جياأع ىأسملدالجلأأنأتالوف أأليأشالركاأحدالجلأحسوشالملأسمل الر أخالسصأ
جبميعأسوره نأسواأت ش سأسوشركاأوسواأجياأتدجي سأس جاأأامالستأ
سملالالسرةأ201أ,أوجيالالالاأع يالالالهأع الالالدأرفالالالعأسور الالالفأسمل الالالر أ,أأنأي يالالالدأيفأسودالالالجلأ
حسو دياأوملأ ه أتس يخأإلشسئهأوسملي غأسملضم نأحهأوتفسصيلأخموصرةأعال أ
سألص لأسملره لاأوأمسستأسملرت أ.أ
()1أأجياأأنأيم نأسودجلأسدف ظأطي سأألامستأسوي دأ()2أنعدسبأويط عأع يهأ
أيأشعيأنوىأرفعأسور فأسمل ر أو ط ع.أ
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تسجيل الرهن لدى جهات أخرى
 -207أأ اأجي اأو مدجلأتدجيلأسوره أسوذيأيوط اأسو سل نأتدجي هأود أج الاأأخالر أ
خموصاأإاأحاحرساأش سرةأتفيدأتدجي هأود أت كأسجل ا.أأ

فهرست سجل الرهون
 -209أأ جيالالاأع الالىأسملدالالجلأأنأتالالوف أحف ر الالجأنرتالالاأ دالالاأسوو ال س يخأوحسوشالالملأ
سمل ر أنعأسووفسصيلأسمل ر ةأو ره نأسملدج اأوديهأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أ

شهادة التسجيل
 -202أأ جياأع ىأسملدجلأأنأيعطالىأشال سرةأ,أتماللأت قيعالهأ,أحودالجيلأأيأ هال أندالجلأ
س جالالاأأامالالستأسملالالسرةأ201أوأنأيالالذكرأيفأسوش ال سرةأسملي الالغأسملضالالم نأحالالسوره أ
وتعوربأهالذهأسوشال سرةأروالي بأأقسطعالسبأع الىأس الويفستأأن وضاليستأأامالستأسملال سرأنال أ
205أإىلأ202أشسن اأحشسنأسوودجيل.أ

واجب الشركة وحقوق الشخص صاحب املصلحة
فيما يتعلق بالتسجيل
 -220أأ جياأع ىأسوشركاأأنأت رعأود أسملدالجلأو ودالجيلأسوييسلالستأسمل الر ةأعال أكاللأ
ه أت ش هأرسأي وضىأسوودجيلأس جاأأامستأسملسرةأ201أ,أع ىأألالهأجيال اأ
تدجيلأمبوكأسوره أح ستأع ىأط اأأيأشعيأوهأنص حاأيفأسوودجيل.أ

االحتفاظ يف مقر الشركة بنسخة من العقد املنشئ للرهن
 -222أأ يالالوعأأع الالىأأيأشالالركاأأنأتالالوف أيفأن رهالالسأسملدالالجلأح دالالعاأنال أكالاللأع الالدأ
ألشكتأس جيهأ ه سبأرسأجياأتدجي هأس جاأأامستأسملسرةأ.201أ

تسجيل تعيني حارس ألصول الشركة
 -221أ()2أأإمبسأاصالالاللأأيأشالالالعيأع الالالىأأنالالالرأحوعالالاليأأاالالالس سأأوأقالالالستأهالال أحوعالالاليأأمبوالالالكأ
سحلس سأس جاأأيأص اياأخم واأوهأحكيأستفسق،أجياأع يهأأنأي رعأود أ
سملدجلأإع لسبأح سقعاأسووعيأأخ لأمخداأعشرأي نسبأن أتس يخأمبوالكأسألنالرأ
أوأن أتس يخأسووعيأأسوذيأأجرسهأس وضىأسوص ايستأسملضم اأيفأسإلتفسق،أ
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وجياأع ىأسملدجلأتدوي أهالذهأسو سقعالاأيفأ الجلأسورهال نأنوالىأرفالعأسور الفأ
سمل ر .أ
أ()1أأ إمبسأكسنأه سكأستفسقأع ىأتعيأأاس سأجي اأو الدسئ أتعيأي الهأحالدونأأنالرأنال أ
سدمما.أ
أ()3أأ يعدأأيأشعيأي صالرأيفأت فيالذأأامالستأسوي الدأ()2أنرتميالسبأخمسوفالاأهلالذهأ
سملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

إيداع احلارس للحسابات
)2( -223أأ جيالالاأع الالىأأيأاالالس سأعالالأأس جالالاأأامالالستأسملالالسرةأ221أوو الالعأيالالدهأع الالىأ
سألص لأأنأي رعأود أسملدالجلأأ كاللأ الواأأشال رأوكالذوكأع الدأسلو الستأعم الهأ
حصفوهأاس سأن عصسبأحسوشملأسمل ر أع أسإليرسرستأوسملصروفستأيفأسملالدةأ
سواأيو سوهلسأسمل عيأ,أوجياأع يهأكذوكأع الدأسلو الستأعم الهأكحالس سأ,أأنأ
يال رعأوالالد أسملدالالجلأإع لالسبأح الالذسأسملع الالىأوع الالىأسملدالالجلأأنأي يالالدأسإلعال نأيفأ
جلأسوره ن.أ
()1أأ يعالدأأيأاالس سأي صالالرأيفأت فيالذأأامالالستأسوي الدأ()2أنرتميالسبأخمسوفالاأهلالالذهأ
سملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

تصحيح سجل الرهون
 -221أأ إمبسأسقو عأسملدجلأحكنأإريفسلأتدجيلأسوره أخال لأسملالدةأسدالدرةأيفأسملالسرةأ201أ
أوأحكنأإريفسلأأيأتفسصيلأرياأصحيحاأنوع اأحذوكأسوره أكسنأأنرسبأعر يسبأ
أوأ سجعسبأإىلأسود أأوأأليأ ياأآخرأكسفأأوأسلهأوالي أنال أسو ال عأسوالذيأيضالرأ
سرك أرسئينأسوشركاأأوأندسهمي سأ,أويم نأن أسوعدسواأوسإللصسفأسإلعفستأ
ن ال أسجل ال ستأ,أجالالساأو مدالالجلأح الالستأع الالىأط الالاأسوشالالركاأأوأأيأشالالعيأآخالالرأوالالهأ
نص حاأ,أأنأيكنرأسدأنيعسرأسوودجيلأأوأتصحيوأسخلطك,أومبوكأحسوشروطأسواأ
يرسهالالالسأعسروالالالاأون ئمالالالاأوجيال ال اأوالالالهأأنأيصالالالد أسألنالالالرأسوالالالذيأيدوصال ال حهأحشالالالكنأ
نصروفستأسوط ا.أأ
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قيد وفاء الدين
 -225أأ إمبسأقدتأإىلأسملدجلأرويلأن العأع الىأوفالستأسوالدي أسوالذيأألشالًأنال أأج الهأسوالره أ
جي ال اأوالالهأأنأيالالكنرأح يالالدأش ال سرةأيفأسودالالجلأ ص ال لأهالالذسأسو فالالستأ،أوأنأيعط ال أ
سوشركاألدعاأن أهذهأسوش سرةأإمبسأط يو س.أ

اجلزاء لعدم إيداع تفاصيل الرهون
 -222أأ إمبسأملأت الالفأسوشالالركاأحايالالدسعأسووفسصالاليلأسخلسصالالاأحالالكيأ ه ال أألشالالكتهأسوشالالركاأ
كسنأجياأتدجي هأود أسملدجلأس جاأأامستأهذسأسو سل ن،أتعدأسوشالركاأ
وأيأن ظفأفي سأع ىأع فأحذوكأورونأسإلخ لأحكيأند وياأأخالر أنالرأتميأأ
خمسوفاأهلذهأسملسرةأويم لسنأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

سجل الشركة اخلاص بالرهون
)2( -227أأجياأع ىأأيأشركاأأنأتوف أودي سأحدجلأخسصأو ره نأوأنأت يالدأفيالهأ
يالالالعأسورهالال نأوجيالالالاأأنأيالالالذكرأيفأكالالاللأاسوالالالاأوصالالالفأنالال ج أوألصالال لأ
سملره لاأوني غأسوره أوأمسستأسملرت أ.أ
()1أأإمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأأامستأسوي دأ()2أتعدأسوشركاأوأيأن ظفأ
في سأع ىأع فأحذوكأورونأسإلخ لأحالكيأندال وياأأخالر أنالرتميأأخمسوفالاأ
هلذهأسملسرةأويم لسنأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

حق االطالع على العقود املنشئة للرهون وسجل الرهون
 -229أ()2أأجياأع ىأسوشركاأأنأتعرضألدخأسوع رأسمل ش اأو ره نأرسأجياأتدجي هأ
ع دأسملدجلأس جاأأامستأهذسأسو سل نأوسااوفالسظأح الأسأيفأن رهالسأسملدالجلأأ
ت فيالالالذسبأألامالالالستأسملالالالسرةأ222أيفأ يالالالعأسألوقالالالستأسملع والالالاأويط الالالعأع ي الالالسأأيأ
شعيأيم نأرسئ سبأو شركاأأوأعض سبأفي سأرونأ ف.أ
أ()1أأجيالالاأأنأيمالال نأ الالجلأسورهالال نأسمل ص ال صأع يالالهأيفأسملالالسرةأ202أنعرو الالسبأ
ويط عأع يهأأيأشعيأآخرأإمبسأرفعأسور فأسمل ر أو ط ع.أ
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أ()3أ إمبسأ فضالالجأسوشالالركاأسودالالمسحأحالالساط عأع الالىألدالالخأسوع ال رأو الالجلأسوره ال نأ
سمل ص ال صأع ي مالالسأيفأسوي الالدي أ()2أو()1أتعالالدأنرتميالالاأخمسوفالالاأهلالالذهأسملالالسرةأ
وتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

دفع بعض الديون من األصول اخلاضعة
لرهن عائم باألولوية على الديون األخرى
)2( -222أأإمبسأعأأاس سأحسو يسحاأع أاسن أوثي اأسودي أسملضم لاأحالره أأعالسئفأأوأإمبأسأ
و عأاسن أهذهأسو ثي اأ يالدهفأأوأو العأرياهالفأيالدهأحسو يسحالاأعال فأع الىأأيأ
أن ال سلأيشالالم سأسوالالره أسوعالالسئفأسملالأذك أأوأتم ال نأخس الالعاأوالالهأوملأتم ال أ
سوشركاأع دئذأيفأرو أسووصفياأفالانأسوالدي نأسوالاأتمال نأيفأكاللأتصالفياأ
وسجياأسودفعأحطريقأسألفض يا،أجياأأنأتدفعأف سبأن أأيالاأأصال لأتصاللأإىلأ
يدأسحلس سأأوأإىلأسوشعيأسآلخالرأوس العأسويالدأاداليمسأت الدتأومبوالكأحطريالقأ
سألوو ياأع ىأأياأنطسوياألسش اأع أأصلأسو ثي ا.أ
()1أتداأسمل سعيدأسمليي اأيفأهذسأسوفصلأن أتس يخأتعيأأسحلس سأأوأن أتالس يخأ
و عأسويدأع ىأسألن سلأع ىأاداأسألا سل.أ

اسرتداد الديون من أصول الشركة
 -210أ

يالالعأسمليالالسوغأسوالالاأتالالدفعأس جالالاأأامالالستأأسملالالسرةأ222أجيالالاأأنأتدالالوررأح الالد أ
سإلنمسن،أن أأص لأسوشركاأسملعصصاأودفعأري نأسودسئ أأسوعسريأ.أ

الفصل اخلامس
االندماج
مشروع االندماج
)2( -212أأي صدأسشروعأسالدنساأأيأنشروعأتو سالأس وضسهأشالركاأأوأأكثالرأنال أ
كالاللأتع الالدست سأوأن سهلالالسأوسوو سنست السأأإىلأشالالركاأأخالالر أن ج ال رةأأوأتالالجأ
سووك ي .أأ

39

نسخة إكرامية – ليست للبيع

()1أأ سوشالالركاأسمل دجمالالاأي صالالدأح السأأسوشالالركستأسملو ساوالالاأوسملو الالسالأهل السأيفأاسوالالاأ
سالالالالدنساأحسا الالالوح سمب،أويفأاسوالالالاأتك الالالي أشالالالركاأجديالالالدةأأي صالالالدأح الالالسأ
سوشركاأسملو سالأهلس.أ

مطلوبات االندماج
)2( -211أأيعالالالدأويعومالالالدأأعضالالالستأجمال الأسو أسوشالالالركستأسمل دجمالالالاأسوشالالالروطأسمل وراالالالاأ
و مشروع.أ
()1أجياأأنأتوضم أسوشروطأسمل ورااأع ىأسألقلأتفسصيلأسملدسئلأسآلتيا -:أ
(أ)أأ فيمسأيوع قأحملأن أسوشركاأسملو ساواأوسملو سالأهلس،أسا فأوسمل رأونالسأأ
إمبسأكسلجأسوشركاأددورةأسملد ُ ويا،
( )أعالالالدرأسأل ال ال فأيفأسوشالالالركاأسملو الالالسالأهلالالالسأسوالالالذيأ يعصالالاليأألعضالالالستأ
سوشركاأسملو ساواأن سحاللأعالدرأنال أأ ال م فأحسو دالياأسوويسرويالاأوأل ال فأ
ون دس أأيأنيسوغأل ديا،أأ
(ا)أأ سوشروطأسواأتوع قأحوعصييأأ فأيفأسوشركاأسملو سالأهلس،أأ
(ر)أأ سووالالالس يخأسوالالالذيأ الالالييدأأسعويالالالس سبأن ال الهأأادالالالس أس الالالوح سقأسألعضالالالستأيفأ
سوشركاأسملو سالأهلسأيفأسملشس كاأيفأسأل حسحأوأيأشروطأخسصالاأتالؤثرأ
ع ىأمبوكأسا وح سق،أ
(ه الال)أسووالالس يخأسوالالذيأ الالويدأأسعويالالس سبأن الالهأنعسجلالالاأنعالالسن تأسوشالالركاأسملأو ساوالالاأ
وألريرسضأسدس يياأع ىأأل سأنعسن تأسوشركاأسملو سالأهلس،أأ
(و)أأ أيأا ال ال قأأوأقيال ال رأتوع الالالقأحسأل ال ال فأو شالالالركاأسملو الالالسالأهلالالالسأاصالالاليأ
س جالالاأسملشالالروعأوألعضالالستأيفأسوشالالركاأسملو ساوالالاأوأيأا ال قأأوأقي ال رأ
نوص اأح سأوسوودسحاأسمل ورااأحشكل س،
(ا)أأ أيأقد أنال أسمل فعالاأيالدفعأأوأيعطالىأأأوأيعوال تأرفعالهأأوأإعطالسؤهأأليأنال أ
سخلربستأأوأأليأعض أجم
ن أن فعا.أ
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موافقة أعضاء الشركات املندجمة
 -213أجيالالاأأنأتالالوفأسمل سف الالاأع الالىأنشالالروعأأسالالالدنساأن ال أسوشالالركستأسمل دجم الاأأح الالرس أ
خسص.أأ

نشر الشروط املقرتحة لالندماج
)2( -211أأي يغ ال أع الالىأأعضالالستأسس ال أأليأشالالركاأن ال أسوشالالركستأسمل دجمالالاأتد ال يفأ
ص ةأن أشروطأسالدنساأسمل ورااأو مدجل.أ
( )1ي شالالرأسملدالالجلأيفأسجلريالالدةأسورمسيالالاأإشالالعس سبأحودالال مهألدالالعاأنالال أسوشالالروطأ
سمل ورااأن أأيأشركاأن أسوشركستأسمل دجما.
( )3جيالالاأع الالىأكالاللأشالالركاأن ال أأسوشالالركستأسمل دجمالالاألشالالرأمبوالالكأسإلشالالعس أيفأ
صفحاأ سقوصسرياأيفأصالحيفاأي نيالاأوس العاأسالوشالس أملالدةأث ثالاأأيالستأنووسويال أاأ
قيلأتس يخأأيأسجومسعأتدع أوهأسوشركاأو م سف اأع ىأسملشروع.

التقرير التوضيحي ألعضاء اجمللس عن االندماج
)2( -215أأيعدأويعومدأأعضستأجم

أأيأشركاأن دجماأت ريرسبأت

يحيسب.

()1أأجياأأنأيوضم أسوو ريرأسآلت :أ
(أ)أأ أيأنصالالالسحلأج هريالالالاأألعضالالالستأسس الالال أ الالال ستأحصالالالفو فأأعضالالالستأيفأ
سوشركاأأوأرسئ أأهلسأأوأرياأمبوك،
( )أسأل

أسو سل لياأوساقوصسرياأو شروطأسمل ورااأوحصفهأخسصاأسو دالياأأ

سوويسروياأوأل ف،أ
(ا)أأ حيسنأأيأصع حستأخسصاأحسوو ييف.أ

تقرير اخلرباء
)2( -212أأي تأخياأحاعدسرأت ريرأليسحاأع أكلأشركاأن أسوشركستأسمل دجما.أ
()1أيم ال نأسوو ريالالرأسملط ال أت ريالالرسبأنمو ح السبأأع ال أسوشالالروطأسمل وراالالاأملشالالروعأ
سالدنساأون ج سبأإىلأأعضستأسوشركا.أ
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()3أجي ال اأأنأت سفالالقأسجلمعيالالاأسوعم نيالالاأو شالالركستأسمل دجمالالاأع الالىأتعالاليأأخالالياأ
نشوركأي تأحاعدسرأت ريرأوسادأليسحاأع أت كأسوشركستأسمل دجمالاأ،أفالامبسأ
ملأيالالوفأمبوالالكأسووعالاليأ،أجيالالاأأنأيم ال نأه سوالالكأت ريالالرأن فالالررأأيعالالدهأخالالياأ
ندو لأيوفأتعيي هأليسحاأع أكلأشالركاأن دجمالاأوي الدتأأإىلأأعضالستأكاللأ
وسادةأن أت كأسوشركست.
أ()1أي يغ أأنأيمال نأسخلالياأنرسجعالسبأأقسل ليالسبأأوويدالجأوديالهأنصال حاأنالعأأيأنال أ
سوشركستأسمل دجما.أ
أ()5أجياأأنأييأأت ريرأسخلياأسآلت :أ
(أ)أأ سوطري اأأوأسوطرقأسواأس وعدنجأو ص لأو دياأسوويسروياأوأل ف،
( )أأنأيعط أ أيسبأفيمسأإمبسأكسلجأسوطري الاأأوأسوطالرقأسوالاأاأس الوعدسن سأ
نع واأ داأسحلسل،أوييأأسو يماأسوالاأاأسوو صاللأإوي السأحس الوعدستأ
كلأوسادةأن أت كأسوطرق،أويفأاسواأنالسأإمبسأاأس الوعدستأأكثالرأنال أ
طري الالاأيعط ال أ أي السبأع ال أسألهميالالاأسو دالاليياأسوالالاأأعطيالالجأوو الالكأسوط الرأقأ
و ص لأو يماأسواأاأتديدهس،أ
(ا)أأ أيأصع حستأخسصاألشكتأفيمسأخييأسوو ييفأويفأسحلسواأسواأيمال نأ
سوو يالاليفأقالالدأاأح الالسطاأشالالعيأريالالاهأأنأيالاليأأنالالسأإمبسأكالالسنأسوورتيالالاأ
إلجالالرستأسوو يالاليفأح الالذهأسوميفيالالاأيفأ أيالالهأنع الال ابأ،أوكالالذوكأحسو دالالياأ
و ي لأسوو ييفأسوذيأيوفأح ذهأسوميفيا.
()2أأيم نأو عياأسحلقأيفأساط عأع ىأ يالعأندالو دستأسوشالركستأسمل دجمالاأأ
وأنأيط اأن أنديريأت كأسوشركستأسملع نستأسوالاأيرسهالسأاانالاأألريالرسضأ
إعدسرأت ريره.

إصدار قوائم مالية إضافية يف حالة االندماج
)2( -217أ إمبسأكسلجأسو ال سئفأسملسويالاأسودال ياأسألخالاةأيفأأيأنال أسوشالركستأسأمل دجمالاأ
تع ال رأوفالالورةأان يالالاأت يالالدأع الىأأ الاليعاأأش ال رأقيالاللأساجومالالسعأسألولأأسوالالذيأمتالالجأ
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سوالالدع ةأإويالالهأو م سف الالاأع الالىأنشالالروعأسالالالدنساأجيالالاأع الالىأأعضالالستأسس ال أ
إعدسرأق سئفأنسوياأإ سفيا.أ
()1أأ جياأأنأتشوملأسو سئفأسملسوياأع ىأسألت  -:أ
(أ)أأ ن سالالالاأمتثالاللأسمل قالالفأسملالالسو أيفأتالالس يخأاأي يالالدأع الىأأث ثالالاأأش ال رأقيالاللأ
إقرس أند رةأنشروعأسالدنساأح سطاأأعضستأسس

،

( )أأ إمبسأكسلالالجأسوشالالركاأيفأل سيالالاأسود ال اأسملسويالالاأشالالركاأقسحضالالاأون نالالاأ
حاعالالدسرأقالال سئفأنسويالالاأجممعالالاأإ الالسفاأأإىلأسو الال سئفأسملسويالالاأسملوعأ الالاأح الالسأ
كشركاأجياأع ي سأإعدسرأسو سئفأسملوع اأح السأكشالركاأيفأسويال تأ
سألخاأو د اأسملسوياأسواأتعدأفيهأسو سئفأسملسويا.
()3أأ إمبسأأعدتأسو سئفأسملسوياأيفأتالس يخأريالاأسويال تأسألخالاأو دال اأسملسويالاأسوالاأتعالدأ
فيهأسوشركاأق سئم سأسملسويالاأجيالاأأع الىأسوشالركاأسو يالستأحماللأسووعالدي أتأ
سو اناأملعسجلاأسآلثس أسواأتم نأقدألشكتأحدياأإعدسرأسو ال سئفأسملسويالاأيفأ
تس يخأرياأسوي تأسألخاأو د اأسملسويا.أ
أ()1أتطيقأيفأسعومالسرأسو ال سئفأسملسويالاأسإل السفياأ،أمبستأسأل ال أوسو سعالدأسملوع الاأ
حسعومسرأسو سئفأسملسوياأيفأهذسأسو سل ن.

االطالع على املستندات
)2( -219أأيمال نأأليأعضال أنال أأعضالالستأسوشالالركستأسمل دجمالالاأخال لأفالالورةأأتيالالدأأقيالاللأ
ش رأوت و أيفأتس يخأأولأسجومسعأألعضستأسوشركاأأوأأيأف اأن فأحغالرضأ
سمل سف اأع ىأنشروعأسالدنساأسحلقأيفأنسأيكت :
(أ)أأ أنأيط عأيفأن رأت كأسوشركاأع ىألدخأنال أسملدالو دستأسوالاأاصال سأ
وأيأشركاأن دجماأأخر ،أ
( )أأنأتصلأع ىألدخأن أت الكأسملأدالو دستأأأوأأيأجال تأن السأع الدأسوط الاأ
جمسلسب.أ
أ()1أسملدو دستأسملشس أإوي سأيفأسوي دأ2أ(أ)أه :
(أ)أسوشروطأسمل وراا،أأ
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( )أسوو ريرأسوو

يح أألعضستأسس

،

(ا)أت ريرأسخليا،أ
(ر)أأ ادسحستأسوشركاأوت س يرهسأسود ياأو د ستأسملسوياأسوالث ثأوسملأ و يالاأ
يفأأوأقيلأأولأ سجومالسعأألعضالستأسوشالركاأأوأأيأف الاأنال فأتالوفأسوالدع ةأ
إويهأحغرضأسمل سف اأع ىأسملشروع،
(هال)أأيأن سالاأإ سفياأنط حا.

