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المقدمة
دورلتعزيز(يئةاله)الماليةالسوقهيئةمعبالتعاون(الوزارة)التجارةوزارةسعيإطاروفيالمملكة،فيواالستثمارالتجارةبيئةبتحسينالساميةالتوجيهاتعلىبناء

االقتصادخدمةفيوإسهامهانشاطهاوتنميةالشركاتقيمةوتعزيزواالستثمارللمبادرةومحفزةحاضنةنظاميةبيئةتوفيربهدفالتنمويةاالقتصاديةاألنظمة
معتعاونبالالوزارةأطلقتوالمتوسطة،الصغيرةوالمنشآتاألعمالرواداستثماراتنموعلىويشجعالتنافسية،وميزاتهاالرياديالمملكةمركزيعززبماالوطني،
الوزارةوقامت،"(الحاليالشركاتنظام)"بـيليفيماإليهويشار)هـ١٤٣٧/١/٢۸وتاريخ(٣/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظامتطويرمبادرةالهيئة

علىأعتمدتوالتطويرالمراجعةفياتباعهاتمالتيوالمنهجية.الدوليةالممارساتأفضلضوءفيالحاليالشركاتنظاموتطويربمراجعةالهيئةمعبالتعاون
:كاآلتيأساسيةمراحلخمسة

المرحلة األولى

تقييم الوضع الراهن

انية الثةالمرحلة الث المرحلة الث

التحليل والتوصيات دراسة الممارسات الدولية

تحليلالمرحلةهذهخاللتم
بمراجعةوذلكالراهن،الوضع
واألحكامالشركات،نظامأحكام
واللوائحاألنظمةفيالواردة
ومراجعةالصلة،ذاتاألخرى
وملحوظاتمرئياتوتحليل
القطاعينمنالمصلحةأصحاب

.والخاصالحكومي

دراسةالمرحلة،هذهخاللتم
لتحديدالدولية،الممارسات

محلالدولفيالمتبعةالمناهج
القصورجوانبلمعالجةالدراسة،

واستحداثالراهن،الوضعفي
تنظيمفيمتطورةمفاهيم
.الشركات

يفالمتبعةالممارساتتحليلتم
المقارنة،الدراسةمحلالدول

المتبعةبالممارساتومقارنتها
إلىوالوصولالمملكة،في

نظاميةالللبيئةالمالئمةالتوصيات
معيتفقبماالمملكةفي

.الدوليةالممارسات

الهدف من هذه الوثيقة

. .بيان أبرز المالمح واألحكام لمشروع نظام الشركات الجديد

المرحلة الرابعة

و عقد صياغة السياسات
ورش العمل

صياغة إطار  ومشروع نظام 
الشركات الجديد

المرحلة الخامسة

: تم خالل هذه المرحلة اآلتي
العامة لمشروع  صياغة السياسات•

."(السياسات)"نظام الشركات 
عقد عدة ورش عمل مع المختصين •

من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض
.هاالسياسات واستطالع مرئياتهم حيال

نظاممشروعإطارصياغةابتداء  تم
ةصياغذلكوتبعالجديد،الشركات

ارباالعتبأخذا  النظام،مشروعأحكام
منالسابقةالمراحلنتائجكافة

.المشروع

المقدمة والهدف من الوثيقة

٣



يئة بحفيزاإلجراءات والمتطلبات النظامية لتتيسير
ا ،األعمال ودعم االستثمار رة الشركات الصغيخصوص 
.، ورأس المال الجريءوالمتوسطة

لحد من ، بهدف اتوضيح المبادئ واألحكام األساسية 
.الحكافة أصحاب المصبين المنازعات 

.تعزيز حوكمة الشركات وفقا  ألفضل الممارسات الدولية

مصادر تمويلتوافر و،رؤوس األموالتسهيل جذب 
ا طويل األجل بأقل التكاليف  للشركاتخصوص 

.الصغيرة والمتوسطة

كام مصالح الخاضعين ألحأصحاب التحقيق التوازن بين 
.النظام والحد من المخاطر ذات الصلة

٤

أهداف مشروع النظام



ةاألمريكيالمتحدةالوالياتالمملكة المتحدة فرنسا
اإلمارات العربية المتحدة

سنغافورة

٥

الدول محل الدراسة المقارنة



ائج دراسة السياسات أبرز نت

أشكال الشركات ١
مثليتجديدشكلواستحداثالماصة،شركةشكلإلغاء
شكلتنظيموإعادةالبسيطة،المساهمةشركةفي
.باألسهمالتوصيةشركة

شركات الشخص الواحد مسؤوليةذاتأومساهمةشركةبتأسيسالسماح٢
.حاليا  المفروضةالقيوددونواحد،شخصمنمحدودة

إجراءات التأسيس  لتأسيسالنظاميةوالمتطلباتاإلجراءاتتيسير٣
.التأسيسيةالجمعيةعقدمتطلبكإلغاءالشركات؛

أسماء الشركات ٤
حوالسماالشركات،أسماءعلىالمفروضةالقيودإلغاء
اسمأوغرضهامنمشتقاسمأومبتكراسمباتخاذ
.فيهاوالمساهمينالشركاءمنأكثرأوواحد

األحكام المتعلقة 
الشركاء والمساهمين ب

٥
نظامهاأوالشركةتأسيسعقدبتضمينالسماح
أحكاممعتتعارضالاتفاقيةإضافيةأحكاماألساس
عقدفيمرونةومنحالئحته،أوالنظاممشروع

.خاللهاالقراراتصدوروآليةالعامة،الجمعيات

األحكام المتعلقة 
المديرين وأعضاء مجلس ب

اإلدارة
٦

مجلسأعضاءأوالشركةمديريوالتزاماتواجباتبيان
ركة،للشاإلداريالجهازوفعاليةكفاءةيضمنبماإدارتها،
المساهمينأوالشركاءحقوقذاتهالوقتفيويحفظ
.فيها

األحكام المتعلقة 
باألسهم

األسهم،منمتعددةفئاتإصدارفيمرونةإضفاء۸
.متفاوتةبحقوق

أدوات الدين والصكوك 
التمويلية

٩
الصكوكأوالدينأدواتبتحولتسمحأحكامتقرير

عندأومعينةشروطتحققعندأسهمإلىالتمويلية
.محددةزمنيةفترةمرور

اح والخسائر األرب ١٠
أوالشركاءعلىالمرحليةاألرباحتوزيعتنظيم

رباحباألالصلةذاتاألحكامفيالتوسعمعالمساهمين،
.والخسائر

مدة الشركة .محددةغيرلمدةالشركةبتأسيسالسماح١١

الشركات القابضة ١٢

االندماج والتحول ١٣

شكلإلىوالتحولاالندماجعملياتتنظمأحكامادراج
بعملياتالخاصةكاألحكام.الشركاتأشكالمنآخر

مالكة،الوالشركةالتابعةالشركةبينتتمالتياالندماج
أوالشريكوتخارجالدائنيناعتراضآليةوتنظيم

.التحولأواالندماجقرارعلىالمعترضالمساهم

األحكام المتعلقة برفع
الدعاوى المقررة للشركة

المقررةالدعاوىبرفعخاصةتفصيليةأحكاموضع٧
.اتباعهايتعينالتيواإلجراءاتللشركة

انقضاء الشركة  ١٤
ركةالشخسائربلوغعندالنظامبقوةاالنقضاءحكمإلغاء
،المقررةاإلجراءاتتتخذولممالها،رأسنصف نظاما 
الجهةمنيطلبأنفيالحقمصلحةذيكلومنح

