
 بسم ال الرحمن الرحيم

2015مشروع قانون الشركات لسنة 

لل بأحكام دستور جمهورية السودان النتقسالي لسسنة  ع2005عم  أجساز المجلسس السوطني ووق
رئيس الجمهورية القانون اليتي نصه:

الباب الول

أحكام يتمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

 " ويعمل به بعد ةثلةثة أشهر مششن تاريششخ نشششره2015 يسمى هذا القانون "قانون الشركات لسنة -1
في الجريدة الرسمية.

إلغاء واستثناء

 علششي أن تظششل جميششع اللوائششح1925 يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الشششركات لسششنة -2
والقواعد والجراءات والتدابير التي تششم اتخاذهششا بمششوجبه سششارية المفعششول إلششي أن

تلغى أو تعدل .

يتفسير

-             في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:3

قبول" القرار  "  بشأن   به  معمول  قانون  أي  لكحكام  وفقاا  يصدر  الذي  القرار  به  يقصد 
القرارات ، 

  "رأس       يقصد به رأس المال السمي المحدد في عقد التأسيس أو كما عدل بمقتضى   المال
"        أكحكام هذا  القانون ، 

    "السجل"      يقصد به الدفاتر والملفات والوسائط اللكترونية الششتي يحتفششظ بهششا المسششجل ويششدون
فيها البيانات المتعلقة بالشركات ،

"سجل الشركة"  يقصد به الدفاتر والملفات و الوسائط اللكترونيشة الششتي تحتفششظ بهششا الشششركة فششي
مقرها المسجل وتدون فيها كل البيانات المطلوبة وفقا لكحكام هذا القانون ،

"السكرتير"    يقصد به أي شخص طششبيعي يتششم تعيينششه وفقششا لكحكششام هششذا القششانون للقيششام بأعمششال
السكرتارية ،

يقصد به أي جزء من الجزاء المتساوية من رأس المال السمي للشركة  ،" السشهم "

"الشخص"       يشمل الشخص الطبيعي والعتباري ،

القانون " الشركة " هذا  أكحكام  بموجب  سجلت  شركة  أي  بها  قانونيقصد  بموجب  أو 
، 1925الشركات لسنة 

.1995يقصد به الصك وفقاا للتعريف الوارد في قانون صكوك التمويل لسنة "صك" 
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به "عضو المجلس "   الدارةيقصد  مجلس  مركز عضو  يشغل  السمأي شخص  كان  أيا     
الذي يطلق عليه ، 

"عقد التأسيس "       يقصد به عقد تأسيس الشركة ،

،1994  يقصد به قانون سوق الخرطوم للوراق المالية لسنة "قانون السوق"

 الشركة كما وضعت فششي الصششل أو كمششا تعششدل بمقتضششىتأسيس"      يقصد بها لئحة التأسيس" لئحة 
قرار خاص بما في ذلك اللئحة المدرجة في القائمششة رقششم (أ) مششن الجششدول الول

على الشركة ،المدرجة من هذا القانون إلى المدى الذي تنطبق فيه اللئحة 

" المجلس "         يقصد به مجلس إدارة الشركة ،

 تطششبيق أكحكششام هششذامششن القضششايا الناشششئة بنظششر" المحكمة "         يقصد  بها المحكمة العامة المختصة 
   القانون ، 

 " المدير العام"       يقصد به المسئول التنفيذي الول للشركة ،

هسلطات التسجيل وغيرها من " المسجل "        يقصد به الشخص الذي  يمارس  السشلطات  المخولشة ل
بموجب أكحكام هذا القانون أو من ينوب عنه ،

المحاسبة"المعايير والنظم المحاسبية " المالية أو معايير  التقارير  الدولية لعداد  المعايير  بها  يقصد 
والمراجعة للمؤسسات المالية السلمية.

 ،1929" المفلس "         يقصد به أي  شخص تم إشهار إفلسه وفقاا لكحكام  قانون الفلس لسنة 

اللمزمة" المؤسس " الجراءات  ويتخذ  الشركة  لتأسيس  يروج  الذي  الشخص  به   يقصد 
لتسجيلها. 

 ،يقصد بها وةثيقة الدين الواجب تسجيله وفقا لكحكام هذا القانون" وةثيقة الدين "

الومزير             يقصد به ومزير العدل .

يتطبيق
)        في كحالة وجود تعارض بين أكحكام هذا القانون وأي قانون آخششر تسششود أكحكششام هششذا القششانون1-(4

إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.
فيما عدا ما نص عليه بخل ف ذلك تطبق أكحكام هذا القششانون علششي جميششع الشششركات الششتي)2(

.1925سجلت بموجب أكحكام قانون الشركات لسنة 
 شششاملة  مششن قششانون المعششاملت المدنيشة لسششنة276 إلششي 246)       ل تطبق أكحكام  المششواد مششن 3(

أو التي  يتششم1925 علي الشركات المسجلة بموجب أكحكام قانون الشركات لسنة 1984
تسجيلها  بموجب أكحكام هذا القانون.

 على1983 من قانون الجراءات المدنية لسنة 231) و 4(33)       ل تطبق أكحكام المادتين  4                (
 أو الولئية.القوميةالشركات التي تساهم فيها الحكومة 

)        تسري على المصار ف وشركات التأمين أكحكام القوانين الخاصة بها وموجهات وقرارات5               (
الهيئات العليا للرقابة على التامين والمصار ف فإذا وقع تعارض بين أي مششن تلششك القششوانين
وهذا القانون تسود أكحكام تلك القوانين وموجهات وقرارات هيئات الرقابة الشرعية للمششدى

الذي يزيل ذلك التعارض .     

الباب الثاني
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أنواع الشركات ويتأسيسها

الفصل الول

أنواع الشركات

الخشخاص الذين يؤسسون الشركة

) يجششومز لي  شخصششين أو أكششثر تأسششيس شششركة ذات2)     مششع مراعششاة أكحكششام البنششد (1-(5
شخصية اعتبارية لمزاولة نشاط مشروع بعد استيفاء شروط التسجيل المنصششوص

عليها في هذا القانون.

)      ل يجومز لي من الشخاص التي ذكرهم  تأسيس شركة أو النضمام إليها :2(

اة ،                      (أ)     من يقل عمره عن ةثماني عشرة سنة إل بعد موافقة وليه كتاب

                    (ب)    المختل العقل ، 

                    (ج)     المفلس،

.    (د)        من أدين بجريمة غسل الموال أو تمويل الرهاب أو أي جريمة تمس المانة

الشركة محدودة المسئولية  والشركة غير محدودة المسئولية 

-   يجومز أن تكون الشركة محدودة مسئولية أو غير محدودة مسئولية علي الوجه التي:6

 (أ)    تكون مسئولية أعضاء الشركة محدودة كما يأتي  :

(أول) إذا كانت الشركة محدودة المسئولية بالسهم تكون مسئولية أعضاء الشركة     محدودة
بالمبلغ غير المدفوع من قيمة السهم التي يحملها كل واكحد منهم ، 

     ( ةثانيا)  إذا كانت الشركة محدودة المسئولية بالضمان تكون مسئولية أعضاء الشركة محدودة
بالمبلغ الذي يتعهد كل واكحد منهم بأن يساهم به في أصول الشركة في كحال تصفيتها،  

            (ب)     ل يكون هناك كحد لمسئولية أعضاء الشركة غير محدودة المسئولية ،

          (ج)   تسجل كل مشن الشششركة المحشدودة المسششئولية بالسشهم والشششركة غيششر محشدودة المسششئولية
برأس مال مقسم إلي أسهم متساوية القيمة.

الشركات محدودة المسئولية بالضمان

)     تؤسس الشركات محدودة المسئولية بالضمان بغرض تشجيع وترقية العلوم أو الفنششون1-(7
أو القيام بالعمال الخيرية.

) )     توظف الشركات محدودة المسئولية بالضمان أرباكحها في تحقيق أغراضها ويحظششر2   
عليها  تومزيع أي كحصة من أرباكحها لعضائها.
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ال3( )    في كحالششة قيششام الشششركة محششدودة المسششئولية بالضششمان بتومزيششع أرباكحهششا يكششون مسششئو
بالتضامن والنفراد كل أعضائها وأعضاء المجلششس الششذين يكونششون علششي علششم بتلششك
الواقعة ويجب عليهم الوفاء بكل ديون الشششركة والتزاماتهششا الناشششئة خلل مزاولتهششم
لتلك العمال، وإل تكون الشركة وكل أعضائها وأعضاء المجلس مرتكششبين مخالفششة

. 257لهذه المادة ويكونون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

)   يجب أل تقل المسئولية الكلية لعضاء الشششركة المحششدودة بالضششمان فششي المسششاهمة فششي4(
أصول الشركة في كحالة تصفيتها، عن المبلغ الذي يحدده الومزير. 

) يجومز أن تنص لوائح الشركة المحدودة المسئولية4)   مع مراعاة اللتزام بأكحكام البند (5     (
بالضمان علي كحق العضاء في الستقالة  واسششتثنائهم مششن أي مسششئولية ناتجششة عششن

ذلك. 

الشركة الخاصة أو العامة

(أ) إما شركة خاصششة6)    يجومز أن تكون الشركة من أي من النواع المذكورة في المادة 1-(8
أو عامة.

)    الشركة الخاصة هي التي يحظر عليها دعوة الجمهور للكتتاب في أسهمها ، ويجومز لها2                     (
بحكششم  لوائحهششا أن تحششدد عششدد أعضششائها بخمسششين ، كمششا يجششومز لهششا  أن تقيششد نقششل

أسهمها. 

)     تكون أي شركة أخري شركة عامة ويحظر عليها تقييد نقل أسهمها.3                 (

يتحويل الشركة الخاصة إلى خشركة عامة

يجومز للشركة الخاصة ، مع مراعاة أي نص مضششمن فششي عقشد تأسيسشها أو لئحششة)1-(9
التأسيس، وإستيفاء متطلبات السوق أن تتحول بمقتضى قرار خشاص ، إلشى شششركة
عامة ، ويجب عليها أن تودع لدى المسجل نسخة من هذا القرار ، مع  تقرير عششن
السهم المطروكحة للكتتاب العام وعددها وقيمتها وما اكتتب منهششا ومششا لششم يكتتششب
وأسماء العضاء الششذين خصصششت لهششم السششهم المتبقيششة والمششوال المدفوعششة قبششل
تخصيص أي من أسهمها ويجب أن يتم ذلك  قبل البدء في مزاولة أعمالها كشركة

عامة.

يرفق مع القرار الخاص بالتحويل إلششى شششركة عامششة أي  تعششديلت ضششرورية فششي)2(
عقد التأسيس أو لئحة التأسيس وأي مطلوبات لستمرارها كشركة عامة .

) يصششدر المسششجل2) و(1متى أودعت الشركة المستندات المطلوبششة فششي البنششدين ()3(
شهادة بتحويلها  من شركة خاصة  إلي شركة عامة.

     ل تطبق أكحكام هذه المادة علي الشركات المحدودة المسئولية بالضمان .)4(

الفصل الثاني 

الشركة القابضة والشركة التابعة
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يتحديد معايير القبض والتبعية

)   تكون الشركة قابضة (وتسمى فيما بعد بالشركة القابضة) لشركة أخششرى (وتسششمى فيمششا1-(10
بعد بالشركة التابعة) إذا كانت:ش

    (أ)   تتحكم في تشكيل مجلس الشركة التابعة ،  أو 

   (ب)  تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية للشركة التابعة ، أو 

   (ج)  تملك أكثر من نصف، ما أصدر  من أسهم الشركة التابعة، أو  

    (د)  الشركة التابعة تابعة، لشركة تابعة لشركة قابضة،

ال أي2( ) يحظششر علششى الشششركة التابعششة أن تمتلششك أسششهما فششي  الشششركة القابضششة ، ويقششع بششاط
تخصيص أو نقل أسهم بالمخالفة لذلك . 

) يعتبر أن شركة قابضة تتحكم في تشكيل المجلس إذا كان في1) مع مراعاة أكحكام البند (3   (
مقدورها أن تمارس صلكحية  ( ل تتوقف ممارسششتها علششى رضششا أو موافقششة أي شششخص
آخر) في تعيين أو عزل كل أو أغلبية المجلششس ولغششراض هششذا البنششد يعتششبر أن للشششركة

القابضة صلكحية في  القيام بتلك التعيينات إذا:

  (أ) لم يكن تعيين شخص عضواا في المجلششس ممكنششاا دون أن تمششارس تلششك الشششركة القابضششة
صلكحيتها لصالحه. 

    (ب)   كان  تعيين شخص عضواا في المجلس يتبع بالضرورة من كونه عضواا في مجلس
ال فيها . تلك الشركة القابضة أو مسئو

)   ل تعتبر الشركة القابضة نوعاا من أنواع الشركات التي يمكن تسجيلها وفقا لكحكام هذا4   (
القانون . 

يتجميع أصول الشركات ذوات الصلة 

) لغراض التصفية كحين تكون :1-(11

شركة قابضة لشركة أخرى  ، أو أ)(
 لشركة أخرى ،  أو تابعة(ب)  شركة 

 لشركة قابضة لشركة أخرى .تابعة شركة ج)(

) تعتبر الشركة المذكورة أول والشركة الخرى لغراض هذه المادة شركات ذوات2    (
صلة . 

) يجومز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو دائن أو مساهم أن تأمر بما يلي إذا رأت ذلك3           (
ال ومنصفاا .  عاد

     (أ) أن تدفع شركة ذات صلة أو كانت ذات صلة بالشركة تحت التصفية للمصفي كل مطالبة
في التصفية أو جزء منها أو كل المطالبات أو بعضها.

    (ب) إذا كانت شركتان أو أكثر ذوات صلة تحت التصفية تتم تصفيتهم معا وكأنهم شركة واكحدة
وذلك بالقدر الذي تأمر به المحكمة وبالوضاع والشروط التي تقررها . 
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) يجومز للمحكمة أن تصدر أي أمر آخر أو أن تعطي من التعليمات ما يسهل تنفيذ المر4          (
) (أ) كحسبما تراه مناسبا . 3الصادر بموجب البند (

) (أ) على المحكمة أن3) لتقرير ما إذا كان من العدل والنصا ف إصدار أمر بموجب البند (5     (
تأخذ في العتبار المسائل التية :

           (أ) القدر الذي أسهمت به الشركة ذات الصلة في إدارة الشركة . 

          (ب) سلوك الشركة ذات الصلة نحو دائني الشركة تحت التصفية، 

    (ج) القدرالذي يمكن أن تنسب به الظرو ف التي أدت إلي التصفية لفعال الشركة ذات الصلة. 

(ب) على المحكمة أن3)   لتقرير ما إذا كان من العدل والنصا ف إصدار أمر بموجب البند 6  (
تأخذ في العتبار ما يلي : 

          (أ) القدر الذي أسهمت به أي من الشركات في إدارة أي من الشركات الخرى، 

          (ب) سلوك أي من الشركات نحو دائني أي من الشركات الخرى، 

     (ج) القدر الذي يمكن أن تنسب به الظرو ف التي أدت إلي التصفية إلي أفعال أي من الشركات
الخرى . 

          (د) القدر الذي تم به ضم أعمال الشركات،

          (هش) أي مسائل أخرى كحسبما تراه المحكمة مناسبا . 

) ل يشكل اعتماد دائني الشركة تحت التصفية على أن شركة أخرى شركة ذات صلة أو  كانت7          (
 من هذا القانون . 171 - 170المواد ذات صلة أساسا لصدار أمر تحت 

الفصل الثالث

المؤسس والعقود السابقة للتسجيل

مؤسس الشركة

)(أ)  يكون المؤسس في علقة استئمانية مع الشركة ويلتزم بالحد القصى من كحسن النية1-(12
.

      (ب) يجب علي المؤسس تعويض الشركة عن أي خسارة تتكبدها بسبب عجزه عن  اليفاء
بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة (أ) .

) )    يجب علي كل مؤسس يحصل علي أي أموال أو معلومات فششي ظششرو ف يكششون مششن2   
ن تلشك واجبه كمسشتأمن الحصشول عليهشا باسشم الششركة، أن يقشدم كحسشاباا للشششركة ع

الموال وعن أي ربح يكون قد كحققه من استخدام تلك الموال أو المعلومات.

)   فسشخ أي1984)    يجومز للشركة مع مراعاة أكحكام قششانون المعششاملت المدنيشة لسششنة 3   
معاملششة بينهششا وبيششن مؤسسششها إذا لششم يفصششح المؤسششس عششن جميششع  الوقششائع الماديششة

المعروفة لديه قبل دخول الشركة في تلك المعاملة.

)    يجب أن يكون الفصاح لكحدى الجهات التية :4                    (
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                      (أ) للمجلس  إذا كان جميع مديري الشركة مستقلين عن المؤسس ، 

                      (ب) لجميع أعضاء الشركة عن طريق تضمين الوقائع في نشرة الصدار،  

                      (ج) لجتماع عام للشركة شريطة أل  يصوت المؤسس أو أي عضو لديه مصلحة.

)   ل تسري فترة التقادم علي أي دعوى ترفعها الشركة لقتضاء كحقوقها بموجب أكحكام هذه5                  (
المادة على أنه يجومز للمحكمة، وبالشروط التي تراها مناسبة، أن تعفي المؤسششس مششن
المسئولية كلياا أو جزئياا إذا رأت أن ظرو ف الدعوى ومن بينهششا انقضششاء فششترة التقششادم

تستدعي ذلك .

العقود السابقة على التسجيل

)    يجومز للشركة أن تجيز بعد تسجيلها ، أي عقد اابرم بإسمها قبل تسجيلها وعندئذ تصبح1- (13           
ملزمة كما لو كانت الشركة موجودة في تاريخ أبرام العقد وكانت طرفا فيه.

)     قبل إجامزة الشركة للعقد يكون الشخص أو الشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة2         (
ملزمين بالعقد إل إذا كان هناك اتفاقا صريحا على خل ف ذلك .

الفصل الرابع

عقد التأسيس 

مطلوبات عقد التأسيس

)   يجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التية :1ش(14

   (أ)  مبلغ رأس المال السمى الذي تسجلت به الشركة مقسما إلى أسهم ذات قيمة محششددة،
وذلك باستثناء الشركات محدودة المسئولية بالضمان، 

   (ب) اسششم الشششركة مضششافاا إليششه فششي أخششره كلمششة " محششدودة" إذا كششانت الشششركة محششدودة
المسئولية ،

المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة المسجل ،ج)(

       (د)  أغراض الشركة ،

     (هششش) النششص علششى أن مسششئولية العضششاء محششدودة بالسششهم أو الضششمان أو غيششر محششدودة
المسئولية بحسب الحال .   

) ل يجومز لي من الموقعين على عقد التأسيس المساهمة بأقل من سهم .2(

) يجب أن يوقع على عقد التأسيس كل مساهم ويكتب مقابل اسمه عدد السهم التي يتعهششد)  3      
.بأخذها ويتم ذلك أمام  موةثق 

)  يجب أن يكون عقد التأسيس مطبوعا ومقسما إلي فقرات بأرقام متسلسلة متتابعة.4(

) يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة محدودة المسشئولية بالضشمان البيانشات الضشافية5(
التية  :
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أن  أصولها وإيراداتها ستوظف فقط لتحقيق أغراضها ، (أ)  

     (ب) أن  تومزيع أي كحصص من إيراداتها بشكل مباشر أو غير مباشر محظور على أعضائها . 