املوافقة على عقد والئحة تأسيس
الشركة اجلديدة املتنازل هلا
 -212أأ يفأاسواأسالالدنساأأ حوك الي أشالركاأجديالدة،أجتالاأسمل سف الاأع الىأع ال أدأوائحالاأأ
تك ي أسوشركاأسجلديدةأح الرس أعالسريأو شالركاأسملو ساوالاأأأوأكاللأأوساالدةأنال أ
سوشركستأسملو ساواأاديمسأيم نأسحلسل.أ

عدم تأثري االندماج على احلقوق وااللتزامات
 -230أأ اأيؤثرأسالالدنساأأع الىأا ال قأوسوو سنالستأأيأنال أسوشالركستأسمل دجمالاأواأأيالؤثرأ
ع الىأأيأإجالالرستستأقسل ليالالاأساالالذتأنال أأيأنال أسوشالالركستأسمل دجمالالاأأوأ الالدهسأ
وكلأسإلجرستستأسو سل لياأسواأكسنأميم أسا ومرس أأوأسويدتأفي السأ الدأأيأ
نال ال أسوشالالالركستأسمل دجمالالالاأجيال ال اأسا الالالومرس أأوأسويالالالدتأفيالالالهأحسا الالالفأسجلديالالالدأ
و شركاأسمل دجما.أأ

الفصل السادس
احلصول على املعلومات وااليضاحات والتفتيش
سلطة املسجل يف طلب املعلومات واإليضاحات
 -232أ()2أإمبسأ أ أسملدالالالجلأع الالالدأسط عالالهأع الالالىأأيأندالالالو دأنالال أندالالالو دستأسوشالالالركاأ
سو سجاأعر

سأع يهأس جاأأامستأهالذسأسو السل نأ الرو ةأسحلصال لأع الىأ

أياأنع نستأأخر أحغرضأس وممسلأسووفسصيلأسو سفياأعال أسملأ

ال عأسوالذيأ

يوع قأحهأمبوكأسملدو د،أجي اأوهأأنأيصد أو شالركاأسوالاأتعالرضأع يالأهأهالذسأأ
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سملدو دأأنرسبأنمو حسبأيط اأفيهأن سفستهأكوسحاأسسأيط الاأنال أنع نالستأأوأ
إيضساستأيفأسمليعسرأسوذيأيعي هأيفأسألنر.أ
()1أ ع الالدأوصالال لأسألنالالرأسوصالالسر أنالال أسملدالالجلأس جالالاأأامالالستأسوي الالدأ()2أإىلأ
سوشركاأجياأع ىأن ظف أسوشركاأوع ىأن أكسنأن ظفالسبأوالدي سأسو يالستأ
حكقصىأنسأيدوطيعأمل سفسةأسملدجلأحسملع نستأأوأسإليضساستأسواأيط ي س.أ
()3أ إمبسأ فالالضأأيأنالال أسألشالالعسصأأسمل صالال صأع الالي فأيفأسوي الالدأ()1أأوأأهمالاللأيفأ
ت الديفأسملع نالالستأأوأسإليضالالساستأسملط حالاأيعالالدأنرتميالسبأأخمسوفالاأهلالالذهأسملالالسرةأ
ويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أأ

تفتيش أعمال الشركة
 -231أ()2أجي اأو مدجل،أن أت ستألفدهأأوأح ستأع الىأط الاأأنأيعالأأوساالدسبأأوأأكثالرأ
ن أسملفوشأأسألكفستأوفحيأأعمسلأأيأشركاأو وح قأنال أقيسن السأحو فيالذأ
أامستأهذسأسو سل نأوسو سئوأسوصسر ةأس جيه.أ
()1أجيالالاأأنأي الالدتأسوط الالاأسمل صالال صأع يالالهأيفأسوي الالدأ()2أن ال أسألعضالالستأسوالالذي أ
ميو م نأ%10أع ىأسألقلأن أعدرأسأل فأسوصسر ة.أأ

كيفية تقديم طلب التفتيش
)2( -233أي دتأط اأسووفوي أس جاأنذكرةأن أأصلأوث ثألدخأن قعسبأع ي السأنال أ
ن دني سأي

وأفي سأسوغرضأن أسووفوي أوسأل يس أوسألرواأسواأي يينأع ي سأ

سوط ا.أ
()1أ جياأأنأيؤيدأسوط الاأحسألروالاأسوالاأيط ي السأسملدالجلأوغالرضأإثيالستأأنأن الدن أ
سوط اأودي فأنرب ستأنع واأو مطسوياأحسووفوي .أ

إجراءات قبول طلب التفتيش
 -231أأ يؤشالالرأسملدالالجلأع الالىألدالالعاأن ال أط الالاأسووفوالالي أسالالسأيفيالالدأقي والالهأن ال ألسايالالاأ
نيدئياأوييأأيفأسوط الاأ قالفأسو يالدأوتالس يخأتدال فأسملدالو دستأ،أوو مدالجلأأنأ
يط اأن أن دن أسوط اأس وممسلأسملدالو دستأسو انالاأأخال لأأ الي عأع الىأ
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سألكثرأن أتس يخأسو يدأوسنأتم نأت كأسملدو دستأيفأاالدورأسوييسلالستأسوالاأ
يوط ي سأهذسأسو سل نأوسو سئوأسوصسر ةأس جيه.أ
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إخطار الشركة
)2( -235أ جيالالاأع الالىأسملدالالجلأأنأير الاللألدالالعاأنال أط الالاأسووفوالالي أإىلأسوشالالركاأخال لأ
مخدالالاأعشالالرأي نالسبأنال أتالالس يخأس الالو نهأسوط الالاأوع الالىأسوشالالركاأأنأتالالررأع يالالهأ
كوسحاأخ لأعشرةأأيستأن أتد م سألدعاأن هأوسجررأت ديفأسوط اأاأت ياللأ
أيأإيدسعستأأوأأيأتصرفستألسق اأمل مياأسأل ف.أ
()1أيفأاسوالالاأ رأسوشالالركاأع الالىأط الالاأسووفوالالي أسو ال س رأيفأأامالالستأأسوي الالدأ()2أأوأ
عدتأ رهسأيوعذأسملدجلأقرس هأح ي لأط اأسووفوي أأوأ فضه.أأ
()3أأي عأحسط أكلأتصرفأيفأأ فأأيأشركاأخسصاأيوفأأث ستأسو ظرأيفأط اأ
سووفوي .أ

استئناف قرار املسجل يف طلب التفتيش
)2( -232أأ جي اأو شركاأأنأتدوكلفأو ايرأقرس أسملدجلأيفأط اأسووفوي أخال لأعشالرةأ
أيستأن أتس يخأإخطس هسأحسو رس أويم نأقرس أسو ايرأل سئيسب.أأ
()1أأاأجي ال اأس الالو أسفأأيأإجالالرستأأاالالذأخ ال لأأعمالالسلأسووفوالالي أكمالالسأاأجي ال اأ
س و سفأت صياأسملفوشأأحعدأإجسات سأن أسملدجل.أأ
()3أأجي ال اأدالالسن أسألطالالرسفأاض ال أإجالالرستستأسووفوالالي أرونأأنأيم ال نأوالالدي فأ
سحلقأيفأسوودخلأيفأإجرستسته.أأ

تقديم املستندات واألدلة يف حالة التفتيش
 -237أ()2أجيالالاأع الالىأ يالالعأن ال ظف أأووك ال تأسوشالالركاأسوالالاأتفالالو أأعمسهلالالسأوف السبأ
ألامالالستأسملالالسرةأ231أأنأتالالسفظ سأع الالىأ يالالعأسوالالدفسترأوسملدالالو دستأسوالالاأ
تم نأيفأايسات فأأوأتجأ ال طو فأوسوالاأااليأأوأتوع القأحسوشالركاأوأنأ
ي دن هسأو مفوشأأوأنأميث سأأنالسن فأ،أنوالىأط الاأنال فأمبوالكأ،أوأنأييالذو سأ
هلفأكلأسملدسعدستأسو اناأإلجرستأسوفحيأنوىأكسنأمبوكأرم سب.أ
()1أ جي اأو مفو أأنأيدوج أنال ظف أسوشالركاأوأعضالستأسس ال أووك ئ السأ
حعدأأرسئ فأسويمأ.أ
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أأوأن ظالالالفأحسوشالالالركاأأوأأيأنالال أوك ئ الالالسأ

أ()3أ إمبسأ فالالالضأأيأعضالال أحالالالسس

ت ديفأأيأرفورأأوأندو دأو مفو أرسأيمال نأوسجيالسبأع يالهأت دميالهأس جالاأ
أامستأهذهأسملسرة،أأوأ فضأسحلضال أأنالستأسملفالو أشعصاليسبأع الدنسأط الاأ
ن هأمبوكأأوأ فضأسإلجسحاأع ىأأيأ الؤسلأوجالهأإويالهأنال أسملفالو أفيمالسأيوع القأ
حكعمسلأسوشركا،أيعالدأنرتميالسبأملعسوفالاأس جالاأهالذهأسملالسرةأوأيعسقالاأع الدأ
سإلرسلالالالاأحسودالالالج أنالالالدةأاأجتالالالسواأث ثالالالاأأشال ال رأأوأحسوغرسنالالالاأسوالالالاأتالالالدرهسأ
سدمماأأوأحسوع حوأأنعسب.أ
()1أ أيالالاأإشالالس ةأيفأهالالذهأسملالالسرةأمل ال ظفأأأوأوك ال تأتشالالملأسمل ال ظأفأأوسو ال ك تأ
سودالالسح أأوسحلالالسويأ،أ دالالاأسحلالالسلأ،أوتشالالملأك مالالاأ"وك ال ت"أسملصالالس فأ
وسملدوشالالالالالس ي أسو الالالالالسل ليأأو شالالالالالركاأوأيأأشالالالالالعسصأتعيالالال ال فأسوشالالالالالركاأ
كمرسجعأأ ستأكسنأهؤاتأسألشعسصأن ظفأأحسوشركاأأتأرياأمبوك.أ

احلصول على صورمن الدفاتر واملستندات بوساطة املسجل
)2( -239أأجي اأو مدجلأإمبسأ أ أأل يس أن ي واأأنأرفسترأوأو سقأسوشركاأأوأسألخوستأ
توملأإت ف سأأوأتش ي سأأوأس ويدسهلسأأوأت ويرهسأأوأإخفسؤهالسأأنأيوحصاللأ
ع ىأص أن أهذهأسودفسترأوسألو سقأنعأتع الدأنال أسوشالركاأحعالدتأسووصالرفأ
في س.أ
()1أأ يفأاسلأسإلخ لأحكامستأسوي الدأ()2أتعالدأسوشالركاأنرتميالاأأخمسوفالاأهلالذهأ
سملسرةأوتم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

تفتيش أعمال الشركة يف حاالت أخرى
)2( -232أ أرونأإخالال لأحكامالالستأسملالالسرةأ231أجيالالاأع الالىأسملدالالجلأأنأيعالالأأوساالالدسبأأوأ
أكثالالرأن ال أسملفوشالالأأسألكفالالستأوفحالاليأأعمالالسلأأيأأشالالركاأن ال أسوشالالركستأ
وت ديفأت ريرأع سأحسوطري اأسوالاأيعي السأإمبسأأع الجأسوشالركاأح الرس أخالسصأ
ن سأأوأسدمماأحكنرأن س،أأنأأعمسلأسوشركاأي يغ أأنأتفحيأح السطاأ
نفو أيعي هأسملدجل.أ
أ()1أ جي اأو مدجلأأنأيوعذأمبوكأسإلجرستأوف سأوآلت :الأ
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(أ)أأ إمبسأملأت الالدتأسملع نالالستأوسإليضالالساستأسملط ال أت الالدمي سأإويالالهأس جالالاأ
أامالالالستأسملالالالسرةأأ232أخال ال لأسملالالالدةأسدالالالدرةأأوأإمبسأ أ أسملدالالالجلأحعالالالدأ
ساط عأ ع ي سأأنأسملدو دأسملشالس أإويالهأيفأت الكأسملالسرةأيمشالفأعال أأنالرأ
رياأنرضسأيفأش نأسوشركاأأوأألالهأاأيظ الرأت

اليحسبأوسفيالسبأون يال ابأ

ع أسملدكواأسواأيوع قأح س،أأوأ
( )أأ إمبسأظ رأو مدجلأأنأه سكأظروفسبأت ا أحكن:أ
(أواب)أأ أعمالالسلأسوشالالركاأتالالدس أأوأكسلالالجأتالالدس أح يالالاأريال أسوالالدسئ أأأوأ
سألعضستأأوأأيأشعيأآخر،أأوأحغرضأسوغال أأوأوغالرضأريالاأ
نشروع،أأوأحطري اأجمحفاأأليأن أأعضستأسوشالركاأ،أأوأأنأ
سوشركاأقدأألش جأوغرضأسااويسلأأوأوغرضأريالاأنشالروعأ،أ
أوأ
(ثسليسب)أأ سألشالالعسصأسوالالذي أهلالالفأص ال اأحوك يد ال سأأوأحالالارس ةأأعمسهلالالسأقالالدأ
أري ال سأفيمالالسأيوع الالقأحالالذوكأسووك الالي أأوأسإلرس ةأحالالسوغ أأوأ ال تأ
سووصرفأجتسهأسوشركاأأوأجتسهأأعضسئ س،أأوأ
(ثسوثسب)أأ أعضالستأسوشالالركاأملأتالالوفأن سفالالست فأجبميالالعأسملع نالالستأسملوصال اأ
حكعمسلأسوشركاأوسواأكسنأن أسملع لأأنأيو قع سأن سفست فأ
ح س.أ

سلطات املفتش وواجباته
 -210أتم نأو مفو أسود طستأوسو سجيستأسآلتيا -:أ
(أ)أأتفوي أأيأرفسترأأوأ ج تأأوأندو دستأيفأن رأسوشالركاأأسملدالجلأويفأأيأ
ن أنمستي س،أ
( )أسووحريأيفأش نأسوشركستأوسألشعسصأمبويأسوص ا.أ

إعفاء املفتش
 -212أجي اأو مفالو أأنأيط الاأكوسحالابأأإعفالستهأنال أسووفوالي أأس جالاأإخطالس أو مدالجلأ
وع ىأسملدجلأف أقي لأسإلعفستأتعيأأحديلأوه.أ
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تقرير املفتش
)2( -211أ جياأع ىأسملفو أأنأي دتأت ريرسبأل سئيسبأو مدجلأع دأل سياأسووفوي أوأيضالسبأأ
ت ديفأت س يرأنرا ياأنوىأنسأط اأن هأسملدجلأمبوالكأوع الىأسملفالو أأنأيدال فأ
سوشركاأوسألعضستأسوذي أط ي سأسووفوالي أوأليأعضال أآخالرأصال ةأنال أكاللأ
ت ريرأن دتأن هأو مدجلأع دأط اأمبوكأحعدأرفعأسور فأسمل ر .أ
()1أأ ير لأسملفالو أسوالذيأتعي الهأسدممالاأحالكنرأن السأصال ةأنال أكاللأت ريالرأإىلأ
سدمما.أ
()3أأ يمال نأسوو ريالالرأسوالالذيأسعومالالدهأسملدالالجلأن يال ابأيفأأيأإجالالرستأقالالسل ل أكيي الالاأ
أ أيفأأياأندسواأيشوملأع ي س.أ

الدعاوى الناشئة عن تقرير املفتش
)2( -213أأ إمبسأظ الالالرأو مدال الالجلأأوأأليأصساال الالاأنصال ال حاأنال الال أأيأت ريالالالرأن ال الالدتأس جالالالاأ
أامستأسملسرةأ211أأنأأيأشعيأقدأس تماأجرمياأرسأجيع هأند ابأع السأ
ج سئيال السبأحسو دالالالياأو شالالالركا،أجيال ال اأو مدالالالجل،أأوأوصالالالسااأسملصال ال حاأادالالاليمسأ
ي وضىأسحلسل،أأنأي س ىأمبوكأسوشعيأحشكنأت كأسجلرميا،أ
()1أ أجي اأو مدجلأإمبسأظ رأوهأأن -:أ
(أ)أأ ه سكأريشالسبأأوأ ال تأسبأيفأسووصالرفأخمسوفالأسبأو السل نأحسو دالياأووك الي أ
سوشالالالركاأأوأإرس ةأشالالال ل سأأوأرو مست الالالسأأوأأإ الالالستةأس الالالوعمسهلسأأوأ
اج هالالالسأحطريالالالقأريالالالاأنشالالالروعأأنأي الال تأح فدالالالهأحأساالالالسمبأسإلجالالالرستستأ
حسملطسويالالاأحالالسووع يضأعال أمبوالالكأحس الالفأسوشالالركاأوليسحالابأأع الالسأوتوحمالاللأ
سوشركاأأياأ

تأأوأنصروفستألسش اأع س،أ

( )أأ شال ال نأسوشالالالركاأتالالالدس أأوأكسلالالالجأتالالالدس أع الالالىأوجالالالهأجمحالالالفأوف ال السبأ
ألامالالستأسملالالسرةأ232أحالاليعضأسألعضالالستأأنأي ال تأحساالالسمبأأسإلجالالرستستأ
سو سل ليا.أأ
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مصروفات التفتيش
)1( -144أأ ي تأحددسرأسملصروفستأسوطس ئاأوسو سش اأعال أسووفوالي أأأيٌُُأنال أسملالذك ي أ
أرلسه -:أ
(أأ)أسملو الالدنأأحط الالاأسووفوالالي أيفأاسوالالاأتعالاليأأسملفالالو أوفالالقأأامالالستأسملالالسرةأ
،231أ
أ( )أسوشركاأيفأاسواأتعيأأسملفو أوفقأأامستأسملسرةأ،232أ
أ(ا)أأعضالالستأسس ال أيفأاسوالالاأتعالاليأأسملفالالو أوفالالقأأامالالستأسملالالسرةأ232أ()1أ
( )أثسليال السب،أإاأسلالالالهأإمبسأأريال ال أأيأشالالالعيأيفأرعال ال أأقيمالالالجأس جالالالاأ
أامستأسملسرةأ213أأوأصد أأنالرأيفأن سج والهأحالدفعأتعال يضأأأوأ رأأيالاأ
رو مالالستأيفأرع ال أأقيمالالجأس جالالاأأامالالستأسملالالسرةأ213أفيج ال اأأنأ
يصد أأنرأيفأن سج وهأيفأمبستأسودع أحالدفعأسملصالروفستأسملالذك ةأ،أ
ادالالاأسمل الالدس أسوالالذيأتالالدرهأسدممالالاأسوالالاأقضالالجأحارسلو الهأ،أأوأسوالالاأ
أنالالالرتأحالالالدفعأمبوالالالكأسووعالال يضأأوأ رأت الالالكأسملمو مالالالستأ،أويمالال نأهالالالذسأ
سوشعيأند ابأيفأت كأسحلدورأع أسو فستأو مو دنأأحط اأسووفوي أ
أوأو شركا.أ
أ()1أأجيالالاأع الالىأسملدالالجل،أوقيالاللأتعالاليأأسملفالالو ،أأنأيط الالاأن ال أسملو الالدنأأحط الالاأ
سووفوي أأوأن أسوشركاأ داأسحلسلأت ديفأ مسنأنسو أيفأسحلدورأسوالاأ
يرسهسأكسفياأيفأت كأسوظروفأومبوكأمل سح اأتمسويفأسووفوي .أ
أ()3أأي د أسملدجلأسألتعس أوسملصروفستأسوطس ئاأوسو سش اأع أسووفوي أوتدالو فىأ
ن أسوشعيأسو سجاأع يهأسإليفستُأح س،أكمسأو أكسلجأريرسناأنفرو اأن أ
سدمما.أأ
أ()1أأجيال ال اأو محممالالالاأأنأتالالالكنرأسوشالالالركاأحايفالالالستأنالالالسأرفعالالالهأسملو الالالدن نأحط الالالاأ
سووفوي أأوأنسأرفعهأأعضستأسس

،أ داأسحلسل،أع الدنسأتمال نأسمليالسوغأ

سو سجالالالاأس الالالويفسؤهس،أس جالالالاأأامالالالستأسوي الالالدأ()2أأقالالاللأنال ال أسملصالالالروفستأ
سملالالذك ةأنوالالىأسقو عالالجأسدممالالاأ،أح الالستأع الالىأسوو ريالالرأسوالالذيأاأس جالالاأ
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أامستأسملسرةأ،211أحكنأسملو دنأأحط اأسووفوي أكسل سأد أأيفأط الاأ
سووفوالالي أأوأأنأأيالسبأنال أأعضالالستأسس ال أملأيمال أنالالدسلسبأحالالسإلخ لأيفأأرسئالالهأ
و سجيسته.أ

عريضة تصفية الشركة
-215أ إمبسأظ الالرأو مدالالجلأن ال أخالال لأوقالالسئعأأيأت ريالالرأوأ مفالالو أنالالسأيدالالودع أتصالالفياأ
سوشالالركاأجالالساأوالالهأ فالالعأعريضالالاأو محممالالاأووصالالفيو سأس الالو سرسأع الالىأن وضالاليستأ
سوعدسواأوسإللصسف.أ

الفصل السابع
الدعوى باسم الشركة ونيابةً عنها ودعوى اإلجحاف
الدعوى باسم الشركة ونيابةً عنها
 -212أنالالعأنرسعالالسةأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأيمال نأو شالالركاأواالالدهسأسحلالالقأيفأإجالالساةأأيأ
إجرستأاأأث ستأإرس ةأش ل سأحسملعسوفاأوع دأسووك الي أأوأائحالاأسووك الي أأوسحلالأقأ
أو مطسويالاأحالسووع يضأأوأأيأتالدحاأقالسل ل أآخالرأعال أأيأ الر أيصالياأ

يفأسوو س
سوشركا.أ

طلب اإلذن لرفع دعوى باسم الشركة ونيابة عنها
أ)2( -217أإ الالوث ستأنال ألالاليأسملالالسرةأ212أجيال اأأليأعض ال أيفأسوشالالركاأأنأي الالدتأط ي السبأ
و محمماأوإلمبنأوهأحرفعأرع أحس فأسوشركاأوليسحابأع سأإمبسأكسنأ الياأأ
سودع أن ر سبأو شركاأولشكأع أفعلأأوأسنو سعأاأأوأي نالعأإمتسنالهأسلط يالسأ
ع الىأإهمالسلأأوأت صالاأأوأإخال لأح سجالاأأوأإخال لأحسألنسلالاأنال أقياللأعضال أ
سس

.أ أ

()1أأأ(أ)أأجي اأأنأيم نأ ياأسودع أ دأعضال أسس ال أأوأأيأشالعيأآخالرأ
أوأك ي مس،أأ
( )أجياأع ىأسوعض أن دتأسوط اأأنأخيطرأسوشركاأقيلأفورةأاأت لأع أ
مخداأعشرأي نسأحع نهأسوو دتأحط اأو محمماأوإلمبنأوهأحرفعأرع .أأ

23

نسخة إكرامية – ليست للبيع

()3أأ جيالاأع الالىأسدممالالاأ فالالضأسوط الالاأإمبسأتاليأأهلالالسأأنأسوط الالاأأوسويي الالستأسوالالاأ
تدعمهأاأيمفيسنأ داأسوظسهرأملال وأسألمبنأكمالسأجيال اأهلالسأأنأتصالد أيأ
أوسنرأأخر أتورتاأع ىأمبوكأترسهسأن س يا.أأ
()1أأ إمبسأملأيالالوفأ فالالضأسوط الالا،أجيال اأو محممالالاأأنأتصالالد أسألوسنالالرأسوالالاأترسهالالسأ
ن س يا.أ
أ()5أع دأمسسعأسويي ستأجي اأو محمماأأن:أأ
(أ)أأأأمت وأسإلمبنأورفعأسودع ،أأ
( )أأترفضأن وأسإلمبنأوتشطاأسوط ا،أأ
(ا)أ أتؤجلأسو ظرأيفأسوط اأوفورةأتدرهس.أ

طلب اإلذن ملواصلة دعوى رفعتها الشركة
)2( -219أأجي اأأليأعض أيفأسوشالركاأأنأيط الاأنال أسدممالاأسإلمبنأمل سصال اأرعال أ
فعو سأسوشركاأولشكأ ياأسودع أفي سأع أفعاللأ،أأوأسنو السعأسلط يالسأع الىأ
إهمسلأأوأت صاأأوأإخ لأح سجاأأوأإخ لأحسألنسلاأن أقيلأعضال أسس ال أ
س و سرسبأع ىأأن:أأ
(أ)أأ سوطري الالاأسوالالاأحالالدأتأح الالسأسوشالالركاأإجالالرستستأسوالالدع أأوأس الالومرس هسأ
في سأيشملأ تأس وغ لأوإلجرستستأسو ضسئيا،أأ
أ( )أأ سوشركاأقدأت سعدجأع أنوسحعاأإجرستستأسودع أجبديا،أأ
أ(ا)أأ ن سص اأسوعض أو دع أ يم نأن س يس.أأ
()1أأ جياأع الىأسدممالاأ فالضأسوط الاأإمبسأتاليأأهلالسأأنأسوط الاأأوأسويي الستأسوالاأ
تدعمهأاأيمفيسنأ داأسوظسهرأمل وأسإلمبن،أكمسأجي اأهلسأأنأتصد أأيأ
أوسنرأتورتاأع ىأمبوكأترسهسأن س يا.أأ
()3أأ إمبسأملأتالالرفضأسدممالالاأسوط الالاأجي ال اأهلالالسأأنأأتصالالد أساوسنالالرأسوالالاأترسهالالسأ
ن س يا.أ
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طلب اإلذن ملواصلة دعوى رفعها عضو آخر
)2( -212أأجي اأأليأعض أيفأسوشركاأأنأيط اأن أسدممالاأسإلمبنأس سصال اأرأعال أ
حس فأسوشركاأوليسحابأع سأ فع سأعض أآخرأس و سرسبأإىلأأن:أأ
(أ)أسوطري الالاأسوالالاأحالالدأتأأوأس الالومرتأح الالسأإجالالرستستأسوالالدع أتشالالملأ ال تأ
س وغ لأوإلجرستستأسو ضسئيا،أأ
( )أأسوعضالال أسوالالالذيأ فالالالعأسوالالالدع أت الالسع أعالال أنوسحعالالالاأإجالالالرستستأسوالالالدع أ
جبديا،أأ
(ا)أأ ن سص اأسوعض أن دتأسوط اأو دع أ يم نأن س يسب.أأ
()1أأجياأع ىأسدمماأ فضأسوط اأإمبسأتيأأو محممالاأأنأسوط الاأأوسويي الستأ
سواأتدعمهأاأيمفيسنأ داأسوظسهرأمل وأسإلمبنأكمسأجي اأهلسأأنأتصالد أ
أيأأوسنرأتورتاأع ىأمبوكأترسهسأن س يا.أأ
()3أأإمبسأملأيالالوفأ فالالضأسوط الالاأجي ال اأو محممالالاأأنأتصالالد أسألأوسنالالرأسوالالاأترسهالالسأ
ن س يا.أ

األحكام املتعلقة مبنح اإلذن أو رفضه
)2( -250أأجيالالاأع الالالىأسدممالالالاأع الالالدأسو ظالالرأيفأنالال وأسإلمبنأأوأ فضالالاله،أأنأتكخالالالذأيفأ
ساعويس أحصفاأخسصا:أ
(أ)أأ إمبسأكالالسنأسوعض ال أن الالدتأسوط الالاأيوصالالرفأ د ال أليالالاأيفأ الالعيهأورفالالعأ
سودع أأوأن سص و س،أأ
( )أإمبسأكسنأ ياأسودع أقدألشكأع أفعلأأوأسنو سعأملأي العأأحعالدأوكالسنأ
نال أسملممال ،أأوأنال أسدومالاللأيفأ ال تأسوظالالروفأسديطالالاأأنأتالالكمبنأحالالهأ
سوشركاأيفأسجومسعأعستأقيلأوق عهأأوأجتي هأحعدأوق عه،أأ
(ا)أأ سمبسأكالالسنأ الالياأسوالالدع أق الدأألشالالكأع ال أفعالاللأأوأسنو الالسعأ الاليقأوق ع الهأ،أ
وكسنأنال أسدوماللأيفأ ال تأسوظالروفأسديطالأاأأنأجتيال أسوشالركاأيفأ
سجومسعأعستأسوفعلأأوأسانو سع،أأ
(ر)أأ إمبسأقر تأسوشركاأيفأسجومسعأعستأ فعأسودع ،أأ
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(هال)أإمبسأكسنأسوفعاللأأوأسانو السعأسوالذيأاأط الاأ فالعأسوالدع أنال أأج الهألالو أ
ع هأ ياأو دع أميم أو عضال أنوسحعوالهأأصالسواأعال ألفدالهأحالدابأأعال أ
ليسحاأع أسوشركا.أأ
()1أأاأمت عأإجالساةأسوشالركاأو فعاللأأوأسانو السعأأوأإمبل السأحالهأنالأ أنال وأسإلأمبنأحرفالعأ
سودع أإمبسأ أتأسدمماأأنأقرس أسوشركاأيشملأخدسعسبأوألق ياأوكسنأ
سملدعىأع ي فأيديطرونأع ىأسوشركا.أ
أ()3أأ ع الالالدأسو ظالالالرأيفأنالال وأسإلمبنأأوأ فضالالالهأتكخالالالذأسدممالالالاأيفأساعويالالالس أأيأ
حيسلالستأاأعر ال سأع ي السأيفأشالكنأآأ ستأسألعضالسأتأسوالذي أويدالجأهلالفأنصال حاأ
شعصياأنيسشرةأيفأسمل