.الشركةحلالقضائية

دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

تسهيل بيئة األعمال

تعزيز ودعم إجراءات التأسيس

تسهيل بيئة األعمال

تعزيز وتفعيل البيئة النظامية 
لممارسة األعمال

تعزيز وتفعيل البيئة النظامية 
لممارسة األعمال

تعزيز وتفعيل البيئة النظامية 
لممارسة األعمال

دعم االستثمار طويل األجل

تسهيل الفرص التمويلية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تسهيل بيئة األعمال

دعم االستثمار طويل األجل

تعزيز وتفعيل البيئة النظامية 
لممارسة األعمال

تسهيل بيئة األعمال

تسهيل بيئة األعمال

السماح للشركات القابضة بممارسة أي من  األنشطة 
.االقتصادية

٦



٦

ابا  ب(عشرأثني)منالحاليالشركاتنظاميتألف
سةبخم)الجديدالشركاتنظاممشروعيأتيبينما
،(عشر كافةتنظمإضافيةأحكامعلىاشتملتبابا 

منها،المستحدثيشملبماالشركات،أشكال
غيرللشركاتالمنظمةاألحكامإلىباإلضافة
تالشركاأشكالوتتمثل.والمهنيةالربحية
دالجديالشركاتنظاممشروعينظمهاالتي
:اآلتيفي

أشكال 

الشركات

شركة التضامن

شركة التوصية 
البسيطة

شركة التوصية 
باألسهم

شركة المساهمة

الشركة ذات 
المسؤولية 
المحدودة

شركة المساهمة 
البسيطة

٧

أبرز المالمح لهيكل مشروع النظام 



يطة شركة التوصية البس شركة التضامن  م عامة أحكا

١٢٣

شركة المساهمة شركة التوصية باألسهم

٤٥

٢

الفصل 

تأسيس شركة أحكام عامة
المساهمة

إدارة شركة 
المساهمة

١

الفصل 

٣

الفصل 

٤

الفصل 

٥٦

الفصل 

األسهم 
وأدوات الدين 
والصكوك 
التمويلية 

التي تصدرها
شركة 

المساهمة

ة مالية شرك
المساهمة

س  تعديل رأ
ةشركمال 

المساهمة

جمعيات املساهمين

أدوات الدين والصكوك التمويلية

تخفيض رأس املال

الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة غير الربحيةالشركة المهنية

٧ ۸ ٩

٢

الفصل 

م عامة  تأسيس شركةأحكا
ذات مسؤولية 

محدودة

اء  اإلدارة والشرك
في الشركة ذات 
المسؤولية 
المحدودة

١

الفصل 

٣

الفصل 

٤

الفصل 

٥

الفصل 

س المال  رأ
والحصص في 
الشركة ذات 
المسؤولية 
المحدودة

انقضاء الشركة ذات
ةالمسؤولية المحدود

الشركة القابضةتحول الشركات واندماجها وتقسيمهاالشركات األجنبية

١٠ ١١ ١٢

٢

الفصل 

تقسيم الشركاتاندماج الشركاتتحول الشركات

١

الفصل 

٣

الفصل 

تصفية الشركات 

١٣١٤١٥

٦

ةشركة المساهمة البسيط

٦

اميةالعقوبات م خت أحكا

الفصل 

٢

الفصل 

٣

الفصل 

٤٥

الفصل  الفصل

١

الفصل 

١

الفصل 

٢

الفصل 

٣٤

الفصل  الفصل 

٢

الفصل 

٣

الفصل 

٤٥

الفصل  الفصل 

١

الفصل 

١

الفصل 

٢

الفصل 

٣٤

الفصل  الفصل 

تأسيس أحكام عامة
شركة 
التضامن

إدارة شركة
التضامن

اء  الشرك
والحصص
في شركة 
التضامن

انقضاء 
شركة 
التضامن

امة م ع ا أسيس أحك ت
شركة 

التوصية 
بسيطة

اإلدارة والشركاء في
شركة التوصية 

البسيطة

انقضاء شركة 
طةالتوصية البسي

م عامة ا اإلدارة أحك
اء  والشرك

والمساهمين 
في شركة 
توصية 
األسهم ب

أسيس شركة  ت
التوصية 
األسهم ب

ل  س ما رأ
شركة 

التوصية 
األسهم ب

انقضاء شركة 
األسهم التوصية ب

امة م ع ا أسيس شركأحك ة ت
المساهمة 
البسيطة

اإلدارة 
والمساهمين 
في شركة 
المساهمة 
البسيطة

ل  س ما رأ
شركة 

المساهمة 
البسيطة

٨

أبواب وفصول مشروع النظام



الباب األول 

شركة التوصية 

البسيطة 

شركة التضامن  أحكام عامة

١٢٣

٩



إلغاء القيود المفروضة

على أسماء الشركات

المادة 

(٥)

مع إيراد فيها، السماح لكافة أشكال الشركات بأن تتخذ اسما  مبتكرا  أو مشتقا  من غرضها، أو أن تتخذ اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين
اللبس، أحكام عامة منظمة لذلك؛ كاشتراط أال يكون قد سبق تسجيل شركة أو مؤسسة فردية أخرى بهذا االسم أو باسم مشابه لدرجة تؤدي إلى

.وأال يكون االسم مخالف  للنظام العام

المادة 

(٧)
م اتفاق أ إبرا و السماح ب

اق عائلي ميث

أخر  في تقديم  الت
الحصة

٣

٥

معأوينهمبفيماالعالقةينظماتفاقإبرامب–الشركةلتأسيسالالحقةأوالسابقةالفترةفي–المساهمينأوالشركاءأوللمؤسسينالسماح
فيماتأسيسهايتمشركةخاللمنأوبأشخاصهمسواءالشركةفي-المساهمأوالشريكوفاةحالفي-الورثةدخولآليةذلكفيبماالشركة،
والتصرفحاألرباوتوزيعالعملوسياسةوإدارتهاوحوكمتهاالشركةفيالعائليةالملكيةتنظيميتضمنعائليميثاقإبرامأوالغرض،لهذابينهم
.وغيرهاالخالفات،تسويةوآليةاألسهمأوالحصصفي

تخاذهااالممكناإلجراءاتوبياناستحقاقها،ميعادفيبهاتعهدالتيالحصةتقديمفيالشريكأوالمؤسستأخرلحالةالمنظمةاألحكامبيان
المتصلةوقالحقنفاذتعليقأوالشركةمنإخراجهأوتجاههابهالتزممابتنفيذالمتأخرالشريكأوالمؤسسمطالبةفيالشركةكحقالشأن؛بهذا

بالمطالبةبحقهااحتفاظهامعالشركاء،قراراتعلىأوالعامةالجمعياتفيالتصويتحقأوأرباحعلىالحصولفيكالحق-بالحصص
.بالتعويض

المادة 

(١٢)

المادة 
(١١  )

ضمان الحصص

٤

فيها،نقصأوعيبظهورأوهالكهاحالفيللشركةبتقديمهاتعهدالتيالحصةضمانعنالشريكأوالمؤسسلمسؤوليةالمنظمةاألحكامبيان
.أخرىأحكامعلىباالتفاقلألطرافالسماحمعالشركة،باسمانتقالهاحينإلىوذلك

تضمين عقد تأسيس 
ة أو نظامها  الشرك
أحكام إضافي س ب ةاألسا

٢

المادة 

(٦)
.والئحتهالنظاممشروعأحكاممعتتعارضالاتفاقيةبأحكاماألساسنظامهاأوالشركةتأسيسعقدبتضمينالسماح