) ) يجب على الشركة إن كان من ضمن أغراضششها مششا يسششتدعي موافقششة السششلطات المختصششة6     
لمزاولة مثل هذا الغرض أن تحصل على تلك الموافقة قبل مزاولة ذلك الغششرض وفششي كحالششة
المخالفة تعتبر الشركة مرتكبة مخالفة لهذه المششادة و تكششون عرضششة للجششزاءات وفقششاا لكحكششام

.257المادة 

إجراءات يتأسيس الشركة 

)  يتم تأسيس الشركة علي الوجه التي  : 1-(15

 تسششلم للمسششجل نسششخة مششن عقششد التأسششيس ولئحششة تأسششيس الشششركة (إن وجششدت)أ)(
المقتركحين بغرض التسجيل،

يسجل المسجل عقد ولئحة التأسيس المذكورين في الفقرة (أ) إل إذا  رأي أن:ب)(

  (أول) عقد التأسيس أو لئحة التأسيس لم يلتزما نصوص هذا القانون أو 

  (ةثانيا) الغراض التي من أجلها يتم تأسيس الشركة غير مشروعة، 

) )   يجب أن يودع لدى المسجل إقرار قانوني من محامم اشتغل في تأسيس الشششركة أو مششن2  
شخص ذكر اسمه في لئحة التأسيس بصفته عضواا في المجلس أو مششديراا أو سششكرتيراا
للشركة باستيفاء جميع أو أي من المقتضيات سششالفة الششذكر ويجششومز للمسششجل قبششول هششذا

م ف على استيفائها. القرار كدليل كا

) يصدر المسجل عنشد تسششجيل عقشد ولئحشة التأسشيس ششهادة بتشوقيعه مؤرخشة ومختومشة3(
بخاتمه بأن الشركة قد تم تسجيلها وفي كحالششة الشششركة المحششدودة المسششئولية أن مسششئولية

أعضائها محدودة.

) ينشر المسجل إعلناا في الجريدة الرسمية بإصدار شهادة التسجيل ومحتوياتها.4 (

حجية خشهادة التسجيل

) تعتبر شهادة التسجيل التي تحمل توقيع المسجل وخاتمه بينة قاطعة علي استيفاء الشركة جميع1- (16
شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون.

اء من التاريخ المذكور في شهادة التسجيل وتعر ف بالسم)2(  تكون للشركة شخصية اعتبارية إبتدا
المبين في الشهادة ويكون لها أهلية مباشرة جميع أعمال الشركة وصلكحية تملك المششوال ولهششا

صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .

يتعديل أغراض الشركة

) مع مراعاة أكحكام هذا القانون، يجومز للشركة أن تعدل بقشرار خشاص نصششوص عقششد التأسشيس1-(17
المتعلقة بأغراضها.
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)  من رأس المششال المششدفوع%15) يكون التعديل نافذاا إذا لم يعترض عليه مساهمون يمتلكون 2  
في خلل فترة ل تتجاومز ةثلةثة أسابيع من تاريخ التعديل .

)  يقدم  العتراض إلي المحكمة  التي يحق لها الموافقة علي التعديل أو رفضه كليا أو جزئيا3 (
علي أنه يجب علي المحكمة أن تعلن  الدائنين أو أيششة فئششة  منهششم تششري أن التعششديل يمششس

مصالحهم . 

)  في الجريدة الرسمية و في صفحة اقتصادية في3)  يجب أن ينشر العلن الوارد في البند (4           (
صحيفة يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية مع إخطار المسجل بذلك  .

الفصل الخامس

لئحة التأسيس

يتسجيل لئحة التأسيس

)     يجومز أن تسجل مع عقد التأسيس لئحة التأسيس.1-(18

)     يجومز أن تتضمن لئحة التأسيس كحسب نوعها جميع أو بعض ما ورد في القائمة (أ) أو2        (
القائمة (ب) .

يتطبيق القائمة (أ) أو (ب)

ذي ل تسشتبعد فيشه 19 ذه-          إذا سجلت لئحة التأسيس ، وفي نطشاق المشدى ال  اللئحشة أو تعشدله
الكحكام المدرجة في القائمة (أ) أو (ب) ، فإن أياا من هاتين القائمتين- بحسب الحششال - و
إلي المدى الذي تنطبق فيه تكون هششي  لئحششة التأسششيس، وذلششك بششذات الكيفيششة وإلششى ذات

المدى ، كما لو أنها مضمنة بطريقة صحيحة في لئحة التأسيس المسجلة.

خشكل لئحة التأسيس والتوقيع عليها

-       يجب أن تكون لئحة التأسيس على الوجه التي  :20

 (أ)  مطبوعة و مقسمة إلى فقرات بأرقام متسلسلة متتابعة،

(ب)  موقعاا عليها من كل شخص وقع علي عقد التأسيس وموةثق يشهد بصحة التوقيع.

يتعديل لئحة التأسيس

)  مع مراعاة أكحكام هذا القانون والشروط المدرجة في عقد التأسيس يجومز للشركة بقرار1-(21
خاص أن تعدل لئحة التأسيس أو تضيف إليها نصوصاا أخري، وأي تعديل أو إضافة
ال في لئحة التأسيس. تتم علي هذا الوجه تعتبر صحيحة كما لو كانت قد أدرجت أص

)  يجب أن تودع الشركة نسخة من قرار التعديل لدي المسجل ويعتشبر التعشديل نافشذا مشن2(
تاريخ إيداعه .

الفصل السادس

أحكام عامة

الرثر  المتريتب علي يتسجيل عقد التأسيس ولئحة التأسيس
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)     مع مراعاة أكحكام هذا القانون يترتب علي تسجيل عقد ولئحششة التأسششيس ، أن تلششتزم1-(22
الشششركة وأي عضششو مششن العضششاء وورةثتششه أو مششن ينششوب عنهششم قانونششاا  بجميششع

نصوص أكحكام عقد ولئحة التأسيس . 

) و بشدفعها للشششركة بمقتضشي عقشد ولئحشة2  )     تكون جميع المشوال الشتي يلشتزم أي عض
التأسيس ديناا مستحقاا عليه دفعه .

في)3 ( شركة  أية  تستمر  أن  العامة  المصلحة  من  ليس  أنه  العدل  ومزير  رأى  إذا 
ممارسة العمل في السودان يجومز له بعد الحصول على موافقة مجلس الومزراء أن

يصدر توجيهاا مكتوباا بأن يلغي المسجل تسجيل تلك الشركة.

يصدر المسجل فور تسلمه ذلك التوجيه أمراا باللغاء يعتبر من كحيث مفعوله وأةثره) 4 (
بمثابة أمر بالتصفية صادر من المحكمة وفقاا لكحكام هذا القانون.

مزاولة الشركة لعمالها دون أن يكون فيها
الحد الدنى القانوني من العضاء

إذا نقص في أي وقت عدد أعضاء الشركة عن اةثنين ، ومزاولت أعمالها مششدة تزيششد-23
على ستة أشهر مع وجود هذا النقص يلتزم العضو الذي ظل  في الشركة بأن يدفع
جمشششيع ديششون الشششركة الششتي تعاقششدت عليهششا خلل هششذه المششدة ، ويجششومز مقاضششاته

بشأنها . 

مقر الشركة المسجل

يجب أن يكون لكل شركة مقر معلوم في جمهورية السودان ترسل إليها فيه جميع)1ش(24
المكاتبات والعلنات .

يجب أن يودع لدى المسجل إعلن بمقر الشركة مع  طلب التسجيل وبكل تغيير)2        (
يحصل فيه خلل سبعة أيام من تاريخ كحدوةثه .

إذا مزاولت الشركة أعمالها دون مراعاة أكحكام هذه المادة ، تكون مرتكبة لمخالفة)3        (
 .257لهذه المادة وتكون عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

الفصل السابع

اسم الشركة ويتغييره

اسم الشركة

)  ل يجومز تسجيل الشركة بذات السم الذي سميت به أية شركة أو شراكة أو اسششم عمششل1-(25
مسجل في جمهورية السودان . 

ال أو مخالفاا لكحكام2        ( )   ل يجومز تسجيل أي شركة بأي اسم يكون في رأي المسجل مضل
أي قانون . 

)   ل يجومز تسجيل شركة باسم يشتمل علي كلمات تعبر صراكحة أو ضمناا عن تصريح3         (
من كحكومة جمهورية السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو باسم يشتمل علششي ألفششاظ
يششرى المسششجل أنهششا تششوكحي بوجششود صششلة بالدولششة أو أجهزتهششا ، إل إذا وافششق مجلششس
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الومزراء القومي أو الولئي بحسب الحال علي استعمال تلششك اللفششاظ كجششزء مششن اسششم
الشركة.

)      ل يجومز تسجيل الشركة باسم يشتمل علي لفظ غرفة تجارية،أو أي اسم من أسماء4        (
اتحاد أصحاب العمل

)   ل يجومز ترجمة السم ، وإذا كان السم باللغة النجليزية أو العربية  أو غيرها فيجب5        (
نقله من هذه اللغة إلي اللغة الخرى مع الكحتفاظ بذات النطق .

يتغيير اسم الشركة

)       يجومز للشركة تغيير اسمها بقرار خششاص خاضششع لموافقششة المسششجل ، علششي أن تقششوم1-(26 
الشركة بنشر إعلن اسمها المسجل والسم الجديد في الجريدة الرسمية وفي مكششان
بارمز في صفحة اقتصششادية فششي صششحيفة  يوميششة واسششعة النتشششار لمششدة ةثلةثششة أيششام

متتالية.

)      ل يجومز للشركة تغيير اسمها خلل الشهر الستة التي تسبق بدء أي تصفية . 2   (

)     يجومز للمسجل بموافقة الشركة تغيير اسمها إذا كانت بسبب السهو أو غيره قد سجلت3   (
ال بأكحكام المادة    .25باسم يعتبر التسجيل به إخل

ال4         ( )      إذا غيرت الشركة اسمها يجب علي المسجل أن يدرج السم الجديد في السجل بد
من السم السابق وأن يصدر شششهادة بتسششجيل اسششم الشششركة معششدل، ويعتششبر تغييششر

السم قد تم بصدور هذه الشهادة.

)      ل يؤةثر السم الجديد علي كحقوق الشركة أو التزاماتها ول يعيب أية إجراءات قانونية5        (
اتخذت من الشركة أو ضدها وكل الجراءات القانونية التي كان يمكششن السششتمرار
أو البدء فيها ضششد الشششركة باسششمها السششابق يجششومز السششتمرار أو البششدء فيهششا باسششم

الشركة الجديد.

نشر الشركة لسمها 

)    يجب على أي شركة نشر اسمها وذلك على الوجه التي : 1- (27

أن تخط أو تلصق في مكان ظاهر خششارج مقرهششا المسششجل أو أي مكششان تششزاول فيششه      ( أ)
أعمالها لفتة تحمل رقم التسجيل واسمها المسجل بحششرو ف تسششهل قراءتهششا بششاللغتين

العربية والنجليزية ، وأن تحافظ على بقائه مخطوطاا أو ملصقاا ، 

أن تنحت اسمها على خاتم الشركة بحرو ف مقروءة ،                       (ب)

ة           (ج ) أن تضع رقششم تسشجيلها واسشمها بحششرو ف مقشروءة علشى جميشع فواتيرهششا المطبوع
وأوراق مكاتباتهششا وإخطاراتهششا وإعلناتهششا وفواتيرهششا مششع إظهششار قيمششة رأس مالهششا

المدفوع . 
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)          2() البند  أكحكام  من  أياا  الشركة  خالفت  وتكون1إذا  المادة  لهذه  مخالفة  مرتكبة  تعد   (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

خاتم)3          ( باستعمال  أذن  أو  عنها  نيابة  أي شخص  أو  الشركة  موظفي  أكحد  استعمل  إذا 
) أو أصششدر أو أذن1الشركة بدون أن يكون اسمها منحوتا عليه كما ورد في البنششد (

بإصدار فاتورة أو ورقة من أوراق المكاتبات أو إعلن أو أية نشرة رسششمية أخششرى
. 257يعد مرتكبا مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

الفصل الثامن

أهلية الشركة ويتصرفات المجلس

أهلية الشركة

-        ل يجومز الطعن في صحة تصرفات الشركة على أسششاس عششدم أهليتهششا بسششبب أي قيششد28
في عقد التأسيس أو لئحة التأسيس . 

صحة يتصرفات الشركة

)   تعتبر صلكحيات المجلس في إلزام الشركة أو تفويض أي شخص للتعامل نيابة عنها1- (29
غيششر خاضششعة لي قيششود بمششوجب عقششد التأسششيس أو لئحششة التأسششيس وذلششك بالنسششبة

للشخص الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية . 

)  يفترض كحسن النية في الشخص الذي يتعامل مع الشركة ما لم يثبت عكس ذلك وهو2     (
غير ملزم بالتقصي عن وجود أي قيود على صلكحيات المجلس للتصششر ف نيابششة عششن

الشركة أو تفويض أي شخص للتعامل نيابة عنها. 

 عدم افتراض العلم

 المتعلقششة بتسششجيل الرهششون ل يعتششبر أي شششخص102-    باستثناء ما نص عليه فششي المششادة 30
عالما بأي بيانات أو مستندات على أساس أن تلك البيانات أو المستندات قد تم إيششداعها

بملف الشركة بمكتب المسجل. 

صلحيات المساهمين

، يجومز لي مساهم اتخششاذ إجششراءات30و 29،شش 28-  على الرغم مما نص عليه في المواد 31
قانونيششة لمنششع أي تصششر ف يكششون خششارج اختصاصششات وصششلكحيات المجلششس باسششتثناء

التصرفات المتعلقة باليفاء بتعهدات قانونية نشأت عن تعاملت سابقة للشركة  

مسئولية أعضاء المجلس

 أعضششاء المجلششس أو أي شششخص آخششر مششن مسششئوليتهم30و28،29 –  ل تعفششي المششواد  32
القانونية في كحالة تجاومزهم للصلكحيات الممنوكحة لهم . 

الفصل التاسع

الشركات المؤسسة خارج جمهورية السودان والتي يتزاول أعمالها فيه
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يتسجيل فرع الشركة لمباخشرة النشاط

ش    يجب على أي شركة أسست خارج جمهورية السودان وترغب في العمل داخله أن تسجل33
لها فرعاا فيه وذلك وفقاا للشروط التية :-

أن ل يمششارس الفششرع أي نشششاط ل يششدخل فششي أغششراض الشششركة المسششجلة خششارجأ)(
جمهورية السودان ،

وامزنته السشنوية وفقشا للمعشايير والنظشم المحاسشبية المتعشار ف عليهشا         (ب)  أن يودع  الفشرع م
باللغة العربية أو النجليزية . 

يتسجيل فرع الشركة لتنفيذ عقد محدد

لتنفيذش 34 عقد  في  تدخل  والتي  السودان  جمهورية  خارج  المسجلة  الشركة  كحالة  في 
عمل محدد يجب عليها أن تنشئ فرعششاا مششن أجششل ذلششك الغششرض و يعتششبر التسششجيل

مقصوراا على ذلك العمل وللوقت اللمزم لتنفيذه وفقاا لشروط العقد .

مطلوبات يتسجيل فرع الشركة 

تقدم طلبات التسجيل إلى المسجل قبل البدء في مزاولة أي عمل وترفششق مششع طلششب)1-(35
التسجيل المستندات المعتمدة  التية  : ش

نسخة موةثقة من دستور الشركة أو أمر إنشائها أو عقششد ولئحششة التأسششيس  بحسششب                     (أ )
الحال ، أو غيشر ذلشك مششن الوةثششائق الششتي أسسششت الشششركة بمقتضششاها أو الشتي تشبين

نظامها القانوني ، 

قائمة موةثقة بأسماء أعضاء المجلس مشتملة على التفاصيل الخاصة بهم ،                     (ب)

اسششم وعنششوان شششخص أو أكششثر مششن الشششخاص المقيميششن فششي جمهوريششة السششودان                     (ج )
المفوضششين مششن الشششركة فششي أن يقبلششوا بالنيابششة عنهششا العلنششات القضششائية أو أيششة

إعلنات أخرى ،

نسششخة مششن التفششويض القششانوني الششذي يسششمح لي شششخص مقيششم داخششل جمهوريششة        (د )
السودان من العمل نيابة عن  الشركة ،

تغيير                     (هش)   وبكل  فيه  أعماله  الفرع  يباشر  الذي  المسجل  المقر  عنوان  بتحديد  إخطار 
يحصل فيه خلل سبعة أيام من تاريخ كحدوةثه ،

      (و )       نسخة من العقد المطلوب تنفيذه .

أو)2         ( بالتسجيل  يأذن  أن  في  المطلق  التقدير  له  يكون  الذي  للمسجل  الطلب  يقدم 
يرفضه وفى كحالة الموافقة على التسجيل يجب عليه القيام بالتي  :-

إيداع  دستور الشركة أو أمر إنشائها أو عقد ولئحة التأسيس بحسب الحال ،                       (أ )

المر بنشر دستور الشششركة أو أمششر إنشششائها أو عقششد ولئحششة التأسششيس أو ملخششص                      (ب)
لذلك في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة .

وجوب يتسليم يتقرير للمسجل عند حصول
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يتغيير في المستندات

)    إذا كحدث بالنسبة لية شركة من الشششركات الششتي يسششرى عليهششا أكحكششام هششذا الفصششل1 ش(36
(35تغيير في المستندات المشششار إليهششا فششي المششادة  ) فيجششب علششى الشششركة أن1 

تودع لدى المسجل خلل شششهرين مششن تاريششخ ذلششك التغييششر تقريششراا يشششتمل علششى
تفاصيل التغيير لتسجيلها.

)  إذا لم تقم الشركة التي تسرى عليها أكحكام هذه المادة بتنفيذ اللتزام الوارد في البند (2             (
) تعد الشركة مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكششون عرضششة للجششزاءات وفقششاا لكحكششام1

.257المادة 

ذكر اسم الشركة 
ومسئوليتها  والدولة التي أسست فيها

ش      يجب على كل شركة تسرى عليها أكحكام هذا الفصل أن تقوم بالتي  :ش37

(أ) أن تعرض اسمها ، واسم الدولة التي أسست فيهششا ، ورقششم تسششجيل الفششرع فششي مكششان
ظاهر من أي محل تزاول عملها، في جمهورية السودان ، و

أن تذكر في جميع فواتيرهششا المطبوعششة وأوراق مكاتباتهششا وفششى جميششع العلنششات        (ب)
وغير ذلك من نشراتها الرسمية ، اسشمها واسشم الدولشة الششتي أسسششت فيششه بحشرو ف

مقروءة ، و

إذا كانت مسئولية أعضاء الشركة محدودة يجب العلن عن ذلششك كتابششة بحششرو ف        (ج)
مقروءة و في جميع فواتيرها المطبوعة وأوراق مكاتباتهششا وإعلناتهششا وغيششر ذلششك

من نشراتها الرسمية .