ع.أأ

()1أأاأيؤثرأيفأط اأسإلمبنأس جاأسمل سرأ،219أ،212أ،250أأنأ ياأسودع أ
قدألشكأقيلأأنأيصيوأن دتأسوط اأعض سأيفأسوشركا.أأ
أ()5أسإلشس ةأيفأسمل سرأ،217أ219أوعض أسس

أتشملأعض أسس

أسودسحق.أأ

أ()2أاأجي اأشطاأأيأرعال أيفأهالذسأسوفصاللأأوأسووصالسحلأفي السأأوأإي سأف السأرونأ
ن سف الالاأسدممالالاأوحسوشالالروطأسوالالاأترسهالالسأن س الالياأوهلالالسأأنأتع ال أأيأطالالرفأ
يوضر أن أسإلي سفأأوأسوشطاأأوأسوص و.أ

محاية األعضاء من اإلجحاف
)2( -252أجيال اأأليأعضال أيفأسوشالالركاأأنأيرفالالعأرع ال أو محممالالاأإلصالالدس أأنالالرأح الالستًأ
ع الىأأنأشال نأسوشالالركاأتالالدس أأوأكسلالالجأتالدس أأع الالىأوجالالهأجمحالالفأسصال حاأ
سألعضستأ يعسبأأوأسص حاأأيأن فأسسأيفأمبوالكأن الدتأسوط الاأأوأأنأقالرس سبأأ
وألعضالالستأأوأأيأن ال فأاأساالالسمبهأأوأي نالالعأأنأيالالوفأساالالسمبهأيفالالرقأأع الالىأوجالالهأ
جمحفأحأأسألعضست.أ
()1أأ إمبسأسقو عجأسدمماأحصحاأأيأن أسأل يس أسواأحينأع ي سأسوط الاأ،أجيال اأ
هلسأأنأتصد أسألنرأسوذيأترسهأن س يسب.أأ
()3أأ رونأندالالسسأحعم ال تأأامالالستأسوي الالدأ()1أجي ال اأو محممالالاأأنأتصالالد أأنرهالالسأ
و شركاأحسآلت :أ
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(أ)أت ظيفأأعمسهلسأيفأسملدو يل،أ
( )أسانو سعأع أسو يستأأوأسا ومرس أيفأسوعملأسسحف،أ
(ا)أسو يستأأوأسا ومرس أحسوعملأسوذيأسنو عجأع ه،أ
(ر)أعدتأإجرستأأيأتعديل،أأوأإجرستأتعديلأددرأيفأائحاأسووك ي أحالدونأ
إمبنأسدمما،أ
(هال)أشرستأأ فأر كاأألعضستأسوشركاأن أقيلأأعضستأآخري ،أأ
(و)أ أنأتكمبنأحرفعأرع أندليالاأحس الفأسوشالركاأوليسحالاأع السأح السطاأن الدتأ
سوط اأومبوكأوف سبأو شروطأسواأتدرهس.أأ
()1أأتطيالالقأسألامالالستأسوالال س رةأيفأسوي الال رأ()2أو()1أو()3أع الالىأسوشالالعيأسأوالالذيأاأ
يمال ال نأعضال ال سبأيفأسوشالالالركاأأواأت يالالاللأسأل ال ال فأأوأسلو سهلالالالسأإويالالالهأ مال الفأأ
سو سل نأومبوكأحذستأسوميفياأسواأتطيقأح سأع ىأأعضستأسوشركا.أأ

احلكم باملصروفات
-251أ تصالالد أسدممالالاأع الالدأنال وأسإلمبنأحرفالالعأسوالالدع أحس الالفأسوشالالركاأوليسحالابأع الالسأأوأ
ع دأمسسعأرع أسإلجحالسفأسألوسنالرأسوالاأترسهالسأن س اليأاأووح يالقأسوعدسوالاأسالسأيفأ
مبوالالكأسألنالالرأحالالسنأتالالدفعأسوشالالركاأسملصالالروفستأسو ضالالسئياأوأسو ف الالستأسملع والالاأسوالالاأ
تميدهسأسوعض أن دتأسوط ا.أ

الباب اخلامس
القوائم املالية واملراجعة
الفصل األول
الدفاتر واحلسابات
االحتفاظ بدفاتر احلسابات
)2( -253أأجياأع ىأأيأشركاأسااوفسظأحدفسترأادسحستأن وظماأنؤيدةأسدالو دستأ
أصالال ال ياأت يالالالالدأفي الالالالسأادالالالالسحستأوسفيالالالالاأوصالالالالحيحاأوكسن الالالالاأعالال ال أأن سهلالالالالسأ
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ونعسن ت الالالس،أورونأسإلخال ال لأحعمال ال تأنالالالسأت الالالدتأت يالالالدأسوشالالالركاأيفأرفالالالسترأ
ادسحست سأسوييسلستأسآلتيا:أ
(أ)أسمل ي

ستأونصسر هسأوأوجهأصرف سأوأريرس

س،أ

( )أعم يستأسملييعستأوسملشوريست،أ
(ا)أأص لأوسوو سنستأسوشركا،أ
(ر)أسملعسن تأسألخر أسواأتؤثرأع ىأسملرك أسملسو أو شركا،أ
()1أأ جياأع ىأأيأشركاأأنأتوف أحدج ت سأورفسترهسأيفأن رهسأسملدجل.أ
()3أأ تالالقأألعضالالستأسس ال أساطال عأع الالىأسودالالج تأسحلدالالسحياأو شالالركاأيفأأيأ
وقجأخ لأ سعستأسوعملأسورمسيا.أ
()1أأ يفأاسلأسإلخ لأحكامستأسوي دأ()2أتعدأسوشركاأوأيأن ظفأندال لأعال أ
مبوالالالكأنالالالرتميأأخمسوفالالالاأهلالالالذهأسملالالالسرةأويم لالالأسنأعر الالالاأو جال ال ستستأوف ال السبأ
ألامستأسملسرةأ.157أ

القوائم املالية
)2( -251أأ جياأع ىأأيأشركاأأوأفرعأوشركاأسج يياأيفأل سيالاأ ال و سأسملسويالاأإعالدسرأ
ق سئم سأسملسوياأسمل س ياأنعأحيسنأسوديس الستأأسملسويالاأسملدالوعدناأيفأإعالدسرهسأ،أ
وسإليضساستأسومسفيا،أوعر

سأنعأت ريرأسملرسجعأسو سل ل أع ىأساجومالسعأ

سود يأسوعستأو شالركاأإلجسات السأ،أع الىأأنأتشالملأهالذهأسو ال سئفأأع الىأسألقاللأ
نسيكت :الأ
(أ)أقسئماأسملرك أسملسو ،أ
( )أقسئماأسودخل،
(ا)أقسئماأسوودف ستأسو ديا،
(ر)أقسئماأا قأسمل ميا.
()1أأ جياأأنأتعربأسو سئفأسملسوياأحصال ةأعسروالاأعال ألشالسطأسوشالركاأونرك هالسأ
سملالالسو أو د ال اأسملسويالالاأسملع ي الاأ،أوأنأيؤكالالدأمبوالالكأسملرسجالالعأسو الالسل ل أيفأت ريالالرهأ
سود ي.أ
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عناصر القوائم املالية
 -255جياأأنأتوضم أسو سئفأسملسوياأع أسوفورةأسملع ياأع ىأسألقل،أسوع سصرأسآلتيا:الأ
(أ) قسئماأسملرك أسملسو أوتيأأسمل ج رستأوسملط حستأوا قأأصحس أسمل ميا،أأ
( أ) قسئمالالالاأسوالالالدخلأوتالالاليأأسإليالالالرسرستأوسملصالالالروفستأولويجالالالاأسو شالالالسطأأ حساال السبأأوأ
خدسئر،
(ا)أأ قسئمالالالالاأسووالالالالدف ستأسو ديالالالالاأوتالالالاليأأسو ديالالالالاأونالالالالسيفأامم الالالالسأونصالالالالسر هسأ
وس وعدسنست س،أ
(ر)أأ قسئمالالاأا ال قأسمل ميالالاأوتالاليأأادالالس أ أسأنالالسلأسملدالالسهمأأوسوالالوغاستأفيالالهأ
ايسرةأول صسنأوسأل حسحأسملي سةأوسااويسطيستأسملعو فا.

اعتماد القوائم املالية وإجازتها
 -252أ()2أجياأأنأيعومدأسس
عر

أأوأنديرأفرعأسوشركاأسألج ييالاأسو ال سئفأسملسويالاأقياللأ

سأو جومسعأسود يأو شركاأإلجسات س،

()1أأ تعومالالدأسو ال سئفأسملسويالالاأحو قيالالعأسثال أأن ال أأعضالالستأسس ال ،أفالالامبسأل الاليأعالالدرأ
أعضسئهأإىلأعضال أوساالدأ،أفيجالاأأنأيالوفأسوو قيالعأن الأهأونال أسملالديرأسوعالستأأوأ
نديرأسوفرع.أ
()3أأ اأجيالالال اأإجالالالالساةأأيأقالالال سئفأنسويالالالالاأاأإعالالالالدسرهسأحصالالال ةأخمسوفالالالالاأو معالالالالسياأ
سدس يياأسملعومدةأنال أقياللأجم ال أسدس اليأأسو السل ليأأونال أأجاللأت ريالرأ
مبوالكأأو جومالالسعأسودال يأسوعالالستأسحلالالقأيفأسا الالوعسلاأحو ريالالرأسملرسجالالعأسو الالسل ل أ
و شركاأأوأأيأنرسجعأقسل ل أآخر.أأ
()1أأ يفأاسواأخمسوفاأسألامستأسو س رةأيفأسوي رأ(،)2أ(،)1أ(،)3أتعوربأسوشالركاأ
وأيأعض أيفأسس

أيم نأع ىأع فأحذوك،أنالرتميأأخمسوفالاأهلالذهأسملالسرةأ

ويم لسنأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157
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إحلاق تقرير اجمللس بالقوائم املالية
)2( -257أأجياأأنأي حقأحملأسو سئفأسملسوياأسواأتعرضأع ىأساجومسعأسود يأسوعالستأ
الوأو العأسوشالركاأأوسوالرحوأسمل الورحأت ايعالهأ

و شركاأت ريالرأأنال أسس ال أي

ع ىأسملدسهمأأإمبسأوجدأوسملي غأسمل ورحأإاسووهأإىلأسااويسط .أ
()1أجياأأنأيشملأت ريرأسس

أإيضساسبأييأأو مدالسهمأأأيأأتغالياأمبيأأهميالاأ

طالالرأأخ ال لأسود ال اأسأملسويالالاأيفأطييعالالاألشالالسطأسوشالالركاأأوأأيأن ال أشالالركست سأأ
سووسحعا.أأ
()3أأيأعض أيفأسس

أي صرأيفأساالسمبأخطال ستأنع والاأحنال أت فيالذأسوي الدأ()2أ

يعالدأأنرتميالسبأخمسوفالاأهلالالذهأسملالالسرةأويمال نأعر الالاأو جال ستستأأوف السبأألامالالستأ
سملسرةأ.157أ

إيداع نسخة من القوائم املالية
ومن تقرير اجمللس لدى املسجل
)2( -259أأجيالالاأع الالىأأيأشالالركاأحعالالدأعالالرضأق سئم الالسأسملسويالالاأع الالىأساجومالالسعأسود ال يأ
سوعستأأنأتال رعأوالد أسملدالجلألدالعاأن السأن قعالسبأأع ي السأاداليمسأو رأيفأسملالسرةأ
252أومبوكأيفأمبستأسو قجأسوذيأت رعأفيهألدعاأن أت ريرأسس

أنشالوم بأ

ع ىأسإليضساستأوف سبأألامستأسملسرةأ.257أ
()1أأ جياأع ىأ سوشركاأسو سحضالاأأنأت الدتأو مدالجلأسو ال سئفأسملسويالاأسملوع الاأح السأ
سشوم ت سأسمل ص صأع ي سأيفأسملسرةأ255أإ سفاأإىلأقال سئفأنسويالاأجممعالاأ
تعط أص ةأا ي ياأوعسرواأع أاسواأسسم عاأون قف سأسملسو أو د اأسملسوياأ
سملع ياأوميم أأنأتعف أسوشركاأسو سحضالاأنال أت الديفأادالسحستأجممعالاأإنأ
كسلالالجأه ال أمبست الالسأتعوالالربأج ال تأسبأن ال أجمم عالالاأأخ الرأ أت الالدتأع الالسأادالالسحستأ
جممعاأح سطاأشركاأقسحضاأأخر .أ
()3أأ إمبسأملأي سفقأساجومسعأسود يأسوعستأع ىأسو ال سئفأسملسويالاأع الدأعر ال سأع يالهأ
فيجاأأنأيرفقأح سأنذكرةأت

وأأ يس أعدتأسمل سف اأكمالسأجيالاأإ فالسقأ

نذكرةأحسأل يس أيفألدعاأسو سئفأسملسوياأسو سجاأإيدسع سأود أسملدجل.أ
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أ()1أأ إمبسأقصرتأسوشركاأيفأت فيذأأامستأهذهأسملسرةأتعدأسوشالركاأوأيأعضال أأ
جم

أفي سأنرتميأأخمسوفاأهلذهأسملسرةأويم لسنأعر اأو جال ستستأوف السبأأ

ألامستأسملسرةأ.157أ

حق عضو الشركة يف احلصول على نسخة من القوائم املالية
)2( -252أأرونأسإلخ لأحكامستأهذسأسو سل نأيم نأأليأعض أيفأسوشركاأسحلقأيفأ
سحلص لأع ىألدعاأن أسو سئفأسملسوياأون أت ريرأسملرسجعأوت ريرأسس

.أ

()1أيفأاسلأسإلخ لأحكامستأسوي دأ()2أتعدأسوشركاأوأيأن ظالفأندال لأعال أ
مبوالالالكأنالالالرتميأأخمسوفالالالاأهلالالالذهأسملالالالسرةأويم لالالالسنأعر الالالاأو جال ال ستستأوف ال السبأ
ألامستأسملسرةأ.157أ

عقوبة عدم االحتفاظ بدفاتر احلسابات أوالقوائم املالية
 -220أيعالالدأأيأعض ال أيفأسس ال أأيثيالالجأألالالهأملأيوعالالذأخط ال ستأنع والالاأوف السبأألامالالستأ
سملسرتأأ253أأوأ251أأوأتدياأسحضأإ سرتهأا تمس أسوشالركاأخلطالكأأيوع القأ
سضم نأساوو ستأحكيأن مسأنرتميسبأخمسوفاأويعسقاأع الدأسإلرسلالاأحسودالج أأملالدةأ
اأتوجسواأمخ أ

ستأأوأحسوغرسنا.أأ

الفصل الثاني
املراجعة
حقوق املراجعني
 -222أيم نأو مرسجعأأسحلقأيفأسآلت :أ
(أ) تد فأسإلع لستأسملوع اأحساجومسعستأسوعسناأوأيأنمستيالستأأهلالسأأصال اأح الفأ
يوفأإ سهلسأإىلأأعضستأسوشركا،أ
( )أاض أساجومسعستأسوعسناأيفأأيأندكواأتوصلأح فأوسوودسولأفي س،
(ا)أساط عأع ىأرفسترأسوشركاأوادسحست سأوف ستاهس،
(أر) أط اأ يعأسملع نستأوسوو

يحستأسواأيرول سأ رو ياأألرستأن سن ف،
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(هال)أساط عأع ىأسملع نستأسملوع اأحسوشركستأسووسحعاأنوىأكسنأمبوكأ رو يسبأ
ووممي فأن أأرستأن سن فأكمرسجعأأو شركا.أ
(و)أأاأجي اأو مدالسهمأأإقسوالاأسملرسجالعأإاأس أجالاأقالرس أعالسريأيفأسجومالسعأعالستأ
ع ىأأنأيوفأإخطس أسملرسجعأسوعستأحذوك.أأ
(ط)أاأجي ال اأتعالاليأأنرسجالالعأيفأسوشالالركاأإاأيفأاسوالالاأسلو الالستأخدنالالاأسملرأسجالالعأأوأ
سملرسجعأأسودسح أ.

واجبات املراجعني
)2( -221أأجيالالاأع الالىأسملالالرسجعأأأنأي الالدن سأو جمعيالالاأسوعم نيالالاأت ريالالرسبأعال أسحلدالالسحستأ
سواأقسن سأحفحص سأعال أأأيأني سليالاأعسنالاأوأيأادالس أ حالوأأوأخدالس ةأوأيأ
ادسحستأاأإيدسع سأأنستأسجومسعأعستأو شركاأخ لأت وي فأسمل صاأوجياأ
أنأييأأسوو ريرأنسأإمبسأكسلجأسحلدسحستأسخلوسنياأقدأاأإعدسرهسأحسوطري اأ
سود يماأوف سبأألامستأهذسأسو سل ن،أونالسأإمبسأكسلالجأتمشالفأحصالدقأعال أ
سمل قفأسحل ي أو شركا،أوجياأأيضسبأع الىأسملالرسجعأأسو يالستأحسووحريالستأ
سو اناأووممي فأن أسووح قأن أأن:أ
(أ)أأ سودفسترأسوصحيحاأودج تأسحلدسحستأقدأاأافظ السأ،أوأنأسوشالركاأأ
قدأاورت فأجبميالعأسملدالو دستأوأكسفالاأسوييسلالستأوسوو

اليحستأسو انالاأ

ونم و فأن أنرسجعاأسوفروعأسواأملأي و وهس،أ
( )أسحلدسحستأتوطسحقأنعأرفسترأسحلدسحستأوسوعسئدست.أ
()1أأجياأع ىأسملرسجعأأسمبسأتعذ ع ي فأسحلصال لأأع الىأسملع نالستأوسوو

اليحستأ

سوالالاأيعوربول السأ الالرو ياأألريالالرسضأسملرسجعالالا،أحيالالسنأمبوالالكأيفأت ريالالرهفأحشالالكنأ
سحلدسحست.أ
()3أجيالاأأع الىأسملالرسجعأأأنأي الدن سأو جمعيالاأسوعم نيالاأحيسلالستأاال لأنمسفال تأأ
أعضستأسس

أوقرو

فأوسوصف ستأسواأملأيوفأسإلفصسحأع سأو مج

.أ أ

()1أجيالالاأع الالىأسملالالرسجعأأنال أخال لأإعالالدسرأت الالس يرهفأاال لأادالالسحستأسوشالالركاأ
سو ظرأيفأنسأإمبسأكسلجأسملع نستأسمل دنالاأيفأت ريالرأسس ال أسملوع القأحسودال اأ
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سملسوياأسملع ياأنود اأنالعأت الكأسحلدالسحستأ،أوإمبسأ أيأسملرسجعال نأأنأسملع نالستأ
سمل دناأيفأت ريرأسس ال أريالاأنودال اأنالعأادالسحستأسوشالركاأو دال اأسملسويالاأ
فيوعأأع ي فأت

يوأمبوكأيفأسوو رير.أ

()5أيعالالالدأأيأن ظالالالفأي ال ال تأح صالالالدأأوأإهمالالالسلأحاعطالالالستأنع نالالالاأريالالالاأصالالالحيحاأ
و مالالرسجعأأنرتمي السبأخمسوفالالاأهلالالذهأسملالالسرةأويم ال نأعر الالاأو ج ال ستستأوف السبأأ
ألامستأسملسرةأ.157أ
()2أجيال اأو مرسجالالعأسا الالو سواأس جالالاأإخطالس أنموال أتالالدرأتالالس يخأسا الالو سواأ
وإيدسعهأيفأنمواأسوشركاأسملدجلأوجياأع ىأسوشركاأإخطس أسملدالجلأ
حذوكأخ لأندةأاأتوجسواأث ثاأأ سحيعأن أتس يخأسإليدسع.أأ

مسئولية املراجع
 -223أ ي وال ال تأسملرسجالالالعأحيالالالذلأسوع سيالالالاأوسحلالالالرصأسملع الالال وأأيفأسو يالالالستأح سجيستالالالهأجتالالالسهأ
سوشالالالركا،أويمالال نأندالال ابأعالال أأيأأ الالالرس أت حالالالقأحسوشالالالركاأأوأأيأشالالالعيأ
يم نأه سوكأأ سسأنع لأاعومسرهأع ىأت ريره.أأ

الباب السادس
التصفية
الفصل األول
أحكام متهيدية
طرق التصفية
)2( -221أتم نأتصفياأسوشركستأإنس -:أ
(أ) ن أطريقأسدمما،أأوأأ
( أ) أسخويس يا،أأو
(ا)أتجأإشرسفأسدمما.أأ
()1أتدريأأامستأهذسأسو سل نأسخلسصاأحوصفياأسوشركستأع ىأسووصالفياأسوالاأ
تصلأحكياأطري اأن أسوطرقأسو س رةأيفأسوي دأ()2أإاأإمبسأتيأأخ فأمبوك.أ
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الفصل الثاني
التصفية من طريق احملكمة
احلاالت اليت جيوز فيها التصفية من طريق احملكمة
 -225جي اأتصفياأسوشركاأن أطريقأسدمماأيفأسحلساتأسآلتيا -:أ
أ(أ)أإمبسأقالالالر تأسوشالالالركاأح الالالرس أخالالالسصأأنأتمال ال نأتصالالالفيو سأنال ال أطريالالالقأ
سدمما،أأوأ
أ( )أإمبسأملأي ع دأساجومسعأسووك يد ،أأوأملأي رعأسوو ريرأسووك يد ،أأوأ
أ(ا)أإمبسأملأتيالالدأأسوشالالركاأأعمسهلالالسأخال لأ ال اأنال أتس يدال سأأوأإمبسأأوقفالالجأ
أعمسهلسأ اأكسن ا،أأوأ
أ(ر)أإمبسأل يأعدرأأعضستأسوشركاأع أسث أ،أأوأأ
أ(هال)أإمبسأعج تأسوشركاأع أ دسرأري ل س،أأوأ
أ(و)أإمبسأ أتأسدمماأأنأن أسوعدسواأوسإللصسفأتصفياأسوشركا.أ
احلاالت اليت تعترب فيها الشركة عاجزة عن سداد ديونها
222الأتعوربأسوشركاأعسج ةأع أ دسرأري ل سأيفأسحلساتأسآلتيا:أ
(أ) إمبسأقالالستأأيأرسئال أو شالالركاأسي الالغأي يالالدأع الالىأمخدالالأأأوالالفأج يالالهأ ال رسل أ،أ
ستأكسنأرسئ سبأحطري اأسحل سوالاأأوأرياهالسأ،أااللأنيعالسرأس الوح سقهأودي الهأ،أ
حالالالاع نأسوشالالالركاأيفأن رهالالالسأحأط الالالاأودالالالدسرأسملي الالالغأسملدالالالوحقأ،أوملأت الالالفأأ
سوشركاأحسوددسرأواأحو ديفأ مسنأو فستأحهأوملأيوفأسوص وأفيهأع ىأوجهأ
نع لأي ي هأسودسئ أخ لأث ثاأأ سحيعأن أتس يخأمبوكأسوط ا،أ
( أ) إمبسأاأأاسمبأإجرستستأسوو فيذأأوأأيالاأإجالرستستأأخالر أ،أح الستًأأع الىأامالفأأوأ
أنالالرأصالالسر أنال أسدممالالا،أملصال حاأأيأرسئال أو شالالركاأوأعيالالدأسحلمالالفأأوأ
سألنرأرونأأنأي فذأك هأأوأحعضه،أأوأأ
(أا) أإمبسأثيجأو محمماأحسودويلأسمل العأأنأسوشالركاأعالسج ةأعال أسو فالستأحالدي ل سأ
فع الىأسدممالاأع الدأسويالجأ،أفيمالسأإمبسأكسلالجأسوشالركاأعالسج ةأعال أسو فالالستأ
حدي ل س،أأنأتكخذأيفأساعويس أري نأسوشركاأسااومسوياأوري ل سأسملدو ي يا.أ
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أحكام خاصة بطلبات التصفية
)2( -227أأي دتأط اأتصفياأسوشركاأإىلأسدمماأنال أسوشالركاأأوأنال أأيأرسئال أأوأ
ن ال أسمل ال تأحسوالالدفعأأوأأسملدالالسهفأأوأأيأج الالاأخي ال لأهلالالسأأيأقالالسل نأمبوالالكأأوأن ال أ
يالالعأهالالؤاتأأوأن ال أأاالالدهفأجمالالومعأأأوأن فالالرري أ،أويشالالوملأسوط الالاأع الالىأ
أمسستأسودسئ أأوتفسصيلأع أأص لأوسوو سنستأسوشركاأوني سليستأنعومدةأ
ملدةأثال ثأ ال ستأ السح اأسآلأسمبسأقالر تأسدممالاأسعفالستأن الدتأسوط الاأعال أ
حعضأأوأكلأنسأت دت.أ
()1أأوالالي أو م ال تأحسوالالدفعأسحلالالقأيفأت الالديفأط الالاأووصالالفياأسوشالالركاأإاأيفأأاالالد أ
سحلسووأأسآلتيوأ:أ
(أواب)أأ إمبسأل يأعدرأسألعضستأع أسث أأوملأيموملأسوعدرأيفأخ لأ واأ
أش ر،أأوأ
(ثسليسب)أأ إمبسأكسلالالجأسأل ال فأسوالالاأي و ال تأحسوالالدفعأحسو دالالياأهلالالسأأوأحعالالضأهالالذهأ
سأل الال فأقالالدأخصصالالجأيفأسألصالالاللأأوأكالالسنأاالالسئ سبأأهلالالسأيفأسألصالالاللأ
و ج جأحسمسالهأملالدةأاأت اللأعال أ الواأأشال رأيفأخال لأمثسليالاأعشالرأ
ش رسبأسودسح اأع ىأسويدتأيفأسووصفياأأوأكسلجأقدأآوجأإويهأحدياأ
وفسةأاسئ أ سحق،أ
()3أأاأجي اأت ديفأط اأحوصفياأسوشركاأحدياأعدتأإيدسعأسوو ريرأسووك يدال أ
أوأعالدتأع الدأساجومالسعأسووك يدال أإاأأنال أأاالدأسألعضالستأواأجيال اأت دميالهأأ
قياللأنضالىأث ثالأأأي نالسبأأ حعالدأسويال تأسألخالاأسوالذيأكالسنأجيالاأأنأي ع الدأفيالهأ
ساجومسع.أ
()1أأإمبسأقالالدتأو محممالالاأط الالاأووصالالفياأسوشالالركاأحدالالياأعالالدتأإيالالدسعأسوو ريالالرأأ
سووك يد أأوأعدتأع دأساجومسعأسووك يدال أجيال اأو محممالاأحالدابأأنال أأنأ
تالالالكنرأحوصالالالفياأسوشالالالركاأ،أأنأتالالالكنرأحايالالالدسعأسوو ريال الرأأسووك يدال ال أأوأحع الالالدأ
ساجومسعأأوأأنأتصد أسألنرأسوذيأترسهأعسراب.أ
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()5أأإمبسأقدتأط اأسووصفياأع الىأأ السسأعالدتأإيالدسعأأسوو ريالرأسووك يدال أأوأعالدتأ
ع دأساجومسعأسووك يدال أ،أجيال اأو محممالاأأنأتمالفأحسملصالروفستأع الىأ
سألشعسصأسوذي أترسهفأند وأأع أت كأسملعسوفا.أ
()2أأاأت ظرأسدمماأيفأط اأتصفياأو شركاأن دتأن أصسااأري أساومسو أ
أوأري أندو ي أإاأحعدأت ديفأسوضمسنأسوذيأترسهأسدمماأن س يسبأو ف ستأ
سووصفيا،أوحعدأأنأت و عأسدمماأح ج رأحي اأنيدئياأوألنرأحسووصفيا،أ
()7أأجيالالاأت الالديفأط الالاأسووصالالفياأو محممالالاأوف الالسأو ميفيالالاأسدالالدرةأيفأقالالسل نأ
سإلجالالرستستأسملدليالالاأود ال اأ2293أوع الالىأسدممالالاأإخطالالس أن ال أهلالالفأنص ال حاأ
حط اأتصفياأسوشركاأنسأملأت ر أسدمماأخ فأمبوك.أ