ة  إلغاء شكل شرك
واستحداث المحاصة

شكل جديد
١

المادة 

(٣)

.  األسهمإلغاء شكل شركة المحاصة، واستحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، باإلضافة إلى إعادة شكل شركة التوصية ب

٦

١٠

الباب األول: أبرز األحكام الجديدة



المادة 

(١٩)

المادة 

(٢٠)

المادة 

(٢٦)

المادة 
(٢۸)

المادة 

(١٣)

المادة 

(١٤)

ة الحص ص قيد نقل ملكي
واألسهم

ة  واجبات مديري الشرك

أو عضو مجلس إدارتها

٧

۸

اوذلكالتجاري،السجلفيقيدهالشركةفياألسهمأوالحصصملكيةنقللنفاذيشترط حة،الالئتحددهاالتيلإلجراءاتوفق 
المالية،السوقفيالمدرجةالمساهمةالشركاتباستثناء

مصالحتقديميتموأنباستقاللية،القراراتخاذوجوبفيتتمثلوالتيإدارتها،مجلسعضوأوالشركةمديروالتزاماتواجباتبيان
.ركةالشفيالمساهمينأوالشركاءكافةلصالحوالوالءواألمانةالصدقبمبادئوااللتزامالمصالح،تعارضحاالتوتفاديالشركة

.ومهاراتهخبراتهمعيتفقبماوذلكمعقول،بشكلالمتوقعةواالهتمامالعنايةببذلااللتزامإلىباإلضافة

ة في رفع  الصالحي

ةالدعاوى المقررة للشرك

ارات عقود الخي

٩

١٠

١١
الشروطاستيفاءبعدوذلكللشركة،المقررةالدعاوىرفعالشركة،مالرأسمن(%5)نسبةيمثلونالذينالمساهمينأوللشركاء

.لذلكالمقررةواإلجراءات

و حصص إبرام االتفاقيات أو العقود  المتعلقة بأسهم أو حصص الخيارات والتي تمنح الحق في شراء أو بيع أسهم أالتأسيس إلمكانية
.الشركة

ة المالية السن
.الشركاتأشكالكافةعلىوسريانهاللشركة،الماليةالسنةوانتهاءببدءالخاصةاألحكامبيان

اء من متطلب االستثن

تعيين مراجع الحسابات

علىساساألنظامهاأوتأسيسهاعقدينصمالموذلكالحسابات،مراجعتعيينمتطلبمنالصغيرةوالصغرمتناهيةالشركاتاستثناء
.االستثناءبسريانالصلةذاتاألحكامبيانمع.ذلكغير

١٢

١١

الباب األول: أبرز األحكام الجديدة



ا اني والث لث الباب الث

شركة التوصية البسيطة شركة التضامن  األحكام العامة

١٢٣

٢

الفصل 

٣

الفصل 

٤٥

الفصل  الفصل 

١

الفصل 

تأسيس شركة أحكام عامة
التضامن

إدارة شركة
التضامن

الشركاء والحصص
نفي شركة التضام

انقضاء شركة 
التضامن

١

الفصل 

٢

الفصل 

٣٤

الفصل  الفصل 

تأسيس شركة أحكام عامة
ةالتوصية البسيط

اإلدارة والشركاء 
ة في شركة التوصي

البسيطة

انقضاء شركة 
طةالتوصية البسي

١٢



اني والثالث: أبرز األحكام الجديدة الباب الث

التوسع في األحكام المتعلقة 
انقضاء شركة التوصية  ب

البسيطة 

تقرير استمرار الشركة كأصل 
اء  عام  في حال وفاة أحد الشرك

فيها

المادة 
(٣۸)

يعتزلأنالمديرللشريكالسماح
فيذلكيكونأنبشرطاإلدارة،
الشركاءيبلغوأنمناسب،وقت
بمدةاعتزالهقرارنفاذقبلكتابة

عنمسؤوال  كانوإالمعقولة،
تأسيسعقدينصلمماالتعويض،

.ذلكغيرعلىالشركة

المادة 
(٣٩)

م،عاكأصلالشركةاستمرارتقرير
أحدوفاةعندانقضائهاوعدم

أوإخراجه،أوفيها،الشركاء
ماوذلكعليه،الحجرأوانسحابه،

الشركةتأسيسعقدينصلم
.ذلكغيرعلى

المادة 
(٤٥)

المادة 
(٥٢)

المتعلقةاألحكامفيالتوسع
يطةالبسالتوصيةشركةبانقضاء

وصفةطبيعتها،باالعتبارأخذا  
.فيهاالشركاء

ة التضامن شركة التوصية شرك
البسيطة 

إمكانية عزل الشريك المدير وفقا  
:لآلتي

المتبقينالشركاءجميعموافقة. أ
.عزلهعلى
القضائيةالجهةمنحكمصدور. ب

منأيطلبعلىبناء  المختصة
رالمديالشريكعجزحالفيالشركاء

ارتكابهأوالشركةبإدارةالقيامعن
أ اخط  .جسيم 

تنظيم آلية عزل الشريك المدير أن  اري ب السماح للشخص االعتب
يكون شريك متضامن

امنالمتضالشريكيكونبأنالسماح
،ةاالعتباريالصفةذوياألشخاصمن
ذوياألشخاصعلىذلكقصردون

.الطبيعيةالصفة

المادة 
(٣١)

١٣

اعتزال الشريك المدير من إدارة 
الشركة



شركة المساهمة شركة التوصية باألسهم

٤٦ ٥

ةشركة المساهمة البسيط

٢

الفصل 

٣

الفصل 

٤٥

الفصل  الفصل 

١

الفصل 

م عامة تأسيس شركة أحكا
مالتوصية باألسه

س مال شركة التوصية رأ
باألسهم

انقضاء شركة التوصية 
باألسهم

اء والمساهمين  اإلدارة والشرك
في شركة التوصية باألسهم

١٤

عالباب الراب



مرونة في تداول األسهم مكونة من فريقين

.

.

تنظيم أعمال ودور المساهمين

.

منفريقينمنتتكونشركةباألسهمالتوصيةشركة
ال  مسؤويكونشريك ااألقلعلىيضمفريقالشركاء،
كةالشرديونعنوبالتضامنأموالهجميعفيشخصيا  

ااألقلعلىيضمآخروفريقوالتزاماتها، المساهم 
أسهممنيملكماحدودفيإالالشركةديونعنيسأل
.المالرأسفي

(٥٣)المادة 

مرونة في تداول ونقل ملكية األسهم المكونة لرأس
.مال  الشركة، كما هو الحال في شركة المساهمة

(٥٥)المادة 

س المال مرونة في زيادة وتخفيض رأ

(٦٢)المادة 

وإجراءاتآلياتومالها،رأسالشركةتأسيسعقديحدد
.هتخفيضأوزيادته

مرونة في أحكام الجمعيات وصدور 
القرارات

(٥٧)المادة 

همباألسالتوصيةشركةفيوالمساهمينللشركاء
وتحديدعامة،جمعيةللشركةيكونأنعلىاالتفاق

قراراتها،وإصدارانعقادها،وإجراءاتاختصاصاتها،
اوذلك تأسيسعقديحددهاالتيلألحكاموفق 
.الشركة