العلنات

)    تعتبر الوامر القضائية أو العلنات المطلوب إعلنها للشركة الششتي يسششرى  عليهششا1ش(38
هذا الفصل، قد أعلنت إعلنا كافياا إذا أرسلت بعنوان أي شخص كان اسمه قد سلم
للمسششجل بمششوجب هششذا الفصششل أو إذا أرسششلت بطريششق البريششد بششالعنوان الششذي سششلم

للمسجل ، على أنه :ش

                         (أ )    إذا لششم تسششلم الشششركة للمسششجل اسششم وعنششوان الشششخص المقيششم فششي جمهوريششة السششودان
المفششوض منهششا بقبششول العلنششات القضششائية أو إعلنششات الششدعاوى أو العلنششات

الخرى نيابة عن الشركة ، أو
إذا كحدث في أي وقت أن توفى جميع الشخاص الششذين سششلمت أسششماؤهم وعنششاوينهمب)(

أو انقطعوا عن القامة في جمهورية السودان أو رفضوا قبول العلنات نيابة عششن
الشركة أو تعذر إعلنهم لي سبب من السباب ، 

جامز إعلن المر القضائي للشركة بتركه في أي محل من محال العمل الششتي أنشششأتها الششركة أو
بإرساله بالبريد المسجل لذلك المحل ، أو بأية وسيلة أخرى ملئمة .

)      يجب أن تسلم للمسجل جميع العلنات والمستندات التي يكون مطلوباا تسليمها له2          (
من الشركة التي يسرى عليها هذا الفصل في مكتب التسجيل  المختص.

الباب الثالث
إدارة الشركة
الفصل الول

المجلس وإجراءايته
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 المجلس يتكوين
)    يجب أن يكون لي شركة مجلس يتكون من شخصين علي القششل علششى  أن يكششون1–(39

اكحدهما شخصا طبيعيا .  

يجب أن يكون اكحد أعضاء المجلس علي القل  مقيماا بجمهورية السودان .)2(
) تحششدد لئحششة التأسششيس عششدد أعضششاء المجلششس ومششدة1مششع مراعششاة أكحكششام البنششد ()3(

عضويتهم . 

 عضوية المجلس خشروط

-   ل يجومز تعيين أي عضو في المجلس من التية ذكرهم :-40

اة ،                       (أ)    من يقل عمره عن ةثماني عشرة سنة إل بعد موافقة وليه كتاب

           (ب)    المختل العقل ،

                         (ج)     المفلس ،

.من أدين بجريمة غسل الموال أو تمويل الرهاب أو أي جريمة تمس المانة(د)    

 أعضاء المجلسالقيود الخاصة بتعيين

)    يتم تسمية أعضاء المجلس الول بوساطة أغلبية أعضاء الشركة الموقعين علي عقششد1ش (41
التأسيس كتابة وتنتهي عضويتهم بانعقاد أول جمعية عمومية للشركة . 

)    ل يتم تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا في المجلس إل إذا وافق كتابة علي هذا2       (
التعيين أو النتخاب.

 

)   يتم انتخاب أعضاء المجلس وتحدد مكافأتهم في أول اجتماع عام للمساهمين . 3                      (

يتسجيل أسماء أعضاء المجلس وقرارايته و يتعيين الموظفين

)  يجب على المجلس إعداد دفاتر يسجل فيها التي :ش1ش(42

                   (أ)  أسماء أعضاء المجلس الحاضرين في أي اجتماع يعقده أو أي لجنة من أعضائه ،

                  (ب) القرارات والجراءات في جميع اجتماعات المجلس ولجانه ويجششب علششى أي عضششو فششي
المجلس يحضر أي اجتماع للمجلس أو إكحششدى لجششانه أن يوقششع فششي دفششتر الجتماعششات

الذي يعد لهذا الغرض،

     (ج)  أسماء وبيانات كافية عن  الموظفين الذين يعينهم المجلس ،

) ون1)  في كحالة مخالفة المجلس لكحكام البند (2           ) يعد مرتكبا  مخالفة لهذه المشادة ويك
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

فقدان عضوية  المجلس

-          يفقد عضو المجلس العضوية  إذا :43
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     (أ)     تقدم باستقالته كتابة ، 

أشهرت المحكمة إفلسه ،     (ب)

   (ج)    اختل عقله ،

   أدين بجريمة غسل الموال أو تمويل الرهاب أو أي جريمة تمس المانة.     (د)   

عزل عضو المجلس

)     يجومز للشركة بقرار عادي في اجتماع عام عزل أي من أعضاء المجلس علي الرغششم1-(44
من أي نص في عقد التأسيس أو لئحة التأسيس أو أي اتفاق آخر . 

) ) ما لم يتم إخطار المسششاهمين  فششي1)     ل يجومز إصدار قرار العزل الوارد في البند (2   
موعد ل يقل عن خمسة عشر يوماا عن الموعد المحدد للجتماع . 

) إلششي عضششو2)    يجب علي الشركة إرسال صششورة مششن الخطششار المششذكور فششي البنششد (3(
المجلس ويجومز له مخاطبة الجتماع سواء كان عضوا بالشركة أو لم يكن  .

)     ل يترتب علي عزل عضو المجلس الذي له اتفاق مع الشركة الحرمان مششن كحقششه فششي4(
التعويض بموجب ذلك التفاق  . 

إيداع  قائمة بأسماء أعضاء المجلس

)      يجب على أي شركة الكحتفاظ بسجل في مقرها يشتمل على  أسماء أعضاء المجلششس1-(45
وجنسياتهم ومكافآتهم  ومقار أقامتهم وعنششوان كششل منهششم ومهنتششه واسششم أي شششركة
أخرى يتمتع بعضوية مجلسها وتاريخ تعيينه فيها، وتودع الشركة سنوياا نسخة من
هذا السجل لدى المسجل، وإخطاره بأي تغيير فششي أعضششاء المجلششس خلل مششدة ل

تزيد على شهر من تاريخ ذلك التغيير وفقاا للنموذج المعد لذلك .

) ) ، تعد مرتكبة مخالفة لهذه المششادة وتكشون1)     في كحالة إخلل الشركة بأكحكام البند (2        
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

انتخاب رئيس المجلس

مس للمجلشششس وتحديشششد مشششدة رئاسشششته1-(46 )   يجشششب علشششى أعضشششاء المجلشششس انتخشششاب رئيششش
واختصاصاته .

)    إذا لم يحضر الرئيس المنتخب أي اجتماع خلل الساعة التالية للوقت المحدد لعقد2                (
الجتماع فيجومز للحاضرين من العضاء انتخاب واكحد منهم ليرأس ذلك الجتماع

.

ملء المنصب الشاغر

ال عنشه-47 يجومز للمجلس ملاء منصب عضو المجلس الشششاغر بتعييششن شششخص آخششر بششد
.وذلك لحين إنعقاد أول إجتماع عام للجمعية العمومية

مباخشرة الصلحيات  مع وجود منصب خشاغر

 يجومز للباقين في مناصبهم من أعضاء المجلس مباششرة47مع مراعاة أكحكام المادة -48
صلكحياتهم  بالرغم من وجود أي منصب شاغر في المجلس ، إل إذا نقص عششددهم
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عن النصاب القانوني الواجب توافره كحسبما تحدده لئحة التأسيس ، وفى هذه الحالة
يجب على المجلس الدعوة لعقد اجتماع عام للشركة في مدة ل تتجششاومز ةثلةثششة أشششهر

لملء المنصب الشاغر .

يتفويض صلحيات المجلس

يجومز للمجلس إذا نصت لئحة  التأسششيس علششى ذلششك أن يفشوض أيششاا مششن صششلكحياته-49
إلى أي لجنة تشكل مشن أي مشن أعضشائه ، ويجشب علشى أي لجنشة تشششكل علشى هششذا

الوجه ، عند مباشرة صلكحياتها مراعاة أية لوائح يصدرها المجلس .

صحة  يتصرفات المجلس 

-       تكون التصرفات التي يقوم بها أي من أعضاء المجلس صحيحة  ولو ظهر  فيما بعششد50
 أي  تصششرفات  يقششوم بهششا أي مشن أعضششاءل تصششحعيشب فششي تعيينششه ، علششى أنشه 

المجلس بعد ظهور عدم صحة تعيينه .

النصاب القانوني لجتماعات المجلس

تحدد لئحة التأسيس النصاب القانوني الواجب توافره في اجتمششاع المجلششس  لنجششامز-51
العمال وما لم تحدد لئحة التأسيس ذلك يكون النصاب القانوني الواجب توافره في

اجتماعات المجلس كحضور  نصف العضاء . 

ايتخاذ قرارات  المجلس

-  يقرر المجلس في المسائل المطروكحة عليه بأغلبيششة اصششوات أعضششائه الحاضششرين وفششي52
كحالة  تساوى الصوات يكون للرئيس صوت مرجح . 

الواجبات العامة لعضاء المجلس

)   يلتزم عضو المجلس في مواجهة الشركة بالواجبات التية: 1-(53

 العمل في كحدود ما ينص عليه عقد ولئحة التأسشيس وممارسششة السششلطات للغششراضأ)(
التي منحت من اجلها، 

العمل بحسن نية  من اجل إنجاح الشششركة لفائششدة العضششاء عامششة ، مششع مراعششاة عششدمب)(
التمييز بينهم .

    (ج)   اتخاذ قراره باستقلل تام ، 

    (د)    بذل  العناية المعقولة والمهارة و المثابرة اللمزمين ، 

  (هش)  تجنب الحالت التي تكون له فيها أو قد تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشششرة ،
تتضارب أو قد تتضارب مع مصالح الشركة ،   

    (و)  المتناع عن قبول منافع من الغير عرضت عليه أو منحت له بصفته عضو المجلششس أو
لقيامه ، أو امتناعه عن القيام بأي عمل بصفته عضو المجلس ، 
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   (مز) الفصاح لعضششاء المجلششس الخريششن عششن طبيعششة ومششدى أي مصششلحة مباشششرة أو غيششر
مباشرة قد تكون له في أي معاملة مقتركحة مع الشركة . 

) )   يظل عضو المجلس الذي انتهت عضويته ملزماا  لفترة خمس سنوات من تاريششخ انتهششاء2   
)(هش) فيما يتعلق باستغلل اي امششوال1عضويته بالواجبات المنصوص عليها في البند (

)(و) فيما يتعلق1او معلومات او فرص علم بها عندما كان عضوا في المجلس والبند (
بالشياء التي قام بها او اغفلها قبل انتهاء عضويته في المجلس  . 

 عن المصلحة كيفية الفصاح
) يجومز أن يكون الفصاح عن المصلحة من عضششو المجلششس فششي اجتمششاع للمجلششس ،  أو1-(54

بأخطار مكتوب لعضاء المجلس .  
 يجب على عضو المجلس المعني تقششديم إفصششاح آخششر  إذا ظهششر أو أصششبح الفصششاح)2(

) غير صحيح أو غير مكتمل كحسبما يكون الحال. 1بموجب البند (
يجششب علششى عضششو المجلششس الفصششاح عششن المصششلحة  قبششل أن توافششق الشششركة علششى)3(

المعاملة  وليحق له  المشاركة في التصويت . 
حالت عدم اللتزام بالفصاح

-      ل يكششون عضششو المجلششس ملزمششاا بالفصششاح عششن المصششلحة إذا  لششم يكششن مششن المعقششول55
اعتبارهششا ممششا  يحتمششل أن تششؤدى إلششى تضششارب فششي المصششلحة ، أو  كششان أعضششاء

المجلس  على علم  بها .

الخلل بالواجبات

يجومز للشركة مطالبة  عضو المجلس  بتعويض مالي بقششدر مششا أصششابها مششن ضششرر-56
 ويعد مرتكبششا مخالفششة لهششذه المششادة53عن إخلله بأي من واجباته الواردة في المادة 
.257ويكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

يتعيين المدير العام  وعزله

57) ن غيرهشم  للمشدة وبشالجر1-  )    يعين المجلس مديراا عاماا للشركة  من بين أعضائه أو م
الذي يراه ملئماا وعلي المدير العام أن يقدم إقرارا موةثقا بقبوله ذلك التعيين وعلى

الشركة إيداع ذلك القرار لدي المسجل خلل أسبوعين من تاريخ صدوره.

) )   يجومز عزل المدير العام  بوساطة المجلس قبل انتهاء مدته لي سششبب مششن السششباب2 
دون الخلل بأي كحق له بموجب أي عقد مع الشركة . 

البند (3            ( المادة وتكون1)  في كحالة إخلل الشركة  بأكحكام  ) تعد مرتكبة مخالفة لهذه 
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

يتعيين السكريتير

 والخبرة في أعمال الشششركات وعلششىالكفاءة)    يعين المجلس سكرتيراا للشركة من ذوى 1-(58
الشركة إيداع قرار التعيين لدى المسجل وأي تغييششر يحصشل فيشه خلل سششبعة أيشام

من تاريخ كحدوةثه .
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) ) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكششون1)    في كحالة إخلل الشركة باكحكام البند (2          
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

التزامات المجلس وواجبايته

يجب على المجلس القيام باللتزامات والواجبات التية  :- )1 –(59

    (أ)    العمل علششى الشوجه الصششحيح بأكحكششام هشذا القششانون وبصشفة خاصششة الكحكشام المتعلقشة
بتسجيل تفاصيل الرهون والمتيامزات التي تمس أموال الشششركة أو الششتي أنشششأتها ،
وكذلك الكحكام الخاصة بالكحتفاظ بسجل أعضاء المجلس وبإرسال القائمة السنوية
بأسششمائهم  إلششى المسششجل ومششوجز التفاصششيل الششتي تشششتمل عليهششا القائمششة وإرسششال
العلن عن توكحيد أو مزيادة رأس المال للمسجل وكذلك صور القششرارات الخاصششة

وصورة من سجل أعضاء المجلس والخطار عن أي تغيير،

    (ب)   إعداد تقرير سنوي عن كل ما يتعلق بالشركة وأعمالها على أن يتضمن التي  :-

                   (أول)     أسماء أعضاء  المجلس ،

                   (ةثانيا)    الرباح التي تم تومزيعها على أعضاء الشركة  ،

                   (ةثالثا)    المبالغ التي تم تحويلها إلى الكحتياطي،

(رابعششا)  معلومششات كاملششة عششن أي موضششوع أو أكحششداث هامششة تششؤةثر علششى الشششركة أو أي مششن
الشركات التابعة لها خلل السنة ،

            (خامسا)  الشارة إلى نشاطها أو نشاط أي شركة من الشركات التابعة لها ،

(سادسا)  الشارة إلى اكحتمال التقدم في مجال أعمالها وأعمال أي من الشركات التابعة لها،

            (سابعا)  بيان مكافآت أعضاء المجلس ،

يجب أن يصششدق المجلششس علششى التقريششر الششوارد فششي الفقششرة (ب)  وأن يتششم التوقيششع عليششه (ج)
بوساطة رئيسه أو أكحد أعضائه نيابة عنه ،

 وإيداع نسخة منه لدى المسجل،الميزانية   (د) يجب تقديم التقرير الوارد في الفقرة (ب)  مع 

 لدي المسجل تعد الشركة وأي عضو فيوالميزانية)  في كحالة عدم تقديم وإيداع التقرير 2         (
المجلس والمدير العششام مرتكششبين مخالفششة لهششذه المششادة ويكونششون عرضششة للجششزاءات وفقششاا

.257لكحكام المادة 

التعامل غير المعلن في أسهم الشركة

اء علششى معلومششات غيششر1-(60 )   ليجومز للشخاص التي ذكرهم التعامل في أسهم الشششركة بنششا
معلنة ، كحصلوا عليها بحكم منصبهم ، أو من طريق علقتهم بالشركة:- 

المساهمين وأعضاء المجلس والعاملين في الشركة،أ)(

(ب) المتعاملين مع الشركة بصفة مهنية، 
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أي شششخص يحصششل علششى معلومششات غيششر معلششن عنهششا مششن طريششق أي مششن الفئششتينج)(
المذكورتين في (أ) و (ب) .  

يقصد بالمعلومات غير المعلن عنها :-)2(
المعلومات المتعلقة بالتعامل فششي أسششهم شششركة معينششة مدرجششة فششي السششوق أو فششي أيأ)(

سوق أخرى معتمدة،
(ب) المعلومات المحددة، 

(ج) المعلومات غير المفصح عنها أو غير المتاكحة للجمهور، 

(د) المعلومات التي لها تأةثير مالي مقدر على أسعار السهم إن تم العلن عنها . 

)  ، يعششاقب1991)  مع عدم الخلل بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 3     
عند الدانة بالسجن لفترة لتقل عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معششاا ، كششل شششخص

) . 1يثبت تعامله في السهم بالمخالفة للبند (

) يجومز أن يحرك البل غ الجنائي كل من :-4    (

      (أ) المسجل،

      (ب) المدير التنفيذي لسلطة تنظيم ورقابة اسواق المال،

 

. أو تمارس إكحدى العمال المصرفية      (ج) بنك السودان إذا كانت الشركة مصرفاا 

الفصل  الثاني

الجتماعات

الجتماع  التأسيسي  للشركة العامة

)    يجب  على كل شركة عامة  أن تعقد اجتماعا عاماا لعضائها خلل الشهرالستة مششن1ش(61
التاريخ الذي فيه يكون لها الحق في أن تبدأ أعمالها ويسمى هذا الجتماع "الجتماع

 0التأسيسي"

) )     يجب على المجلس أن يرسل قبل انعقاد ذلك الجتششماع بعششرة أيششام علشى القشل2    
تقريراا يسمى في هذا القانون " التقرير  التأسيسي " إلى كل عضو في الشركة وإلى

 0كل شخص يكون من كحقه الحصول على هذا التقرير  بموجب أكحكام هذا القانون 

) )    يجب  أن يكون "التقرير  التأسيسي"  معتمداا  من اةثنيشن علشى القشل  مشن أعضشاء3    
المجلس ويجب أن يبين التقرير التي  :-

مجموع  عدد السهم التي خصصت وتفاصيل ما تم سداده من قيمتها كليششاا او جزئيششا                 ( أ)
بغير النقد مع بيان الجزء الذي تم دفعه من قيمة السهم التي لم يسدد مبلغها بالكامششل

ومقدار المقابل الذي خصصت في نظيره في كل الحالتين .

     (ب)   مجموع  ما تحصششلت عليششه الشششركة مششن مبششالغ  نقديششة  عششن جميششع السششهم الششتي تششم
تخصيصها  مع  بيان  تفاصيلها وفقا لما ورد في الفقرة (أ)  ،
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اء من رأس مالها أو من  (ج)  وما صر ف منالصكوكخلصة عن إيرادات الشركة سوا
هذه اليرادات كحتى التاريخ السابق لتاريخ التقرير بواكحد وعشرين يوماا ويبين في

 وغيرهاوالصكوكهذه الخلصة تحت عناوين منفصلة إيرادات الشركة من السهم 
من الموارد الخرى والمصروفات التي صرفت منها والتفاصيل الخاصة بالرصيد

الباقي في الصندوق وكحساب أو تقدير للمصروفات الولية للشركة .

 (د)    أسماء وعناوين ومؤهلت أعضاء المجلس والمراجعين والمديرين والسكرتير ،

عن(هش)  إيضاكحات  مع  لعتماده  الجتماع  في  تعديله  عرض  يراد  عقد  أي  تفاصيل 
التعديل المقترح .

) )    يجب على المجلس أن يقدم في بدء عقد الجتمششاع قائمششة بأسششماء أعضششاء الشششركة4    
ومهنة كل منهم وعنوانه وعدد مششا يملكششه مششن أسششهم ، ويجششب أن تبقششى هششذه القائمششة

معروضة للطلع وفى متناول كل عضو في الشركة أةثناء عقد الجتماع .

) )    يكون لعضاء الشركة الحاضششرين فششي الجتمشاع كحريششة مناقشششة أيشة مسششالة تتعلششق5   
بتأسيس الشركة أو ناشئة عن "التقرير  التأسيسي" سواء سبق أو لم يسششبق  العلن
عن هذه المسألة ، على انه  ل يجومز إصششدار قششرار فششي مسششالة لششم يعلششن عنهششا وفقششاا

للئحة التأسيس .