سلطة احملكمة يف مساع طلب التصفية
-229أ جي اأو محمماأع دأمسسعأط اأسووصفياأأنأترفضهأنالعأسحلمالفأحسملصالروفستأأ
أوأحالالدول س،أوجيال اأهلالالسأتكجيالاللأمسسعالالهأحشالالرطأأوأحالالدونأشالالرط،أكمالالسأجيال اأهلالالسأ
أيضسبأأنأتصد أأنرسبأنؤقوسبأأوأأيأأنرأآخرأيوفقأنعأسوعدسوالاأ،أإاأألالهأأاأجيال اأأنأ
ترفضأإصدس أأنرأحسووصالفياأسالأررأأنأأصال لأسوشالركاأقالدأ ه الجأن سحاللأني الغأ
يعسرلأت كأسألص لأأوأي يدأع سأأوأسررأألهأوي أو شركاأأص ل.أ

البدء يف التصفية من طريق احملكمة
 -222أ تعوربأتصفياأسوشركاأن أطريالقأسدممالاأقالدأحالدأتأسعويالس سبأنال أتالس يخأت الديفأ
ط اأسووصفيا.أ

سلطة احملكمة يف إيقاف اإلجراءات املدنية
عند تقديم طلب التصفية
-270أ جي اأو محمماأسواأتيسشرأإجرستستأسووصفياأح ستًأع ىأط الاأسوشالركاأأوأأاالدأ
رسئ ي سأأوأأادأسمل نأأحسوالدفعأأأوأأاالدأسملدالسهمأأأيفأأيأوقالجأحعالدأت الديفأط الاأ
سو وصفياأس جالاأأامالستأهالذسأسو السل نأوقياللأإصالدس أأنالرأحوصالفياأسوشالركاأأنأ
مت الالعأساالالسمبأأيالالاأإجالالرستسأتأندليالالاأ الالدأسوشالالركاأأوأساأ الالومرس أفي الالسأأنالالستأأيالالاأ
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دمماأأخر أويدوث ىأن أمبوكأسإلجرستستأسجل سئيا،أع الىأأنأتالسلأأيأا ال قأ
ندلياألسش اأع سأإىلأسدمماأسملعوصاأسواأتيسشرأسووصفياأوويجأفي س.أ

إيقاف القضايا واإلجراءات املدنية عند صدور أمر التصفية
-272أ نوىأصد أأنرأحوصفياأسوشركاأاأجي اأسوداأيفأأياأقضياأأوأأيأإجرستأقسل ل أ
آخرأأوأسويدتأفيهأ دأسوشركاأأنستأأيأدممالاأأخالر أإاأحالامبنأنال أدممالاأ
سووصفيا،أوحسوشروطأسواأت ر هسأويدوث ىأنال أمبوالكأسإلجالرستستأسجل سئيالاأ،أع الىأ
أنأتالالالسلأأيأا ال ال قأندليالالالاألسشال ال اأعأ الالالسأإىلأسدممالالالاأسملعوصالالالاأسوالالالاأتيسشالالالرأ
سووصفياأوويجأفي س.أ

إيداع نسخة من أمر التصفية لدى املسجل
 -271أ()2أ

جياأع ىأسوشالركاأأنأتال رعأوالد أسملدالجلألدالعاأنال أأنالرأسووصالفياأيفأ
خ ال لأث ثالالأأي ن السبأأن ال أتالالس يخأصالالدو هأكمالالسأجي ال اأمبوالالكأمل الالدتأط الالاأ
سووصفيا.أ
جياأع ىأسملدجلأع دنسأت رعأوديهألدعاأن أأنرأسووصفياأأنأيدونأيفأ

أ()1أ

رفالالسترهأسخلسصالالاأحسوشالالركاأدضالالرسبأأحسإليالالدسعأوجيالالاأع يالالهأإع لالالهأيفأ
سجلريدةأسورمسياأويفأصفحاأسقوصسرياأيفأصحيفاأي نياأملدةأث ثاأأيستأ
نووسويا.أ
أ()3أ

يعوالالالالربأأنالالالالرأسووصالالالالفياأسمل صالال ال صأع يالالالالهأيفأسوي الالالالدأ()2أسثسحالالالالاأإعالال ال نأ
ملدالالالوعدن أسوشالالالركاأحفصال ال فأنال ال أسخلدنالالالاأإاأإمبسأس الالالومرتأأعمالالالسلأ
سوشركا.أ

األثر املرتتب على أمر التصفية
-273أ ي فذأسألنرأسوصسر أحوصفياأسوشركا،أملصال حاأ يالعأسوالدسئ أأو

يالعأسمل ال نأأ

حسودفعأو شالركاأ،أكمالسأوال أكالسنأصالسر سبأأح الستأع الىأط الاأأاالدأسوالدسئ أأوأاالدأ
سمل نأأحسودفعأجمومعأ.أ

332

نسخة إكرامية – ليست للبيع

تقديم التقرير للمحكمة عن شئون الشركة
)2( -271أ إمبسأعي جأسدمماأنصفيسبأ مسيسبأنؤقوالسبأأأوأأصالد تأأنالرسبأأحسووصالفياأجيالاأ
عملأت ريرع أش نأسوشركاأحسوشملأسمل ر أوت دميالهأو محممالاأنؤيالدسبأأ
حاقرس أنشف عأحسويمأ،أنسأملأتَرَأسدمماأخال فأمبوالكأ،أوجيالاأأنأي

الوأ

يفأهذسأسوو ريرأتفسصيلأأص لأسوشركاأوري ل سأوسوو سنست سأوأمسستأودسلأ
إقسنالالاأسوالالدسئ أأون ال فأوسوضالالمسلستأسوالالاأوالالد أكالاللأن ال فأوسوو ال س يخأسوالالاأ
أعطيالالجأفي الالسأهالالذهأسوضالالمسلستأومالاللأن ال فأوريالالاأمبوالالكأن ال أسملع نالالستأسوالالاأ
ت ر هالالسأسدممالالاأأوأتط ي الالسأأوأيط ي الالسأسملصالالفىأسورمس ال أادالاليمسأيم ال نأ
سحلسل.أأ
أ()1أ جياأأنأي دتأهذسأسوو ريرأ ئي أسس
أيأسث أأن أأعضستأسس

أأوأسملالديرأسوعالستأويفأاالسلأرييسح مالسأ

أأوأأيأنال أسألشالعسصأسوالذي أيم ف الفأسملصالفأ أ

سورمس أحذوكأ نالعأنرسعالسةأسألنالرأسوصالسر أنال أسدممالاأوهالؤاتأسألشالعسصأ
هف:أ
(أ)أأعضستأسس

أأوأن ظف أسوشركا،أأوأر أكسل سأأعضستأيفأسس

أ

أوأن ظفأ،أ
( )أسألشالالعسصأسوالالذي أسشالالورك سأيفأتك الالي أسوشالالركاأيفأأيأوقالالجأخ ال لأ
اأوسادةأقيلأسووس يخأسددر،أ
أ(ا)أسألشعسصأسوذي أتدوعدن فأسوشركاأأوأن أكسل سأيفأخدنو سأخ لأ
سود ال اأسملالالذك ةأوتالالر أسدممالالاأأل الالفأيدالالوطيع نأإعطالالستأسملع نالالستأ
سملط حا،أأ
()3أ جياأت ديفأسوو ريرأخ لأمخداأعشرأي نسبأن أسووس يخأسددرأأوأيفأأيأنيعالسرأأ
ي يدأع ىأمبوكأتدرهأسملصف أسورمس أأوأتدرهأسدمماأأل يس أخسصا.أ
()1أ كلأشعيأي صالرأيفأت فيالذأن وضاليستأأامالستأهالذهأسملالسرةأرونأعأالذ أن يال لأ
يعدأنرتميسبأخمسوفاأهلذهأسملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامالستأسملالسرةأ
.157أأ
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()5أأيدموأأليأشالعيأي ال تأحعماللأسوو ريالرأوسإلقالرس أسملشالف عأحالسويمأأسو انالأأ
س جاأأامستأهذهأسملسرةأأوأمل أيدسعدأيفأعم ال أمسأأنأيط الاأنال أسملصالف أأ
سورمسال ال أسملصالالالروفستأوسو ف الالالستأسوالالالاأتم ال ال سأيفأعمالالاللأسوو ريالالالرأوسإلقالالالرس أأ
سملشف عأحسويمأأونسأيوع قأح مسأوسواأير أسملصفىأسورمس أأل سأنصالروفستأ
ولف الالستأنع والالاأويالالدفعأسملصالالفىأسورمسال أهالالذهأسمليالالسوغأنال أأصال لأسوشالالركاأ
ع ىأأنأيم نأت ديرأسو ف ستأخس عسبأو ظرأأنستأدمماأسووصفياأخال لأ
فورةأاأجتسواأمخداأعشرأي نسب.أأ
()2أجي اأأليأشعيأيدعىأكوسحابأألهأرسئ أو شركاأأوأن تأحسوالدفعأأنأيط العأ
ع ىأسوو ريرأسمل دتأس جالاأأامالستأهالذهأسملالسرةأيفأ يالعأسألوقالستأسملع والاأ
ح فدهأأوأح سطاأوكي هأومبوكأحعدأرفعأسور فأسمل الر أوجيال اأوالهأسحلصال لأ
ع ىألدعاأندوعرجاأن أمبوكأسوو رير.أ
()7أأألريالالرسضأهالالذهأسملالالسرةأي صالالدأحعيالالس ةأسووالالس يخأسدالالدرأأتالالس يخأتعالاليأأسملصالالف أأ
سورمسال أسملؤقالالجأإمبسأاصالاللأهالالذسأسووعالاليأأفالالامبسأملأتصالاللأفيمال نأسمل صال رأ
حسوعيس ةأتس يخأأنرأسووصفيا.أ

تقرير املصفي الرمسي
)2( -275أ إمبسأصد أسألنرأحسووصفياأجياأع الىأسملصالفأ أسورمسال أ،أحعالدأتدال يفأسوو ريالرأ
سو سجاأت دميهأس جالاأأأامالستأأسملالسرةأ271أأوأيفأسحلسوالاأسوالاأتالكنرأفي السأ
سدممالاأحعالالدتأت الديفأأيأت ريالرأ،أأنأييالسر أح الالد أسإلنمالسنأحو الالديفأت ريالالرأ
سحودسئ أو محمماأسسأيكت :أأ
(أ)أأ ن دس أ أسأسملسلأسوصسر أسملمووالاأفيالهأوسملالدف أعأن الهأوسو يمالاأسمل الد ةأ
وألص لأوساوو سنست،أوأ
( )أسأل الاليس أسوالالاأأرتأأإىلأسووصالالفياأنالالعأ الالرو ةأإجالالرستأت يالالقأيفأأوجالالهأ
صرفأأن سلأسوشركا،أوأ
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(ا)أأ نالالسأإمبسأكالالسنأيالالر أألالالهأن ال أسملرريال أفيالالهأإجالالرستأت يالالقأإ الالسيفأيفأأيأ
ندالالالكواأتوع الالالقأحوك الالالي أسوشالالالركاأأوأأإرس ت الالالسأأوأتصالالالفيو س،أوجيال ال اأ
و محمماأتم يفأسملصف أأوأأيأج اأأخر أو يستأح ذهأسمل ما.أ
()1أ جي اأو مصف أسورمس ،أإمبسأس وص أمبوك،أعملأت ريرأإ السيفأأوأت الس يرأ
إ سفياأيذكرأفي سأطري اأتك ي أسوشركاأونسأإمبسأكسنأن أ أيالهأأنأأيأ
شعيأقدأس تماأريشسبأيفأتك ي أسوشركاأأوأأنأريشسبأقدأوقعأن أأاالدأ
أعضستأسس

أأوأأيأن ظفأآخرأن أن ظفي سأفيمسأيوع القأحسوشالركاأن الذأ

تك يدال سأوأيالالاأندالالسئلأأخالالر أيالالر أألالالهأنال أسملرريال أفيالالهأسطال عأسدممالالاأ
ع ي س.أ
()3أ إمبسأمبكرأسملصف أيفأأيأت ريرأن أسوو س يرأسإل السفياأسوال س رةأيفأسوي الدأ()1أ
أنأريشالسبأرالالسأ الاليقأمبكالالرهأقالالدأوقالالع،أيمال نأو محممالالاأسحلالالقأيفأنيسشالالرةأ
طست سأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أ

سلطة احملكمة يف إيقاف التصفية ومراعاة رغبات الدائنني
)2( -272أأجيال اأو محممالالاأيفأأيأوقالالجأحعالدأسألنالالرأحسووصالالفياأأنأتصالد أأنالالرسبأأحاي الالسفأ
يالالالعأإجالالالرستستأسووصالالالفياأإي سفالالسبأنط الالسبأأوأملالالالدةأدالالالدرةأحسوشالالالروطأسوالالالاأ
تدوص ال ح سأإمبسأط الالاأمبوالالكأسملصالالف أأوأأيأرسئ ال أأأوأندالالسهفأأوأن ال تأحسوالالدفعأ
وأثيجأهلسأحدويلأي ع سأوج أإي سفأ يعأت كأسإلجرستست.أأ
()1أأ جي ال اأو محممالالاأيفأ يالالعأسملدالالسئلأسملوع الالاأحسووصالالفياأأنأترسعالال أ رييالالستأ
سودسئ أأأوأسمل نأأحسودفعأسواأتثيجأهلسأحسويي اأسومسفيا.أ

الفصل الثالث
املصفي الرمسي
تعيني املصفي الرمسي
)2( -277أ جي اأو محمماأأنأتعالأأشعصالسبأأأوأأشعسصالسبأأيدالم نأسملصالفبأأأسوالرمسيأأ
حغرضأنيسشرةأإجرستستأتصفياأسوشركاأوسو يستأسسأتفر هأسدمماأن أ
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سو سجيالالستأسملوع الالاأحسووصالالفياأوحوعييالالأ فأت و الال أ يالالعأصالال ايستأأأعضالالستأ
سس

.أ

()1أ جيال اأو محممالالاأأنأتعالالأأسملصالالفىأسورمسال أحصالالفاأنؤقوالالاأيفأأيأوقالالجأحعالالدأ
ت ديفأط اأسووصفياأوقيلأإصدس أأنرأسووصفيا.أ
()3أ إمبسأعي الالجأسدممالالاأأكثالالرأنال أنصالفعأ مسال أجيالالاأع ي الالسأأنأت الالر أنالالسأإمبسأ
كسلجأسألعمسلأسواأيفرضأهذسأسو سل نأع ىأسملصف أسورمس أسو يستأح سأأوأ
يف

هأيفأسو يالستأح السأييسشالرهسأ يالعأسملصالفأأسوالرمسيأأسوالذي أعي الو فأأوأ

ييسشرهسأسادهفأأوأأكثرأن أوسادأن ف.أ
()1أ جي اأو محمماأأنأت ر أنسأإمبسأكسنأع ىأسملصف أسورمس أأنأي دتأ مسلسبأ
ع دأتعيي هأنعأحيسنأمبوكأسوضمسن.أ
()5أ تمال نأأعمسلأسملصف أسورمس أصحيحاأوو أظ رأفيمسأحعدأأنأتعيي هأكسنأ
نعييسب،أع ىأألهأاأتعوربأأيأتصرفستأي تأح سأسملصالف أصالحيحاأحعالدأظ ال أ
عدتأصحاأتعيي ه.أ

مؤهالت املصفي الرمسي
)2( -279أأجياأأنأيم نأسملصالف أسورمسال أنال أمبو أسملؤهاللأوسخلالربةأحالكنأيمال نأنال أ
سدس الاليأأأوسملالالالرسجعأأسو الالالسل ليأأأوأرالال أعم الال سأيفأن الالالاأسو الالالسل نأوفالالالورةأ
مخ أعشرةأ اأع ىأأاأيوفأتعيأأنرسجعأسوشركاأنصفيسأهلس.أأ
()1أأ جي اأو محمماأح الستأع الىأس اليس أن ي والاأأتالدونأأحسدضالرأأنأتعالأأأنصالفيسبأأ
رونأأنأتو يدأحسوشروطأسو س رهأيفأسوي دأ(.)2أ

استقالة املصفي الرمسي وعزله
وملء وظيفته وحتديد أتعابه
)2( -272أ جيال اأو مصالالف أسورمسال أأنأيدالالو يلأنال أعم الالهأوتعوالالربأسا الالو سواألسفالالذةأنال أ
تس يخأقي هلسأوجي اأو محمماأع وهأنعأت

يوأسأل يس أسملد رياأوذوك.أ

()1أ إمبسأخ جأوظيفاأسملصف أسورمس أسملعأأنال أقياللأسدممالاأت والجأسدممالاأ
نعأنرسعسةأأامستأسملسرةأ277نلتأوظيفوه.أ
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()3أ يدفعأو مصفىأأتعس أح دياأن ياأن أسألص لأأوأرياأمبوكأاداليمسأتالكنرأحالهأ
سدمماأفامبسأعي جأسدمماأأكثرأن أنصفعأوسادأت اعأسألتعس أع ي فأ
حسو داأسواأت ر هسأسدمما.أ

صالحيات املصفي الرمسي
-290أ تمال نأو مصالالف أسورمس ال أحالالامبنأن ال أسدممالالاأوحسوشالالروطأسوالالاأترسهالالسأن س الالياأأ
ص اياأنيسشرةأسألعمسلأسآلتيا -:أ
(أ)أأ إقسناأسودعسو أونيسشرةأسإلجرستستأسو سل لياأندلياأكسلجأأوأج سئياأ
ورياهسأوسودفسعأفي سأحس فأسوشركاأوليسحابأع س،أ
أ( )أأ ن سوواأأعمسلأسوشركاأحسو د أسو اتأووصفيو سأتصالفياأأجم يالاأع الىأ
سو ح أسوذيأت قأنص حاأسوشركا،أ
أ(ا)أأ حيعأأن سلأسوشركاأسوع س يالاأن السأوسمل والاأحالسمل سرأسوع الينأأوأحطريالقأ
سووعسقدأسخلسصأأوأجم أةأنعأص اياأل لأن ميو سأإىلأأيأشالعيأ
أوأشركا،أ
أ(ر)أأ نيسشرةأ يعأسألعمسلأحس فأسوشركاأوليسحابأع س،أأ
أ(هال)أأ سودخ لأنعأسوغرنستأوسملطسوياأحكيأ صيدأندوحقأنال أأصال لأتف يدالاأ
أيأن تأحسودفعأوإثيستأمبوكأسورصيدأووهأأنأيود فأاصصسبأيفأت ايعأ
سووف يدالالاأيفألظالالاأمبوالالكأسورصالاليدأأككلالالهأري ال أندالالو لأندالالوحقأع الالىأ
سملف
أ( و)أ أ

أح دياأهذسأسودي أإىلأ سئرأسودي ن،أ

حاأوقي لأوتريرأوتظ اأأياأكمييسواأأوأشاليكأحس الفأسوشالركاأ
وحسو يسحاأع س،أ

أ(ا)أأ تدحاأسألن سلأسو اناأحضمسنأأص لأسوشركاأألريرسضأسووصفيا،أ
أ(ح)أأ سحلص ال لأحسمسالالهأسورمس ال أع الالىأأوسنالالرأإرس ةأتركالالاأأيأن ال تأحسوالالدفعأ
يمال نأقالالدأتال فىأووالالهأأنأييسشالالرأحسمسالالهأسورمسال أأيأعمالاللأآخالالرأااتأ
و حص لأع ىأأياأأن سلأندوح اأع ىأسمل تأحسوالدفعأأوأع الىأتركوالهأ
رسأاأيويدرأعم هأحس الفأسوشالركاأ،أويفأ
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هالالذهأسمليالالسوغأككل الالسأندالالوح اأو مصالالف أألفدالالهأوم ال أيالالومم أن ال أ
سحلصال لأع الالىأأوسنالالرأإرس ةأسووركالالاأسملالالذك ةأحغالالرضأس الالويفستأت الالكأ
سألنال ال سل،أع الالالىأألالالالهأوالالالي أيفأهالالالذهأسوصال ال ايستأسملع والالالاأو مصالالالف أ
سورمسالال أنالالالسأيالالالؤثرأع الالالىأا الال قأسملالالالديرأسورمسالال أو وركالالالستأأوأع الالالىأ
وسجيستهأوسنويساسته،أ
أ(ط)أأ سو يالالستأحسألعمالالسلأسألخالالر أسو انالالاأووصالالفياأأعمالالسلأسوشالالركاأوت ايالالعأ
أص هلس.أ

احلراسة على أموال الشركة
 -292أ()2أتعوالالربأ يالالعأأنال سلأسوشالالركاأورعسوي الالسأسوصالالسحلاأو و س ال أرالالسأيمال نأأوأ
يظ رأو شركاأاقأفي سأتجأارس اأسملصف أسورمس أو قسحوه.أ
()1أ تعوربأ يعأأن سلأسوشركاأتالجأارس الاأسدممالاأإمبسأملأيعالأأو شالركاأ
نصفأ مس أأوأإمبسأخ جأوظيفاأسملصف أسورمس أفي س.أ
()3أاأيوفأتعيأأاس سأقضسئ أع ىأسألص لأسواأتجأيدأسملصف أسورمس .أ

الصالحية التقديرية للمصفي الرمسي
-291أ جي اأو محمماأأنأت يأيفأأيأأنالرأتصالد هأأع الىأألالهأجيال اأأو مصالفأ أسورمسال أ
نيسشالالرةأأيأن ال أسوص ال ايستأسو ال س رةأيفأسملالالسرةأ290أرونأإمبنأن ال أسدممالالاأأوأ
حغاأتدخ سأوجي اأهلسأيفأسحلساتأسواأيعأأفي سأسملصف أسورمس أحصفاأنؤقواأ
أنأتدرأص ايستهأوت يدهسأيفأسألنرأسوصسر أحوعيي ه.أ

تقديم املساعدة القانونية
للمصفي الرمسي
-293أ جي اأو مصف أسورمسال أحالامبنأنال أسدممالاأأنأيعالأأدسنيالسبأأويدالسعدهأيفأأرستأ
وسجيستهأع ىأألهأإمبسأكسنأسملصف أسورمسال أهال ألفدالهأدسنيالسبأ،أاأجيال اأوالهأأنأ
يعأأشريمهأيفأنمويهأإاأإمبسأقيلأسألخاأأنأيم نأعم هأحغاأأجر.أ
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واجب املصفي الرمسي يف االحتفاظ
بدفاتر رمسية يف التصفية
-291أ جيالالاأع الالىأسملصالالفأ أسورمسالال أو شالالركاأأنأتالالوف أحسوميفيالالاأسمل الالر ةأأحالالدفسترأ
ن وظماأيدونأفي سأسو ي رأودس الرأسإلجالرستستأيفأساجومسعالستأونالسأيو الر أفي السأ
ن أسملدسئلأسألخر أع ىأأنأيدوعأأسرسجعأنوىأنالسأكالسنأمبوالكأن س اليسبأأوت الديفأ
لدعاأن سأو محمماأكلأ واأأش رأوجي اأأليأرسئ أأوأن تأحسوالدفعأأنأيط العأ
ع الالالىأهالالالذهأسوالالالدفسترأح فدالالالهأأوأح كيالالاللأع ال الهأ،أع ال الىأأنأترسعالالالىأيفأمبوالالالكأ قسحالالالاأ
سدمما.أأ