اإلدارةأعمالفيباالشتراكللمساهمالسماح
عقدعليهينصماوفقوذلكللشركة،الداخلية
اعتبارهاالشتراكهذاعلىيترتبوال.تأسيسها
.الشركةديونعنأموالهفيبالتضامنمسؤوال  

(٥٦)المادة 

حرية االتفاق على إنشاء مجلس للرقابة

التوصيةشركةفيوالمساهمينللشركاءيجوز
.للرقابةمجلسإنشاءعلىاالتفاقباألسهم

(٥۸)المادة 

١٥

الباب الرابع: أبرز األحكام الجديدة



شركة المساهمة شركة التوصية باألسهم

٤٦ ٥

٢

الفصل 

م عامة إدارة شركة المساهمةتأسيس شركة المساهمةأحكا

١

الفصل 

٣

الفصل 

٤

الفصل 

٥

الفصل 

٦

الفصل 

ية األسهم وأدوات الدين والصكوك التمويل
التي تصدرها شركة المساهمة

س مال مالية شركة المساهمة شركة المساهمةتعديل رأ

١ الفرع

مجلس اإلدارة

٢ الفرع

جمعيات المساهمين

١ الفرع

األسهم

٢ الفرع

أدوات الدين والصكوك التمويلية

١ الفرع

حسابات الشركة

٢ الفرع

مراجع الحسابات

١ الفرع

زيادة رأس المال

ةشركة المساهمة البسيط

١٦

الباب الخامس

٢ الفرع

تخفيض رأس المال



تيسير إجراءات ومتطلبات التأسيس
السماح بتأسيس شركة مساهمة مملوكة من شخص واحد 

دون قيود

وضع قيود إلفشاء أعضاء مجلس اإلدارة معلومات عن 
الشركة

إلغاء الحد األقصى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة

واحد،شخصمنمملوكةمساهمةشركةبتأسيسالسماح
واألشخاصالدولةعلىالتأسيسقصردونوذلكبمرونة،

ملبالكاالمملوكةوالشركاتالعامة،االعتباريةالصفةذوي
(نمالييخمسة)عنمالهارأسيقلالالتيوالشركاتللدولة،

.ريال

ولالحصتقريرخاللمنالتأسيسومتطلباتإجراءاتتيسير
جمعيةعقدمتطلباشتراطوعدمواحدة،موافقةعلى

.تأسيسية

اإلدارةمجلسأعضاءلعددالمقرراألدنىالحدعلىاإلبقاء
عددتحديدللمساهمينيكونبحيثأقصى،حداشتراطدون

.األساسالشركةنظامفياإلدارةمجلسأعضاء

(٧٤)المادة (٦۸)المادة 

مجلسأعضاءإفشاءبعدمالمتعلقالعامالحظرمناستثناء
،عضويتهمبحكميعلمونهمااستغاللأوالشركةأسراراإلدارة
ايفوضهمنأواإلدارةمجلسبموافقةللشركةيجوز وفق 

عنسريةمعلوماتتقديمالمجلس،يضعهاالتيللضوابط
تقديمأولمصلحتها،ستتمعقودأوأعمالأيلغرضالشركة
كةالشرمستشاريإلىأوالرسمية،الجهاتإلىمطلوبةبيانات
.أعمالهاتتطلبهماحدودفي

(٧٩)المادة 

العضوية في مجلس اإلدارة

الصفةذوياألشخاصعلىاإلدارةمجلسعضويةشغلقصر
صا  شخاإلدارةمجلسعضويكونبأنالسماحوعدمالطبيعية،

.اعتباريةصفة  ذا

(٧٥)المادة 

التصويت التراكمي النتخاب مجلس اإلدارة

(٧٥)المادة 

ى قصر التصويت التراكمي النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عل
الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والسماح 
بأن يحدد النظام األساس لشركة المساهمة غير المدرجة 

.  طريقة تصويت أخرى النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

(٦٦)المادة 

الباب الخامس: أبرز األحكام الجديدة

١٧



١٨

الباب الخامس: أبرز األحكام الجديدة

الدعوة لعقد الجمعية العامة

مرونة في إصدار  األسهم

معة،للشركالعامةالجمعيةلعقدالدعوةتتضمنهأنيجبمابيان
وجيهلتالحديثةالتقنيةوسائلاستخدامإمكانيةعلىالتأكيد
.الدعوة

(٩٧)المادة 

وبحقوقاألسهم،منمتعددةفئاتإصدارإمكانية▪
واألسهمالممتازة،واألسهمالعادية،سهمكاألمتفاوتة،
.لالستردادالقابلةالممتازة

بعضمنحعلىاألساسالشركةنظامفيالنصإمكانية▪
،األسهمفئاتلبعضقيودوضعأواالمتيازاتأوالحقوق
الشركةموجوداتأواألرباحأوالتصويتحيثمنوذلك
.ذلكغيرأوالتصفيةعند

والقيودالممنوحةوالحقوقالقيمةفيالمساواةوجوب▪
.الواحدةالفئةذاتاألسهمعلىالمقررة

(١١٣)المادة 

إلغاء القيود المتعلقة بتداول األسهم

(١١٦)المادة 

هيئةومنح،األسهمتداولبحظرالمتعلقةالقيودإلغاء▪
هماألسبتداولتتعلققيودوضعصالحيةالماليةالسوق

فيأسهمهاإدراجفيترغبالتيالمساهمةشركاتفي
.الماليةالسوق

اقياألساسالشركةنظامتضمينعلىاالتفاقإمكانية▪ ود 
الحظرشأنهامنيكونأالعلىاألسهم،بتداولتتعلق

.التداوللهذاالمطلق

االتفاق على بيع وشراء أسهم األقلية

(١١٧)المادة 

:السماح للمساهمين باالتفاق على اآلتي

أن يكون ألكثرية المساهمين إلزام أقلية المسـاهمين بقبـول▪
عــرض مــن مشــترء لشــراء جميــع أســهم الشــركة بــذات الســعر 

.والشروط واألحكام الخاصة بشراء أسهم األكثرية

 أن يكـون ألقليـة المســاهمين إلـزام أكثريــة المسـاهمين ببيــع ▪
أسهم األقلية في الحاالت التي يبيع فيها األكثرية أسهمهم

.بذات السعر والشروط واألحكام الخاصة ببيع هذه األسهم

جتماعات مجلس اإلدارةامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ومنحاإلدارة،مجلسأعضاءلمكافآتأقصىحدوضععدم
فسقووضعالمكافآتتحديدصالحيةالعاديةالعامةالجمعية
دعنمراعاتهايتعينالتيوالشروطاألحكامبيانمعلها،أعلى
زة،ومحفوشفافة،عادلة،تكونأنأبرزها؛من.المكافآتتحديد

.الشركةنجاحومستوىالعضوأداءمعوتتناسب

(۸١)المادة 

اإلدارة،مجلساجتماعاتلعدداألدنىالحدعلىاإلبقاء▪
.العددذلكزيادةصالحيةالمختصةالجهةومنح

مكانفيأوالشركةمقرفياالجتماعاتبعقدالسماح▪
ةالتقنيوسائلبواسطةاالجتماعاتعقدإمكانيةمعآخر،

.الحديثة

تاريخمنالمجلسقراراتسريانفياألصلاعتبار▪
امنظفيالنصيجوزذلك؛منواستثناءعليها،الموافقة
طربعلىللشركةالداخليةالسياساتأواألساسالشركة
.معينةبإجراءاتأوالحقبوقتسريانها