) )  يجششب أن يشششهد مراجعششو الشششركة الخششارجيون علششى صششحة مششا ورد فششي" التقريششر6   
التأسيسي" بشأن السهم التي تم تخصيصها والمشوال الششتي تششم  تحصششيلها عشن هششذه

السهم وإيرادات ومصروفات الشركة على كحساب رأس المال.

)   يجب على المجلس بمجرد إرسال " التقرير التأسيسي" إلى أعضاء الشركة أن يودع7            (
لدى المسجل نسخة من التقرير  المذكور.

يجب دعوة المسجل لحضور الجتماع التأسيسي للشركة العامة  .)  8 (

)  أو البند (2)   أي عضو من أعضاء المجلس يأذن أو يسمح عمداا بعدم تنفيذ أكحكام البند (9         (
)  مع علمه بذلك يعد مرتكبششا مخالفششة لهششذه المششادة ويكششون عرضششة للجششزاءات وفقششاا7

.257لكحكام المادة 

الجتماع السنوي العام

) يجب على كل شركة أن تعقد اجتماعاا عاماا مرة على القل في السششنة، ول يجششومز أن1-(62
يتأخر انعقاد هذا الجتماع أكثر من خمسة عشر شهراا بعد آخر انعقاد سابق للجتماع

العام. 

اء على طلب1)  إذا لم يعقد الجتماع العام للشركة وفقاا لكحكام البند (2      ( ) يجومز للمسجل بنا
أي عضو فششي الشششركة أن يششدعو الجتمششاع العششام للشششركة إلششى النعقششاد أو أن يششأمر

  .بتوجيه الدعوة لهذا النعقاد

يجب دعوة المسجل لحضور أي اجتماع سنوي عام تعقده الشركة العامة  .)3      (

وفقا لكحكامإذا لم ينعقد الجتماع في المواعيد تعد الشركة والمجلس مرتكبين مخالفة )  4           (
.257هذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 
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الجتماع العام فوق العادة

)     بالرغم من أي نص مخالف في لئحة التأسيس على المجلس أن يتخششذ فششورا إجششراءات1ش(63
الدعوة إلى عقد اجتماع عششام فششوق العششادة للشششركة إذا طلششب ذلششك عششدد مششن أعضششاء
الشركة يحومزون ما ل يقل عن عشر رأس المال الصادر من الشركة والششذين دفعششوا

قيمة جميع القساط وأي مبالغ أخرى مستحقة عن تلك السهم .  

)    يجب أن يبين في طلب الدعوة إلى عقد الجتماع الغراض المقصودة منه وأن يوقع2             (
طالبو النعقاد على هذا الطلب ويودع فششي مقششر الشششركة المسششجل ويجششومز أن يكششون

الطلب من عدة نسخ وموقع على أي نسخة منها طالب واكحد أو أكثر .

)    إذا لم يتخذ المجلس خلل واكحد وعشرين يوما من تاريخ إيداع طلب إجراءات الدعوة3               (
إلى النعقاد ، يجومز لمقدمي الطلب أو الحائزين منهم علششى السششهم الكششثر قيمششة أن
يوجهششوا بأنفسششهم الششدعوة إلششى النعقششاد ولكششن يجششب فششي أي مششن الحششالتين أن يعقششد

الجتماع خلل ةثلةثة أشهرمن تاريخ إيداع الطلب .

)    يجب أن تتم الدعوة إلي عقد أي اجتماع عام فوق العادة من طالبي النعقاد بطريقة4             (
شبيهة بقدر المكان بالطريقة التي يتبعها المجلس في الدعوة لنعقاد الجتماع .

يجب دعوة المسجل لحضور أي اجتماع سنوي فوق العادة تعقده الشركة العامة  .)  5    (

محاضر الجتماعات

)  يجب على كل  شركة أن تحتفظ بدفاتر تدون فيها محاضششر جميششع جلسششات اجتماعاتهششا1-(64
العامة واجتماعات المجلس.

)    يعتبر أي محضر  من تلك المحاضر  يحمل  في الظاهر  توقيع  رئيس  الجتماع2      (
ال على كحصول  تلك  الجراءات . الذي  كحصلت فيه الجراءات  دلي

للمجلس  أعدت به محاضر3             ( أو اجتماع  انعقاد  لجتماع عام للشركة   )   يعتبر  أي  
بالجراءات الخاصة به  على الوجه السابق اجتماعاا انعقد  على وجه  صحيح  وبنششاء
على دعوة  صحيحة وأن جميششع  الجششراءات  بششأنه قششد تمشت علشى الشوجه الصششحيح
وأن جميع  تعيينات أعضاء  المجلس  أو  المصفين  صششحيحة  وذلششك  إلششى  أن يقششوم

0الدليل على العكس 

أحكام خاصة بالجتماعات والتصويت

) تكون الدعوة إلى اجتماعات الشششركة بششإعلن وفقششا لمششا تحششدده لئحششة التأسششيس علششي أن1ش(65
يزود أعضاء الشركة بكافة الوةثائق المتعلقة بالجتماع .

)     يرأس الجتماع رئيس المجلس وفى كحالة غيابه يرأس الجتماع أي عضو يختاره2                 (
0الحاضرون 

يكون لي عضو صوت واكحد عند التصويت برفع اليدي وفى كحالة القتراع يكون)3       (
لكل عضو صوت واكحد عن كل سهم يمتلكه .

يتمثيل الشركة في الجتماع الذي يتعقده

خشركة أخرى هي عضو فيها
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 يجومز للشركة ، التي تكون عضوا في شركة أخرى ، أن تندب بقرار من المجلسش66
أكحد موظفيها أو أي شخص آخر ليمثلها في أي اجتماع تعقده تلششك الشششركة الخششرى ،
ويكون للشخص الذي نشدب لتمثيشل الشششركة الحششق فششي أن يمششارس بالنيابشة عنهششا ذات

الصلكحيات المخولة لها . 

القرار الخاص

)  يعتبر القرار" قراراا خاصاا" إذا أقرته أغلبية ل تقل عن ةثلةثششة أربششاع العضششاء الششذين1ش (67
لهم كحق التصويت سواء  الحاضرين بأشخاصهم أو بشوكلء عنهشم  فشي اجتمششاع فششوق

العادة تضمن العلن عنه العزم علي تقديم اقتراح لجامزة القرار الخاص .

)   إذا عرض على أي اجتماع إصدار" قرار خاص " ، فإن إعلن رئيس الجتماع ، بعد2                    (
اخذ الصوات بطريقة رفع اليدي ، بأن الجتماع وافق على القششرار ، يعتششبر كحجششة
قاطعة  على كحصول  الموافقة بغير كحاجة إلى إةثبشات عشدد أو نسشبة عشدد الصشوات

ا طلب القتراع على القرار . التي كانت لصالح القرار أو ضده إل إذا

) )   إذا عرض على أي اجتماع إصدار " قرار خاص " ،  يجومز لي شخص له كحششق3       
التصويت طبقاا للئحششة التأسشيس ،  أن يطلشب القششتراع  علششى القشرار إل إذا نصششت
اللئحة أن يكون طلب القتراع من عدد معين فيكون الطلب من العششدد الششذي تحششدده

 0اللئحة 

)   إذا كانت لئحة التأسيس تجيز في الحالت التي يطلب فيها القتراع، أن يحصل ذلك4                   (
بالكيفية التي يقررها رئيس الجتماع، يجومز إجراء القتراع في ذات الجلسة التي تم

 0فيها طلب القتراع متى قرر الرئيس ذلك

)    إذا طلب القتراع وفقاا لكحكام هذه المادة يجب عند إكحصاء أغلبية المقترعين أن يحسب5                   (
عدد الصوات التي يكون لي عضو الحق فيها بناء على ما تقرره لئحة التأسيس.

)    لغراض هذه المادة يعتبر أن العلن عن الجتماع قد تم على الوجه الصحيح وأن6                   (
الجتماع انعقد صششحيحاا مششتى كحصششل العلن وانعقششد الجتمششاع بالكيفيششة المنصششوص

عليها في لئحة التأسيس .

إيداع القرار الخاص

)    يجب أن يكون أي قرار خاص مطبوعاا وأن تودع نسخة منه خلل ةثلةثيششن يومششاا مششن1ش(68
صدوره  لدى المسجل .

)  تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون عرضة1)    إذا خالفت  الشركة  أكحكام البند (2          (
.257للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

)   يوقع على أي   موظف  بالشركة ، يأذن  أو يسمح عمداا  بوقوع  أي  إخلل من3                 (
) مع علمه به ، ذات  الجزاء المقرر بموجبه على1الشركة  في تنفيذ  أكحكام  البند (

 0الشركة 
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الباب  الرابع
رأس المسسسسال
الفصل الول

السهم
طبيعة السهم

ال يجشومز نقلشه1-(69 ال منقو )   تكون أسهم العضو في الشركة ، أو أي مصلحة أخرى له فيها ما
لغيره بالكيفية المبينة في لئحة التأسيس ،

)  يميز كل سهم برقم خاص إل أن تكون السهم مدفوعة القيمة من نوع واكحد ومتساوية2     (
الحقوق.

قيمة السهم
-     يجب أن يكون لكل سهم من أسهم الشركة قيمة اسمية محددة .70

يتخصيص السهم
)   مع مراعاة أكحكام هذا القانون وقانون السوق يتم تخصيص السهم من قبل المجلس.1-(71 

)   ل يجومز أن تخصص السهم بقيمة أقل من قيمتها السمية .2     (

) )  إذا كان تخصيص السهم بمقابل غير نقدي يجب أن يتم تقييمه نقداا بوسششاطة جهششة3     
مختصة مستقلة عن الشركة. 

شهر من أجراء )   يجب على الشركة كلما أجرت تخصيصاا لسهمها أن تقوم خلل4     (
التخصيص بما يلي:

   (أ)   أن تششودع لششدى المسششجل تقريششراا عششن التخصششيص تششبين فيششه عششدد السششهم الششتي شششملها
التخصيص وقيمتهشا السشمية والششخاص الشذين خصصشت لهشم السشهم وعنشاوينهم
وصفاتهم والمبلغ أن وجد الذي دفع عن كل سششهم أو المسششتحق والششواجب دفعششه عششن

 .كل سهم 

  (ب)    بالنسبة للسهم التي خصصت باعتبار أن قيمتها مدفوعة كلها أو أي جزء مششن قيمتهششا
بغيششر النقششود أن تقششدم للمسششجل عقششداا مكتوبششاا يثبششت كحششق الشششخص فششي السششهم الششتي
خصصت له ، ومع هذا العقد أي عقد بيع آخر أو أي عقششد ينششص علششى الخششدمات أو
يبين المقابل الذي خصصت السهم في نظيره وذلك لكششي يطلششع المسششجل علششى هششذه
العقود ويفحصها ، ويجب على الشركة أيضاا أن تودع لدى المسجل صوراا من هششذه
العقود جميعها مصدقاا عليها بالشكل المقرر وكشفاا يبين فيه عدد السهم المخصصششة
وقيمتهششا السششمية والمششدى الششذي سششتعامل بششه باعتبششار أن قيمتهششا قششد دفعششت بكاملهششا

والمقابل الذي خصصت في نظيره.

)     إذا لم يكن أي عقد من العقود السابق ذكرها مكتوباا فيجب على الشركة أن تششودع لششدى5( 
المسجل خلل ستين يوماا بعد التخصيص التفاصيل المقررة عن هذا العقد.

)       إذا خالفت الشركة أكحكام هذه المادة تعد الشركة وأي موظف فيها على علم بذلك6        (
. 257مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

)       يجومز للمسجل إعفاء الشركة أو أي شخص آخر مسئول من الجزاء إذا قدم له طلب7 (
يوضح أن عشدم إيشداع المسشتند كشان عرضششيا أو راجعشا للسشهو أو إذا رأي المسشجل
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لسباب أخرى أن العدالة والنصا ف يقتضيان ذلك مع المششر بتمديششد ميعششاد اليششداع
للوقت الذي يراه مناسبا . 

    

صلحية الشركة في إجراء يتريتيبات بشأن المبالغ

المختلفة التي يتدفع عن السهم
:ش -      يجومز للشركة إذا خولت لها لئحة التأسيس ذلك أن تجرى عمل أو أكثر مما يأتي72

مقدار)1        ( في  المساهمين  بين  الختل ف  بشأن  السهم  عند إصدار  الترتيبات  تعد 
ومواعيد دفع أقساط السهم ،

تقبل ممن يوافق من العضاء جميع أو بعض ما لم يدفع من المبلغ الباقي عششن)2(
أي سهم يحمله وان لم يكن قد تم مطالبته  بدفع جزء من هذا المبلغ ،

التي )3( المدفوع عن كل سهم في الكحوال  المبلغ  تدفع كحصة من الرباح بنسبة 
دفع فيها عن بعض السهم مبلغ أكبر مما دفع عن بعضها الخر.

خشراء السهم  بالولوية
-      يحق لعضاء الشركة العامة  المسششجلين فششي سششجلتها عنششد مزيششادة رأس المششال ، كحششق73

الولوية في تغطية النسبة المئوية الششتي يحششددها قششانون السششوق مششن السششهم الجديششدة
المطروكحة للكتتاب العام وتومزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم بالشركة.

خشهادة السهم 
-      تعتبر الشهادة المختومة بالخاتم العام للشركة والمبين بها عدد السهم المملوكة للعضششو74

0بينة أولية علي أكحقية العضو للسهم والمبلغ الذي تم سداده من قيمتها  

يتحديد موعد إصدار الشهادات

مع مراعاة أكحكام قانون السوق يجب على أي شركة خلل ةثلةثة أشهر من تاريخ)1ش(75
تخصيص أي من أسهمها أو صششكوكها وخلل ةثلةثششة أشششهر بعششد تسششجيل تحويششل أي
مما ذكر أن تنجز وتعد للتسليم شهادات بجميع السهم والصكوك التي خصصششت أو

كحولت إل إذا نصت شروط إصدار السهم أو الصكوك على خل ف ذلك .

) ، تعد الشركة مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون عرضة1)    إذا لم تنفذ مقتضيات البند (2          (
.257للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

إعادة يتنظيم رأس المال

يجومز للشركة، بمقتضى قرار خاص أن تعدل الشروط الواردة في عقد تأسيسها)1(-76
اء بتوكحيد السهم المختلفة النواع أو بتقسيم ال تعيد به تنظيم رأس مالها سوا تعدي

أسهمها إلى أسهم من أنواع مختلفة.
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) يجب أن تودع منه نسخة معتمدة عند1إذا صدر قرار خاص بموجب أكحكام البند ()2          (
المسششجل خلل واكحششد وعشششرين يومششاا مششن تاريششخ صششدوره أو خلل أي ميعششاد أطششول

يسمح به المسجل و يكون هذا القرار نافذاا من تاريخ إيداع النسخة . 
صلحية الشركة المحدودة بالسهم في يتعديل رأس مالها

)      يجومز للشركة إذا خولت لها لئحة التأسيس ذلششك أن تعششدل شششروط عقششد تأسيسششها1-(77
على  الوجه التي  :ش

         (أ)   مع مراعاة أكحكام قانون السوق أن تزيد رأس مالهششا بإصششدار أسششهم جديششدة بالقيمششة
التي تراها ملئمة ،

                    (ب)  أن توكحد كل رأسمالها أو بعضه وتقسمه إلى أسهم أكبر قيمة من أسهمها القائمة،

زز ئ أسششهمها أو بعضششها إلششي أسششهم أقششل قيمششة مششن القيمششة المحششددة فششي عقششد              (ج)   أن تجشش
التأسيس ويجب أن تحصل التجزئة بحيث تكون النسبة بين المبلغ المدفوع وغيششر
المدفوع ش   أن وجد ش عن السهم المخفض مساوية للنسبة التي كانت موجودة فششي

السهم الذي نشأ عنه السهم المخفض ،

          (د)   أن تلغي السهم التي لم يتم الكتتاب فيها كحتى تاريششخ القششرار الصششادر باللغششاء وأن
تنقص مقدار رأس مالها بمقدار السهم التي ألغتها على هذا الوجه.

)      يجب أن تمارس الشركة بمقتضى قرار خاص صلكحيات تجزئة السهم المخولة2      (
بمقتضى أكحكام هذه المادة. 

إذا تم أي تعديل في عقد التأسيس بموجب أكحكام هذه المادة ، يجب أن تكون أي) 3       (
نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تاريخ التعديل مطابقة له .

بالمعنى)4       ( المال  لرأس  تخفيضاا  المادة  هذه  أكحكام  بموجب  السهم  إلغاء  يعتبر  ل 
الوارد في هذا القانون .

) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون3إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند ()5         (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

    إعلن زيادة رأس المال

يجب على الشركة متى مزادت رأس مالها عشن رأس المششال المسششجل ، أن تششودع)1-(78
لدى المسجل خلل ةثلةثين يوماا بعد صدور القششرار المرخششص بالزيششادة ، إعلنششا

بزيادة رأس المال ويجب على المسجل تدوين هذه الزيادة .

) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون1 إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند ()2          (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

إعلن المسجل بتوحيد رأس المال

إذا وكحششدت الشششركة رأس مالهششا أو قسششمته إلششى أسششهم أكششبر قيمششة مششن أسششهمها)1-(79
القائمششة ، يجششب عليهششا أن تششودع لششدى المسششجل خلل ةثلةثيششن يومششاا مششن تاريششخ
التوكحيششد أوالتقسششيم إعلنششا بمششا ذكششر ، وتششبين فيششه السششهم الششتي تششم توكحيششدها أو

تقسيمها.
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) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون1إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند ()2          (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

                                   الفصل الثاني

يتخفيض رأس المال
كيفية التخفيض 

 ، يجومز للشركة بمقتضى قرار خاص أن تخفششض  رأس81)  مع مراعاة أكحكام المادة 1-(80
مالها بأي طريقة إذا خولت لها لئحة التأسششيس ذلششك ،  و يجششومز لهششا  تعششديل عقششد
التأسيس بتخفيض مقدار رأس مالها ومقدار أسششهمها تبعششاا لششذلك إذا اقتضششى الحششال

وبالقدر اللمزم له وبالكيفية الواردة في هذا الفصل  .

) )   ل يجومز لية شركة أن تشترى أسششهمها إل إذا تقششرر تخفيششض رأس مالهششا واأجيششز2 
قرار التخفيض بالكيفية المنصوص عليها في هذا الفصل .

) يجشومز لهششا بصششفة1)   مع عششدم الخلل بحششق الشششركة المنصششوص عليشه فششي البنششد (3(
خاصة أن تباشر التي  :- 

( أ)   إنهاء أو تخفيض اللتزام عن أي من أسهمها بالنسبة إلى رأس المال الذي لششم يششدفع،
أو

أن تلغى من رأس مالها المدفوع بالكامل أي جزء تكششون قششد خسششرته أو يكششون غيششر(ب)
ممثل بأموال موجودة وذلك مع إنهاء أو تخفيض اللتزام عن أي من أسهمها أو مششع

عدم إنهائه أو تخفيضه ، أو

أن ترد ما دفع من رأس مالها مما يكون مزائداا عن كحاجتها وذلك مع إنهاء أو تخفيض     (ج)   
ويجومز لها تعديل عقد اللتزام عن أي من أسهمها أو عدم إنهائه أو تخفيضه،

التأسيس بتخفيض مقدار رأس مالها ومقدار أسهمها تبعاا لذلك إذا اقتضى الحال
وبالقدر اللمزم له.