مباشرة املصفي الرمسي
صالحياته والرقابة عليها
)2( -295أ رونأإخال لأحكامالالستأهالالذسأسو الالسل نأجيالالاأع الالىأسملصالالف أسورمسال أو شالالركاأ
سوالالاأت الال تأسدأممالالاأحوصالالفيو سأأنأيرسعالالأ أيفأإرس ةأأصالال لأسوشالالركاأأويفأ
ت ايع سأحأأسودسئ أأسووع يمستأسواأتررأيفأسو رس ستأسوصالسر ةأنال أسوالدسئ أأ
أوأسمل نأأحسودفعأيفأأيأسجومسعأعست.أ
()1أ جيال اأو مصالفأ أسورمسال أرعال ةأ يالعأسوالالدسئ أأأوأسمل ال نأأحسوالدفعأإىلأع الالدأ
سجومسعأعستأو وح قأن أ رييست فأوجياأع يالهأأنأيالدع أإىلأع الدأسجومسعالستأ
يفأسمل سعيدأسواأتدرهسأسودسئ نأأوأسمل ن نأحسودفعأيفأسو الرس ستأسوصالسر ةأ
ن فأأوأنوىأط اأن هأمبوكأكوسحاأأصحس أنسأقيموهأوسادأع ىأعشرةأنال أ
سودسئ أأأوأن أسمل نأأحسودفعأ داأسحلسل.أ
()3أ جي اأو مصف أسورمس أحسوميفياأسمل ر ةأأنأيط اأت جي ستأنال أسدممالاأ
فيمالالسأيوع الالقأحكيالالاأندالالكواأنعي الالاأت شالالكأن الأ أسووصالالفياأوجي ال اأو مصالالف أأوأأليأ
صسااأنص حاأس و سفأت كأسوو جي ستأخ لأمخداأعشرأي نسبأن أتس يخأ
إصدس هس.أ
()1أ جياأع ىأسملصف أسورمس أأنأيدوعملأص ايستهأسوو ديرياأيفأإرس ةأأص لأ
سوشركاأوت ايع سأع ىأسودسئ أ.أ
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()5أ جي اأمل أيوضر أن أفعلأأوأقرس أصسر أن أسملصفىأسورمس أأنأيرفالعأسألنالرأ
إىلأسدممالالاأخ ال لأمخدالالاأعشالالرأي نالالسأن ال أتالالس يخأع مالالهأحسوفع اللأأأوأسو الالرس أ
وجي ال اأو محممالالاأأنأتؤيالالدأمبوالالكأسوفعالاللأأوأسو الالرس أأوأت ضالالهأأوأتعدوالالهأوأنأ

تصد أسألنرأسوذيأيم نأعسراأيفأت كأسوظروف.أأ

الفصل الرابع
سلطات احملكمة
إعداد قائمة بأمساء امللزمني بالدفع واستعمال األصول
)2( -292أ جياأع ىأسدمماأأنأت ال تأحك الرعأنالسأميمال أحعالدأإصالدس أأنالرأسووصالفياأ
حاعدسرأقسئماأحكمسستأسمل نأأحسودفعأوهلسأ طاأتصحيوأ جلأسألعضستأيفأ
يالالعأسحلالالساتأسوالالاأت وضالالىأسووصالالحيوأحالالسووطييقأألامالالستأأهالالذسأسو الالسل نأأ
وجياأع ي السأأنأت ال تأسالسأي ال تأووحصاليلأأصال لأسوشالركاأوس الوعدسن سأيفأ
سو فستأحسوو سنست س.أ
()1أأجيالالالاأع الالالىأسدممالالالاأع الالالدأإعالالالدسرأقسئمالالالاأسمل الال نأأحسوالالالدفعأأنأتفالالالرقأحالالالأأ
سألشعسصأسمل نأأحسودفعأحسألصسواأوحأأسمل ال نأأحصالفو فأرالث أأوغاهالفأ
أوأن نأأحدي ل ف.أ

األمر الصادر للملزم بالدفع يعترب بينة قاطعة على ما جاء فيه
 -297أ()2أيعوربأسألنرأسوصسر أن أسدمماأو م تأحسودفعأحي اأقسطعالاأع الىأس الوح سقأ
سملسلأسوذيأيصالد أسألنالرأسملالذك أحدفعالهأأوأي الر أحكلالهأندالوحقأنالعأنرسعالسةأ
اقأس و سفه.أ
()1أأ تعوربأ يعأسملدسئلأسألخر أسملوع الاأأحالأسألنرأوسوال س رةأيفأسوي الدأ()2أصالحيحاأ
يفأن سج اأ يعأسألشعسصأوحسو دياأجلميعأسإلجرستست.أ

السلطة يف أمر امللزم بالدفع بوفاء الديون
-299أ جي اأو محمماأيفأأيأوقجأحعالدأإصالدس أأنالرأسووصالفياأأنأتالكنرأأيأشالعيأو رأ
سمسهأيفأقسئمالاأسمل ال نأأحسوالدفعأوقو الذعأأحالكنأيالدفعأو شالركاأحسوميفيالاأسمليي الاأيفأ
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سألنرأأياأأنال سأ لأندالوح اأع يالهأأوأع الىأتركالاأسوشالعيأسوالذيأي ال أع الهأومبوالكأ
خب ال فأأيالالاأأن ال سلأجيالالاأع يالالهأأوأع الالىأسووركالالاأأرسؤهالالسأح الالستأع الالىأأيالالاأنطسويالالاأ
س وضىأأامستأهذسأسو سل ن.أ

سلطة احملكمة يف املطالبة بالدفع
)2( -292أ جيال اأو محممالالاأيفأأيأوقالالجأحعالالدأإصالالدس أأنالالرأسووصالالفياأوقيالاللأسووح الالقأنال أ
كفسيالالاأأص ال لأسوشالالركاأأوأحعالالدأمبو الكأ،أأنأتطسوالالاأ يالالعأأوأأاالالدأسمل ال نأأ
حسودفعأسو س رةأأمسسؤهفأيفأقسئماأسمل نأأحسودفعأأنأيدفع سأقيماأسملطسويستأ
إىلأسحلدأسوذيأي و ن نأحهأومبوكأوددسرأسألن سلأسواأترسهسأسدمماأاانالاأ
و فستأحدي نأوسوو سنستأسوشركاأولف ستأوتمالسويفأونصالروفستأسووصالفياأ
حغرضأتد ياأا قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي ف.أ
()1أأ جي اأو محمماأأنأترسع أع دأسملطسويستأإاومسلأعدتأقيستأحعالضأسمل ال نأأأ
حسودفعأحسو فستأحملأأوأحعضأسملطسويست.أ

سلطة طلب تسليم األموال
)2( -220أ جيالال اأو محممالالالا،أيفأأيأوقالالالجأحعالالالدأإصالالالدس أأنالالالرأسووصالالالفيا،أأنأتالالالكنرأأيأ
شالالعيأو رأسمسالالهأيفأقسئمالالاأسمل ال نأأحسوالالدفعأوقو الذعأوأيأأنالالأأأوأاالالس سأأوأ
نصرفأأوأوكيلأأوأأيأن ظفأيفأسوشركاأحكنأيدفعأو مصف أسورمس أأوأ
يد فأوهأأوأيررأإويهأأوأي لأوهأف سبأخ لأسملدةأسواأتالدرهسأسدممالاأأيالاأ
أن سلأأوأندو دستأتم نأتجأيدهأوت جدأحي الأاأنيدئيالاأع الىأأل السأنال أاالقأ
سوشركا.أ
أ()1أ جي اأو محمماأع دأإصدس أهذسأسألنرأأنأاصالفأحطريالقأسمل سصالاأ،أوماللأأ
نال أتم الال نأند ال ويوهأريالالاأدالالدورةأنال أأعضالالستأسس ال أأوأووركوالاله،أأيالالاأ
أن سلأندوح اأوهأأوأووركوهأع ىأسوشركاأع أأياأنعسن اأندو اأأوأع دأ
ندالالو لأنالالعأسوشالالركاأإاأألالالهأاأجي ال اأإجالالرستأسمل سصالالاأحسو دالالياأأليالالاأنيالالسوغأأ
ندالالوح اأو الهأحصالالفوهأعض ال سبأيفأسوشالالركاأومبوالالكأفيمالالسأيوع الالقأحكيالالاأاصالالاأأوأ
حو،أع ىأألهأإمبسأس و فىأ يعأسوالدسئ أأا ال ق فأكسن الاأجالساأأنأأخيصالفأ
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و م ال تأحسوالالدفعأأيالالاأأنال سلأندالالوح اأوالالهأنال أسوشالالركاأعال أأيأادالالس أومبوالالكأ
حطريقأسمل سصاأن سحلأأياأنطسوياأاا ا.أ

تسوية حقوق امللزمني بالدفع
-222أ جياأع ىأسدمماأأنأتد أا قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي فأوأنأت اعأكلأ
ايسرةأحأأن أيدوح ل س.أ

سلطة القبض على امللزم بالدفع اهلارب
221الأ

إمبسأثيجأو محمما،أيفأأيأوقجأقيلأأوأحعدأإصدس أأنرأسووصفيا،أوج رأ الياأ
يرجوأسعو سرهسأحكنأأادأسمل نأأحسودفعأع ىأوشكأنغالسر ةأ

يالاأسودال رسنأأ

أوأساخوفالالستأحطري الالاأأخالالر أأوأألالالهأل الاللأأوأأخفالالىأشالالي سبأنال أأن سوالالهأو و الالر أنال أ
سو فستأحسملطسويستأأوأووفسريأس وج سحهأع أأعمسلأسوشركاأجالساأو محممالاأأنأ
تكنرأحسو يضأع يهأو ياأرفالسترهأوأو سقالهأوأن سوالهأوسوالوحف أع يالهأوع ي السأإىلأ
سو قجأسوذيأت ر هأسدمما.أ

سلطة استدعاء من يشتبه يف أن يكون لديه
جزءُ من أموال الشركة
-223أ جي اأو محمماأحعدأإصدس أأنرأسووصفيا:أ
أ(أ)أأأنأتدودع أأيأن ظفأيفأسوشركاأأوأأيأشعيأيم نأنعروفسبأأوأيشويهأ
حالالكنأيفأايساتالالهأجالال تأنالال أأنالال سلأسوشالالركاأأوأيشالالويهأيفأأنأيمالال نأنالالدي أبسأ
و شركاأأوأأيأشعيأترسهأسدمماأقسر سبأع ىأسإلراتأسع نست،أ
( )أ أنأتدوج أأيسبأنال أسملالذك ي أيفأسوف الرةأ(أ)أحعالدأت يفالهأسواليمأأيفأشالسنأ
سملدسئلأسو س رةأيفأت كأسوف رة،أكمسأجي اأهلسأمسسعأسويي اأسو اناأوإصدس أ
سألنرأسوذيأترسهأن س يس،أأ
(ا)أ أنأتط الالاأن ال أأيأشالالعيأأت الالديفأنالالسأوديالالهأأوأتالالجأتصالالرفهأن ال أأندالالو دستأ
نوع الالالالاأحسوشالالالالركاأرونأسملدالالالالسسأ

الال الهأأيفأاالالالالي أسملدالالالالو دستأواالالالالويأ

سدممالالالاأع الالالدأسووصالالالفياأحسوفصالالاللأيفأسملدالالالسئلأسملوع الالالاأ الالالقأاالالالي أأت الالالكأ
سملدو دست،أ
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(ر)أ إمبسأ فالالضأسوشالالعيأسوالالذيأس الالودعوهأسدممالالاأسحلض ال أأنسن الالسأيفأسمليعالالسرأ
سددر،أوملأيم أوديهأنسلعأنشروعأن أسحلض أجساأو محممالاأأنأتالكنرأ
حسو يضأع يهأوإاضس هأأنسن سأا وج سحهأنعأتع يضالهأعال أسملصالس يفأسوالاأ
تميدهسأيفأسحلض .أأ

سلطة احملكمة يف أن تأمر باستجواب مؤسسي الشركة
وأعضاء اجمللس استجواباً علنياً
)2( -221أ إمبسأأصالالالد تأسدممالالالاأأنالالالرسبأحوصالالالفياأسوشالالالركاأوقالالالدتأسملصالالالفىأسورمسال ال أ
و محمماأط يسبأأو وأفيهأ أيهأحكنأريشسبأقدأوقعأن أأاالدأسألشالعسصأع الدأ
سووروي أو شركاأأوأتك يد س،أأوأأنأريشسبأقدأوقعأن أأادأأعضستأسس ال أ
أوأأيأن ظالالالفأآخالالالرأفي الالالسأحسو دالالالياأو شالالالركاأن الالالذأسوورويالالال أو شالالالركاأأوأ
تك يد سأجساأو محمما،أحعدأفحيأط اأسملصالف أسورمسال أ،أأنأتالكنرأأيأ
شالالعيأسشالالوركأيفأأسووروي ال أو شالالركاأأوأيفأتك يد ال سأأأوأكالالسنأعض ال سبأيفأ
سس

أأوأنديرسبأعسنسبأهلسأأوأأيأن ظفأآخرأفي سأحسحلض أأنسن س،أيفأي تأ

تالالدره،أا الالوج سحهأيفأج دالالاأع يالالاأعال أسوورويال أو شالالركاأأوأتك يدال سأأوأ
اأأعمسهلسأأوأع أند مهأونعسن تهأحصفوهأن أأعضستأسس

أأوأنديرسبأ

عسنسبأو شركاأأوأن ظفسبأفي س.أ
( )1جياأأنأيشوركأسملصف أسورمس أيفأسا وج س أسو س رأيفأسوي دأ()2أوجي اأ
وهأسا وعسلاأحسملدسعدةأسو سل لياأسواأت سفقأع ي سأسدمما.أأ
( )3جي اأأليأرسئ أأوأن تأحسودفعأأنأيشوركأيفأسا وج س أسوال س رأيفأسوي الدأ()2أ
حشعصهأأوأح سطاأأيأشعيأوهأاقأسحلض أأنستأسدمما.أ
( )1جي اأو محمماأأنأت جهأإىلأسوشعيأسوذيأتدوج حهأنسأترسهأن أسأل

ا.أ

( )5يم نأسا وج س أسوال س رأيفأسوأي الأدأ()2أع الىأسواليمأأوع الىأسوشالعيأسملالرسرأ
س وج سحهأسإلجسحاأع ىأ

يعأسأل

حو جي سأإويه.
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( )2جيال اأملال أصالالد أسألنالالرأحس الالوج سحهأس جالالاأأامالالستأهالالذهأسملالالسرةأأنأيدالالو دتأ
ع ىألف وهأسخلسصاأأيأشعيأوهأاقأسحلض أأنستأسدمماأويم نأهذسأ
سوشعيأارسبأيفأأنأي جهأو شعيأسملدوج أنسأترسهأسدممالاأعالسرابأنال أ
اأسواأمتم هأن أشرحأأوأتعديلأأياأإجسحالاأصالد تأن الهأع الىأألالهأإمبسأ

سأل

أتأسدمماأتربئاأسملدوج أن أأياأت ماأقدنجأ دهأأوألديجأإويهأجالساأ
هلسأأنأت ر أوهأنسأترسهأن س يسبأن أسملصروفست.
( )7جياأأنأيم نأدضرأسا وج س أنمو حسبأوأنأي قعأع يهأسملدوج أحعالدأأ
أنأي رأهأأوأي رأأع يهأوجي اأأنأيدوعدتأسدضرأكيي اأوجي اأو محمماأ
إصدس أسألنرأسوذيأترسهأن س يسبأحعدأمسسعأسويي ستأسو انا.أ

سلطة احملكمة يف األمر بأن يكون الدفع يف مصرف
-225أ ألريالالرسضأسووصالالفياأأجيالال اأو محممالالاأأنأتالالكنرأسملصالالف أسورمسالال أحفالالووأادالالس أ
نصريفأحس فأسووصفياأإليدسعأسألن سلأسملوحص اأن أسووصفياأوف سبأو شالروطأسوالاأ
تدرهس.أ

تنظيم احلسابات بوساطة احملكمة
-222أ

تم ال نأ

يالالعأسو ال رأوسوممييالالساتأوسوصالالم كأو ال دستأسوالالدي أ

ورياهسأن أسوضمسلستأسواأتدفعأأوأتد فأإىلأنصرفأنعأأأوأأاالدأفروعالهأ
قيلأسووصفيا،أخس عاأن أ

يعأسو ج هأألوسنرأسدمما.أ

سلطة احملكمة يف استبعاد الدائنني
الذين مل يثبتوا ديونهم يف امليعاد
-227أ جيالال اأو محممالالاأأنأتالالدرأنيعالالسرسبأأأوأن سعيالالدأيثيالالجأفي الالسأسوالالدسئ نأريالال ل فأأوأ
نطسويست فأوإاأس ويعدوسأن أسالوفسعأحسوو ايعأسوذيأاصلأقيلأسإلثيست.أ

استبقاء السلطات األخرى
 -229أتعوالالربأسودالال طستأسملع والالاأو محممالالاأس وضالالىأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأ الال طستأ
إ سفياأوويدجأت ييدسبأألياأ ال طستأأخالر أن جال رةأمليسشالرةأسإلجالرستستأ الدأأيأ
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ن تأحسودفعأو شركاأأوأندي أهلسأأوأ دأتركاأأي مسأا ويفستأأياأنطسويالستأأوأ
نيسوغأأخر .أ

سلطة تنفيذ األوامر
يالالعأسألوسنالالرأسوصالالسر ةأنال أسدممالالاأس جالالاأأامالالستأهالالذسأ

)2( -222أأجيال اأت فيالالذأ

سو سل نأحذستأسوطري اأسواأت فذأح سأسألامستأسوصسر ةأنال أت الكأسدممالاأ
يفأأياأرع أأخر أقيدأسو ظرأأنسن س.أ
()1أجيالالالاأت فيالالالذأأيأأنالالالرأتصالالالد هأسدممالالالا،أأث الالالستأتصالالالفياأسوشالالالركا،أيفأأيأ
ياأسود رسن.أ

نمسنأيفأ

()3أأإمبسأأصالالد تأإاالالد أسدالالسكفأأنالالرسبأويالالوفأت فيالالذهأح الالسطاأدممالالاأأخالالر أ
جيالالاأت الالديفألدالالعاأنعومالالدةأنالال أسألنالالرأإىلأسمل ظالالفأسملم الالفأحو فيالالذهأيفأ
سدممالالاأسألخالالر أويعوالالربأت الالديفأسو دالالعاأروالالي بأكسفيالسبأع الالىأصالالدو أسألنالالرأ
وجياأع دئالذعأأع الىأت الكأسدممالاأساالسمبأسإلجالرستستأسو انالاأوو فيالذأسألنالرأ
ككلهأصسر أن س.أ

حل الشركة
)2( -100أ جيالالاأع الالىأسدممالالاأنوالالىأسلو الالجأأعمالالسلأسووصالالفياأأنأتصالالد أأنالال أرسبأ الاللأ
سوشركاأوتعوربأسوشركاأن ح اأن أتس يخأصدو أهذسأسألنر.أ
()1أ ي رعأسملصف أسورمس أأنرأسحللأود أسملدالجلأأخال لأمخدالاأعشالرأي نالسبأأنال أ
تس يخأصدو هأوجياأع ىأسملدجلأأنأيال رعأهالذسأسألنالرأس الفأسوشالركاأوإمبسأ
قصالالرأسملصالالف أسورمسال أيفأمبوالالكأيعالالدأنرتميالسبأخمسوفالالاأهلالالذهأسملالالسرةأويمال نأ
عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

استئناف األوامر والقرارات
 -102اضعأسألوسنالرأوسو الرس ستأأوسوو جي الستأأسوصالسر ةأأنال أسدممالاأيفأشالكنأتصالفياأ
سوشالالالركاأو

الالالو سفأحالالالذستأسوميفيالالالاأوسوشالالالروطأسوالالالاأتدالالالوكلفأح الالالسأسألوسنال الرأأ

وسو الرس ستأأوسوو جي الالستأسوصالالسر ةأنال أمبستأسدممالالاأيفأسو ضالالسيسأسوالالاأتالالدخلأيفأ
سخوصسص سأسوعسري.أأ
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الفصل اخلامس
التصفية االختيارية
احلاالت اليت جيوز فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية
 -101أجي اأتصفياأسوشركاأتصفياأسخويس ياأيفأسحلساتأسآلتيا:أ
(أ) إمبسأوقعأسحلدثأسوذيأت يأائحاأسووك ي أع ىأا سأع دأادوثهأوأصد تأ
سوشركاأيفأسجومسعأعستأقرس سبأي ض أحوصفيو سأتصفياأسخويس يا.أ
( )أإمبسأقر تأسوشركاأيفأسجومسعأعستأوس وضىأقرس أخسصأأنأتصف أتصفياأ
سخويس يا.أأ

شروط التصفية االختيارية
)2( -103أ يشورطأع ىأأيأشركاأقيلأسودخ لأيفأتصفياأسخويس ياأسوو يدأحسآلت  -:أأ
(أ) أنأي ال ال تأأري ييالالالاأأعضالالالستأسس ال ال أإمبسأكالالالسنأحالالالسس

أ"أأكثالالالرأنال ال أ

عض ي "أقيلأش رأن أتس يخأصدو أقرس أسووصفياأحسوو قيعأع ىأإقالرس أ
ن ثقأي

وأأل فأقسن سأ صرأأصال لأوسوو سنالستأسوشالركاأوتاليأأهلالفأ

أنأسوشركاأيفأاسوالاأتصالفيو سأتصالفياأسخأويس يالاأ الوم نأقالسر ةأع الىأأ
الالدسرأ يالالعأسوو سنست الالسأسملسويالالاأخال لأنالالدةأاأتوجالالسواأسودال اأنال أحدسيالالاأ
سووصفيا،أ
( أ) اأيمال نأسإلقالالرس أسمل صال صأع يالالهأيفأسوي الالدأ()2أنال أهالالذهأسملالالسرةألسفالالذسأ
وندو فيسبأألريرسضأسووصفياأإاأإمبس:
(أواب)أأ أ فالالقأنعالالهأحيالالسنأحمسنالاللأأصال لأوسوو سنالالستأسوشالالركاأنعومالالدسبأ
ح سطاأنرسجعأقسل ل ،أ
(ثسليسب)أأ اأإيدسعأقرس أسووصفياأوسإلقرس أسمل ثالقأسوال س رأيفأسوي الدأ()2أ(أ)أ
ونرف ستالالهأوالالدأ أسملدالالجلأخالال لأسخلمدالالاأعشالالرأي نالالسبأأسووسويالالاأ
وصدو أقرس أسووصفياأنعأتدمياأسملصف .
( )1يعوربأأيأن أي قعأن أأعضستأسس

أع ىأسإلقرس أسمل ص صأع يالهأيفأسوي الدأ

()2أ(أ)أرونأأنأيم نأوديهأ ياأنع لأو عو السرأحالكنأسوشالركاأتدالوطيعأ
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دسرأسوو سن سأحسومسنلأخ لأندةأ اأنرتميسبأجلرمياأسإلقرس أسومسمب أ
ويعسقاأحسودج أملدةأاأتوجسواأ يعأ

ستأكمسأجت اأنعسقيوهأحسوغرسنا.أ

( )3يعوربأسإلقرس أكسمبحسبأإمبسأأل ضجأ اأن أتس يخأسإليدسعأود أسملدجلأوملأيوفأ
دسرأ

يعأسوو سنستأسوشركا.أ

بدء التصفية االختيارية
-101أ أتعوربأسووصفياأساخويس ياأو شركاأقدأحدأتأن أوقجأصدو أقرس أسووصفيا.أ

أثر قرار التصفية االختيارية على أعمال ووضع الشركة
-105أ جياأع ىأسوشركاأع الدأإصالدس هسأقالرس سبأحوصالفيو سأتصالفياأسخويس يالاأأنأت قالفأ
ن سوواأأعمسهلسأسعويس سبأن أتس يخأحالدتأسووصالفياأ،أإاأنالسأكالسنأن السأاانالسبأأوفسئالدةأ
سووصفيا،أونعأمبوكأتوف أسوشركاأحشعصيو سأساعويس ياأإىلأأنأتل.أ

إعالن قرار التصفية االختيارية
)2( -102أ جياأع ىأسوشركاأإع نأأيأقرس أيصد أحوصفيو سأتصفياأسخويس ياأخ لأ
عشالالالرةأأيالالالستأنالال أصالالالدو هأح شالالالرهأيفأسجلريالالالدةأسورمسيالالالاأوأيضالالسبأيفأصالالالفحاأ
سقوصسرياأيفأصحيفاأي نياأملدةأث ثاأأيستأنووسوياأنعأإع تأسملدجلأحذوك.أ
أ()1أإمبسأقصالالالرتأسوشالالالركاأأوأأيأنال ال أن ظفي الالالسأأوأأعضالالالستأسس ال ال أيفأت فيالالالذأ
أامالالستأسوي الدأ()2أيعالالدأكالاللأن ال فأنرتمي السبأخمسوفالالاأهلالالذهأسملالالسرةأويم ال نأ
عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157

اآلثار املرتتبة على التصفية االختيارية
- 107يورتاأع ىأتصفياأسوشركاأتصفياأسخويس يا،أأنأتدالوعملأأصال لأسوشالركاأ،أيفأ
سو فستأحسوو سنست سأوف سبأألامستأسملسرةأ،132أوي اعأسوفسئضأحأأسألعضستأح دالياأأ
ندسهمست فأيفأسوشركا.

تعيني املصفي وصالحياته
)2( -109أأتعالالأأسوشالالركاأيفأسجومالالسعأعالالستأنصالالفيسبأأوأأكثالالرأووصالالفياأأعمسهلالالسأوت ايالالعأ
أص هلسأوتدرأسألجرأسوذيأيدفعأو مصف ،أ
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()1أأت و ال أحوعالاليأأسملصالالف أ

يالالعأص ال ايستأأعضالالستأسس ال أإاأحسو الالد أسوالالذيأ

تكمبنأسوشركاأيفأإجومسعأعستأحس ومرس هأأوأيكمبنأحهأسملصف .أأ
()3أأجي اأو مصف أأنأييسشرأحالدونأإمبنأنال أأسدممالاأ يالعأسوصال أايستأسوالاأ
خي هلسأهذسأسو سل نأو مصف أسورمس أيفأسووصفياأسواأتيسشرهسأسدمماأأ
()1أأجي اأو مصف أنيسشرةأسود طستأسملع واأو محممالاأس جالاأأامالستأهالذسأ
سو الالسل نأحشالالكنأإعالالدسرأأقسئمالالاأسمل ال نأأحسوالالدفعأوعمالاللأسملطسويالالستأورفالالعأري ال نأ
سوشركاأوتد ياأا قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي ف.أأ
()5أأإمبسأعأأعدةأنصفأأجساأأنأييسشرأوسادأأوأأكثرأن فأكلأ طاأخم واأ
س جاأأامستأهذسأسو سل نأاديمسأت ر هأسوشالركاأع الدأتعييال فأفالانأملأ
ت ر أشي سبأن أمبوكأحسشرهسأأيأعدرأن فأاأي لأع أسث أ.أأ
()2أأإمبسأملأي جالدأنصفعأأليأ ياأن أسأل يس أجساأو محممالاأتعاليأأُنصالفعأ،أ
ح ستأع ىأط اأأادأسمل نأأحسودفعأأوأسودسئ أ،أ
()7أأجي ال اأو محممالالاأح الالستًأأع الالىأط الالاأندالالياأي الالدتأهلالالسأع ال لأسملص الفأ أوتعالاليأأ
نصفأآخر.