(۸۸)المادة 



إلغاء حكم االنقضاء بقوة النظام

خسائرهابلوغعندالنظامبقوةالشركةانقضاءحكمإلغاء
فيالحقمصلحةذيكلمنحمعالمدفوع،مالهارأسنصف

حالفيالشركة،حلالمختصةالقضائيةالجهةمنيطلبأن
.الخسائرلمعالجةالمقررةاإلجراءاتاتخاذيتملم

(١٤٩)المادة 

إمكانية تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية إلى أسهم

(١٢٢)المادة 

مأسهإلىالتمويليةالصكوكأوالدينأدواتتحويلإمكانية
رةفتمرورعندأومعينةشروطتحققعندوذلكتلقائي،بشكل
.ذلكغيرأومحددةزمنية

إلغاء متطلب االحتياطي النظامي للشركة

(۸١٢)المادة 

اح المرحلية توزيع األرب

(١٣٠)المادة 

ربعوأنصفية)ومرحليةسنويةأرباحبتوزيعللشركةالسماح
يةكافسيولةلديهاتتوفركأنمعينة؛شروطوفق(سنوية
وأنتوزيعها،سيتمالتياألرباحقيمةعنتقلالمبقاةوأرباح
لخالاستحقاقهاعندبديونهاالوفاءعلىقادرةالشركةتكون
ا(عشراثني)فترة اوزتتجوأالاألرباح،توزيعتاريخمنشهر 

االتزاماتها عندولهاأصاألرباح،لتوزيعالالزمالمبلغإليهامضاف 
.األرباحتوزيعتاريخ

المال،لرأسالنظامياالحتياطيمتطلباشتراطعدم▪
افيصمنمعينةنسبةتجنيبعلىاالتفاقإمكانيةمع

تياللألغراضيخصصاتفاقياحتياطيلتكويناألرباح
.األساسالشركةنظاميحددها

أوركةالشمصلحةلتحقيقأخرىاحتياطياتتكوينإمكانية▪
.المساهمينعلىثابتةأرباحتوزيعلتكفل

س المال زيادة طرق تخفيض رأ

(١٤٧)المادة 

يضتخففيمتمثلة  المالرأسلتخفيضطريقتينإضافة
يعادلالقيمةهذهمنجزءبإلغاءللسهماالسميةالقيمة
االسميةالقيمةتخفيضأوالشركة،لحقتالتيالخسارة
إلىللسهماالسميةالقيمةمنجزءبردإماوذلكللسهم،
منالمدفوعغيرالقدربعضأوكل  منذمتهإبراءأوالمساهم

.السهمقيمة

الباب الخامس: أبرز األحكام الجديدة

١٩



ائق إقتراح من رئيس مجلس اإلدارة إرسال مسودة القرار والوث
ذات العالقة

التمرير صدور قرارات الجمعيات العامة ب

أنالمساهمةالشركةإدارةمجلسلرئيس
بعرضهاالعامةالجمعيةقراراتإصداريقترح
إلىالحاجةدونبالتمرير،المساهمينعلى

-كتابة-المساهمينأحديطلبمالمانعقادها،
.فيهاللمداولةالعامةالجمعيةاجتماع

:اآلتيةالحاالتفيذلكيمكنوال

الشركةإدارةمجلسأعضاءتعيين▪
.حساباتمراجعوعزلوعزلهم

المدرجةالمساهمةالشركاتفي▪
.الماليةالسوقفي

التمرير،الماليةالسوقفيالمدرجةغيرالمساهمةشركاتفيالعامةالجمعياتقراراتبصدورالجديدالشركاتنظاممشروعيسمح :اآلتيوفقوذلكب

مسودةبإرسالتقومأنالشركةعلىيجب
لكافةبهالعالقةذاتالوثائقوكافةالقرار

:اآلتيةاآللياتمنأليوفقا  المساهمين

تباعهإالمساهمعلىيتعينمابيانمع
يهفيتعينالذيوالتاريخالقرارعلىللموافقة

.القرارصدور

ــى ▪ ــدعوة فــي الموعــد المحــدد إل توجيــه ال
. جميع المساهمين بخطابات مسجلة

تسليم الـدعوة باليـد إلـى المسـاهمين أو▪
، و ــنهم نظامــا  ــوب ع ــى التأشــيرمــن ين عل

.صورة الدعوة بما يفيد التسلم
ن إرسال الدعوة بالبريد االلكتروني أو أي م▪

.وسائل التقنية الحديثة

:لآلتيوفقا  بالتمريرالعامةالجمعيةقراراتصدوريكون

العامةالجمعياتاختصاصفيتدخلالتيالقرارات▪
عقرارخاللمنالعادية؛ الذينالمساهمينمنموق 
يتتصوحقوقبهاتتصلالتياألسهمأغلبيةيملكون

ذلكمنأعلىنسبةيملكونالذينالمساهمينمنأو
.تصويتحقوقبهاتتصلالتياألسهممن

القرارات التي تدخل في اختصاص الجمعيات العامة غير▪
ع من المساهمين الذين  العادية؛ من خالل قرار موق 

من األسهم التي تتصل بها حقوق %( ٧٥)يملكون 
تصويت، أو من المساهمين الذين يملكون نسبة أعلى
.من ذلك من األسهم التي تتصل بها حقوق تصويت

قيد القرار في سجل المساهمين

قراراتاتخاذفيهايتمالتيالحاالتفي
للخطواتوفقا  بالتمريرالعامةلجمعيةا

فيالقراراتهذهقيديتعين،السابقة
.بهاخاصسجل

٢٠
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(١٠٦)المادة (١٠٦)المادة (١٠٥)المادة (١٠٥)المادة 



شركة المساهمة شركة التوصية باألسهم

٤٦ ٥

ةشركة المساهمة البسيط

تخفيض رأس املال

١

الفصل 

٢

الفصل 

٣٤

الفصل  الفصل 

تأسيس شركة المساهمةأحكام عامة
البسيطة

اإلدارة والمساهمين في 
شركة 

المساهمة البسيطة

رأس مال شركة المساهمة 
البسيطة

٢١

الباب السادس



س المال وتداول األسهم رأ طبيعتها

.

مرونة في أحكام الجمعيات وصدور القراراتإدارة الشركة 

بوتناساألعمالريادةومتطلباتاحتياجاتتلبي
هاتأسيسويمكن.والمتوسطةالصغيرةالشركات

إلىمالهارأسويقسمأكثر،أوواحدشخصمن
وحدهاالشركةوتكونللتداول،قابلةأسهم

علىالمترتبةوااللتزاماتالديونعنمسؤولة
.نشاطهاممارسة

(١٥٦)المادة (١٥٠)المادة 

دهبتحديالشركةمالرأسمقدارتحديدفيمرونة

فيمرونةمعللشركة،األساسالنظامفي

.الماللرأسالمكونةاألسهمملكيةونقلتداول

مجلسأوعاممديرقبلمنالشركةإدارةإمكانية
إدارتهاطريقةاألساسالشركةنظامويحددإدارة،

تولىحالفيالقراراتلصدورالالزمةواألغلبية
.األعضاءمنعددمنمكونإدارةمجلسإدارتها

(١٥٣)المادة (١٥٢)المادة 

ولالحصكيفيةللشركةاألساسالنظاميحدد

وشروطوإجراءاتالمساهمينموافقةعلى

اتباعهايتعينالتياإلجراءاتوكذلك،ذلك

قراراتلصدورأوالمساهمينلجمعيات

اتخاذةكيفيذلكفيبما،بالتمريرالمساهمين

حالفيالمالرأسمالكقبلمناتالقرار

.واحدشخصمنمملوكةالشركةكانت

٢٢

الباب السادس: أبرز األحكام الجديدة



الشركة غير الربحية الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة

٧٩ ۸

الشركة المهنية

٢

الفصل 

تأسيس شركة ذات مسؤولية أحكام عامة 
محدودة

اإلدارة والشركاء في 
الشركة ذات المسؤولية

المحدودة

١

الفصل 

٣

الفصل 

٤

الفصل 

٥

الفصل 

رأس المال والحصص في 
الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة

انقضاء الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة

٢٣

الباب السابع



رقم المادةشرح التعديلطبيعة التعديلالموضوع

حصص الشركة

الوفاء  االكتفاء بتقديم تعهد ب

القيمة بدال  من اإلقرار  بتوزيع   ب

الحصص

جميعزيعبتوالشركاءإقرارالتأسيسعقدبتضمينيقضيالذيالحكمتعديل
تعهدبتقديمواالكتفاءكاملة،الحصصهذهبقيمةوالوفاءالمالرأسحصص