يتأييد المحكمة
-     إذا أصدرت الشركة قششراراا بتخفيششض رأس المششال يجششب عليهششا رفششع عريضششة للمحكمششة81

وتصدر المحكمة أمرها كحول تأييد ذلك التخفيض  .

إعلن التخفيض 

)   يجب على الشركة التي خفضت رأس مالها وأيدت المحكمة التخفيض أن تنشر إعلناا1-(82
بالتخفيض في صفحة اقتصادية في صششحيفة يوميششة واسششعة النتشششار لمششدة ةثلةثششة أيششام

متتالية  .

)   يجب على الشركة خلل أسبوعين من تاريخ النشر أن تودع لدى المسجل صورة من2      (
التي  :-

    (أ)  أمر المحكمة بتأييد التخفيض ،

   (ب) قرار تخفيض رأس المال،
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    (ج)  العلن الذي تم نشره بتأييد ذلك التخفيض .

) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون2)    إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند (3         (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

اعتراض الدائنين على التخفيض وإعداد قائمة بالدائنين المعترضين

)   في الحالت التي يتضمن فيها التخفيض المطلوب لشرأس المشال، إنقشاص اللشتزام بالنسششبة1-(83
 من كحملششة السششهم ، مششن رأس لرأس المال الذي لم تدفع قيمته بالكامل أو دفع شئ لي

مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل وفي أية كحالة أخرى تعينها المحكمة ، يكششون لكششل دائششن
للشركة كحق العتراض على التخفيض إن كان له في التاريخ الذي كحددته المحكمة كحق
في أي دين أو أية مطالبة مما يجومز له أن يتقدم به ضد الشركة لو كان ذلك التاريخ هو

 في تصفية الشركة. تاريخ البدء

)  تعد المحكمة قائمششة بالششدائنين الششذين لهششم كحششق العششتراض علششى التخفيششض وتحقيقششاا لهششذا2(
الغرض يجب على المحكمة أن تتحقق بقدر المكان من أسماء هؤلء الششدائنين وطبيعششة
ومقادير ديونهم ومطالبتهم بدون تكليف أكحد منهم بتقديم طلب ذلك ويجششومز للمحكمششة أن
تنشر إعلناا تحدد فيه اليوم أو اليام التي يجب فيها على الدائنين الذين لششم يششدرجوا فششي
قائمة المعترضين أن يطلبوا إدراج أسمائهم فيها وإل سقط كحقهششم فششي العششتراض علششى

التخفيض.

سلطة الستغناء عن موافقة الدائن عند يتقديم ضمان لدينه

-    إذا لم يوافق الدائن المدرج اسمه في قائمة الدائنين والششذي لششم ينقششض دينششه أو مطششالبته أو لششم84
 يو ف بهما عند التخفيض يجومز للمحكمة إذا استصوبت ذلك الستغناء عن موافقته متى

قدمت الشركة ضماناا للوفاء بالدين أو بالمطالبششة وذلششك بششأن تخصششص لششه كحسششبما تششأمر
المحكمة المبلغ التي:-

 (أ) مقدار الدين أو المطالبة بالكامل إذا كانت الشركة مقرة بجميع الششدين أو بالمطالبششة أو إذا
رضيت بتخصيص المقابل للوفاء بهما ولو أنها غير مقرة بهما.

(ب) المبلغ الذي تحدده المحكمة بعد أن تجري تحقيقاا وتصششدر قششرارا كمششا لششو كششانت تتششولى
تصفية الشركة وذلك في كحالة عدم إقرار الشركة بكامل مقدار الدين أو المطالبة أو عدم
موافقتها على تخصيص مقابل للوفاء بكامل الدين أو المطالبة أو إذا كان مقدار الدين أو

المطالبة غير محقق ول ةثابت.

المر المؤيد للتخفيض

-    إذا اقتنعششت المحكمششة بششأن كششل دائششن مششن دائنششي الشششركة الششذين لهششم كحششق العششتراض علششى85
التخفيشض، قششد قبششل التخفيششض أو بشأن مطششالبته أو دينشه قششد سششدد أو انقضششى أو قشدم عنشه

الضمان، يجومز لها أن تصدر أمراا تؤيد فيه التخفيض بالشروط  التي تستصوبها.
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يتسجيل أمر التخفيض ومحضر الجلسة

)  متى قدم للمسجل المر الصادر من المحكمة بتأييششد تخفيششض رأس مششال الشششركة وأودعششت1-(86
لديه صورة معتمدة من هذا المششر ومحضششر الجلسششة معتمششداا مشن المحكمششة موضششحاا فيششه
مقدار رأس المال وعدد السهم التي يقسم إليها وقيمة كل سهم منها والمقدار             شش
ن كشل سشهم فششي تاريشخ التسشجيل فيجشب علشى المسشجل أن وجد ش الذي يعتشبر مشدفوعاا ع

تسجيل المر والمحضر.

)  ل يكون القرار الصادر بتخفيض رأس المال المؤيد بششأمر المحكمششة نافششذاا إل بعششد تسششجيله2(
).1وفقاا لكحكام البند (

) ال3   )  يجب على المسجل أن  يشهد ويوقع على تسجيل المر والمحضر وتعتششبر شششهادته دلي
قاطعاا على استيفاء جميششع مششا يسششتلزمه هششذا القششانون فيمششا يتعلششق بتخفيششض رأس المششال ،

وعلى أن رأس مال الشركة هو على الوجه المبين في المحضر.

)  ينشر إعلن التسجيل بالطريقة التي تأمر بها المحكمة.4(

.اعتبار المحضر جزءلا من عقد التأسيس

ال للجزء المقابششل لششه فششي عقششد86) يعتبر المحضر المنصوص عليه في المادة 1-(87  عند تسجيله بدي
ال للتعديل كما لو كان في الصل قد أدرج بذلك العقششد ويجششب التأسيس ويعتبر صحيحاا وقاب

إدماجه في كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تسجيله.

) تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكششون عرضششة1) إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند (2(
.257للجزاءات الواردة في المادة 

مسئولية العضاء بالنسبة للسهم المخفضة

) ل يلتزم عضو الشركة الحالي أو السابق بالنسبة إلى أي سهم زبأيششة مطالبششة أو مسششاهمة فششي1-(88
أي مبلغ أكبر من الفرق إن وجد بينما تعتبره الشركة ش بحسششب الحشال شش مشدفوعاا مشن قيمششة

السهم أو قيمته المخفضة إذا خفض وبين قيمة السهم كما كحددت في المحضر .

)  إذا كان الدائن الذي له كحق العتراض على تخفيض رأس المال لوجود دين له أو مطالبششة2(
غير مقيدة في قائمة الشدائنين بسشبب جهلشه إجشراءات التخفيشض أو ماهيتهشا أو أةثرهشا علشى

 بشالمعنى مطالبته وكانت الشششركة عشاجزة بعششد التخفيششض عشن دفششع قيمشة دينششه أو مطششالبته
الوارد في أكحكام هذا القانون الخاصششة بتصششفية الشششركات مششن طريششق  المحكمششة ففششي هششذه

الحالة:-

(أ) يلتزم أي شخص كان عضواا في الشركة في تاريخ تسششجيل أمششر التخفيششض والمحضششر بششأن
يدفع سداداا لذلك الدين أو المطالبة مبلغاا ل يزيد عما كان يلتزم بدفعه فيما لو بششد ئ بتصششفية
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الشركة في اليوم السابق على ذلك التسجيل ، و

اء علشى طلشب أي دائشن ، وبعشد أن يقشدم الشدليل (ب) إذا تمت تصفية  الشركة، جامز للمحكمة بنشا
على عدم علمه أن تعد إذا استصوبت ذلك، قائمة بالشخاص الملزمين بالمساهمة في الدفع
وتأمرهم بالدفع وأن تنفذ الوامر ضدهم كما لو كانوا ملزمين عاديين بالدفع عند التصفية.

 الملزمين بالدفع فيما بينهم. )  ليس في أكحكام هذه المادة ما يؤةثر على كحقوق3(

نشر أسباب التخفيض.

-    يجششومز للمحكمششة فششي أيششة كحالششة يخفششض فيهششا  رأس المششال، أن تششأمر الشششركة بنشششر أسششباب89
ة بشذلك التخفيشض التخفيض أو نشر ما تراه المحكمة ملئماا من المعلومات الخرى المتعلق

  كحتى يطلع الجمهور على المعلومات الصحيحة .

رأس المال غير المطالب بهاحتياطي 

 جوامز المطالبة بششأي جششزء مششن رأس مالهششا  يجومز للشركة بمقتضى قرار خاص أن تقرر عدم -90
 الذي لم يطالب به قبل ذلك إل في كحالة تصفيتها ولغراض هذه التصفية ول يجومز بعششد ذلششك

القرار المطالبة بذلك الجزء من رأس المال إل في الحالة ولغراضها المذكورة.

الفصل الثالث

أعضاء الشركة

يتعريف العضو

) يعتبر الموقعون علي عقد التأسيس أعضاء في الشركة بعد تسششجيلها ، وتششدرج أسششماؤهم فششي1-(91
سجل أعضائها . 

) ) يكون عضواا في الشركة كل شخص يوافق علي تملك أسهم فيها ويدرج أسششمه فششي سششجل2     
أعضائها .

سجل العضاء

)    مع مراعاة أكحكام قانون السوق يجب علي كل شركة أن تحتفششظ فشي دفشتر أو أكشثر بسشجل1-(92
لعضائها تدون فيه البيانات التية :-

(أ )  أسماء العضاء وجنسياتهم وعنششاوينهم ومهنهششم وعششدد السششهم الششتي يحملهششا كششل عضششو
وكذلك المبلغ المدفوع أو المتفق علي اعتباره مدفوعاا عن أسهم كل عضو ، و 

  (ب)   التاريخ الذي سجلت فيه عضوية أي شخص ، و
  (ج)   التاريخ  الذي انتهت فيه عضوية أي شخص .
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) ) تعشد مرتكبشة مخالفشة لهشذه المشادة وتكشون1)   إذا قصرت الشركة فششي تنفيشذ أكحكشام البنشد (2 
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

القائمة السنوية بأسماء العضاء والملخص

)  يجب على كل شركة أن تعد مرة علششى القششل فششي كششل سششنة قائمششة بأسششماء جميششع العضششاء1-(93
بالشركة في اليوم الذي ينعقد فيه أول اجتماع عام فششي السشنة أو الشذي ينعقشد فيشه الجتمششاع
العام العادي في السنة وأسماء من انتهت عضويتهم من تاريخ آخر تقرير ، أو منذ تأسششيس

الشركة أن كان التقرير هو أول تقرير يتم إعداده .

يجب أن يذكر  في القائمة أسماء وجنسيات ومحل إقامة جميع العضاء  السابقين)2 (
والحاليين وعناوينهم ومهنهششم – إن وجششدت – وعششدد السششهم الششتي يحملهششا كششل مششن
العضاء الموجودين في تاريخ ذلك التقرير مع بيان السهم التي قام بنقلها منذ  آخر
تقرير أو منذ تأسيس الشركة إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمششل والشششخاص
الذين ما يزالون أعضاء بالشركة والشخاص الذين انتهت عضويتهم كل علششى كحششدة
وتواريخ  تسجيل عمليات النقل كما يجب أن تشتمل القائمة علششى ملخششص يميششز فيششه
بين السهم الصادرة لدفع قيمتها نقداا والسهم الصادرة باعتبار أن قيمتها كلها أو أي

جزء منها مدفوعة عينا وتذكر فيه على الخص البيانات التية :-

( أ) مقدار  رأس مال الشركة وعدد  السهم  المقسم إليها رأس المال  المذكور ،

(ب) عشدد السهم التي صدرت  منذ  تأسيس  الشركة إلى  تاريخ  التقرير  ،

(ج ) المبلغ المطلوب عن كل سهم ،

     (د ) جملة  المبالغ  المتحصلة من المطالبات ،

     (هش) جملة  المطالبات التي لم تدفع ، 

      (و ) جملة  المبالغ  التي دفعت كعمولة  عن أية  أسهم ،

        (مز ) جملة عدد السهم التي سقط الحق فيها ،

                    (ح) أسماء وجنسيات ومحل إقامة وعناوين أعضاء المجلس وأسماء وعناوين مششديريها  فششي
تاريخ التقرير ،

                  (ط) جملة مقدار الدين المستحق على الشركة نظير الرهشون والمتيششامزات الشواجب تسشجيلها
 0لدى المسجل بموجب أكحكام هذا القانون 

) )    يجب  إدراج القائمة والملخشص  السشابق  ذكرهمششا فشي جشزء منفصشل مشن سشجل3     
العضاء ويجب  أن يتم ذلك خلل واكحد وعشرين يوماا بعششد اليشوم الششذي ينعقششد فيششه
أول اجتماع عام في السنة أو الذي ينعقد فيه الجتماع العام العادي في السنة ويجب
على الشركة بعد ذلك أن تودع لدى المسجل نسششخة موقعششا عليهششا مششن أكحششد أعضششاء
المجلشس أو مشن المششدير العشام أو السششكرتير مصششحوبة بششهادة مشن ذلشك العضشو أو
المدير العشام أو السشكرتير تتضشمن أن مشا ذكشر فششي القائمشة والملخشص هشو الوقشائع

0الصحيحة كما كحدةثت في يوم النعقاد 
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) )   يجب على كل شركة خاصة أن ترسل مششع قائمششة العضششاء السششنوية والملخششص4      
الواجب إرسالهما بموجب أكحكام هذه المششادة شششهادة موقعششا عليهششا مششن أكحششد أعضششاء
المجلس أو من السكرتير يشهد فيها بأنه منذ تاريخ التقرير  الخير  أو منششذ  تاريششخ
تأسيس الشركة إن كان ذلك التقرير هششو أول تقريششر يعمششل  لششم تصششدر الشششركة أيششة

دعوة للجمهور  للكتتاب في أية أسهم.

) )    إذا قصرت الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة تعد مرتكبة مخالفة لهششذه المشادة5     
.257وتكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

عدم جواز قيد الستئمان في السجل
-   ل يجومز للمسجل تسلم أو تسجيل أي إخطار عن استئمان في سهم أو مصلحة في الشششركة94

صراكحة أو ضمناا  أو كحكما .

يتسجيل النقل بناء علي طلب الناقل
اء علي طلب ناقل وةثيقة تحويل أي سهم95 -     يجب علي الشركة أن تقيد في سجل العضاء بنا

أو مصلحة في الشركة إلششي اسششم المنقششول إليششه وذلششك بششذات الكيفيششة ومششع مراعششاة ذات
الشروط كما لو كان المنقول إليه هو الذي طلب ذلك . 

النقل الصادر من الممثل القانوني لوررثة العضو  المتوفى
-    يعد صحيحا النقل الصادر من الممثل القانوني لورةثة عضو متوفى مششن أعضششاء الشششركة96

عن سهم لهذا العضو في الشركة أو عن مصلحة أخري له فيها كما لو كان عضوا في
الشركة وقت إبرام وةثيقة النقل ولو لم يكن شخصيا عضوا في الشركة . 

الطلع علي سجل أعضاء الشركة
أن تحتفششظ فششي مقرهششا المسششجلعلي كل شششركة )   مع مراعاة أكحكام قانون السوق يجب 1-(97

بسجل لعضائها ابتداء من تاريخ تسجيلها ، وفيمششا عشدا الكحششوال الششتي يغلششق فيهششا
المقر بموجب أكحكام هذا القانون  يجب أن يكششون السششجل معروضششاا أةثنششاء سششاعات

10العمل ليطلع عليه العضاء مجانا وليطلع عليه غير العضاء نظير دفع مبلششغ 
جنيهششات أو مبلششغ اقششل تقششرره الشششركة عششن كششل اطلع وذلششك مششع مراعششاة القيششود
المعقولة التي تفرضها الشركة في جمعيتها العامة ، بحيث ل تقل المدة التي يسششمح

فيها بالطلع عن ساعتين كل يوم. 
)    يجومز لي عضو أو أي شخص آخر أن يطلب من الشششركة صششورة مششن السششجل أو2(

من جششزء منششه أو صششورة مششن القائمششة والملخششص المطلششوبين بمششوجب أكحكششام هششذا
القانون أو من جزء منهما نظير دفع مبلششغ مششالي يحششدده المسششجل عششن كششل صششفحة

يطلب منها صورة  . 

)    إذا رفضت الشركة طلب الطلع أو إعطاء الصشورة المطلوبشة بمششوجب البنشدين (3(
) ، تعد مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكششام2) و (1

.257المادة 

قفل سجل الشركة
إكحدى- 98 في  إعلناا   تنشر   أن  للشركة   يجومز   السوق  قانون  أكحكام  مراعاة  مع 

الصحف  اليومية عن قفششل  سششجل  الشششركة لمششدة أو مششدد ل تجششاومز فششي مجموعهششا
0ةثلةثين  يوما في السنة 
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سلطة المحكمة  في يتصحيح  السجل
يجومز للمحكمة أن تصدر أمراا بتصحيح السجل في أي من الحالت  التية :-)1- (99

         (أ )  إذا أدرج  في السجل  أو كحذ ف منه اسم أي عضو   بطريق الغش أو  بششدون سششبب
كا ف ، أو

           (ب)  إذا لم تشدرج  بالسشجل  واقعششة  إنهشاء عضشوية أي شششخص  أو كحصششل  فششي إدراج
هذه  الواقعة  تأخير  ل مسو غ  له  ،  يجومز  للشخص الذي يتضرر  مششن ذلششك أو

0للشركة  أو لي عضو فيها أن يطلب من المحكمة  تصحيح  السجل 
يجومز  للمحكمششة  إمششا أن ترفششض  طلششب  التصششحيح أو تقبلششه و تششأمر بتصششحيح2

السشجل  وبإلزام الشركة  بدفع  تعويض عششن الضششرر الششذي لحششق بالمتضششرر ،
 أن تصدر ما تراه مناسباا من الوامر فششي  شششأن0ويجومز  لها بحسب  تقديرها 

المصروفات .
يجومز  للمحكمة  عندما  يرفع إليها طلب بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة أن تفصششل3

في أي نزاع يتعلق بأكحقية أي شخص يكون طرفشاا فششي الطلششب فششي أدراج اسششمه
في السجل أو كحذفه منه سششواء كششانت هششذه المنامزعششة قششد نشششأت بيششن أعضششاء أو
أشخاص يدعون أنهم أعضششاء مششن جششانب والشششركة مششن جششانب آخششر ، ويجششومز
للمحكمة أن تفصل بصفة عامة فششي أيششة مسششألة مششن الضششروري أو مششن الملئششم

الفصل فيها من أجل تصحيح السجل .

إعلن المسجل بتصحيح السجل
التي- 100 الشركات  إكحدى  سجل  بتصحيح  أمر  إصدار  عند  المحكمة   على  يجب    

يوجب عليها هذا القانون إيششداع سششجل بأسششماء أعضششائها لششدى المسششجل ، أن تششأمر
0الشركة بإيداع إعلن بالتصحيح لدى المسجل  

اعتبار السجل بينة
0-       يعتبر السجل بينة مبدئية على أية مسائل قرر هذا القانون أو أجامز إدراجها فيه 101

الفصل الرابع

يتسجيل الرهون

الرهن العائم وإجراءات يتسجيله
102) )       يكون رهنا عائما كل كحق عيني يمنح الدائن أسبقية اقتضاء كحقه في كششل أصششول1 

الشششركة أو بعضششها الحاليششة والمسششتقبلية بعششد اسششتيفاء الششديون المشششمولة برهششن
تششأمينى ول يغششل يششد الشششركة فششي التصششر ف فششي تلششك الصششول إل عنششد اتخششاذ

إجراءات إنفاذه.