إعالن املصفي عن تعيينه
 -102أجياأع ىأسملصف أيفأسووصفياأساخويس ياأأنأي رعأخ لأوسادأوعشري أي نسأن أ
تس يخأتعيي هأإع لسبأع أهذسأسووعيأأود أسملدجلأحسوشملأسمل الر أ،أفالأامبسأملأي الفأأ
حذوكأيعدأنرتميسبأخمسوفاأهلذهأسملسرةأويم نأعر اأو جال ستستأوف السبأأألامالستأ
سملسرةأ.157أ

حقوق الدائنني يف التصفية االختيارية
)2( -120أ جياأع ىأسملصف أسملعأأن أقياللأسوشالركاأيفأسووصالفياأساخويس يالاأأنأير اللأ
خ لأ يعاأأيستأن أتس يخأتعيي هأإع لالأسبأإىلأ يالعأنال أيواليأأوالهأأل الفأرسئ ال نأ
و شالالركاأع الالىأع الالسوي فأسملعروفالالاأوالالد أسوشالالركاأأخيطالالرهفأفيالالهأع ال أع الالدأ
سجومسعأودسئينأسوشركاأخ لأندةأاأت لأع أوساالدأوعشالري أي نالسبأأواأت يالدأ
ع ىأش رأن أتس يخأتعيي ه،أيفأسو نسنأوسملمسنأسملييال أأيفأسإلعال نأ،أإ السفاأأ

393

نسخة إكرامية – ليست للبيع

إىلألشالالرأسإلعالال نأعالال أهالالذسأأساجومالالسعأنالالرةأوساالالدأةأع الالىأسألقالاللأيفأسجلريالالدةأ
سورمسياأو يفأصالفحاأسقوصالسرياأيفأصالحيفاأي نيالاأملالدةأث ثالاأأيالستأنووسويالاأنالعأ
إخطس أسملدجلأحذوك.أ
()1أ جيالالاأع الالىأسوالالدسئ أأأنأي الالر وسأيفأساجومالالسعأسوالالذيأيع الالدأس جالالاأأامالالستأ
سوي دأ()2أنسأإمبسأكسنأن أسو اتأت ديفأط اأو محمماأووعيأأنصفعأحدابأ
ن أسملصف أسملعأأن أقياللأسوشالركاأأوأتعاليأأنصالفعأأآخالرأنعالهأ،أفالامبسأقالر أ
سوالدسئ نأت الديفأهالالذسأسوط الاأ،أفيجال اأت دميالهأو محممالالاأيفأنالدةأأاأجتالسواأ
مخداأعشرأي نسبأن أتس يخأساجومسعأح سطاأأيأرسئ أيعأأهلذسأسوغرضأيفأ
ساجومالالسع،أع الالىأألالالهأجي ال اأو محممالالاأأنأتصالالد أ،أيفأأيأوقالالج،أأنالالرسبأس الدأ
نيعسرأت ديفأسوط اأس جاأأامستأهذسأسوي دأإىلأسملدةأسواأترسهسأن س يا.
()3أ جي اأو محمماأع دأت ديفأسوط اأإوي سأأنأتكنرأإنسأحع لأسملصف أسملعأأنال أ
قيالاللأسوشالالركاأوتعالاليأأنص الفعأأريالالاه،أأوأحوعالاليأأنص الفعأيشالالوركأنالالعأسملصالالف أأ
سملعالالأأن ال أقيالاللأسوشالالركاأ،أأوأأنأتصالالد أأنالالرسبأآخالالرأتالالرسهأعالالسرابأ،أنالالعأنرسعالالسةأ
نص حاأرسئينأوندسهم أسوشركاأوسمل نأأحسودفع.أ
()1أأجياأع ىأسدمماأأنأتصالد أسألنالرأسوالذيأتالرسأهأن س اليسبأأيفأشالأكنأنصالروفستأ
سوط الالا،أفالالامبسأ أتأألالالهأي ال تأع الالىأأ الاليس أنع و الاأ،أنرسعيالالاأيفأهالالذسأسألنالالرأ
نصالالسحلأسوالالدسئ أأيفأسووصالالفياأ،أجالالساأهلالالسأأنأتالالكنرأحالالسنأتالالدفعأنصالالروفستهأن ال أ
أص لأسوشركاأاوىأوو أ فضجأسوط اأأوأفص جأفيهأحطري اأأخر .أ

صالحية ملء وظيفة املصفي
)2( -122أ إمبسأخ الالجأوظيفالالاأسملصالالف أسملعالالأأن ال أقيالاللأسوشالالركاأيفأسووصالالفياأساخويس يالالاأ
حدياأسو فسةأأوأسا و سواأأوأرياأمبوكأن أسأل يس أجياأع ىأسوشركاأنلتأ
هذهأسو ظيفاأيفأسجومسعأعستأتع ده،أومبوكأنعأنرسعسةأأيأستفسقأنعأرسئ ي س.أ
()1أ جي ال اأأنأتم ال نأسوالالدع ةأو جومالالسعأسو ال س رأيفأسوي الالدأ()2أن ال أأاالالدأسمل ال نأأ
حسودفعأأوسملدسهمأأأوأن أأادأسملصفأأسويالسقأأيفأاسوالاأتعاليأأأكثالرأنال أ
نصفعأوسادأو وصفيا.أ
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()3أ ي ع دأساجومسعأسمل صال صأع يالهأيفأسوي الدأ()2أأوأحسوطري الاأسمل صال صأع ي السأ
يفأائحاأسووك ي أأوأحسوطري اأسواأت ر هسأسدمماأح ستأع ىأط اأسمل تأ
حسودفعأأوسملدسهفأأوأسملصفأأسو سئمأأحكعمسلأسووصفيا.أ

التفويض يف صالحية تعيني املصفني
)2( -121أ جيال اأو شالالركاأسوالالاأتمال نأع الالىأوشالكأسووصالالفياأساخويس يالالاأأوأأث الالستأهالالذهأ
سووصالالالفيا،أأنأتفال ال ضأرسئ ي الالالسأأوأأيأجل الالأاأنال ال ف،أس وضالالالىأقالالالرس أخالالالسصأ
صال اياأتعالاليأأسملصالالفأأأوأأاالالدهفأوشالالغلأنالالسأخي ال أن ال أوظالالسئفأسملصالالفأأ
وساتفسقأحشكنأسوص ايستأسواأييسشرهسأسملصف نأوطري اأنيسشرت س.أ
()1أ يمالالالال نأو صالالالال ايستأسملم االالالالاأحالالالالسووف يضأسوصالالالالسر أس جالالالالاأأامالالالالستأأ
سوي دأ(،)2أمبستأسألثرأكمسأو أكسلجأصسر ةبأن أسوشركا.أ

احلاالت اليت يكون فيها االتفاق ملزماً للدائنني
)2( -123أ نعأنرسعسةأاقأسا و سفأسمل ص صأع يهأيفأسوي د()1أيم نأساتفسقأسملربتأ
حالالأأسوشالالركاأوحالالأأرسئ ي الالسأع الالدنسأتمال نأسوشالالركاأع الالىأوشالالكأسووصالالفياأ
ساخويس ياأأوأيفأرو أهذهأسووصفياأن نسبأو شركاأإمبسأأجساتالهأح الرس أخالسصأ
ون نسبأو دسئ أأسمبسأقي هأث ثاأس حسعأسودسئ أأن أايفأسوعدرأوسو يما.أ
()1أأجي اأأليأرسئ أأوأندسهفأأوأن ال تأحسوالدفعأأنأيرفالعأأإىلأسدممالاأأس الو سفسبأأ
ع أمبوكأساتفسقأخ لأث ثاأأ السحيعأنال أإمتسنالهأأوجيال اأأو محممالاأيفأهالذهأأ
سحلسواأتعالديلأأساتفالسقأأسملالذك أأأوأتغالياهأأوأأتكييالدهأأاداليمسأتالرسهأنوف السبأأنالعأ
سوعدسوا.أ

صالحية املصفني يف قبول أسهم
كمقابل لبيع أموال الشركة
)2( -121أ يفأسحلساتأسواأيرسرأفي سأتصفياأسوشركاأتصفياأسخويس ياأأوأسواأتم نأ
في الالسأحسوفعالاللأيفأأث الالستأهالالذهأسووصالالفياأ،أوأ يالالدأت يالاللأأوأحيالالعأكالاللأأوأحعالالضأ
أعمسهلالالسأأوأأن سهلالالسأوشالالركاأأخالالر أ(سوشالالركاأسملو الالسالأهلالس)،أجيال اأملصالالفىأ
سوشركاأسألوىلأ(سوشركاأسملو ساوا)أس وضىأقرس أخسص،أيف
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عسنسبأأوأتف يضسبأيفأإحرستأأيأستفسقأخسص،أأنأيود فأع ىأ ييلأسووع يضأأوأ
حعضأسووع يضأع أسووح يلأأوأسوييعأأ مسبأأوأوثسئقأتالكنأأأأوأا قالأسبأأوأنالسأ
شالالسحهأمبوالالكأن ال أسحل ال قأيفأسوشالالركاأسملوأ الالسالأهلالأس،أوو ايع الالسأع الالىأأعضالالستأ
سوشالالركاأسملو ساوالالا،أكمالالسأجي ال اأوالالهأأنأيالالربتأأيأستفالالسقأآخالالرأجيي ال أألعضالالستأ
سوشالالالركاأسملو ساوالالالاأأنأيشالالالورأك سأيفأأ حالالالسحأسوشالالالركاأسملو الالالسالأهلالالالأس،أوأنأ
تص سأن سأع ىأأياأسنويساستأأخر أحدابأن أأوأحسإل سفاأإىلأتد فأنيالسوغأ
ل دياأأوأأخذأأ فأأوأوثسئقأتكنأأأوأا قأأخر .أ
()1أ يم نأن نسبأألعضستأسوشركاأسملو ساواأأيأحيعأأوأستفسقأيوفأوف سبأألامالستأ
هذهأسملسرة.أ
()3أ إمبسأملأيص تأعض أن أأعضستأسوشركاأسملو ساواأوصسحلأسو رس أسخلسصأيفأ
أيأسجومسعأيع دأإلصدس أمبوكأسو رس أأوأتكييدهأوأعالر أعال أخمسوفوالهأو الرس أ
حموس أير هأإىلأسملصف أوي رعهأيفأن رأسوشالركاأخال لأ اليعاأأيالستأنال أ
تكييدأمبوكأسو رس ،أجساأهلذسأسوعض أأنأيط اأن أسملصف ،أإنسأسانو السعأعال أ
ت فيذأسو رس أوإنسأأنأيشالورأيأنصال حوهأيفأسوشالركاأوإمبسأوقالعأحالأأسوطالرفأأ
ل سعأحشكلهأيفصلأيفأسو سعأسملرسجعأسو سل ل أو شركا.أأ
()1أ إمبسأسخوس أسملصف أشرستأنص حاأهذسأسوعض أيفأسوشالركاأفيجالاأع يالهأرفالعأ
سوثم أقيلأأنأتلأسوشالركاأ،أوع يالهأأنأيالدحرهأحسوطري الاأسوالاأتالأدرأح الرس أ
خسص.أ
()5أ اأيم نأسو رس أسملذك أيفأسوي دأ()1أرياأصحيوأيفأتطييقأأامستأهالذهأ
سملالسرةأسالالررأصالالدو هأقياللأأوأنالالعأسو الالرس أسوصالسر أحوصالالفياأسوشالالركاأأوأقالالرس أ
تعالاليأأسملصالالفأأإاأألالالهأإمبسأصالالد أخال لأ ال اأنال أتالالس يخأصالالدو أأنالالرأتصالالفياأ
سوشركاأن أطريقأسدمماأأوأتجأإشرسف سأفالهأايعوربأصحيحسبأإاأإمبسأ
إجساتهأسدمما.أ
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صالحية رفع األمر للمحكمة
)2( -125أ إمبسأكسلجأسوشركاأيفأرو أسووصفياأساخويس ياأجي اأو مصفىأأوأأليأرسئ أ
أوأندسهفأأوأن تأحسودفعأأنأيط الاأنال أسدممالاأسوفصاللأيفأأيألال سعأي العأ
يفأسووصالالفياأأوأأنأتيسشالالرأيفأشالالكنأت فيالالذأسملطسويالالستأأوأرياهالالسأنال أسملدالالسئل،أ
يعأأوأأاد أسود طستأسواأجي اأهلسأنيسشرت سأكمسأو أكسلجأسووصفياأ
ن أطريقأسدمما.أ
()1أأإمبسأسقو عالالجأسدممالالاأحعدسوالالاأوفسئالالدةأسوفصالاللأيفأسو ال سعأأوأنيسشالالرةأسودال طأاأ
سملط ال أن الالسأنيسشالالرت س،أجالالساأهلالالسأقيال لأسوط الالاأك الالهأأوأحعضالالهأحسوشالالروطأ
سواأتدوص ح س،أوجي اأهلسأأنأتصد أيفأشسنأهذسأسوط اأأيأأنرأآخرأتالرسهأ
عسراب.أ

صالحيات املصفى يف الدعوة لعقد اجتماع عام
)2( -122أ إمبسأكسلجأسوشركاأيفأرو أسووصالفياأساخويس يالاأ،أجيال اأو مصالفأ أأنأيالدع أ
ن أوقجأآلخر،أوع دأسجومسعأعالستأو شالركاأيمال نأسوغالرضأن الهأسحلصال لأ
ع ىأن سف و سأس وضىأقرس أخسصأأوأألياأأريرسضأأخر أيرسهسأن س يا.أ
( )1إمبسأس الالومرتأتصالالفياأسوشالالركاأنالالدةأت يالالدأع الالىأ ال اأ،أجيالالاأع الالىأسملصالالف أأ
ت جيالالهأسوالالدع ةأوع الالدأسجومالالسعأعالالستأو شالالركاأيفأآخالالرأسود ال اأسألوىلأن ال أحالالدتأ
سووصفياأويفأآخرأكاللأ ال اأأ تسويالاأهلالسأأوأك مالسأأنمال أسالع السرأحعالدأمبوالكأ
ع الالالىأأنأيعالالالرضأع الالالىأساجومالالالسعأت ريالالالرسبأأحسوشالالالملأسمل الالالر أنشالالالوم بأأع الالالىأ
سووفسصيلأسمل ر ةأفيمسأيوع قأحاجرستستأسووصفياأواسوو س.

االجتماع العام النهائي حلل الشركة
)2( -127أ يعدأسملصف أسجررأتصفياأأعمالسلأسوشالركاأتصالفياأكسن الاأ،أادالسحسبأأياليأأأ
فيالالهأسوطري الالاأسوالالاأحسشالالرأح الالسأسووصالالفياأوكيالالفأاصالاللأسووصالالرفأيفأأن ال سلأ
سوشركا،أوجياأع يهأع دئذأأنأيدع أوع دأسجومسعأعالستأو شالركاأيعالرضأ
ع يهأسحلدس أوي دتأع هأسإليضساست.أ
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()1أ تم نأسوالدع ةأالع السرأساجومالسعأحطريالقأإعال نأي

الوأفيالهأانالس أنأونمالسنأ

سالع سرأوسوغرضأن ه،أوجياأإجرستأسو شرأقياللأنيعالسرأسالع السرأحشال رأع الىأ
سألقلأوحسوطري اأسمليي اأيفأهذسأسو سل ن.أ
()3أ جياأع ىأسملصفىأأنأي رعأود أسملدجلأخ لأأ ي عأحعدأساجومسع،أت ريرسبأ
كسن بأع أساجومسعأوتس خيهأنعأإ فسقألدعاأن أكشفأسحلدالس أسملشالس أ
إويهأيفأسوي الدأ()2أسسالساأنال أسجلمعيالاأسوعم نيالاأ،أفالأامبسأملأي الفأحو فيالذأمبوالكأ
يعدأنرتميسبأخمسوفاأهلذهأسملالسرةأويمال نأعر الاأو جال ستستأوف السبأألامالستأ
سملسرةأ.157أ
()1أأجيالالاأع الالىأسملدالالجلأنوالالىأأورعأوديالالهأسوو ريالالرأسملشالالس أإويالالهأأنأيدالالج هأف ال سبأ،أ
وتعوربأسوشركاأن ح اأحعدأنض أث ثاأأش رأن أتدجيلأسوو رير،أع ىأألهأ
جي ال اأو محممالالاأح الالستأع الالىأط الالاأسملص الفأ أأوأط الالاأأيأشالالعيأآخالالرأيوالاليأأ
و محمماأأنأوهأنصال حاأيفأسمل

ال عأ،أأنأتصالد أأنالرسبأأحوكجياللأتالس يخألفالسمبأ

الأسوشركاأإىلأسألجلأسوذيأترسهأن س يسب.أ
أ()5أع ىأسوشعيأسوذي أط اأن أسدمماأسووكجياللأوصالد أوالهأسألنالرأحالذوكأأنأ
يال رعأوالالد أسملدالالجلأخال لأسو ساالالدأوسوعشالالري أي ن السبأأنال أتالالس يخأصالالدو أسألن الرأ
حسووكجيل،ألدعاأنعومدةأن ه،أفامبسأملأي فذأمبوكأيعدأنرتميسبأخمسوفاأهلذهأ
سملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أ

حق الدائنني وامللزمني بالدفع واملساهمني
يف طلب التصفية من طريق احملكمة
أ -129اأتد ال اأسووصالالفياأساخويس يالالاأاالالقأأيأرسئ ال أأوأندالالسهفأأوأن ال تأحسوالأدفعأيفأأنأ
تمال نأسووصالالفياأنال أطريالالقأسدممالالاأومبوالالكأإمبسأ أتأسدممالالاأح الالستأع الالىأط الالاأ
سودسئ أأوأسمل تأحسودفعأأوأسملدسهفأأنأا ق مسأ فأتضس أحسووصفياأساخويس يا.أ

سلطة احملكمة يف اتباع إجراءات التصفية االختيارية
-122أ إمبسأكسلالالجأسوشالالركاأيفأرو أسووصالالفياأساخويس يالالاأ،أوصالالد أأنالالرأحأوصالالفيو سأنالالأ أ
طريالالالقأسدممالالالا،أجيالال اأو محممالالالاأإمبسأ أتأمبوالالالكأن س الالاليسبأأنأت الالالر أيفأسألنالالالرأ
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سملذك أأوأيفأأيأأنرأااقأوه،أسوعماللأجبميالعأإجالرستستأسووصالفياأساخويس يالاأأوأ
حيعض س.أ

سلطة احملكمة يف إيقاف إجراءات التصفية
)2( -110أأجي اأو شركاأس جاأقرس أخسصأخس عأووكييدأسدمماأوقفأإجالرأستستأ
سووصفياأساخويس ياأيفأأيأوقجأخ لأسووصفياأوقيلأالأسوشركا.أأ
()1أع ىأسملصف أإع نأكسفاأسودسئ أأخ لأندةأاأت لأع أمخداأعشالرأي نالسبأأ
حسو رس أسخلسص.أأ
أ()3أحعدأصدو أسو رس أسخلسصأسملذك أيفأسوي دأ()2أجياأع ىأسملصالف أأوأأليأ
نال ال أأعضالالالستأسوشالالالركاأت الالالديفأط الالالاأو محممالالالاأووكأييالالالدأوقالالالفأإجالالالرستستأ
سووصفيا.أأ
أ()1أجيالالاأع الالىأن الالدتأسوط الالاأسو ال س رأيفأسوي الالدأ()3أقيالاللأنالالدةأاأتوجالالسواأوساالالدأ
وعشالالري أي ن السبأقيالاللأمسالالسعأسوط الالاأأنأيط الالاأن ال أسدممالالاأإع ال نأسملدالالجلأ
وكالاللأأعضالالستأسس ال أوسوالالدسئ أأوسملصالالف أوأيأج الالاأأخالالر أيالالر أ الالرو ةأ
سع ل الالالسأحلضال ال أج دالالالاأسودالالالمسعأ،أوع الالالىأسملدالالالجلأأنأي شالالأرأسإلعال ال نأيفأ
سجلريالالدةأسورمسيالالاأويفأصالالفحاأسقوصالالسرياأيفأصالالحيفاأي نيالالاأملالالدةأث ثالالاأأيالالستأ
نووسويا.أ
()5أأجي اأوألشالعسصأسوالذيأ أاأإع ل الفأس جالاأسوي الدأ()1أسوظ ال أأع الدأمسالسعأ
سوط اأوت ديفأسويي اأوس ودعستأسوش ر.أأ
()2أأ جي اأو محمماأحعالدأمسالسعأسويي الاأاال لأسوط الاأإصالدس أسألنالرأحوكييالدأ أوقالفأأ
إجرستستأسووصفياأوإل ستأن ماأسملصف ،أوجياأع ىأسوشركاأإ سلألدعاأ
ن أسألنرأو مدجلأوع ىأسملدجلأإيدسعهأس فأسوشركاأولشرهأيفأسجلريدةأ
سورمسياأويفأصفحاأسقوصسرياأيفأصحيفاأي نياأملدةأث ثاأأيستأنووسويا.أأ
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الفصل السادس
التصفية حتت إشراف احملكمة
سلطة احملكمة يف األمر بتصفية الشركة حتت إشرافها
-112أ إمبسأقر تأسوشركاأح الرس أخالسصأتصالفياألفدال سأسخويس يالسبأأجيال اأو محممالاأح الستأأ
ع الالىأط الاأأن ال أسوشالالركاأأوأسو الدسئ أأوأسملدالالسهفأأوأسمل ال تأحسوالالدفعأأوأسملصالالف أأنأ
تصد أأنرسبأحسا ومرس أيفأسووصفياأساخويس ياأع ىأأنأيم نأمبوكأتجأإشرسفأ
سدممالالاأوأنأيم ال نأومسفالالاأساطالالرسفأأاريالالاأسو ج ال تأأإىلأسدممالالا،أوحصالالفاأ
عسناأأنأتم نأسووصفياأطي سبأو شروطأسواأتر أسدمماأأل سأعسروا.أ

األثر املرتتب على تقديم طلب التصفية حتت إشراف احملكمة
-111أ تعوالالربأسوعريضالالاأسمل دنالالاأا الالومرس أسووصالالفياأساخويس يالالاأتالالجأإشالالرسفأسدممالالاأ
وغرضأن ح السأأساخوصالسصأوأ ظالرأيفأسوالدعسو أسثسحالاأط الاأو وصالفياأنال أطريالقأ
سدمما.أأ

سلطة احملكمة يف تعيني املصفني وعزهلم
-113أ ()2أ إمبسأصد أأنالرأسووصالفياأتالجأإشالرسفأسدممالاأجيال اأهلالسأأنأتعالأأيفأمبستأ
سألنرأأوأيفأأيأأنرأااقأوهأنصفيسبأإ سفيسب.أ
أ()1أأيمال نأو مصالالفىأسوالالذيأتعي الالهأسدممالالاأس جالالاأأامالالستأهالالذهأأسملالالسرةأمبستأ
سوص ايستأوخيضعأوذستأساوو سنستأويمال نأوالهأنال أ يالعأسو جال هألفال أ
سو

عأكمسأو أكسنأنعي سبأن أقيلأسوشركا.أ

أ()3أجي اأو محمماأع لأسملصف أسوذيأعي وهأع ىأسو جهأسودسحقأأوأأيأنصالفأ
ندومرأيفأوظيفوهأس جاأأنرأسإلشرسفأوو محمماأأنأمتألأسو ظيفاأسواأ
ا أحدياأسوع لأأوأسو فسةأأوأسا و سوا.أ

األثر املرتتب على أمر اإلشراف
-111أ ()2أإمبسأصد أأنرسبأحسووصفياأتجأإشرسفأسدمماأجساأو مصف ،أنالعأنرسعالسةأ
سو يالال رأسوالالاأتفر الالأ سأسدممالالا،أنيسشالالرةأ يالالعأ الال طستهأأحالالدونأإمبنأنالال أ
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سدمماأأوأتدخلأن أجسلي السأومبوالكأحالذستأسوميفيالاأسوالاأييسشالرأح السأهالذهأ
سوص ايستأكمسأو أكسلجأسوشركاأتصف أتصفياأسخويس ياأدضا.أ
()1أس وث ستأرسأي يأع يهأسوي دأ()2أوفيمسأعدسأنسألصجأع يهأسملسرةأ299أيعوربأ
سألنالرأسوصالسر أنال أسدممالاأحوصالالفياأسوشالركاأتالجأإشالالرسف سأسثسحالاأأنالالرأ
ن الالالسأحوصالالالفياأسوشالالالركاأنال ال أطريالالالقأسدممال الاأ،أومبوالالالكأحسو دالالالياأجلميالالالعأ
سألريرسضأسالسأيفأمبوالأكأ ال طاأوقالفأسو ضالسيسأوسإلجالرستستأسألخالر أ،أوخيال لأ
سألنرأسملذك أو محممالاأ ال طاأنط الاأيفأسو يالستأحسملطسويالستأأوأيفأت فيالذأ
سملطسويستأسواأقستأح سأسملصف أونيسشرةأ يعأسود طستأسألخر أسواأكسنأ
هلسأنيسشرت سأوو أأنأسألنرأقدأصد أحوصفياأسوشركاأن أطريقأسدمما.أأ

تعيني مصفني اختياريني يف حاالت معينة
يف وظيفة مصفني رمسيني
-115أ إمبسأصد أأنرأحسووصفياأتجأإشرسفأسدمماأثفأصد أحعدأمبوكأأنرأحسووصالفياأ
ن أطريقأسدمماأجساأو محمماأأنأتعأأس وضالىأسألنالرأسألخالاأ،أأوأأيأأنالرأ
ااقأوه،أسملصفأأساخويس يأأأوأسادهفأحصفاأنصفأأ مسيأأيفأسووصفياأن أ
طري سأومبوكأإنسأحصفاأنؤقواأأوأرسئماأوإنسأحا سفاأأوأعالدتأإ السفاأأيأشالعيأ
آخرأإوي ف.أ

الفصل السابع
امللزمون بالدفع
معين عبارة امللزم بالدفع
 -112أي صدأحعيس ةأ"سمل تأحسودفعأ":
()2أأيأشعيأن تأحدفعأنسلأألص لأسوشركاأيفأاسواأتصفيو س.
()1أأيأشالالعيأيعوالالربأألالالهأن ال تأحسوالالدفعأخ ال لأأوأقيالاللأسإلجالالرستستأسو سئيالالاأ
ووحديدأسمل نأأحسودفع.