(١٥٩)المادة  .محددةمدةخاللالحصصبقيمةبالوفاءالشركاء

.

شركة الشخص 
التأسيسالواحد (١٥۸)المادة  المرونة ب

.كةشرمنأكثرتملكأوبتأسيسوالسماححاليا  المفروضةالقيودإلغاء

اح  توزيع األرب
اح المرحليةالمرحلية (١٧٦)المادة  تنظيم توزيع األرب

روطشوفق(سنويةربعأونصفية)ومرحليةسنويةأرباحبتوزيعللشركةالسماح
التياألرباحقيمةعنتقلالمبقاةوأرباحكافيةسيولةلديهاتتوفركأنمعينة؛
اللخاستحقاقهاعندبديونهاالوفاءعلىقادرةالشركةتكونوأنتوزيعها،سيتم
ا(عشراثني)فترة إليهاامضاف  التزاماتهاتتجاوزوأالاألرباح،توزيعتاريخمنشهر 

.األرباحتوزيعتاريخعندأصولهااألرباح،لتوزيعالالزمالمبلغ

٢٤

الباب السابع: أبرز األحكام الجديدة



٢٥

الباب السابع: أبرز األحكام الجديدة

رقم المادةشرح التعديلطبيعة التعديلالموضوع

ا-تصدرأنالمحدودةالمسؤوليةذاتللشركةالسماحالسماح بإصدار أدوات الدينأدوات الدين -يةالمالالسوقلنظاموفق 
.للتداولقابلةتمويليةصكوكأودينأدوات

(١۸١)المادة  

.

الشركةانقضاء

النظامبقوة
إلغاء حكم االنقضاء بقوة النظام

لكمنحمعمالها،رأسنصفخسائرهابلوغعندالنظامبقوةالشركةانقضاءحكمإلغاء
لمحالفيالشركة،حلالمختصةالقضائيةالجهةمنيطلبأنفيالحقمصلحةذي
.الخسائرلمعالجةالمقررةاإلجراءاتاتخاذيتم

(٧١٧)المادة  
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الباب الثامن والتاسع 

الشركة غير الربحية
الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة

٧٩ ۸

الشركة المهنية

٢٦



الشركات  لضمان شمول كافة األحكام الخاصة ب
بمختلف نشاطاتها

الباب التاسع من مشروع نظام الشركات الجديدالباب الثامن من مشروع نظام الشركات الجديد

الشركة المهنيةالشركة غير الربحية

يةالمسؤولذاتالشركةشكلتتخذشركةهي
اتخاذلهاوليسالمساهمةشركةأوالمحدودة

يعودربحتحقيقإلىتهدفوالآخر،شكلأي
رتنحصوالفيها،المساهمينأوالشركاءعلى

النظاممشروعفيالمقررةتلكعلىأغراضها
أوأغراضأيتشملأنيجوزحيثالجديد،
.ربحيةغيرأخرىمجاالت

المساهمةشركةشكلتتخذشركةهي
إلىتهدفوالآخر،شكلأياتخاذلهاوليس
نالمساهميأوالشركاءعلىيعودربحتحقيق
اوتهدففيها، المجتمعخدمةإلىحصر 

لهاالمقررةعلىأغراضهاوتنحصربعمومه،
.الجديدالنظاممشروعفي

(١۸٣)المادة  (١۸٣)المادة  

منرأكثأوشخصيؤسسهامستقلة،اعتباريةشخصيةذاتمدنيةشركةالمهنيةالشركة
الهمالمرخص غرضهاويكونغيرهم،معمنهمأوأكثر،أوواحدةحرةمهنةممارسةفينظام 
.المهنةممارسة

.أشكال الشركات التي يمكن أن تتخذها

يمكن للشركة المهنية أن تتخذ أي من أشكال الشركات المنظمة بموجب مشروع نظام 
.الشركات الجديد

(٢٠٠)المادة  

(٢٠١)المادة  

٢٧

الشركات اآلتية تم تقرير األحكام الخاصة ب

الباب الثامن والتاسع: أبرز األحكام الجديدة

الشركة غير الربحية الخاصةالشركة غير الربحية العامة ١٢



ة م للعضوية وصالحيات كل فئ ا واألوقافوضع فئات وأحكا قبول الهبات والوصاي

نظامهاأوتأسيسهاعقدفيالنصالربحيةغيرللشركات
دفعواشتراطللعضوية،وأحكاموشروطفئاتعلىاألساس
نمأكثرأوفئةعلىعينيةأونقديةمساهماتأوسنويةرسوم
ىإلباإلضافة.العامةالربحيةغيرالشركةفيالعضويةفئات
وية؛العضفئاتمنفئةكلبهاتتمتعالتيالصالحياتتحديد
أوخاصةجمعيةفيالشركةقراراتعلىالتصويتفيكالحق
مجلسأعضاءأوالشركةمديريمنأكثرأوواحدتعيينفيالحق

.إدارتها

(١٩٣)المادة (١۸۸)المادة 

ة تحصيل عوائد مقابل أعمال الشركة إمكاني

(١٩٥)المادة 

ئدعواعلىالحصولفيالربحيةغيرللشركةالصالحيةتقرير
تحققوأنوخدماتها،ومنتجاتهاأعمالهامقابلعينيةأونقدية
.أغراضهاعلىتنفقهاأرباحا  

اح  استخدام األرب

(١٩٦)المادة 

افواألوقوالوصاياالهباتقبولالعامةالربحيةغيرللشركة
اريعهمنواإلنفاقاستثمارهاأوإدارتهاأووالعينيةالنقدية
ا علىوجدت،إنالواقفأوالموصيأوالواهبلشروطوفق 
والنظامالعالقة،ذاتاألنظمةأحكامبمراعاةذلكيتمأن

.للشركةاألساس

يالتاألرباحاستخدامالربحيةغيرالشركةعلىيشترط▪
هاتأسيسعقدفيعليهاالمنصوصأغراضهافيتحققها

لهامرخصجهاتخاللمنوصرفهااألساسنظامهاأو
.ذلكفي

كلبشأرباحهامنأيتوزيعالربحيةغيرالشركةعلىيحظر▪
المساهمينأوالشركاءمنأيعلىمباشرغيرأومباشر

أواإلدارةمجلسأعضاءأوالمديرينأواألعضاءأو
غيرالشركةبأغراضمشموال  يكنلممافيها،الموظفين

نظامهاأوتأسيسهاعقدفيعليهاالمنصوصالربحية
لتيااألرباحلنسبةاألقصىالحدتحديدولالئحةاألساس،