) )         ليجومز تسجيل أي رهن عائم آخر على الصول المرهونة إذا   نششص عقششد2      
الرهن الذي تم تسجيله على ذلك.

) ) يجشومز تسشجيل الرهشن إذا تشم الحصشول علشى2)       على الرغم من أكحكام البند (3      
الموافقة الكتابية للدائن أو نص عقد الرهن اللكحق صراكحة على أسبقية الرهششن

الذي سبق تسجيله.

)      يجب تقديم البيانات التية للمسجل لكمال إجراءات التسجيل :-4      (

33



         (أ)   صورة موةثقة من عقد الرهن ،

        (ب)   الجهة المستفيدة من الرهن ،

        (ج)   المبلغ المضمون بالرهن ،

        (د) تفاصيل موجزة عن الصول الحالية المرهونة.

)   يجومز مزيادة مبلغ الرهن لكحقاا بموافقة الراهن بعد دفع الرسوم المقررة.5     (

) ) إذا اأنشىء الرهن في جمهورية السودان وهو يشمل أصول موجشودة بالكامششل خشارج6     
) لفترة1(103السودان يجومز للمسجل تمديد فترة الشهر المنصوص عليها في المادة 

).4معقولة تمكن من وصول البيانات المنصوص عليها في البند (

)   إذا اأنشىء الرهن في جمهورية السودان وكانت الصول مرهونة خارج السودان يجومز7          (
) للتسجيل بالرغم من اشتراط قانون البلد الموجششودة4إيداع البيانات الواردة في البند (

به تلك الصول اتخاذ إجراءات إضافية لنفاذ عقد الرهن.

بطلن الرهون إذا لم يتسجل

) يكون باطل في مواجهة المصفى أو أي دائن آخر كل رهن عائم يتششم إنشششاؤه بوسششاطة1-(103
الشركة إذا لم يتم تسجيله خلل شهر من تاريخ إنشائه بالكيفية المنصششوص عليهششا فششي

هذا القانون.

) ل يؤةثر بطلن الرهن على أي عقد أو التزام بالوفاء بمبلغ الرهن وفى كحالة البطلن2      (
يصبح المبلغ المضمون مستحقاا بالرغم من وجود أي نص مخالف في العقد.

الرهون المستثناة

 على الرهون التية :-102 -  ل تطبق أكحكام المادة 104

        (أ) الرهن التأميني الذي ينص القانون على تسجيله لدى المسجل العام للراضي،

       (ب) الرهن الحيامزي في كحالة اكحتباس الصول المرهونة لدى الدائن أو لدى عدل بششالمعنى
،1984 من قانون المعاملت المدنية لسنة 768الوارد في المادة 

       (ج) الرهون التي ينص القانون على تسجيلها لدى جهة مختصة.

إيداع صورة من الرهون

 لشدى104-    يجب على الشركة إيداع صورة من الرهشون المسشتثناة وفقشاا لكحكششام المشادة 105
المسجل في مدة ل تجششاومز شششهراا مششن تاريششخ تسششجيله وإذا لششم تقششم الشششركة بششذلك تعششد

.257مرتكبة مخالفة لهذه المادة وتكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

سجل الرهون

) يجب على المسجل أن يحتفظ لي شركة بسجل بالشكل المقرر خاص بجميع الرهششون1-(106
 , ويجششب عليششه102التي تنشئها الشركة والتي يجب تسجيلها بمششوجب أكحكششام المششادة 
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عند دفع الرسم المقرر , أن يقيد في السجل بالنسبة لكششل رهششن تاريششخ إنشششائه والمبلششغ
المضمون به وتفاصيل مختصرة عن الصول المرهونة وأسماء المرتهنين.

      

) معداا ليطلع عليه أي شخص مششتى1)      يجب أن يكون السجل المحفوظ طبقا لكحكام البند (2(
دفع الرسم المقرر للطلع.

يتسجيل الرهن لدي جهات أخرى

-          ل يجومز للمسجل تسجيل الرهن الششذي يتطلششب القششانون تسششجيله لششدي جهششة أخششرى107
مختصة إل بإبرامز شهادة  تفيد تسجيله لدي تلك الجهة . 

فهرست سجل الرهون

-         يجب على المسجل أن يحتفظ بفهرست مرتب بحسب التواريخ وبالشكل المقرر مع108
التفاصيل المقررة للرهون المسجلة لديه بموجب أكحكام هذا القانون.

خشهادة التسجيل

-          يجب على المسجل أن يعطى شهادة , تحمششل تششوقيعه , بتسششجيل أي رهششن مسششجل109
 وان يششذكر فششي الشششهادة المبلششغ المضششمون بششالرهن102بموجب أكحكام المششادة 

105وتعتبر هذه الشهادة دليل قاطعاا على استيفاء مقتضيات أكحكام المواد مششن 
 شاملة بشان التسجيل.109إلى 

       واجب الشركة وحقوق الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بالتسجيل

-         يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل للتسجيل البيانات المقررة عششن كششل رهششن110
 , على انه يجومز تسجيل102تنشئه مما يقتضى التسجيل بموجب أكحكام المادة 

ذلك الرهن بناء على طلب أي شخص له مصلحة في التسجيل.

الحتفاظ في مقر الشركة بنسخة من العقد المنشئ للرهن

-        يتعين على أي شششركة أن تحتفشظ فششي مقرهششا المسششجل بنسششخة مشن كشل عقشد أنشششأت111
.102بموجبه رهناا مما يجب تسجيله بموجب أكحكام المادة 

يتسجيل يتعيين حارس لصول الشركة

112) )     إذا كحصل أي شخص على أمر بتعيين كحششارس أو قششام هششو بتعييششن ذلششك الحششارس1- 
بموجب أي صلكحية مخولة له بأي إتفاق  ، يجب عليه أن يودع لششدى المسششجل
إعلناا بواقعة التعييشن خلل خمسشة عششر يومشاا مشن تاريشخ ذلشك المششر أو مشن
تاريخ التعيين الذي أجراه بمقتضى الصلكحيات المضمنة فششي التفششاق ، ويجشب

على المسجل تدوين هذه الواقعة في سجل الرهون متى دفع الرسم المقرر .

)    إذا كان هناك إتفاق على تعيين كحارس يجومز للدائن تعيينه بدون أمر من المحكمة.2       (

) ) مرتكباا مخالفة لهذه المادة  ويكششون1)   يعد أي شخص يقصر في تنفيذ أكحكام البند (3 
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 
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إيداع الحارس للحسابات

113)  ووضع يده على الصششول112)      يجب على أي كحارس عين بموجب أكحكام المادة 1 
أن يودع لدى المسجل كل ستة أشهر وكذلك عنششد انتهششاء عملششه بصششفته كحارسششا
ملخصاا بالشكل المقرر عشن اليشرادات والمصشروفات فششي المشدة الشتي يتناولهشا
الملخص , ويجب عليه كذلك عند انتهاء عمله كحارس, أن يودع لدى المسششجل

إعلناا بهذا المعنى وعلى المسجل أن يقيد العلن في سجل الرهون.

) مرتكباا مخالفة لهذه المادة ويكون1)    يعد أي كحارس يقصر في تنفيذ أكحكام البند (2       (
.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

يتصحيح سجل الرهون

 أو102-          إذا اقتنع المسجل بان إغفال تسجيل الرهن خلل المدة المحددة في المادة 114
بأن إغفال أي تفاصيل غير صحيحة متعلقة بذلك الرهن كششان أمششرا عرضششياا أو
راجعاا إلى السهو أو لي سبب آخر كششا ف أو انششه ليششس مششن النششوع الششذي يضششر
بمركز دائني الشركة أو مساهميها , ويكون من العدالة والنصا ف العفاء مششن
الجزاء , جامز للمسجل بناء على طلب الشركة أو أي شخص آخر له مصششلحة ,
أن يأمر بمشد ميعشاد التسششجيل أو تصشحيح الخطشأ, وذلشك بالششروط الشتي يراهشا
عادلة وملئمة ويجومز له أن يصدر المششر الششذي يستصششوبه بشششأن مصششروفات

الطلب. 

قيد وفاء الدين

-         إذا قدم إلى المسجل دليل مقنع على وفاء الدين الذي أنشئ من أجله الرهن يجومز له115
أن يأمر بقيد شهادة في السجل بحصول هذا الوفاء ، وأن يعطى الششركة نسشخة

من هذه الشهادة إذا طلبتها.

الجزاء لعدم إيداع يتفاصيل الرهون

-         إذا لم تقم الشركة بإيداع التفاصيل الخاصة بششأي رهششن أنشششأته الشششركة كششان يجششب116
تسجيله لدى المسجل بموجب أكحكام هذا القانون ، تعد الشركة وأي موظششف فيهششا
على علم بذلك ودون الخلل بأي مسئولية أخرى مرتكششبين مخالفششة لهششذه المششادة

.257ويكونان عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

سجل الشركة الخاص بالرهون

117) )      يجب على أي شركة أن تحتفظ لديها بسجل خاص للرهون وأن تقيششد فيششه جميششع1- 
الرهون ويجب أن يذكر في كل كحالة وصف موجز للصششول المرهونششة ومبلششغ

الرهن وأسماء المرتهنين.

 أي موظف فيها على و) تعد الشركة1)     إذا قصرت الشركة في تنفيذ أكحكام البند (2 (
علم بذلك ودون الخلل بأي مسئولية أخرى مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونششان

.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 
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حق الطلع على العقود المنشئة للرهون وسجل الرهون

)     يجب على الشركة أن تعرض نسخ العقود المنشئة للرهون مما يجب تسجيله عند1- (118
المسجل بموجب أكحكام هذا القششانون والكحتفششاظ بهششا فششي مقرهششا المسششجل تنفيششذاا

 في جميع الوقات المعقولة ليطلع عليهششا أي شششخص يكششون111لكحكام المادة 
دائناا للشركة أو عضواا فيها دون رسم.

 معروضاا ليطلع106)     يجب أن يكون سجل الرهون المنصوص عليه في المادة 2        (
عليه أي شخص آخر إذا دفع الرسم المقرر للطلع.

)  إذا رفضت الشركة السماح بالطلع على نسخ العقود وسجل الرهون المنصوص3  (
) تعد مرتكبششة مخالفششة لهششذه المششادة وتكششون عرضششة2) و (1عليهما في البندين (

.257للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

           دفع بعض الديون من الصول الخاضعة لرهن عائم بالولوية على الديون الخرى

119)  المضششمونة برهششن عشائم أو إذاوةثيقشة الششدين كحارس بالنيابة عشن كحششاملي  )     إذا عين1- 
 يدهم أو وضع غيرهم يده بالنيابة عنهم على أي أموالالوةثيقةوضع كحاملو هذه 

 خاضعة له ولم تكن الشششركة عندئششذ فششي يشملها الرهن العائم المذكور أو تكون
دور التصششفية فششإن الششديون الششتي تكششون فششي كششل تصششفية واجبششة الششدفع بطريششق
الفضلية، يجب أن تدفع فوراا مششن أيشة أصششول تصششل إلششى يششد الحششارس أو إلششى
الشخص الخر واضع اليد كحسبما تقدم وذلك بطريق الولوية على أيششة مطالبششة

 .الوةثيقةناشئة عن أصل 

)     تحسب المواعيد المبينة في هذا الفصل من تاريخ تعيين الحششارس أو مششن تاريششخ2( 
وضع اليد على الموال على كحسب الكحوال .

استرداد الديون من أصول الشركة 

 يجب أن تسششترد بقشدر المكششان،119المادة -       جميع المبالغ التي تدفع بموجب أكحكام 120 
من أصول الشركة المخصصة لدفع ديون الدائنين العاديين

الفصل الخامس

الندماج

               مشروع الندماج

)   يقصششد بمشششروع النششدماج أي مشششروع تتنششامزل بمقتضششاه شششركة أو أكششثر مششن كششل1-(121
تعهداتها وأموالها والتزاماتها إلي شركة أخري موجودة أو تحت التأسيس . 

) )   الشركة المندمجة يقصد بها الشركات المتنامزلة والمتنامزل لها فششي كحالششة النششدماج2      
بالستحواذ ، و في كحالة تأسيس شركة جديدة  يقصد بها الشركة المتنامزل لها.

مطلوبات الندماج

)    يعد ويعتمد أعضاء مجالس الشركات المندمجة الشروط المقتركحة للمشروع.1-(122
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)   يجب أن تتضمن الشروط المقتركحة علي القل  تفاصيل المسائل التية :-2      (

    ( أ)   فيما يتعلق بكل من الشركة المتنامزلة و المتنششامزل لهششا ، السششم والمقششر و مششا إذا كششانت
الشركة محدودة المسائولية ،

    (ب)  عدد السهم في الشركة المتنامزل لها الذي سيخصص لعضاء الشركة المتنامزلة مقابل
عدد من أسهمهم بالنسبة التبادلية للسهم ومقدار أي مبالغ نقدية ، 

    (ج)   الشروط التي تتعلق بتخصيص أسهم في الشركة المتنامزل لها، 

    (د)   التاريخ الذي سيبدأ اعتباراا منه  كحساب استحقاق العضششاء فششي الشششركة المتنششامزل لهششا
في المشاركة في الرباح وأي شروط خاصة تؤةثر على ذلك الستحقاق، 

   (هش) التاريخ الذي ستبدأ اعتباراا منه معالجة معاملت الشركة المتنامزلة للغراض المحاسبية
على أنها معاملت الشركة المتنامزل لها ، 

   (و)   أي كحقوق أو قيود تتعلق بالسششهم للشششركة المتنششامزل لهششا تخصششص بمششوجب المشششروع
للعضاء في الشركة المتنامزلة وأي كحقوق أو قيود متصششلة بهششا والتششدابير المقتركحششة

بشأنها ،

   (مز)    أي قدر من المنفعة يدفع أو يعطى أو يعتزم دفعه أو إعطاؤه لي من الخبراء أو

          لي عضو مجلس  في الشركة المندمجة والمقابل لما تم دفعه من منفعة.

موافقة أعضاء الشركات المندمجة

-        يجب أن تتم الموافقة على مشروع  الندماج من الشركات المندمجة  بقرار خاص. 123

نشر الشروط المقترحة للندماج

)     ينبغي على أعضاء المجلشس لي شششركة مشن الشششركات المندمجشة تسشليم صششورة مشن1-(124
شروط الندماج المقتركحة للمسجل.

 ينشر المسجل في الجريدة الرسمية إشعاراا بتسلمه نسخة من الشروط المقتركحة مششن2
أي شركة من  الشركات المندمجة .

يجب علي كل شركة من الشركات المندمجة نشر ذلك الشعار في صفحة اقتصادية3
في صحيفة يومية واسعة النتشار لمدة ةثلةثة أيام متتالية قبل تاريخ أي اجتماع تدعو

له الشركة للموافقة علي المشروع .

التقرير التوضيحي لعضاء المجلس عن الندماج

)  يعد ويعتمد أعضاء مجلس أي شركة مندمجة تقريراا توضيحياا.1-(125

)  يجب أن يتضمن التقرير التي :2   (

    (أ)  أي مصالح جوهرية لعضاء المجلس سواء بصفتهم أعضاء في الشركة أو دائنين لها أو
غير ذلك ،
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   (ب)   السس القانونية والقتصادية للشروط المقتركحة وبصفه خاصة النسبة  التبادلية للسهم
 ،

    (ج)     بيان أي صعوبات خاصة بالتقييم .

يتقرير الخبراء

)    يقوم خبير بإعداد تقرير نيابة عن كل شركة من  الشركات المندمجة.1-(126

)    يكون التقرير المطلوب تقريراا مكتوبا عن الشروط المقتركحة لمشروع الندماج 2     (

          وموجها إلى أعضاء الشركة.

)   يجومز أن توافق الجمعية العمومية للشركات المندمجة على تعييشن خشبير مشششترك  يقشوم3(
بإعداد تقرير واكحد نيابة عن تلك الشركات المندمجة ، فإذا لم يتم ذلك التعيين، يجب أن
يكون هنالك تقرير منفرد  يعده  خبير مستقل يتم تعيينشه نيابشة عشن كشل شششركة مندمجشة

ويقدم إلي أعضاء كل واكحدة من تلك الشركات .

) )    ينبغي أن يكون الخبير مراجعا قانونيا  وليست لششديه مصششلحة مششع أي مششن الشششركات4   
المندمجة .

)     يجب أن يبين تقرير الخبير التي :5   (

    (أ)     الطريقة أو الطرق التي استخدمت للوصول للنسبة التبادلية للسهم ،

    (ب)   أن يعطي رأيا فيما إذا كششانت الطريقشة أو الطششرق الشتي تشم اسشتخدامها معقولشة بحسششب
الحال، ويبين القيمة التي تم التوصل إليها باستخدام كل واكحدة من تلك الطرق ،

            وفي كحالة ما إذا تم استخدام أكشثر مشن طريقشة يعطششي رأيششاا عشن الهميششة النسششبية الششتي
أعطيت لتلك الطرق للوصول للقيمة التي تم تحديدها،

    (ج)    أي صعوبات خاصة نشأت فيما يخص التقييششم وفششي الحالششة الششتي يكششون التقييششم قششد تششم
بوساطة شخص غيره أن يبين ما إذا كان الششترتيب لجششراء التقييششم بهششذه الكيفيشة فششي

ال ، وكذلك بالنسبة لقبول التقييم الذي يتم بهذه الكيفية. رأيه معقو

) )    يكون للخبير الحق في الطلع على جميع مستندات الشركات المندمجة و أن يطلششب6  
من مديرى تلك الشركات المعلومات التي يراها لمزمة لغراض اعداد تقريره.

إصدار قوائم مالية إضافية في حالة الندماج

) إذا كانت القوائم المالية السنوية الخيرة فششي أي مششن الشششركات المندمجششة تعششود لفششترة1-(127
مزمنية تزيد على سبعة أشهر قبل الجتمششاع الول الششذي تمششت الششدعوة إليششه للموافقششة

علي مشروع الندماج يجب علي أعضاء المجلس إعداد قوائم مالية إضافية .

)  يجب أن تشتمل القوائم المالية  على التي  :-2(

(أ) موامزنة تمثل الموقف المالي فششي تاريششخ ل يزيششد علشى ةثلةثششة أششهر قبششل إقششرار مسشودة
مشروع الندماج بوساطة أعضاء المجلس،
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(ب) إذا كانت الشركة في نهاية السشنة الماليششة ششركة قابضششة وملزمششة بإعشداد قشوائم ماليشة
مجمعة إضافة إلي القششوائم الماليششة المتعلقششة بهششا كشششركة يجششب عليهششا إعششداد القششوائم

المتعلقة بها كشركة في اليوم الخير للسنة المالية التي تعد فيه القوائم المالية .

) إذا أعدت القوائم المالية في تاريخ غير اليوم الخير للسنة المالية التي تعد فيه الشركة3(
قوائمها المالية يجب علي الشركة القيام بكل التعديلت اللمزمة لمعالجة الةثششار الششتي
تكون قششد نشششأت بسششبب إعششداد القششوائم الماليششة فششي تاريششخ غيششر اليششوم الخيششر للسششنة

المالية .

) )  تطبق في اعتماد القوائم المالية الضافية ، ذات السس والقواعد المتعلقة باعتمشاد4      
القوائم المالية في هذا القانون .