300

نسخة إكرامية – ليست للبيع

طبيعة مسئولية امللزم بالدفع
)2( -117أيورتاأع ىأند وياأسمل تأحسودفعألش تأريال أندالوحقأع يالهأنال أسو قالجأسوالذيأ
تيدأأفيهأند ويوهأع ىأألهأاأيم نأوسجاأسألرستأإاأيفأسو قجأسوالذيأت الدتأ
فيهأسملطسويستأأوو فيذأهذهأسملد ويا.أ
()1أتعوالالربأقسئمالالاأسمل ال نأأحسوالالدفعأحي الالاأنيدئيالالاأع الالىأندال وياأسألشالالعسصأسوال س رةأ
أمسسؤهفأيفأسو سئماأحكل فأن ن نأحسودفع.أأ
()3أاويأسدمماأحسو ظرأيفأسودع أسو سئماأع ىأند وياأسمل تأحسودفع.أ

مسئولية أعضاء الشركة احلاليني والسابقني
بصفتهم ملزمني بالدفع
 -119أ نالالعأنرسعالالسةأأامالالستأهالالذهأسملالالسرةأي والال تأكالاللأعضالال أنالال أأعضالالستأسوشالالركاأ
سحلسويأأوسودسح أأحكنأيدسهفأيفأأصال لأسوشالركاأيفأاسوالاأتصالفيو سأسي الغأ
يمف أو فستأحدي ل سأوسوو سنست سأولف ستأسووصفياأوتمسويف السأونصالروفست سأ
ووود ياأا قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي ف،أومبوكأحسوشروطأسآلتيا:أ
(أ)أأأ اأي الال تأسوعضالال أسودالالسحقأحسملدالالسهماأيفأسوالالدفعأإمبسأكسلالالجأعضالال يوهأقالالدأ
سلو جأقيلأسويدتأيفأسووصفياأحد اأأوأأكثر،أأ
( )أأاأي تأسوعض أسودسحقأحسملدسهماأيفأسودفعأفيمالسأيوع القأأحالأدي نأسوشالركاأ
أوأسوو سنست سأسواألشكتأحعدأسلو ستأعض يوه،أ
(ا)أأاأي ال تأسوعض ال أسودالالسحقأحسملدالالسهماأإاأأإمبسأتالاليأأو محممالالاأأنأسألعضالالستأ
سحلالالسويأأاأميم ال فأسو فالالستأسالالسأي و ن ال نأحسملدالالسهماأيفأأرفعالالهأس جالالاأ
أامستأهذسأسو سل ن،أ
(ر)أأفيمسأعدسأنسأه أن ص صأع يهأيفأسملسرةأ112أاأجيال اأأنأيط الاأنال أأيأ
عض أيفأسوشركاأأنأيدفعأنسأي يدأع ىأن دس أنسأملأيالدفعأنال أسأل ال فأ
–أإنأوجدأ–أسواأي و تأحسودفعأع سأحصفوهأعض سبأاسويسبأأوأ سح سب،أ
(هالالال)أاأيعوالالربأسملي الالغأسملدالالوحقأأليأعضالال أيفأسوشالالركاأ،أحصالالفوهأعضالال سبأنالال أ
سحلصالاليأأوأسأل حالالسحأأوأرياهالالسأري السبأع الالىأسوشالالركاأت و ال تأحدفعالالهأهلالالذسأ
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سوعضال ال أيفأاسوالالالاأسووال ال سافأحي الالالهأوحالالالأأأيأرسئال ال أآخالالالرأوالالالي أعضال ال سبأأيفأ
سوشالالركا،ووم أجيال اأأنأيمال نأهالالذسأسملي الالغأدال بأو ظالالرأيفأسوودال ياأ
سو سئياأحل قأسمل نأأحسودفعأفيمسأحي ف.أأ

مسئولية أعضاء اجمللس
إذا كانت مسئوليتهم غري حمدودة
 -112يفأاسواأتصفياأسوشركاأي و تأأيأعض أ سحقأأوأاسو أن أأعضستأسس

أأوأ

نالالديرأ الالسحقأأوأاالالسو أرال أتمال نأند ال ويو فأس جالالاأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأ
ند وياأرياأددورةأحكنأيدفعأأيضسبأحسإل السفاأإىلأسوو سنالهأحسوالدفعأ–أإنأوجالدأ
–أحصالالفوهأعض ال سبأ،أنيالالسوغأأخالالر أكمالالسأو ال أكالالسنأيفأحالالدتأسووصالالفياأعض ال سبأيفأ
شالالالركاأمبستأندال ال وياأريالالالاأدالالالدورةأ،أواأيمال ال نأسوو سنالالالهأحسوالالالدفعأس جالالالاأ
أامستأسملسرةأ119خس عسبأو شروطأسملضم اأيفأسوف رةأ(ر)أن أمبستأسملالسرةأأونالعأ
مبوك:أأ
(أ)أأأاأي و ال تأعض ال أسس ال أأوأسملالالديرأسودالالسحقأحسملدالالسهماأيفأرفالالعأهالالذهأسمليالالسوغأ
سإل الالسفياأإمبسأسل طالالعأع ال أشالالغلأن صالاليهأقيالاللأسويالالدتأيفأسووصالالفياأحد ال اأأوأ
أكثر،أ
( )أاأي و تأعض أسس

أأوأسملديرأسودسحقأحسملدسهماأيفأرفعأأيأني الغأإ السيفأ

ع أأيأري أأوأسوو ستأع ىأسوشركاألشكأحعدأسل طسعهأع أشغلأن صيه،أ
(ا)أأنالالالعأنرسعالالالسةأائحالالالاأسوأوك الالالي أاأي وال ال تأعضال ال أسس ال ال أأوأسملالالالديرأسوعالالالستأأ
حسملدسهماأيفأرفعأأيأني غأإ سيفأوف السبأأألامالستأهالذهأسملالسرةأ،أإاأإمبسأ أتأ
سدمما،أأنأت كأسملدسهماأ رو ياأو فالستأحالدي نأسوشالركاأوسوو سنست السأ
ولف ستأوتمسويفأونصروفستأسووصفيا.

وفاة عضو الشركة امللزم بالدفع
)2( -130أإمبسأت فىأسمل تأحسودفعأقيلأإر ساأسمسهأيفأقسئماأسمل نأأحسودفعأأوأحعدأ
مبوك،أي و تأو ثوهأيفأادورأسووركاأحكنأيالدفع سأإىلأأصال لأسوشالركاأ،أ
نيسوغأو فستأسسأيفأمبنوهأويعوربونأح ستأع ىأمبوكأن نأأحسودفع.أ
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()1أ إمبسأملأي الالفأو ثالالاأسملأوالال فىأحالالدفأعأسمليالالسوغأسوالالاأيالالؤنرونأحالالدفع سأ،أجيالال اأ
ع دئذأساسمبأسإلجرستستأسو سل لياأحاو سن فأحسودفع.أأ

افالس عضو الشركة امللزم بالدفع
-132أ إمبسأأف ال أسمل ال تأحسوالالدفعأقيالاللأإر ساأسمسالالهأيفأقسئمالالاأسمل ال نأأحسوالالدفعأأوأحعالالدأمبوالالكأ
ع دئذ:
()2أأي

أع هأيفأ يعأأريرسضأسووصفياأأني هأيفأسووف يدالهأويعوالربأهالذسأسألنالأأ

ح الالستأع الالىأمبوالالكأن ن السبأأحسوالالدفع،أوجي ال اأإع لالالهأو ي ال لأحالالكيأرويالاللأي الالدتأيفأ
ن سج الالاأأص ال لأسملف ال أأوأوأ ي ال لأحالالكنأيالالوفأسوالالدفعأوف السبأأو الالسل نأن ال أت الالكأ
سألص لأأليأنيسوغأندوح اأع ىأسملف

،أأ

()1أأجيال اأيفأن سج الالاأأصال لأسملف ال أإقسنالالاأسوالالدويلأع الالىأسو يمالالاأسمل الالد ةأو ميالالسوغأ
سمل تأح سأحسو دياأإىلأسملطسويستأسو ا اأوسودسح ا.أ

الفصل الثامن
أحكام تكميلية
االجتماعات للتحقق من رغبات الدائنني أو امللزمني بالدفع
)2( -131أ جي ال اأو محممالالاأيفأسحلالالساتأسوالالاأتدالالودعأ أنرسعالالسةأ رييالالستأسوالالدسئ أأأوأ
سمل ال نأأحسوالالدفعأوسوالالاأتثيالالجأحسويي الالاأسومسفيالالاأأنأتالالكنرأحو جيالالهأسوالالدع ةأإىلأ
سجومسعالالستأو الالدسئ أأأوأسمل ال نأأحسوالالدفعأوتع الالدأهالالذهأساجومسعالالستأويم ال نأ
سوداأفي سأحسوميفياأسواأت ر هسأسدممالاأوهلالسأأنأأتعالأأشعصالسبأورئس الاأ
أيأسجومسعأن أهذهأساجومسعستأو فعأت ريرأإوي سأع ألويجاأساجومسع.أ
( )1جياأيفأاسواأسودسئ أأنرسعسةأقيماأري أكلأرسئ .أ
( )3جيالالاأيفأاسوالالاأسمل ال نأأحسوالالدفعأنرسعالالسةأعالالدرأسألص ال ستأسوالالذيأقر تالالهأائح الاأأ
سووك ي أأليأن ف.أ
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إقرار املشروع العام للتصفية
)1( -233أ جي اأو مصف ،أحامبنأن أسدمماأإمبسأكسلجأتصفياأسوشالركاأنال أطريالقأ
سدممالالالاأأوأتالالالجأإشالالالرسف سأأوأس وضالالالىأقالالالرس أخالالالسصأنالال أسوشالالالركاأإمبسأ
كسلجأسووصفياأسخويس يا،أأنأييسشرأكلأأوأحعضأسألعمسلأسآلتيا:الأ
(أأ)أأ يدفعأحسومسنلأري نأأياأف اأن أسودسئ أ،أ
( أ) يع دأأيأص وأأوأتد ياأنالعأسوالدسئ أأأوأنال أيالدع نأحالكل فأرسئ ال نأأوأ
ن أتم نأهلفأأوأيدع نأحالكنأهلالفأنطسويالستأاس الرةأأوأندالو ي اأقالدأ
ت و تأح سأسوشركا،أ
(اأ)أ يوصسحلأيفأ يالعأسملطسويالستأأوساوو سنالستأوسوالدي نأوساوو سنالستأسوالاأ
قالالدأتصالاليوأري ل السبأو يالالعأسملطسويالالستأسحلس الالرةأأوأسملدالالو يأياأسد الالاأ
سو جال رأأوأسااومسويالالاأسو سئمالالاأأوأسمل وظالالرأقيسن الالسأحالالأأسوشالالركاأوأيأ
ن ال تأحسوالدفعأأوأأيأشالعيأيالدعأ أحكلالهأن ال تأحسوالدفعأأوأأيأنالدي أأوأ
شعيأآخرأيو قعأسوو سنهأو شركاأوأنأيوصسحلأيفأ يعأسمل ساعستأ
سواأتوع قأحكياأص ةأحكص لأسوشركاأأوأحوصالفيو سأأوأسوالاأمتدال سأ
ومبوكأحسوشروطأسواأيوفقأع ي السأوحكخالذأأيأ المسنأو وعالسويأيفأأيالاأ
نطسويالالالاأأوأريالال أأوأسووال ال ستأوأنأجيالالالريأعمالالالسأت الالالدتأسملعسوصالالالاأسووسنالالالاأ
سو انا.أ
()1أ ييسشرأسملصف أص ايستهأس جاأأامستأسوي دأ()2أتجأ قسحالاأسدممالاأ
وجي اأأليأرسئ أأوأن تأحسودفعأأنأيرفعأو محمماأس و سفسبأحشسنأنيسشالرةأ
أياأن أسوص ايستأأوأحشكنأنسأيرسرأنيسشرتهأن س.أ

وجوب إثبات الديون
-131أ نعأنرسعالسةأأامالستأسملالسرةأ135أجيال اأأيفأأيأتصالفياأأإثيالستأ يالعأسوالدي نأسملع القأ
رفع سأع ىأأنرأساومسو أو يعأسملطسويستأ دأسوشركاأ ال ستأأكسلالجأاسوالاأأوأأ
ندالالو ي ياأساومسويالالاأأوأريالالاأساومسويالالاأويعمالاللأت الالديرأصالالحيوأح الالد أسإلنمالالسنأعال أ
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قيماأت كأسودي نأأوأسملطسويالستأسملع الاأع الىأأنالرأساومالسو أأوأسوالاأوالي أهلالسأقيمالاأ
نعي اأودياأآخر.أأ

تطبيق قواعد اإلفالس يف تصفية الشركة املعسرة
 -135نالالعأنرأسعالالالسةأأامالالالستأسملالالسرةأ132أتدالالالريأسو سعالالالدأسملعمالال لأأح الالالسأيفأقالالالسل نأ
سإلف ال سأود ال اأ2212أحسو دالالياأألص ال لأسألشالالعسصأسوالالذي أأش ال رأإأف

ال فأ

ع ىأتصفياأسوشركاأسملعدرةأوتويعأهالذهأسو سعالدأيفأشالكنأا ال قأسوالدسئ أأ
سملضالم لاأريال ل فأوأريالالاأسملضالم لاأريال ل فأأوكالالذوكأيفأشالكنأسوالدي نأسو سح الالاأ
وإلثيالالستأوت الالديرأقيمالالاأسملأيالالسوغأسوالالاأتالالدفعأ ال يسبأأوسملط حالالستأسملدالالو يأياأأوأ
سااومسوياأوجي اأجلميعأسألشعسصأسوذي أنال أا الفأيفأأيالاأاسوالاأنال أأهالذسأأ
سو ييلأإثيستأس و تأسحلصيأن أأص لأسوشالركاأأنأيالدخ سأيفأسووصالفياأ
وأنأي الالدن سأ الالالدأسوشالالركاأسملطسويالالالستأسوالالاأجيالال اأهلالالفأت الالالدمي سأس جالالالاأ
أامستأهذهأسملسرة.أأ

بطالن التحويالت وغريها بعد البدء يف التصفية
)2( -132أيفأاسواأسووصفياأساخويس ياأي عأحسط بأأيأت يلأوأل فأعدسأنسأت لأن سأ
و مصالالالف أأوأس سف والالالهأوكالالالذوكأي الالالعأحالالالسط بأأيأتعالالالديلأيفأاسوالالالاأأعضالالالستأ
سوشركاأتصلأحعدأسويدتأيفأسووصفيا.أ
()1أيفأاسوالالاأسووصالالفياأعالالأ أطريالالقأسدممالالاأأوأتالالجأإشالالأرسف سأي الالعأحالالسط بأأيأ
تصرفأيفأأن سلأسوشالركاأأسالسأأيفأمبوالكأسملطسويالستأأسوصالسحلاأو و س ال أأوأيأ
ت يلأوأل فأأوأتعديلأيفأاسواأسألعضستأتدثأحعدأسويدتأيفأسووصالفياأإاأ
إمبسأأنرتأسدمماأخب فأمبوك.أأ

بطالن احلجز والتنفيذ يف حاالت معينة
-237أ ي عأحسط بأأيأاج أأوأت فيذأتصلأحدونأإمبنأسدمماأ الدأأنال سلأسوشالركاأ
حعالالالدأسويالالالدتأيفأسووصالالالفياأنوالالالىأكسلالالالجأسوشالالالركاأيفأاسوالالالاأتصالالالفياأنالال أطريالالالقأ
سدمماأأوأتجأإشرسف س.أأ
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األثر املرتتب على الرهن العائم
-238أ سوالالره أسوعالالسئفأسوالالذيأي شالالكأع الالىأتع الالدستأسوشالالركاأوأن سهلالالسأخ ال لأث ثالالاأ
أش رأن أسوشروعأيفأتصفيو سأي عأحالسط بأنوالىأكسألالجأسوشالركاأيفأاسوالاأ
سووصفياأإاأإمبسأثيجأأنأسوشركاأكسلجأن رةأع اأإلشستأسوره أسوعسئفأ
نيسشرة،أووم هأاأيم نأحسط بأس دس أنسأيالدفعأو شالركاأل الدسبأأوأأحعالدأ
إلشستأمبوكأسحلقأوع

سبأع ه.أ

املبالغ اليت تدفع بطريق األولوية
)2( -132أجياأأنأتدفعأري نأسوشركاأوف سأو ورتياأسآلت  -:أ
(أ)أأ سملصالروفستأسو ضالالسئياأوأجالرأسملصالالف أو

يالعأسألنال سلأسوالاأصالالرفجأأ

ع ىأسو جهأسملع لأيفألف ستأوتمسويفأونصروفستأسووصفيا،أأ
( )أأسملدالالوح ستأسحلم نيالالاأريالالاأسووجس يالالاأع الالىأأنأاأتوجالالسواأ%15أنال أ
سملوي الال أنالال أسملي الالغأحعالالالدأس الالويفستأأسملصالالروفستأسمل صالال صأع ي الالالسأيفأ
سوف رةأ(أ)،أ
(ا)أ

يعأسودي نأسملضم لاأحره نأتكني يا،أ

(ر)أأ

يعأسودي نأسملضم لاأحره نأايساياأسوأ ه نأعسئماأندج ا،أ

(هال)أأندوح ستأسوعسن أأسمل ر ةأس جاأأامالستأأقال سلأأسوعماللأأع الىأأنأ
اأتوجسواأني غأ50أأوفأج ي بس،أ
أ(و)أأ يعأسمليسوغأسملدوح اأو مؤجرألظاأأجرةأسمل سالأوسأل س

أسملؤجرةأ

و شركاأع أنالدةأاأجتالسواأسودالواأأشال رأسأودالسح اأأع الىأتالس يخأقالرس أ
سووصالالالفياأحسو دالالالياأو م الالالسالأوسأل س ال ال أسوالالالاأتشالالالغ سأسوشالالالركاأيفأ
سووس يخأسملذك ،أأ
أ(ا)أأ يالالعأسمليالالسوغأسوالالاأاأتأوجالالسواأيفأأيالالاأاسوالالاأن فالالررةأني الالغأ50أأوالالفأ
ج ي بسأوسملدوح اأع ىأسوشركاألظالاأتعال يضأس جالاأأامالستأأيأ
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ن ال أق ال سلأأأتع ال يضأسوعمالالسلأيم ال نأنعم ال ابأحالالهأوتم ال نأسملد ال وياأ
س وضسهأقدألشكتأقيلأتس يخأقرس أسووصفيا،أأ
أ(ح)أأسودي نأسملموساةأس جاأأامستأسو سلأأسألخر ،أأ
أ(ط)أسودي نأسوعسريا،أأ
أ(ي)أا قأأعضستأسوشركا.أأ

األفضلية بطريق الغش
)2( -110أأ أيأت يلأأوأ ه أأوأتد يفأحضسئعأأوأرفعأأوأت فيذأأوأرياأمبوكأن أسألعمسلأ
سملوع الالاأحالالسألن سلأرالالسأيعوالالربأترتييالسبأألفضال ياأحطريالالقأسوغال أوال أحسشالالرهأأاالالدأ
سألفالالرسرأأوأوقالالعأ الالدهأيفأتف يدالالوهأ،أيعوالالربأأيض السبأحسو دالالياأوالالدسئينأسوشالالركاأأ
ترتييسبأألفض ياأحطريقأسوغ ،أونال أثالفأي العأحالسط بأإمبسأحسشالرتهأسوشالركاأأوأ
اص جأنيسشرتهأ دهسأوه أيفأرو أسووصفيا.أ
()1أأ يفأتطييقأأامستأهذهأسملسرةأيعوربأت الدأيفأط الاأسووصالفياأيفأاسوالاأسووصالفياأ
ع أطريقأسدمماأأوأتجأإشرسف سأوقرس أسووصفياأساخويس ياأسثسحاأفعلأ
ن أأفعسلأسإلف سأسو سقعاأن أأادأسألفرسر.أأ
()3أ ي العأحالسط أكاللأأت يالاللأأوأت السالأتصاللأنال أسوشالالركاأوألن الستأعال أ يالالعأ
أن سهلسأوفسئدةأ يعأرسئ ي س.أ

سلطة احملكمة يف فرض تعويضات على املخطئ
من أعضاء اجمللس أو غريهم
)2( -112أ إمبسأظ رأأث ستأتصفياأسوشركاأأنأشعصسبأسشوركأيفأتك يد سأأوأتم ي سأ
أوأأنأنالالديرسبأعسنالالسبأأوأأأاالالدسبأنالال أأعضالالستأسس الال أأوأسملصالالفأأأوأسملالال ظفأأ
سودسح أأأوأسحلسويأأفي سأأ ستأس الوعدستأأأنال سلأسوشالركاأأوأساوج هالسأأوأ
أصالاليوأن ن السبأح الالسأأوأند ال ابأع الالسأأوأأ الالستأس الالوعدستأنرك ال هأأوأس تمالالاأ
خيسلاأأنسلاأحسو دياأو شركاأجالساأو محممالاأ،أح الستأع الىأط الاأسملصالفأ أأوأ
أيأرسئ ال أأوأندالالسهفأأوأن ال تأحسوالالدفعأ،أأنأتفحالاليأتصالالرفستأأيأن ال أأوو الالكأ
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سملذك ي أوأنأجتربهأع ىأ رأسألن سلأأوأأيأج تأن سأأوأأنأجتربهأع الىأأنأ
يدفعأألص لأسوشركاأسملي غ سوذيأترسهأسدمماأن س اليسبأومبوالكأع الىأ الييلأ
سووع يضأع أإ ستةأسا وعدستأأوأسااوجساأأوأخيسلاأسألنسلا.أ
()1أ تطيقأأامالستأهالذهأسملالسرةأووال أكسلالجأسملعسوفالاأسوالاأوقعالجأنال أسألشالعسصأأ
سو س رأمبكرهفأيفأسوي دأ()2أرسأي س ىأع هأج سئيسب.أ
()3أتدريأأامستأقسل نأسإلجرستستأسملدلياأود اأ2293أع ىأسوط اأسوذيأي دتأ
س جاأأامستأهذهأسملسرةأكمسأو أكسنأمبوكأسوط اأرع أندليا.أ

سلطة احملكمة يف اإلعفاء من املسئولية يف بعض األحوال
 -111أأ إمبسأتالاليأأو محممالالاأيفأأيأإجالالرستأأنسن الالسأ الالدأأاالالدأأعضالالستأسس الال أحدالالياأ
سإلهمالالسلأأوأخيسلالالاأسألنسلالالاأألالالهأندال لأأوأقالالدأيمال نأند ال ابأعال أمبوالالكأإاأألالالهأ
تصرفأ د ألياأوحطري اأنع واأوأنأن أسإللصالسفأسووجالسواأعال أسإلهمالسلأأوأ
خيسلاأسألنسلاأجساأو محممالاأإعفالسؤهأك يالسبأأوأج ئيالسبأنال أسملدال وياأحسوشالروطأ
سواأترسهسأن ئما.أ

عقوبة تزوير الدفاتر أو إخفائها أو الغش فيها
 -113أإمبسأأت الالفأعضال أسس ال أأوأسملالديرأسوعالالستأأوأسمل ظالالفأأوأسملدالالسهفأأوأسمل ال تأحسوالالدفعأ
حكياأشركاأيفأاسواأسووصفياأأوأش هأأوأأحدلأأوأاو أأوأأخفىأحطري اأسوغ أأيالاأ
رفالالسترأأوأأو سقأأوأ الالمسلستأأوأأجالالر أحطريالالقأسوو ويالالرأأوأسوغالال أأيأقيالالدأيفأأيأ
جلأأوأرفورأادسحستأأوأندو دأو شركاأأوأكسنأطرفالسبأيفأإجالرستأمبوالكأسو يالدأ
قسصدسبأحالذوكأريال أأيأشالعيأأوأخدسعالهأ،أيعسقالاأع الدأسإلرسلالاأحسودالج أنالدةأاأ
جتسواأ يعأ

ستأكمسأجت اأنعسقيوهأحسوغرسنا.أ

حماكمة املخطئ من أعضاء اجمللس وغريهم
)2( -111أ إمبسأتاليأأو محممالالاأأث الالستأتصالالفياأسوشالالركاأعالأ أطريالالقأسدممالالاأأوأتالالجأ
إشالالالرسف سأأنأأاالالالدسبأنال ال أأعضالالالستأسس ال ال أأوأسملالالالديرأسوعالالالستأأوأسملال ال ظفأأأوأ
سألعضالالستأيفأسوشالالركاأسحلالالسويأأن ال فأأوأسودالالسح أأقالالدأس تمالالاأحسو دالالياأ
و شركاأخمسوفاأج سئيا،أجي اأو محمماأن أت ستأمبست سأأوأح ستأع ىأط اأ
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أاالالدأمبويأسوشالالكنأيفأسووصالالفياأأنأتالالكنرأسملص الفأ أسورمس ال ،أ دالالاأسحلالالسل،أ
حساسمبأإجالرستستأسدسكمالاأعال أت الكأسملعسوفالاأوهلالسأأنأتالكنرأحالدفعأسو ف الستأ
وسملصروفستأن أأص لأسوشركا.أ
()1أ إمبسأتيأأو مصفىأأث ستأسووصفياأساخويس ياأأنأأاالدسبأنال أأعضالستأسس ال أأوأ
سملالالالالديرأسوعالالالالستأأوأسملالال ال ظفأأأوأسألعضالالالالستأيفأسوشالالالالركاأسحلالالالالسويأأنالال ال فأأوأ
سودالالسح أأقالالدأس تمالالاأحسو دالالياأو شالالركاأخمسوفالالاأج سئيالالاأجيال اأو مصالالف ،أ
ساسمبأسإلجرستستأسو اناأدسكموه.أ