.توزيعهايمكن

٢٨

الباب الثامن: أبرز األحكام الجديدة
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الشركات األجنبية تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الشركة القابضة

١٠١١١٢

٢٩

الباب العاشر



ة القابضة بممارسة األنشطة االقتصادية السماح للشرك
ة  ا في الشرك ا أو أسهم  ابعة حصص  ة الت تملك الشرك

القابضة

.يةاالقتصاداألنشطةمنأيالقابضةالشركةممارسةإمكانية

(٢٢٢)المادة (٢٢١)المادة 

ابعة ة دعوة مديري أو مجالس إدارة الشركات الت إمكاني

(٢٢٣)المادة 

اتالشركتملكحظرفيالمتمثلالعاماألصلمناستثناء
كانتإذاالقابضة،الشركةفيأسهمأوحصصالتابعة
اتملكالتابعةالشركة اأوحصص  ابضةالقالشركةفيأسهم 
:اآلتيمراعاةفيتعينلها،تابعةتصبحأنقبلوذلك

لسمجافيالتصويتفيالحقالتابعةللشركةيكونأال▪
قراراتعلىأوالعامةجمعياتهاأوالقابضةالشركةإدارة

.الشركاء

همهاأسأوحصصهافيبالتصرفالتابعةالشركةتقومأن▪
ا(عشرأثني)خاللالقابضةالشركةفي تاريخمنشهر 

.القابضةللشركةتبعيتها

يرمددعوةبإدارتهامجلسأوالقابضةالشركةمديريلالسماح
حضورل،لهاتابعةالالشركاتمنأيإدارةمجلسرئيسأو

عواضيموالاألمورلمناقشةالقابضةالشركةإدارةاجتماعات
يضاحاتواإلالبياناتتقديملأوالتابعةالشركةبعملالمتعلقة

سرئيأوالتابعةالشركةمديرليكونأالعلى،بهاالصلةذات
ةإدارتصدرهاالتي،القراراتعلىالتصويتحقإدارتهامجلس
.القابضةالشركة

٣٠

الباب العاشر: أبرز األحكام الجديدة



٣١

رالباب الحادي عشر والثاني عش

الشركات األجنبية تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الشركة القابضة

١٠١٢

٢

الفصل 

تقسيم الشركاتاندماج الشركاتتحول الشركات

١

الفصل

٣

الفصل 

١١



ة تخارج الشريك أو المساهم المعترض على قرار التحولنقل أصول والتزامات المؤسسات الفردية تنظيم آلي

(٢٢۸)المادة (٢٢٦)المادة 

نفاذ قرار االندماج

اءات من أحكام االندماج تقرير بعض االستثن

(٢٣٣)المادة 

(٢٣٧)المادة (٢٣٥)المادة 

تقسيم الشركات

(٢٣۸)المادة 

فصل تحول 
الشركات

ح بشراء وبيع أسهم األقلية  السما

فصل االندماج
فصل تقسيم 

الشركات

لشكأيإلىالفرديةالمؤسساتأصحابوالتزاماتأصولنقلجواز

االشركاتأشكالمن .النظاممشروعألحكاموفق 

مناالنسحابالتحولقرارعلىالمعترضالمساهمأوالشريكحقتقرير▪

هيقدممكتوبطلبعلىبناء  أسهمهأوحصتهقيمةواستردادالشركة

ا(عشرخمسة)خاللالشركةإلى ويتمالتحول،قرارنشرتاريخمنيوم 

اأسهمهأوحصتهبقيمةالوفاء دمعتممقيممنيعدخاصلتقريروفق 

ما،التحولتاريخفيالمساهمأوالشريكلحصةالسوقيةالقيمةيبين

أخرىطريقةعلىاألساسنظامهاأوالشركةتأسيسعقدينصلم

.للتقدير

المساهمأوالشريكأسهمأوحصةقيمةعلىالخالفحالفي▪

علىاء  بنالمختصةالقضائيةالجهةقبلمنقيمتهاتقديريتمالمعترض،

مقيمقبلمنيعدتقريرإلىوباالستنادالشأنذويمنيقدمطلب

.لذلكتعينهمأكثرأومعتمد

فيوأبالكامللهامالكةشركةفياندماجهاحالفيالشركةاستثناء

.األحكامبعضمنالمساهمينأوالشركاءلذاتمملوكةشركة

لتياالحاالتفيوذلكالتجاري،السجلفيالقيدتاريخمناالندماجقرارينفذ

قرارالينفذذلك،عداوفيما.جديدةشركةتأسيساالندماجعلىفيهايترتب

االحقتاريخفيهُيحددلممانشرهتاريخمن .الالئحةتحددهلماوفق 

:باآلتيالسماحتؤسسأحكامتقرير

الشركةأسهممنأكثرأو(٪٩٠)شراءفيهايتمالتيالحاالتفي▪

شراءلمشروطغيربشكلفيهاالتعاقديتمالتيالحاالتفيأوالمساهمة،

على(٪٣)يملكونالذينالمساهمةالشركةلمساهمييكونالنسبة،هذه

لشراءبعرضليتقدمللمشتريطلبتقديمالشركةأسهممناألقل

ا(ستين)خاللوذلكأسهمهم .الطلبتقديمتاريخمنيوم 

للمتعاقدوالمساهمة،شركةأسهممن(٪٩٠)بشراءيقومالذيللمشتري▪

الجهةإلىبطلبيتقدمأنمشروط،غيربشكلالنسبةهذهشراءعلى

ا(ستين)تتجاوزالمدةخاللالمختصة التعاقد،أوالشراءتاريخمنيوم 

بيععلىالمساهمينأقليةإلجبارإلزاميعرضتقديمعلىللموافقة

.لهأسهمهم

للشركاتوالتصفية،دورفيكانتولوأكثرأوشركتينإلىالشركةتقسيمجواز

االشركاتأشكالمنشكلأياتخاذالتقسيمعنالناشئة شروعمألحكاموفق 

.النظام

٣٢

الباب الحادي عشر: أبرز األحكام الجديدة



اعتراض الدائنين على قرار اإلعالن عن قرار االندماج
االندماج

اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل 
الشركة

(٢٣٦)المادة 

ى الجهة القضائية المختصة التقدم إل

اه .حدد مشروع نظام الشركات الجديد آلية اعتراض الدائنين على االندماج كما هو موضح أدن

قبلالمندمجةالشركةعلى

اإلعالناالندماجقراراتخاذ

عنتقلالفترةخاللعنه

خالتاريقبليوما  (ثالثين)

.القرارالتخاذالمحدد

المندمجةالشركةلدائنييكون

بخطاباالندماجعلىاالعتراض

خاللمنأوالشركةإلىمسجل

اإلعالنيحددهاأخرىوسيلةأي

،األولىخطوةالفيإليهالمشار

خمسة)تتجاوزالمدةخاللوذلك

ا(عشر .اإلعالنتاريخمنيوم 

الشركة،دائنيمنأياعتراضحالفي
كانإذابالدينلوفاءاالشركةعلىيجب
، اإذبهللوفاءكافضمانتقديمأوحاال 
.آجال  كان

ءالوفايتمولماالندماجعلىباعتراضهالشركةأخطرالذيلدائنل

،كانإذابدينه انكإذابهللوفاءكافضمانتقديميتملمأوحاال 

، عنتقلالفترةخاللالمختصةالقضائيةالجهةإلىيتقدمأنآجال 

.االندماجقرارالتخاذالمحددالتاريخقبلأيام(عشرة)