الطلع على  المستندات

)  يكون لي عضو من أعضاء الشركات المندمجة خلل فترة  تبدأ قبششل شششهر وتنتهششي1-(128
فششي تاريششخ أول اجتمششاع لعضششاء الشششركة أو أي فئششة منهششم بغششرض الموافقششة علششي

مشروع الندماج الحق في ما يأتي :

   (أ)  أن يطلع في مقر  تلك الشركة على  نسخ من المستندات الششتي تخصششها وأي شششركة
مندمجة أخرى ،

        (ب) أن يحصل على نسخ من تلك المستندات أو أي جزء منها عند الطلب مجانا.

 (أ) هي  :1) المستندات المشار إليها في البند 2     (
             (أ) الشروط المقتركحة ، 

            (ب) التقرير التوضيحي لعضاء المجلس ،

           (ج) تقرير الخبير ، 

       (د) كحسابات الشركة وتقاريرها السنوية للسنوات المالية الثلث والمنتهية فششي أو قبششل أول
اجتمششاع لعضششاء الشششركة أو أي فئششة منهششم تتششم الششدعوة إليششه بغششرض الموافقششة علششى

المشروع ،

      (هش)  أي موامزنة إضافية مطلوبة .

الموافقة على عقد ولئحة يتأسيس الشركة الجديدة المتنازل لها

ة علشى عقشد ولئحشة تأسشيس129 -     في كحالة النشدماج بتأسشيس ششركة جديشدة، تجشب الموافق
الشركة الجديدة بقرار عادي للشركة المتنامزلة أو كل واكحدة من الشششركات المتنامزلششة

كحسبما يكون الحال .

عدم يتأرثير الندماج على الحقوق واللتزامات

-     ل يؤةثر الندماج علي كحقوق والتزامات أي من الشركات المندمجة ول يؤةثر علششى أي130
إجراءات قانونية اتخذت من أي من الشركات المندمجة أو ضششدها وكششل الجششراءات
القانونية التي كان يمكن الستمرار أو البششدء فيهششا ضششد أي مششن الشششركات المندمجششة

يجومز الستمرار أو البدء فيه بالسم الجديد للشركة المندمجة . 
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الفصل السادس

الحصول على المعلومات واليضاحات والتفتيش

سلطة المسجل في طلب المعلومات واليضاحات

إذا رأى المسجل عند اطلعه على أي مستند من مستندات الشركة الواجب عرضها)1ش(131
عليه بموجب أكحكام هذا القانون ضرورة الحصول على أية معلومات أخرى بغرض
استكمال التفاصيل الوافية عن الموضوع الذي يتعلق به ذلك المستند،  يجششومز لششه أن
يصدر للشركة التي تعرض عليه هذا المستند أمراا مكتوباا يطلششب فيششه موافششاته كتابششة

بما يطلب من معلومات أو إيضاكحات في الميعاد الذي يعينه في المر .

) إلى الشركة يجب1عند وصول المر الصادر من المسجل بموجب أكحكام البند ()2      (
على موظفي الشركة وعلى من كان موظفاا لديها القيام بأقصششى مششا يسششتطيع لموافششاة

المسجل بالمعلومات أو اليضاكحات التي يطلبها .

)  3() البند  في  عليهم  المنصوص  الشخاص  من  أي  رفض  تقديم2إذا  في  أهمل  أو   (
المعلومات أو اليضاكحات المطلوبة يعد مرتكبا مخالفششة لهششذه المششادة ويكششون عرضششة

. 257للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

              يتفتيش أعمال الشركة

من)1ش(132 أكثر  أو  واكحداا  يعين  أن  طلب  على  بناء  أو  نفسه  تلقاء  من   ، للمسجل  يجومز 
المفتشين الكفاء لفحص أعمال أي شركة للتحقق من قيامها بتنفيذ أكحكام هذا القانون

واللوائح الصادرة بموجبه .

البند ()2                    ( المنصوص عليه في  الطلب  يقدم  الذين يمتلكون1يجب أن   ) من العضاء 
 على القل من عدد السهم الصادرة . 20%

كيفية يتقديم طلب التفتيش

) يقدم طلب التفتيش بموجب مذكرة من أصل و ةثلث نسششخ موقعششاا عليهششا مشن مقششدميها1-(133
يوضح فيها الغرض من التفتيش والسباب والدلة التي ينبني عليها الطلب .

)  يجب أن يؤيد الطلب بالدلة التي يطلبها المسجل لغرض إةثبات أن مقدمي الطلششب2(      
لديهم مبررات معقولة للمطالبة بالتفتيش  .

إجراءات قبول طلب التفتيش

-     يؤشر المسجل على نسخة من طلب التفتيش بما يفيد قبوله مششن ناكحيششة مبدئيششة  ويششبين134
في الطلششب رقششم القيششد وتاريششخ تسششلم المسششتندات ، وللمسششجل أن يطلششب مششن مقششدمي
الطلب إستكمال المستندات اللمزمة خلل أسبوع على الكششثر مششن تاريششخ القيششد وان
تكون تلك المستندات في كحدود البيانات التي يتطلبها هذا القانون واللوائششح الصششادرة

بموجبه.

إخطار الشركة

يجب على المسجل أن يرسششل نسششخة مشن طلشب التفششتيش إلششى الشششركة خلل خمسشة)1-(135
عشر يوما من تاريخ استلمه الطلب وعلى الشركة أن ترد عليه كتابة خلل عشششرة
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أيام من تسلمها نسخة منه وبمجرد تقديم الطلب ل تقبل أي إيداعات أو أي تصرفات
ناقلة لملكية السهم .

) أو عدم ردها1)  في كحالة رد الشركة علي طلب التفتيش الوارد في أكحكام  البند (2      (
يتخذ المسجل قراره بقبول طلب التفتيش أو رفضه  .  

)  يقع باطل كل تصر ف في أسهم أي شركة خاصة يتم أةثناء النظر في طلب التفتيش.3      (

استئناف قرار المسجل في طلب التفتيش 

يجومز للشركة أن تستأنف للومزير قرار المسجل في طلب التفتيش خلل عشرة      )1-(136
أيام من تاريخ إخطارها بالقرار ويكون قرار الومزير نهائيا . 

)     ل يجومز استئنا ف أي إجراء  اأتخذ خلل أعمال التفتيش كما ل يجومز استئنا ف2      (
توصيه المفتشين بعد إجامزتها من المسجل  . 

)    يجومز لمحامي الطرا ف كحضور إجراءات التفتيش دون أن يكون لديهم الحق في3     (
التدخل في إجراءاته . 

يتقديم المستندات والدلة في حالة التفتيش

132يجب على جميع موظفي ووكلء الشركة التي تفتش أعمالها وفقاا لكحكام المادة )1ش(137
أن يحافظوا على جميع الدفاتر والمستندات التي تكون في كحيششامزتهم أو تحششت سششلطتهم
والتي تخص أو تتعلق بالشركة وأن يقدموها للمفتشين وأن يمثلوا أمامهم ، متى طلششب
منهم ذلك ، وأن يبذلوا لهم كل المسششاعدات اللمزمششة لجششراء الفحششص مششتى كششان ذلششك

ممكناا .

يجومز للمفتش أن يستجوب موظفي الشششركة وأعضششاء المجلششس ووكلئهششا بعششد أدائهششم)2(
اليمين.

إذا رفض أي عضو بالمجلس أو موظف بالشركة أو أي من وكلئها تقديم أي دفتر أو)3    (
مستند للمفتش مما يكون واجبششاا عليششه تقششديمه بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة ، أو رفششض
الحضور أمام المفتش شخصياا عندما طلب منه ذلك أو رفض الجابة علششى أي سششؤال
وجه إليه من المفتش فيما يتعلق بأعمششال الشششركة، يعششد مرتكبششاا لمخالفششة بمششوجب هششذه
المادة ويعاقب عند الدانة بالسجن مدة ل تجاومز ةثلةثة أشهر أو بالغرامة التي تحششددها

المحكمة أو بالعقوبتين معاا.

أيششة إشششارة فششي هششذه المششادة لمششوظفين أو وكلء تشششمل المششوظفين والششوكلء السششابقين)4(
والحاليين، بحسب الحال، وتشمل كلمة " وكلء " المصار ف والمستشارين  القانونيين
للشركة وأي أشخاص تعينهم الشركة كمراجعين سواء كان هؤلء الشخاص موظفين

بالشركة أم غير ذلك .

الحصول على صورمن الدفايتر والمستندات بوساطة المسجل
)  يجومز للمسجل  إذا رأى لسباب مقبولة أن دفششاتر وأوراق الشششركة أو الختششام يحتمششل1-(138

إتلفها أو تشويهها أو استبدالها أو تزويرها أو إخفاؤهششا أن يتحصششل علششى صششور مششن
هذه الدفاتر والوراق مع تعهد من الشركة بعدم التصر ف فيها .
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) ) تعد الشركة مرتكبة مخالفة لهذه المششادة وتكششون1)  في كحال الخلل بأكحكام  البند (2    
 .257عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

يتفتيش أعمال الشركة في حالت أخرى

 يجششب علششى المسششجل أن يعيششن واكحششداا أو أكششثر مششن132 دون إخلل بأكحكام المادة )1-(139
المفتشين الكفاء لفحص أعمال أي شركة من الشركات وتقديم تقرير عنها بالطريقة
التي يعينها إذا أعلنت الشركة بقرار خاص منها أو المحكمة بأمر منهششا ، أن أعمششال

الشركة ينبغي أن تفحص بوساطة مفتش يعينه المسجل.

يجومز للمسجل  أن يتخذ ذلك الجراء وفقا للتي  :ش)2                   (

131                   (أ)    إذا لم تقدم المعلومات واليضاكحات المطلوب تقديمها إليششه بمششوجب أكحكششام المششادة  
خلل المدة المحددة أو إذا رأى المسجل بعد الطلع عليها أن المسششتند المشششار إليششه
ه ل يظهشر ن أمشر غيشر مششرض فشي ششئون الششركة أو أن في تلشك المشادة يكششف ع

ال عن المسألة التي يتعلق بها ، أو توضيحاا وافياا ومقبو

     (ب)      إذا ظهر للمسجل أن هناك ظروفاا توكحي بأن  :

                 (أول)    أعمال الشركة تدار أو كانت تدار بنية غش الدائنين أو العضاء أو أي شششخص آخششر ،
ة مجحفشة لي مشن أعضشاء أو بغرض الغشش أو لغشرض غيشر مشششروع ، أو بطريق

الشركة ، أو أن الشركة قد أنشئت لغرض الكحتيال أو لغرض غير مشروع  ، أو

                 ( ةثانيا)  الشخاص الذين لهم صلة بتأسيسها أو بإدارة أعمالها قد أدينوا فيما يتعلق بذلك التأسيس
أو الدارة بالغش أو سوء التصر ف تجاه الشركة أو تجاه أعضائها ، أو

                  (ةثالثا)   أعضاء الشركة لم تتم موافاتهم بجميع المعلومات المتصلة بأعمال الشششركة والششتي كششان
من المعقول أن يتوقعوا موافاتهم بها .

سلطات المفتش وواجبايته
-      تكون للمفتش السلطات والواجبات التية :-140

    (أ)    تفششتيش أي دفششاتر أو سششجلت أو مسششتندات فششي مقششر الشششركة المسششجل وفششي أي مششن
مكاتبها،

(ب)   التحري في شئون الشركات والشخاص ذوي الصلة .

إعفاء المفتش
-      يجومز للمفتش أن يطلب كتابة إعفاءه من التفششتيش  بمششوجب إخطششار للمسششجل وعلششى141

المسجل فور قبول العفاء  تعيين بديل له .

يتقرير المفتش
يجب على المفتش أن يقدم تقريراا نهائيششاا للمسششجل عنششد نهايششة التفششتيش وأيضششا تقششديم)1-(142

تقارير مركحلية مششتى مششا طلششب منششه المسششجل ذلششك وعلششى المفتششش أن يسششلم الشششركة
والعضاء الذين طلبوا التفتيش ولي عضو آخر صششورة مشن كشل تقريششر مقشدم منشه

للمسجل عند طلب ذلك بعد دفع الرسم المقرر.

)   يرسل المفتش الذي تعينه المحكمة بأمر منها صورة من كل تقرير إلى المحكمة .2(
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ال في أي إجراء قششانوني كبينششة رأى فششي أيششة3( )  يكون التقرير الذي اعتمده المسجل مقبو
مسالة يشتمل عليها .

الدعاوى الناخشئة عن يتقرير المفتش
)   إذا ظهر للمسشجل أو لي صاكحشششب مصششلحة مشششن أي تقريششر مقشششدم بمششوجب  أكحكششام1ش (143

ال عنهششا جنائيششاا142المششادة   أن أي شششخص قششد ارتكششب جريمششة ممششا يجعلششه مسششئو
بالنسبة للشركة ، يجومز للمسجل  ، أو لصاكحب المصششلحة كحسششبما يقتضششى الحششال،

أن يقاضى ذلك الشخص بشأن تلك الجريمة ،

 يجومز للمسجل إذا ظهر له أن:-)2(

اء في التصر ف مخالفاا للقانون بالنسششبة لتأسششيس الشششركة أو إدارة (أ)       هناك غشاا أو سو
شئونها أو ممتلكاتهششا أو إسششاءة اسششتعمالها أو كحجزهششا بطريششق غيششر مشششروع أن
يقوم بنفسه باتخاذ الجراءات بالمطالبة بالتعويض عن ذلك باسم الشركة ونيابششة

عنها وتتحمل الشركة أية رسوم أو مصروفات ناشئة عنها ،

139(ب)     شئون الشركة تدار أو كانت تششدار علششى وجششه مجحششف وفقششاا لكحكششام المششادة 
ببعض العضاء أن يقوم باتخاذ الجراءات القانونية. 

مصروفات التفتيش
ايي من المذكورين أدناه :-1-(144 )  يقوم بسداد المصروفات الطارئة والناشئة عن التفتيش أ

 ،132( أ)     المتقدمين بطلب التفتيش في كحالة تعيين المفتش وفق أكحكام المادة 

  ،139    (ب)    الشركة في كحالة تعيين المفتش وفق أكحكام المادة 

، إل انه) (ب) ةثانياا2( 139    (ج)   أعضاء المجلس في كحالة تعيين المفتش وفق أكحكام المادة 
 أو صششدر أمششر فششي143إذا أدين أي شخص في دعوى أقيمت بموجب أكحكام المادة 

وى أقيمشت بمشوجب أكحكشام المشادة مواجهته بدفع تعويض أو رد أية ممتلكات في دع
 فيجششومز أن يصششدر أمششر فششي مششواجهته فششي ذات الششدعوى بششدفع المصششروفات143

المذكورة ، كحسب المقدار الذي تحدده المحكمة التي قضت بششإدانته ، أو الششتي أمششرت
ال فششي تلشك ون هشذا الششخص مسشئو بدفع ذلك التعويض أو رد تلك الممتلكشات ، ويك

.الحدود عن الوفاء للمتقدمين بطلب التفتيش أو للشركة

)     يجب على المسجل ، وقبل تعيين المفتش ، أن يطلب من المتقدمين بطلب التفتيش أو2    (
من الشركة بحسب الحال تقديم ضمان مالي في الحششدود الششتي يراهششا كافيششة فششي تلششك

الظرو ف وذلك لمقابلة تكاليف التفتيش .

) )    يقدر المسجل التعاب  والمصروفات الطارئة والناشئة عن التفششتيش وتسششتوفى مششن3    
اء بها ، كما لو كانت غرامة مفروضة من المحكمة .  الشخص الواجب عليه اليفا

) )    يجومز للمحكمة أن تأمر الشركة بإيفاء ما دفعه المتقدمون بطلب التفتيش أو مششا دفعششه4   
أعضاء المجلس ، بحسب الحال ، عندما تكون المبالغ الواجب اسششتيفاؤها ، بمششوجب

) أقل من المصروفات المششذكورة مششتى اقتنعششت المحكمششة ، بنششاء علششى1أكحكام البند (
، بششأن المتقشدمين بطلششب التفششتيش كشانوا142التقرير الذي تم بمشوجب أكحكشام المششادة 

محقين في طلب التفتيش أو أن أياا من أعضاء المجلس لششم يكششن مششداناا بششالخلل فششي
أدائه لواجباته .
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عريضة يتصفية الشركة
الشركةش145 يستدعي تصفية  للمفتش ما  تقرير  أي  وقائع  للمسجل من خلل  إذا ظهر 

جامز له رفع عريضة للمحكمة لتصفيتها استنادا على مقتضيات العدالة والنصششا ف
.

الفصل السابع

الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها ودعوى الجحاف

الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها

مع مراعاة أكحكام هذا القانون يكون للشركة وكحدها الحق في إجامزة أي إجراء تم أةثناء  -  146
إدارة شئونها بالمخالفة لعقد التأسيس أو لئحة التأسيس والحق في التقاضي للمطالبة

 .بالتعويض أو أي تدبير قانوني آخر عن أي ضرر يصيب الشركة

طلب الذن لرفع دعوى باسم الشركة ونيابة عنها

المادة )   1-(147       للمحكمة146إستثناء من نص  يقدم طلبا  الشركة أن   يجومز لي عضو في 
إذا كان سبب الدعوى مقررا للشركةللذن له برفع دعوى باسم الشركة ونيابة عنها 

ونشأ عن فعل أو امتناع تم أو يزمع إتمامه انطويا على إهمششال أو تقصششير أو إخلل
  بواجب أو إخلل بالمانة من قبل عضو المجلس.

يجومز أن يكون سبب الدعوى ضد عضو المجلس أو أي شخص آخر أو كليهما، (أ)  )2        (

 عن  خمسة  عشرفترة ل تقل الشركة قبل أن يخطر العضو مقدم الطلب يجب على (ب)          
يوما بعزمه التقدم بطلب للمحكمة للذن له برفع دعوى. 

)     يجب على المحكمة رفض الطلب إذا تبين لها أن الطلب أوالبينات التي تدعمه ل3        (
يكفيان بحسب الظاهر لمنح الذن كما يجومز لها أن تصدرأي أوامر أخششرى تششترتب

على ذلك تراها مناسبة . 

)      إذا لم يتم رفض الطلب ، يجومز للمحكمة أن تصدر الوامر التي تراها مناسبة .4                    (

)       عند سماع البينات يجومز للمحكمة أن : 5                    (

           (أ)     تمنح الذن لرفع الدعوى، 

          (ب)     ترفض منح الذن وتشطب الطلب، 

تؤجل النظر في الطلب لفترة تحددها.(ج)       

طلب الذن لمواصلة دعوى رفعتها الشركة 

)      يجومز لي عضو في الشركة أن يطلششب مششن المحكمششة الذن لمواصششلة دعشوى رفعتهششا1-(148
الشركة ونشأ سبب الدعوى فيها عن فعل ، أو امتناع انطويا على إهمششال أو تقصششير

أو إخلل بواجب أو إخلل بالمانة من قبل عضو المجلس استناداا على أن: 

 (أ)  الطريقة التي بدأت بهششا الشششركة إجششراءات الششدعوى أو اسششتمرارها فيهششا يشششكل سششوء
استغلل للجراءات القضائية،  
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        (ب)  الشركة قد تقاعست عن متابعة إجراءات الدعوى بجدية، 

    (ج)  مواصلة العضو للدعوى سيكون مناسبا . 
)    يجب على المحكمة رفض الطلب إذا تبين لها أن الطلب أو البينات التي تدعمه ل يكفيان2      (

بحسب الظاهر لمنح الذن ، كمششا  يجششومز لهششا أن تصششدر أي أوامششر تششترتب علششى ذلششك
تراها مناسبة. 