مسئولية املوظف عن ديون الشركة
 -115أإمبسأظ رأأث ستأتصفياأشركاأأوأيفأأيأإجرستستأ الدهسأأنأن ظفالسبأأكالسنأطرفالسبأأ
يفأسووعسقدأع ىأري أوملأتم أوهأع دأسووعسقدأع ىأمبوكأسودي أأيأ ياأنع لأ
أوأدوملأويو قعأأنأسوشركاأ يم نأيفأن دو هسأأرستأسوالدي أحعالدأسألخالذأيفأ
ساعويس أسوو سنست سأسألخر أوقجأسووعسقد،أأنأوجدت،أيم نأمبوكأسمل ظالفأقالدأ
س تماأخمسوفاأويعسقاأع دأسإلرسلاأحسوغرسناأأوأحسودج أندةأاأتوجسواأ ا.أأ

املسئولية عن الغش يف أعمال الشركة.
)2( -112أإمبسأظ الالالالرأأث الالالالستأتصالالالالفياأشالالالالركاأأوأيفأأيأإجالالالالرستستأ الالالالدهسأأنأأيأعمالالالاللأ
و شركاأقدأمتجأن سوووهأح صدأري أرسئينأسوشركاأأوأرسئينأأيأشالعيأ
آخرأأوأأليأريرضأساويسو أجي اأو محمماأع الدأط الاأسملصالف أأوأرسئال أأوأ
ندسهفأأوأن تأحسودفع،أأنأت ر أأنأكلأشعيأكسنأع ىأع فأن هأطرفسبأ
يفأن سوواأسوشركاأألعمسهلالسأع الىأمبوالكأسو حال أنأدال لأندال وياأشعصالياأ،أ
ع ال أكالاللأري ال نأسوشالالركاأأوأسوو سنست الالسأسألخالالر أأوأحعض ال سأادالاليمسأت الالر أ
سدمما.أأ
()1أأإمبسأأري أشعيأسعسوفاأسملسرةأ115أفيمسأيوع قأحسووعسقالدأع الىأريال أع الىأسو حال أ
سملشس أإويهأيفأت كأسملسرةأجي اأو محمماأح ستأع ىأط اأسملصالف أأوأأيأرسئال أأوأ
ندسهفأأوأن تأحسودفعأأنأت ر أإمبسأ أتأمبوكأن س يسبأأنأمبوالكأسوشالعيأندال لأ
ند وياأشعصياأع أأرستأمبوكأسودي أك هأأوأحعضه.أأ
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عقوبة شهادة الزور
 -117أكلأن أيؤريأعمدسبأش سرةأسو و أع دأس وج سحهأحعدأا فأسواليمأأسمل الر ةأ
س جالالاأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأأوأأأيأإقالالرس أنشالالف عأحالالسويمأأأوأش ال سرةأأوأ
تككيدأ مسال أ يفأتصالفياأأيالاأشالركاأأوأحشالكنأتصالفيو سأس جالاأأامالستأ
هذسأسو السل نأأوأيفأريالاأمبوالكأنال أسملدالسئلأسوالاأت شالكأس جالاأأامالستأهالذسأ
سو سل نأأوأحشكل س،أيعسقاأحسودج أندةأاأتوجسواأ يعأ

ستأكمالسأجتال اأ

نعسقيوهأحسوغرسنا.أ

اعتبار مستندات الشركة بينة
 -119إمبسأكسلجأسوشركاأيفأاسواأتصفياأتعوربأ يعأندو دست سأوندو دستأسملصالفأأ
حي اأنيدئياأفيمسأحأأسمل نأأحسودفعأع ىأصحاأ يعأسملدسئلأسملدولاأفي س.أأ

االطالع على املستندات
 -112أأجي اأو محمماأحعدأأنأتصد أأنرسبأحوصفياأسوشالركاأعالأ أطريالقأسدممالاأأوأ
تجأإشرسف سأأنأتصد أاديمسأترسهأعالسراب،أأنرهالسأأحالأسط عأرسئالينأأسوشالركاأأوأ
سملدسهمأأأوأسمل نأأحسودفعأع ىأندو دست سأوهلالفأح الستأع الىأمبوالكأاالقأساأطال عأأ
ع ىأنسأيفأايساةأسوشركاأن أندو دستأيفأادورأنسأي ر هأسألنر.أ

التصرف يف مستندات الشركة
)2( -150أ إمبسأمتال الجأتصالالالفياأسوشالالالركاأوأوشالالالمجأأنأأيالالالوفأا ال ال سأجالالالساأسووصالالالرفأيفأ
ندو دست سأوندو دستأسملصفأأع ىأسو جهأسآلت  -:أ
(أأ)أأ إمبسأكسلجأسووصفياأع أطريقأسدممالاأأوأتالجأإشالرسف سأفيمال نأ
سووصرفأحسوطري اأسواأت ر هسأسدمما،أ
( )أأ إمبسأكسلالالالالجأسووصالالالالفياأسخويس يالالالالاأيمالال ال نأسووصالالالالرفأيفأسملدالالالالو دستأ
حسوطري اأسواأتعي سأسوشركاأس وضىأقرس أخسص.أ
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()1أ ت ض ال أند ال وياأسوشالالركاأحعالالدأنض ال أث ال ثأ ال ستأن ال أا ال سأوكالالذوكأ
ند ال وياأسملصالالفأأوند ال وياأأيأشالالعيأع الالدأإويالالهأسدالالو دستأسوشالالركاأ
حدياأعدتأت ديفأهذهأسملدو دستأأليأشعيأيدعىأأنأوهأنص حاأفي س.أ

اإلبالغ عن التصفيات قيد النظر
)2( -152أ إمبسأكسلجأسوشركاأيفأاسواأتصفياأوملأت وهأسووصفياأخ لأ اأحعدأسويدتأ
في سأجيالاأع الىأسملصالأف أأنأيال رعأوالد أسملدالجلأكاللأ الواأأشال رأأوإىلأاالأأ
سلو ستأسووصفياأت ريرسبأحسوشملأسمل ر أيشالوملأع الىأسوييسلالستأسمل الر ةأحشالكنأ
إجرستستأسووصفياأوسحلسواأسواأوص جأإوي س.أ
أ()1أإمبسأملأي الفأسملصالفأ أحو فيالذأأامالالستأهالذهأسملالسرةأيعالالدأنرتميالسبأأخمسوفالاأهلالالذهأ
سملسرةأويم نأعر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أأ

سلطة املسجل يف تعيني املصفي يف التصفية االختيارية
)2( -151أجياأع الىأأسملدالجلأأإمبسأكالسنأوديالهأأ الياأنع ال لأتم الهأع الىأساأعو السرأحالكنأ
سوشركاأوهىأيفأاسواأتصفياأسخويس ياأووي أهلسأنصف،أأوأأنأأعمسهلسأقدأ
متالالجأتصالالفيو سأوومال أسوو الالس يرأسو سجالالاأإعالالدسرهسأح الالسطاأسملصالالف أملأيالالوفأ
إعدسرهسأوسل ضجأفورةأث ثاأأش رع ىأمبوكأأنأير لأإع لسبأحطريالقأسوربيالدأ
سملدالالجلأأوأأيأو الالي اأأخالالر أأإىلأسوشالالركاأوسملصالالفىأيدالالوع فأعالال أا ي الالاأ
سألنر.أأ
()1أأسمبسأملأيو الالقأسملدالالجلأ رسبأخ ال لأش ال رأن ال أإأ الالسلأسخلطالالس أع يالالهأأنأير الاللأ
خطسحسبأآخالرأأإىلأسوشالركاأوسملصالف أأنأوجالدأوأنأي شالرأأإع لالسبأأيفأسجلريالدةأ
سورمسياأويفأصفحاأسقوصسرياأيفأصحيفاأي نياأوس عاأسالوشالس أملالدةأث ثالاأ
أيستأنووسوياأي

وأفيهأأنأيفأليوهأتعيأأنصفأسمبسأملأيو القأأ رسبأخال لأث ثالاأ

أش ر.أأ
أ()3أجيالال اأو مأدالالجلأأع الالدأسل ضالالستأسمليعالالالسرأسملالاليأأيفأسإلأعالال نأأنأيعالالأأأنصالالالفيسبأ
وييسشالالرأإجالالرستستأسووصالأفياأوف السبأود ال طستهأسمل الالر ةأس جالالاأأامالالستأهالالذسأ
سو سل ن،أأوأاذفأسوشركاأوف سبأألامستأسملسرةأ.155أ
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أ()1أيعوربأسملصف أسوالذيأاأتعيي الهأوف السبأألامالستأسوي الدأ()3أكمالسأوال أاأتعيي الهأ
ح سطاأسوشركاأوجي اأوملأمبيأنص حاأسوو الدتأو محممالاأوع والهأوف السبأأ
ألامستأهذسأسو سل ن.أ

سلطة احملكمة يف تقرير بطالن حل الشركة
)2( -153أأجي اأو محمماأيفأأيأوقجأخ لأ وأأن أتس يخأالأسوشالركاأ،أوحط الاأ
ي دنالالالهأهلالالالسأسملصال الفأ أأوأأيأشالالالعيأآخالالالرأيوالالاليأأو محممالالالاأألالالالهأصالالالسااأ
نص حا،أ أنأتصالد أأنالرسبأحسوشالروطأسوالاأتدوصال ح سأت الر أفيالهأحطال نأااللأ
سوشالالركا،أونوالالىأصالالد أهالالذسأسألنالالرأ،أجالالساأساالالسمبأسإلجالالرستستأأسوالالاأكالالسنأأ
ميم أساسمبهسأكمسأو أأنأسوشركاأملأتل.أ
()1أأجياأع ىأسوشعيأسوذيأصد أسألنرأح ستًأع الىأط يالهأأنأيال رعأوالد أسملدالجلأ
خالال لأوساالالدأوعشالالري أي نالالسبأنالال أصالالدو أسألنالالرأصالال ةأنعومالالدةأنالال أسألنالالرأ
سملذك ،أفامبسأملأي فأحو فيذأمبوكأيعدأنرتميسبأخمسوفاأهلذهأسملسرةأويم نأ
عر اأو ج ستستأوف سبأألامستأسملسرةأ.157أأ

سلطة احملكمة يف مد املواعيد
أ -151أجيال اأو محممالالاأع الالدأسوضالالرو ةأوحسوشالالروطأسوالالاأترسهالالسأن س الالياأأنأتالالكنرأسالالدأ
سمليعسرأسملعأأو يستأحكيأإجالرستسأتأ ال ستأكالسنأمبوالكأقياللأأوأحعالدأسل ضالستأسألجاللأ
سددرأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أأ

الباب السابع
حذف الشركات
سلطة املسجل يف حذف الشركة املنقضية من السجل
)2( -155أ إمبسأكالالالسنأوالالالد أسملدالالالجلأ الالالياأنع الال لأتم الالالهأع الالالىأساعو الالالسرأحالالالكنأإاالالالد أ
سوشالالركستأاأتالال سولأأعمسهلالالسأجيالالالاأع يالالهأأنأير الالاللأإوي الالسأحطريالالالقأسوربيالالدأأ
سملدجلأأوأأيأو ي اأأخر أخطسحسبأيدوع فأفيهأع أا ي اأمبوكأسألنر.أ
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()1أ إمبسأملأيو الالقأسملدالالجلأ رسبأع الالىأهالالذسأسخلطالالس أخال لأشال رأنال أإ الالسوهأجيالالاأ
ع ياله،أحعالالدأسل ضالستأهالالذسأسوشال رأ،أأنأير الاللأإىلأسوشالركاأوأيأمبيأنصال حاأ
خ لأث ثاأأشال رأأخطسحالسبأحطريالقأسوربيالدأسملدالجلأأوأأيأو الي اأأخالر أأيشالاأ
فيهأإىلأخطسحهأسودسحقأويذكرأألهأملأيو قأع يهأ رسبأوألهأإمبسأملأيص هأسوالررأ
ع الالىأخطسحالالهأسوثالالسل أخ ال ألأش ال رأن ال أتس خيالالهأ ي شالالرأإع ل السبأأيفأسجلريالالدةأ
سورمسيالالاأوسوصالالحفأسوي نيالالاأي

الالوأأنأيفأليوالالهأاالالذفأس الالفأسوشالالركاأن ال أ

سودجل.أ
()3أ إمبسأت ىأسملدجلأ رسبأن أسوشركاأحكل سأسل طعجأع أسوعملأأوأأل سأاأتال سولأ
لشسط سأأوأإمبسأملأيو قأن أسوشركاأ رسبأع ىأخطسحهأسوثسل أخ لأش رأحعالدأ
إ السوه،أأجيالأ اأوالهأأنأي شالرأيفأسجلريالدةأسورمسيالاأويفأصالفحاأسقوصالالسرياأيفأ
صحيفاأي نياأوس عاأسالوشس أملدةأث ثاأأيستأنووسويالاأ،أوأنأير اللأو شالركاأ
إع لسبأحطريقأسوربيدأحكنأس فأسوشركاأ يحذفأنال أسودالجلأع الدأسل ضالستأ
ث ثالالاأأشال رأنال أتالالس يخأسإلعال نأإاأإمبسأظ الالرأ الالياأخبال فأمبوالكأ،أوتالالذفأ
سوشركاأح ستًأع ىأمبوكأسإلع ن.أ
()1أ إمبسأ أتأسوشالالالركاأأوأ أ أأيأعضالال أفي الالالسأأوأسوالالدسئ أأوأمبوأنصال ال حاأخالال لأ
وأأن أتس يخأسحلذفأألهأيضالس أنال أاالذفأس الفأسوشالركاأأنال أسودالجلأ،أ
جساأو محمما،أح ستأع ىأط اأسوشركاأأوأسوعض أأوأسودسئ أسملشس أإوي ف،أ
أنأتالالكنرأحاعالالسرةأإر ساأس الالفأسوشالالركاأيفأسودالالجلأإمبسأسقو عالالجأحالالكنأسوشالالركاأ
كسلجأع دأاذفأسمس السأتال سولأأعمسهلالسأأوأحالكنأسوعدسوالاأت وضالىأوغالاأمبوالكأ
ن أسأل يس أإعسرةأإر ساأسمس سأيفأسودجل،أونوىأصد أهذسأسألنالرأسعوالربتأ
سوشالالالركاأأل الالالسأنالالالسأتالال سلأقسئمالالالاأون جالال رةأوكالالالكنأسمس الالالسأملأتالالالذفأنالال أ
سودجل،أوجي اأو محمماأأنأت ر أيفأمبستأسألنرأنسأترسهأعسرابأن أسألوسنالرأ
وسألامستأو
مبستأسو

عأسوشركاأو يعأسألشالعسصأسآلخالري أح الد أسإلنمالسنأيفأ

عأسوذيأكسنأهلفأقيلأاذفأسمس سأن أسودجل.أ

()5أ جي اأإ سلأسخلطس أأوأسإلع نأس جاأأامستأهالذهأسملالسرةأإىلأسوشالركاأ
حع سل الالالسأيفأنموي الالالسأسملدالالالجلأفالالالامبسأملأيمال ال أنموي الالالسأندالالالج بأفا الالاللأ
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سخلطس أأوأسإلع نأإوي سأحع سنأأادأأعضستأسس ال أأوأسملالديرأأسوعالستأأأوأأيأ
ن ظفأآخرأن أن ظفي سأفامبسأملأي جدأن أهؤاتأن أيم نأسمسهأوع سلهأ
نعروفسبأو مدجلأير لأسخلطس أأوأسإلعال نأإىلأكاللأشالعيأنال أسملال قعأأ
ع ىأع دأسووك ي أع ىأع سلهأسملذك أيفأمبوكأسوع د.أ

حذف فرع الشركة األجنبية
)2( -152أيفأاسوالالاأ رييالالاأسوشالالركاأأسملؤ دالالاأخالالس اأ
واذفأفرع سأسملدجلأيفأ

يالالاأسود ال رسنأحال الالستأعم ال سأ

ياأسود رسنأجياأع ي السأخمسطيالاأسملدالجلأ

حذوكأكوسحابأتفيدأأل سأقسنجأحسو فستأجبميعأسوو سنست السأوتؤيالدأمبوالكأحالأاقرس أ
ن ثالالقأوع الالىأسملدالالجلألشالالرأمبوالالكأسإلعال نأيفأصالالفحاأسقوصالالسرياأيفأصالالحيفأاأ
ي نياأوس عاأسالوشس أملدةأث ثاأأيستأنووسوياأع ىألف اأسوشركا.أ
أ()1أ حعدأسل ضستأفورةأش رأن أسإلع نأسو س رأيفأسوي دأ()2أجيالاأأع الىأسملدالجلأ
اذفأسوشركاأن أسودجلأنسأملأتم أه سكأنطسويالاأنال أأيأشالعيأمبيأ
نص حاأأوأأيأج اأ مسيا.أ

الباب الثامن
املخالفات واجلزاءات والعقوبات
سلطة املسجل يف توقيع اجلزاءات
)2( -157أي قالالعأسملدالالجلأسجل ال ستأستأسمل ص ال صأع ي الأسأيفأائحالالاأسملعسوفالالستأوسجل ال ستستأأ
سملسوياأسوصسر ةأس جاأأامستأهذسأسو سل ن.أ
( )1يفأاسوالالاأعالالدتأسوو ال ستأسوشالالركاأحالالدفعأإيأريرسنالالاأوفالالقأسجل ال ستأسمل قالالعأع ي الالسأ
جي اأو مدجلأت فيذهأح سطاأسدمما.أأ

نظر املخالفات
)2( -159أأ نالالالعأنرسعالالالسةأأامالالالستأسملالالالسرةأ157أتمالال نأسدسكمالالالاأعالال أخمسوفالالالستأهالالذسأ
سو سل نأأنستأسدمماأأوأأيأدمماأأخر أتدرهسأ ئي أسو ضست.أ
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()1أع ىأسورريفأن أأيأامفأخمسوفأيفأقسل نأسإلجرستستأسجل سئياأودال اأ2222أ
فانأأيأجرمياأت عأحسملعسوفاأألامستأهذسأسو سل نأتعوالربأنال أسجلالرسئفأسوالاأ
اأجي اأو شرطاأسو يضأفي سأحدونأأنرأحسو يض.أ

التصرف يف الغرامات
 -152جي ال اأو محممالالاأسوالالاأتمالالفأحغرسنالالاأس جالالاأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأأنأتالالكنرأ
حصرفأسوغرسناأك سأأوأحعض سأيفأرفعأأوأحن أرفعأنصروفستأسإلجرستستأأوأيفأ
رفعأنمسفكةأو شعيأسوذيأاص جأسوغرسناأح ستأًع ىأح ريه.

عقوبة البيانات الكاذبة
 -120رونأسإلخ لأحكامستأأيأقسل نأآخر،أأيأشعيأيدع أكذحسبأألهأرسئ أأوأي دتأ
حيسلسبأكسمبحسبأيفأ أيأكشفأأوأت ريالرأأوأإقالرس أأوأشال سرةأأوأن سالالاأأوأأيأندالو دأ
آخرأيم نأنط حسبأس جاأأامستأهذسأسو سل نأأوأن أأجلأأريرس الهأوهال أيع الفأ
حعدتأصحاأمبوكأسوييسنأيعسقاأع دأسإلرسلاأحسودج أنالدةأاأجتالسواأأمخال أ ال ستأ
أوأحسوغرسناأأوأحسوع حوأأنعسب.أ

الباب التاسع
أحكام عامة
مكاتب التسجيل والرسوم
)2( -122أ ي شكأألريرسضأتدجيلأسوشركستأس جاأأامستأهذسأسو سل نأنموالاأأوأ
نمستاأيفأسملمسنأأوأسألنم اأسواأتدرهسأسو اير.أ
()1أ يعالالأأسأوالال ايرأسملدالالالجلأوسملدالالالج أأسوالال ائيأأوودالالالجيلأسوشالالالركستأس جالالالاأ
أامستأهذسأسو سل نأووهأو عأسو سئوأسخلسصاأح سجيست ف.أ
()3أ جي اأو مدالجلأأنأيفال ضأكاللأ ال طستهأسملم االاأس جالاأهالذسأسو السل أن،أأوأ
حعض سأو مدج أأسو ائيأ.أأ
()1أ ي ال تأسملدالالجلأحاعالالدسرأخالالساأأوأأخوالالستأأوو ثيالالقأسملدالالو دستأسملط ال أإي الدأسع سأ
س جاأأامستأهذسأسو سل ن.أ

333

نسخة إكرامية – ليست للبيع

()5أأيم نأأيأندو دأيعرضأع ىأسملدجلأوودجي هأأوأإليدسعهأحسو غاأسوعرحياأأوأ
سإل

ي يا.أ

الرسوم
أ -121تالالدفعأعال أسملدالالسئلأسملالالذك ةأيفأسو سئمالالاأ( )أنال أسجلالالدولأسألولأسور ال تأسوالالاأ
تدرهسأسو ايرأن أوقجأآلخرأحعدأسووشسو أنعأوايرأسملسوياأوساقوصسرأسو طين.أأ
سلطة جلنة القواعد يف وضع قواعد
)2( -123أ جي ال اأو ج الالاأسو سعالالدأسملم لالالاأس جالالاأأامالالستأقالالسل نأسإلجالالرستستأأسملدليالالاأ
ود اأ2293أأنأتضعأن أوقجأآلخرأنسأيو تتأنعأهذسأسو سل نأونالعأسو السل نأ
سملعم ال لأحالالهأاسوي السبأيفأشالالكنأسإلجالالرستستأأنالالستأسدالالسكفأسملدليالالاأن ال أسو سعالالدأ
سملوع الالالاأحالالالسإلجرستستأسو سجالالالاأإتيسع الالالسأيفأتصالالالفياأسوشالالالركستأأنالالالستأت الالالكأ
سدسكفأوجياأع ىأسو ج اأو عأق سعدأت يأع ىأسملدسئلأسملوع اأحوصفياأ
سوشركستأوسواأي ض أهذسأسو سل نأحو ريرهس.أ
()1أأرونأسإلخ لأحسود طاأسوعسناأسملع واأو ج اأسو سعدأفيمسأت الدتأأجيال اأو ج الاأ
و عأسو سعالدأسوالاأمتمال أأسملصالف أسورمسال أنال أس الوعمسلأ يالعأ ال طستأأ
سدممالالاأأوأحعضالال س،أسملع والالاأهلالالسأوسو سجيالالستأسملفرو الالاأع ي الالسأس وضالالىأ
أامستأهذسأسو سل نأحسو دياأإىلأسملدسئلأسآلت أمبكرهالسأ،أوأنأيمال نأمبوالكأ
تجأ قسحاأسدمماأوهذهأسود طستأوسو سجيستأه :أ
(أ)أأ سلع الالسرأوإرس ةأساجومسعالالستأو وح الالقأن ال أ رييالالستأسوالالأدسئ أأوسمل الال نأأ
حسودفع،أ
( )أأ إعدسرأسو سئفأحكمسستأسمل نأأحسودفعأوتصحيوأ جلأسألعضالستأع الدأ
ساقوضستأوتصيلأسألص لأوس وعمسهلس،أ
(ا)أأ ط اأتد يفأسألن سلأوسملدو دستأو مصف ،أ
(ر)أأ عملأسملطسويست،أ
(هال)أأ تديدأسمليعسرأسوذيأجياأخ وهأإثيستأسودي نأوسملطسويستأع ىأألالهأاأأ
جيال اأو مصالالف أسورمسال أحالالدونأإمبنأخالالسصأنال أسدممالالاأأنأيصالالحوأ
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جلأسألعضستأوكذوكأاأجي اأوهأإجرستأأياأنطسويالاأرونأسحلصال لأ
ع ىأإمبنأخسصأن أسدمما.أ

إخطار الشركة واملسجل باملستندات
 -121أ()2أجيال اأأنأيالالوفأإخطالالس أسوشالالركاأحسملدالالو دستأحورك الالسأيفأن رهالالسأسملدالالجلأأوأ
حا سهلسأإىلأمبوكأسمل رأحسوربيدأسملدجلأأوأحكياأو ي اأأخر أن ئما.أ
أ()2أجياأتد يفأسملدو دأو مدجلأيفأنمواأسوودجيلأسملعوي.أأ

توثيق املستندات
 -125جي اأسوو قيعأع ىأسملدو دستأأوأسإلجالرستستأسوالاأي ال تأت ثي السأنال أسوشالركاأنال أأ
عض أوساالدأأوأأكثالرأنال أأأعضالستأسس ال أأوأنال أسودالمرتاأأوأنال أأيأن ظالفأ
آخرأحسوشركاأنف ضأيفأمبوكأع ىأأنأاوفأحسخلساأسوعستأو شركا.أ

إبادة السجالت واملستندات
 -122أنعأنرسعسةأأامستأسملال سرأ،151أ،155أ152أجيال اأو مدالجلأحعالدأنالرو أمخال أ
ستأن أسل ضستأسملدةأسمل ص صأع ي سأيفأسمل سرأسملذك ة،أأنأيييدأ الجلأأيالاأ
شركاأدف ظاأوديهأنعأنسأفيهأن أندو دست.أ

سلطة إصدار اللوائح
 -127جي ال اأو ال ايرأإصالالدس أسو ال سئوأسو انالالاأأوأسمل س الالياأوو فيالالذأأامالالستأهالالذسأسو الالسل نأ،أ
ورونأسإلخ لأحعم تأنسأت دتأجي اأو ايرأحعدأسووشسو أنعأوايرأسملسوياأوساقوصسرأ
سو طينأإصدس أسو سئوأسملوع اأحسملدسئلأسآلتيا:أ
(أ)

سور تأسو سجاأرفع سأس جاأأامستأهذسأسو سل ن،أ

( أ) سملعسوفستأوسجل ستستأسملسويا.أأ
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