اءبالوفتأمرأنالحالةهذهفيالمختصةالقضائيةللجهةويكون

بسيترتاالندماجأنرأتوإذالذلك،كافء ضمانبتقديمأوبالدين

الشركةتمكندونالمعترضالدائنبحقجسيمةأضرارعليه

،لذلككافء ضمانتقديمأوبالدينالوفاءمنالدامجةأوالمندمجة

بذلكقرارهايصدرأنعلىتأجيلهأواالندماجبوقفتأمرأنلهاجاز

.االندماجقرارنفاذلالمحددالتاريخقبل

بلقاالندماجقرارفيالمختصةالقضائيةالجهةتبتلمحالوفي

لهافالدائن،مطالبةصحةذلكبعدلهاوثبتالتخاذهالمحددالتاريخ

اتصدرأن لهذانتيجةبهتلحقالتياألضرارعنبتعويضهقرار 

.االندماج

(٢٣٦)المادة (٢٣٦)المادة (٢٣٦)المادة 

٣٣

الباب الحادي عشر: أبرز األحكام الجديدة



آلية تعيين مراجع الحسابات لفرع الشركة األجنبيةالسنة المالية لفرع الشركة األجنبية

تبهامكأووكالتهاأواألجنبيةالشركةفرعقيدطلبتضمينوجوب
ا يةالمالالسنةونهايةبدءتاريخمراعاةمعالمالية،بالسنةبيان 

.األجنبيةللشركة

(٢٤٧)المادة 

.

(٢٤٧)المادة 

ديرممنبقرارالحساباتمراجعتعيينإمكانيةعلىصراحةالنص
.مكتبهاأووكالتهاأواألجنبيةالشركةفرع

٣٤

الباب الثاني عشر: أبرز األحكام الجديدة



الث عشر والرابع ع شر األبواب الث
والخامس عشر

امية األحكام الخت العقوبات تصفية الشركات

١٣١٤١٥

٣٥



الث عشر: أبرز األحكام الجديدة الباب الث

التصفية القضائيةالتصفية االختيارية

لضمان االنسجام مع 
أحكام نظام اإلفالس، 
تم وضع اإلجراءات 
التي يتعين اتخاذها 

:قبل التصفية 

ولذات الغرض 
المذكور، تم تحديد 

اإلجراءات التي يتعين 
اتخاذها خالل  

التصفية

امة يتعين قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية الع
خالل للشركة قرار التصفية االختيارية وذلك

ا، أن ( خمسة وثالثين)مدة ال تتجاوز  يوم 
-يقدم مديرو الشركة أو مجلس إدارتها

ا يفيد قيامهم بف-بحسب األحوال حص بيان 
ء أوضاع الشركة وأن لديها القدرة على الوفا

.بديونها خالل فترة التصفية

رار على الجهة القضائية المختصة قبل إصدار ق

بالتصفية القضائية أن تطلب من مديري

-بحسب األحوال–الشركة أو مجلس إدارتها

تقديم بيان يفيد قيامهم بفحص أوضاع 

ها الشركة، وأن لديها القدرة على الوفاء بديون

.خالل فترة التصفية

وفي الحاالت التي

يتبين فيها عدم 

قدرة الشركة على 

الوفاء بديونها 

خالل فترة 

التصفية، يجب 

اتباع اإلجراءات 

المنصوص عليها 

في نظام 

اإلفالس

ى إذا تبين للمصفي في أي وقت خالل فترة التصفية عدم صحة البيان المشار إليه أعاله، أو في حال ظهور التزامات جديدة عل

ا إبالغ الشركاء أو المساهمين ود ائني الشركة الشركة يترتب عليها عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها، يتعين على المصفي فور 

ا لنظام اإلفالس .للتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح إجراء التصفية وفق 

(٢٥٣)المادة 

(٢٥٩)المادة 

(٢٥٣)المادة 

(٢٥٣)المادة 

التصفية بقوة النظام

ة يجب على الشركاء أو الجمعية العامة للشرك

اتخاذ إجراءات التصفية بمجرد تحقق أي من 

م أسباب انقضاء الشركة بقوة النظام، وإذا ل

يقم الشركاء أو الجمعية العامة بذلك، يتم 

إجراؤها بموجب أمر قضائي بناء  على طلب 

.من ذي مصلحة

(٢٥٥)المادة 

ضائية، باإلضافة إلى أحكام التصفية االختيارية والق
قوة تم التوسع في األحكام المتعلقة بالتصفية ب

:النظام، وتم إقتراح اآلتي

٣٦



الباب الرابع عشر: أبرز األحكام الجديدة

ة المختصة الجهة القضائي
ازعات األوراق  ة الفصل في من لجن

المالية

النظر والفصل في اآلتي :تختص ب

عليهاالمنصوصباألفعالالمتعلقةالدعاوى▪
(ينالمائتبعدوالستونالخامسة)المادتينفي
روعمشمن(المائتينبعدوالستونالسادسة)و

ررةالمقالعقوباتوايقاعالجديد،الشركاتنظام
.بهاالواردة

قتطبيعنالناشئةوالمنازعاتالمدنيةالدعاوى▪
شركاتعدافيماوذلكالنظام،مشروعأحكام

.الماليةالسوقفيالمدرجةالمساهمة

النظرتختص :اآلتيفيوالفصلب

هاعليالمنصوصباألفعالالمتعلقةالدعاوى▪
بعدوالستونالخامسة)المادتينفي

(تينالمائبعدوالستونالسادسة)و(المائتين
وإيقاعالجديد،الشركاتنظاممشروعمن

ةالداخلالنظاممشروعفيالمقررةالعقوبات
.الماليةالسوقهيئةاختصاصفي

عنالصادرةواإلجراءاتالقراراتمنالتظلم▪
وعمشرألحكامتنفيذا  الماليةالسوقهيئة

.النظام

(٢٦٩)المادة 

الجهة المختصة

(٢٦٩)المادة 

السوقوهيئةالتجارةوزارةمنكلتختص

فيعليهاالمنصوصالمخالفاتبنظرالمالية

من(المائتينبعدوالستينالسابعة)المادة

عالجديد،النظاممشروع العقوباتوإيقا

.بشأنهاالمقررة

(٢٦٩)المادة 

٣٧



الباب الخامس عشر: أبرز األحكام الجديدة

إنشاء لجنة للنظر في مخالفات أحكام مشروع نظام 
الشركات الجديد

يحل مشروع نظام الشركات الجديد محل األنظمة ذات 
العالقة

(٢۸١)المادة (٢٦٩)المادة 

وأأعضاءثالثةمنلجنةالوزيرمنبقرارالوزارةفيتنشأ
األنظمة،فيمتخصصا  األقلعلىأحدهميكونأكثر،
ابعةالس)المادةفيعليهاالمنصوصالمخالفاتفيللنظر

أنها،بشالمقررةالعقوباتوإيقاع(المائتينبعدوالستين
السوقفيالمدرجةالمساهمةالشركاتعدافيماوذلك
.المالية

الصادرالشركات،نظاممحلالنظاممشروعيحل
هـ،٢٨/١/١٤٣٧وتاريخ(٣/م)رقمالملكيبالمرسوم

مرقالملكيبالمرسومالصادرالمهنية،الشركاتونظام
معهيتعارضماكلويلغيهـ،٢٦/١/١٤٤١وتاريخ(١٧/م)

.أحكاممن

٣٨
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