)     إذا لم ترفض المحكمة الطلب يجومز لها أن  تصدر الوامر التي تراها مناسبة .3(

طلب الذن لمواصلة دعوى رفعها عضو آخر 

)    يجومز لي عضو في الشركة أن يطلب من المحكمة الذن بمواصلة دعوى باسم الشركة1-(149
ونيابة عنها  رفعها عضو آخر استنادا إلي أن : 

   (أ) الطريقة التي بدأت أو استمرت بها إجراءات الدعوى تشكل سوء استغلل للجششراءات
القضائية، 

    (ب)   العضو الذي رفع الدعوى تقاعس عن متابعة إجراءات الدعوى بجدية، 
    ( ج)  مواصلة العضو مقدم الطلب للدعوى سيكون مناسبا . 

) )   يجب على المحكمة رفض الطلب إذا تبين للمحكمششة أن الطلششب أوالبينششات الششتي تششدعمه ل2 
يكفيان بحسب الظاهر لمنح الذن  كما يجومز لها أن تصدر أي أوامششر تششترتب علششى ذلششك

تراها مناسبة . 

)    إذا لم يتم رفض الطلب يجومز للمحكمة أن تصدر الوامر التي تراها مناسبة .3(

الحكام المتعلقة بمنح الذن أو رفضه

150) )   يجب على المحكمة عند النظر في منششح الذن أو رفضششه ، أن تأخششذ فششي العتبششار بصششفة1- 
خاصة :

     (أ)   اذا كان العضو مقدم الطلب يتصر ف بحسن نية في سعيه لرفع الدعوى أو مواصلتها، 

   (ب)  اذا كان  سبب الدعوى قد نشأ عن فعل أو امتناع لم يقع بعد وكان مششن الممكششن ، أو مششن
المحتمل في ضوء الظرو ف المحيطة أن تأذن به الشركة في اجتمششاع عششام قبششل وقششوعه

أو تجيزه بعد وقوعه، 

   (ج) اذا كان سبب الدعوى قد  نشأ عن فعل أو امتناع سبق وقوعه ، وكششان مششن المحتمششل فششي
ضوء الظرو ف المحيطة أن تجيز الشركة في اجتماع عام الفعل أو المتناع، 

   (د)  إذا قررت  الشركة في اجتماع عام رفع الدعوى، 

  (هش) إذا كان الفعل أو المتناع الذي تم طلب رفع الششدعوى مششن اجلششه نتششج عنششه سششبب للششدعوى
يمكن للعضو متابعته أصالة عن نفسه بدل عن نيابة عن الشركة . 

)     ل تمنع إجامزة الشركة للفعل أو المتنششاع أو إذنهششا بششه مششن منششح الذن برفششع الششدعوى إذا2(
رأت المحكمة أن قرار الشركة يشكل خششداعا للقليششة وكششان المششدعى عليهششم يسششيطرون

على الشركة .
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) )     عند النظر في منح الذن أو رفضه تأخذ المحكمة في العتبار أي بيانششات تششم عرضششها3 
عليها في شأن أراء العضاء الذين ليست لهم مصلحة شخصية مباشرة في الموضوع

 .

، أن سبب الدعوى قد نشأ150 ، 149 ، 148)    ل يؤةثر في طلب الذن بموجب المواد  4(
قبل أن يصبح مقدم الطلب عضوا في الشركة . 

  لعضو المجلس تشمل عضو المجلس السابق .  148،  147)    الشارة في المواد  5  (

) )   ل يجششومز شششطب أي دعششوى فششي هششذا الفصششل أو التصششالح فيهششا أو إيقافهششا دون موافقششة6  
المحكمة وبالشروط التي تراها مناسبة ولها أن تعلن أي طر ف يتضرر من اليقششا ف أو

الشطب أو الصلح.

حماية العضاء من الجحاف

اء علششي أن1-(151 )   يجومز لي عضو  في الشركة أن يرفع دعوى للمحكمة لصششدار أمششر بنششا
شئون الشركة تدار أو كانت تدار علي وجششه مجحششف بمصششلحة العضششاء جميعششا أو
بمصلحة أي منهم بما  في ذلك مقدم الطلششب أو أن قششرارا للعضششاء أو أي منهششم تششم

اتخاذه أو يزمع أن يتم اتخاذه يفرق علي وجه مجحف بين العضاء.

)    إذا اقتنعت المحكمة بصحة أي من السباب التي بني عليها الطلب ، يجومز لها أن2        (
تصدر المر الذي تراه مناسبا . 

) يجومز للمحكمة أن تصدر أمرها للشركة بالتي:2)   دون مساس بعموم أكحكام البند (3       (

        (أ)   تنظيم أعمالها في المستقبل ،

       (ب)    المتناع عن القيام أو الستمرار في العمل المجحف ،

         (ج)    القيام أو الستمرار بالعمل الذي امتنعت عنه،

                    (د)  عدم إجراء أي تعديل، أو إجراء تعديل محدد في لئحة التأسيس بدون إذن المحكمة،
        (هش)  شراء أسهم مملوكة لعضاء الشركة من قبل أعضاء آخرين ، 

        (و)   أن تأذن برفع دعوى مدنية باسم الشركة ونيابة عنها بوسششاطة مقششدم الطلششب وذلششك وفقششا
للشروط التي تحددها . 

) علي الشخص الذي ل يكون عضواا3) و (2) و (1)     تطبق الكحكام الواردة في البنود (4      (
في الشركة و تم  تحويل السهم أو انتقالهششا إليشه بحكششم  القششانون وذلششك بششذات  الكيفيششة

التي تطبق بها علي أعضاء الشركة. 

الحكم بالمصروفات

-     تصدر المحكمة عند منح الذن برفع الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها أو عند سماع152
دعوى الجحا ف الوامر التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بما في ذلك المر بان تدفع

الشركة المصروفات القضائية والنفقات المعقولة التي تكبدها العضو مقدم الطلب.

الباب الخامس
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القوائم المالية والمراجعة

الفصل الول

الدفايتر والحسابات

الحتفاظ بدفايتر الحسابات

)   يجب على أي  شركة الكحتفاظ بدفاتر كحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات أصلية تقيششد1(-153
فيهششا كحسششابات وافيششة وصششحيحة وكاملششة عششن أموالهششا ومعاملتهششا ، ودون الخلل

بعموم ما تقدم تقيد الشركة في دفاتر كحساباتها البيانات التية:

                       (أ)    المقبوضات ومصادرها وأوجه صرفها وأغراضها ،

                      (ب)   عمليات المبيعات والمشتريات ،

          (ج)     أصول والتزامات الشركة ،

                       (د)     المعاملت الخرى التي تؤةثر على المركز المالي للشركة ،

)     يجب على أي شركة أن تحتفظ بسجلتها ودفاترها في مقرها المسجل .2                     (

)    يحق لعضاء المجلس الطلع على السجلت الحسابية للشركة في أي وقت خلل3                     (
ساعات العمل الرسمية .

) ) تعششد الشششركة وأي موظششف مسششئول عششن ذلششك1)   في كحال الخلل بأكحكام  البند (4     
 .257مرتكبين  مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

القوائم المالية

) يجب علي أي شركة أو فششرع لشششركة اجنبيششة فشي نهايششة سششنتها الماليشة إعشداد قوائمهشا1-(154
المالية المناسبة مششع بيششان السياسششات الماليششة المسششتخدمة فششي إعششدادها ، واليضششاكحات
الكافية ، وعرضها مع تقرير المراجع القانوني علي الجتماع السششنوي العششام للشششركة

لجامزتها ، علي أن تشمل هذه القوائم علي القل مايأتي :ش

        (أ) قائمة المركز المالي ،

        (ب) قائمة الدخل ،

        (ج) قائمة التدفقات النقدية ،

        (د) قائمة كحقوق الملكية .

) ) يجب أن تعبر القوائم المالية بصورة عادلششة عششن نشششاط الشششركة ومركزهششا المششالي للسششنة2  
المالية المعنية ، وأن يؤكد ذلك المراجع القانوني في تقريره السنوي .

عناصر القوائم المالية

ش يجب أن تتضمن القوائم المالية عن الفترة المعنية علي القل، العناصر التية :ش155

 قائمة المركز المالي وتبين الموجودات  والمطلوبات وكحقوق أصحاب الملكية، أ)(
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قائمة الدخل وتبين اليرادات والمصروفات ونتيجة النشاط أرباكحاا أو خسائر،ب)(

  (ج) قائمة التدفقات النقدية وتبين النقدية ومافي كحكمها ومصادرها وإستخداماتها، 

 (د) قائمة كحقوق الملكية وتششبين كحسششاب رأس مششال المسششاهمين والتغيششرات فيششه مزيششادة ونقصششانا
والرباح المبقاة والكحتياطيات المختلفة.

إعتماد القوائم المالية وإجازيتها

) يجب أن يعتمد المجلس أو مششدير فششرع الشششركة الجنبيششة القشوائم الماليششة قبشل عرضششها1ش(156
للجتماع السنوي للشركة لجامزتها ،

)  تعتمد القوائم المالية بتوقيع إةثنين من أعضاء المجلس ، فإذا نقص عدد أعضائه إلى2      (
عضو واكحد ، فيجب أن يتم التوقيع منه ومن المدير العام أو مدير الفرع.

)  ل يجومز إجامزة أي قوائم مالية تم إعدادها بصورة مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة3      (
من قبل مجلس المحاسبين القانونيين ومن أجل تقريششر ذلشك للجتمششاع السششنوي العشام

الحق في الستعانة بتقرير المراجع القانوني للشركة أو أي مراجع قانوني آخر. 

) ، تعتبر الشركة وأي3) ، (2) ، (1)   في كحالة مخالفة الكحكام الواردة في البنود (4      (
عضو في المجلس يكون علششي علششم بششذلك ، مرتكششبين مخالفششة لهششذه المششادة ويكونششان

 .257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

إلحاق يتقرير المجلس بالقوائم المالية

)  يجب أن يلحق بكل القوائم المالية التي تعرض على الجتماع السششنوي العششام للشششركة1(-157
تقرير من المجلس يوضح وضع الشركة و الربح المقترح تشومزيعه علشى المسشاهمين

إذا وجد والمبلغ المقترح إكحالته إلى الكحتياطي .

)    يجب أن يشمل تقرير المجلس إيضاكحاا يبين للمساهمين أي تغيير ذي أهمية طرأ خلل2                   (
 .  التابعةالسنة المالية في طبيعة نشاط الشركة أو أي من شركاتها

) ) يعششد1)    أي  عضو في  المجلس  يقصر في اتخاذ خطوات معقولة نحو تنفيذ البنششد (3   
 .257مرتكبا مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

إيداع نسخة من القوائم المالية ومن يتقرير المجلس  لدى المسجل

)  يجب على أي شركة بعششد عششرض قوائمهششا الماليششة علششى الجتمششاع السششنوي العششام أن1-(158
 وذلششك156تودع لدى المسجل نسخة منها موقعا عليها كحسبما مششا  ورد فششي المششادة 

ال علششى اليضششاكحات في ذات الوقت الذي تودع فيه نسخة من تقرير المجلششس مشششتم
.157وفقآ لكحكام المادة 

) )     يجب علي الشركة القابضة أن تقدم للمسجل القوائم المالية المتعلقة بها بمشششتملتها2  
 إضششافة الششي قششوائم ماليششة مجمعششة تعطششي صششورة155المنصوص عليها في المششادة 

كحقيقية وعادلة عن كحالة المجموعة وموقفها المالي للسنة الماليششة المعنيششة ويمكششن أن
تعفي الشركة القابضة من تقديم كحسابات مجمعة إن كانت هي ذاتها تعتبر جزءاا مششن

مجموعة أخري تقدم عنها كحسابات مجمعة بوساطة شركة قابضة أخري.
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)    إذا لم يوافق الجتماع السنوي العام على القوائم المالية عند عرضششها عليششه فيجششب أن3(
يرفق بها مذكرة توضح أسباب عدم الموافقة كما يجشب إرفششاق مششذكرة بالسشباب فششي

نسخة القوائم المالية الواجب إيداعها لدى المسجل .

) )    إذا قصرت الشركة في  تنفيذ أكحكام هذه المادة تعد  الشركة وأي عضو مجلششس  فيهششا4 
 .257مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

               حق عضو الشركة في الحصول على نسخة من القوائم المالية

)  دون الخلل بأكحكام هذا القانون يكون لي عضشو فشي الششركة الحشق فششي الحصشول1(-159
على نسخة من القوائم المالية ومن تقرير المراجع وتقرير المجلس .

) ) تعششد الشششركة وأي موظششف مسششئول عششن ذلششك1)  في كحال الخلل بأكحكششام  البنششد (2    
 .257مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

عقوبة عدم الحتفاظ بدفايتر الحسابات أوالقوائم المالية

-    يعد أي عضو في المجلس  يثبت أنشه لششم يتخششذ خطششوات معقولشة وفقشاا لكحكششام المشادتين160
  أو تسشبب بمحشض إرادتشه لرتكشاب الششركة لخطشا يتعلششق بمضششمون154 أو 153

اللتزام بأي منهما  مرتكبا مخالفة ويعاقب عند الدانة بالسجن  لمدة ل تتجاومز خمششس
سنوات أو بالغرامة  . 

الفصل  الثاني

المراجعة

حقوق المراجعين

-    يكون للمراجعين الحق في التي  :161

تسششلم العلنششات المتعلقششة بالجتماعششات العامششة وأي مكاتبششات لهششا صششلة بهششم يتششمأ
إرسالها إلي أعضاء الشركة ،

(ب)   كحضور الجتماعات العامة في أي مسألة تتصل بهم والتداول فيها ،

(ج)   الطلع علي دفاتر الشركة وكحساباتها وفواتيرها ،

  طلب جميع المعلومات والتوضيحات التي يرونها ضرورية لداء مهامهم ،د)(

 متى كان ذلك ضرورياا  لتمكينهششم التابعة(هش) الطلع علي المعلومات المتعلقة بالشركات
من أداء مهامهم كمراجعين للشركة .

(و)  ل يجومز للمساهمين اقالة المراجع إل بموجب قرار عادي فششي اجتمششاع عششام علششى ان
يتم اخطار المراجع بذلك . 
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(ط) ل يجومز تعيين مراجع في الشركة إل في كحالشة انتهششاء خدمشة المراجشع أو المراجعيشن
السابقين .

واجبات المراجعين

)    يجب علي المراجعين أن يقششدموا للجمعيششة العموميششة تقريششرا عشن الحسششابات الششتي1-(162
قاموا بفحصها عن أي ميزانية عامة وأي كحساب ربح أو خسارة وأي كحسششابات تششم
إيداعها أمام اجتماع عام للشركة خلل توليهم المنصب ويجب أن يبين التقريششر مششا
إذا كانت الحسشابات الختاميشة قشد تشم إعشدادها بالطريقشة السشليمة وفقشاا لكحكشام هشذا
القانون ، وما إذا كانت تكشف بصدق عن الموقف الحقيقي للشركة ، ويجب أيضششاا

علي المراجعين القيام بالتحريات اللمزمة لتمكينهم من التحقق من أن  :

       (أ)   الدفاتر الصحيحة لسجلت الحسابات قد تم كحفظها ، وأن الشششركة  قشد مزودتهششم بجميششع
المستندات وكافة البيانات والتوضيحات اللمزمة ومكنتهم من مراجعة الفروع الششتي

لم يزوروها ،

                    (ب)     الحسابات تتطابق مع دفاتر الحسابات والعائدات .

)    يجب علي المراجعين اذا تعذرعليهم  الحصول علي المعلومات والتوضيحات التي2                    (
يعتبرونها ضرورية لغراض المراجعة ، بيان ذلك في تقريرهم بشأن الحسابات .

)    يجب علي المراجعين أن يقدموا للجمعية العمومية بيانات كحول مكافآت  أعضاء3                    (
المجلس وقروضهم والصفقات التي لم يتم الفصاح عنها للمجلس . 

)    يجب علي المراجعين من خلل إعداد تقاريرهم كحول كحسابات الشركة النظر في ما4                    (
إذا كانت المعلومششات المقدمشة فششي تقريششر المجلششس المتعلششق بالسشنة الماليششة المعنيشة
متسقة مع تلك الحسابات ، وإذا رأي المراجعون أن المعلومات المقدمة فششي تقريششر
المجلس غير متسقة مع كحسابات الشركة للسنة المالية فيتعين عليهششم توضششيح ذلششك

في التقرير .

) )   يعد  أي موظف يقوم بقصد أو إهمال بإعطاء معلومششة غيششر صششحيحة للمراجعيششن5    
.257مرتكباا مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

) )  يجومز للمراجع الستقالة بموجب اخطار مكتوب يحدد تاريخ الستقالة وايداعه فششي6    
مكتب الشركة المسجل ويجشب علشى الشششركة اخطششار المسشجل بشذلك خلل مشدة ل

 اسابيع من تاريخ اليداع . 3تتجاومز 

مسئولية المراجع

-     يلتزم المراجع ببذل العنايشة والحشرص المعقشولين فششي القيششام بواجبشاته تجششاه الشششركة ،163
ويكون مسئول عن أي أضرار تلحششق بالشششركة أو أي شششخص يكششون هنالششك أسششاس

معقول لعتماده علي تقريره . 

الباب السادس

التصفية

الفصل الول

أحكام يتمهيدية

طرق التصفية

) تكون تصفية الشركات إما :-1-(164
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من طريق المحكمة ، أو أ)(
اختيارية ، أوب)(

  (ج) تحت إشرا ف المحكمة .        

)  تسري أكحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات على التصفية التي تحصششل بأيششة2( 
)  إل إذا تبين خل ف ذلك.1طريقة من الطرق الواردة في البند (

الفصل الثاني

التصفية من طريق المحكمة

الحالت التي يجوز فيها التصفية من طريق المحكمة

يجومز تصفية الشركة من طريق المحكمة في الحالت التية  :-ش165

             (أ)      إذا قررت الشركة بقرار خاص أن تكون تصفيتها من طريق المحكمة ، أو

      (ب)      إذا  لم ينعقد الجتماع التأسيسي ، أو لم يودع التقرير التأسيسي ، أو

      (ج)      إذا  لم تبدأ الشركة أعمالهشا خلل سشنة مشن تاسيسششها  أو إذا أوقفششت أعمالهششا سششنة
كاملة ، أو

      (د)      إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن أةثنين ، أو 

      (هش)     إذا عجزت الشركة عن سداد  ديونها ، أو

      (و)     إذا رأت المحكمة أن من العدالة والنصا ف تصفية الشركة .

الحالت التي يتعتبر فيها الشركة عاجزة عن سداد ديونها

ش     تعتبر الشركة عاجزة عن سداد ديونها في الحالت التية :166

اذا قام أي دائن للشركة بمبلغ يزيد على خمسين ألف جنيه سوداني ، سواء كانأ)(
دائنا بطريقة الحوالة أو غيرها ، كحل ميعششاد اسششتحقاقه لششدينه ، بششإعلن الشششركة
في مقرها بطلب لسداد المبلغ المستحق ، ولششم تقششم  الشششركة بالسششداد ول بتقششديم
ضمان للوفاء به ولم يتم  الصلح فيه على وجه معقول يقبله الششدائن خلل ةثلةثششة

أسابيع من تاريخ ذلك الطلب ،
اء علششى كحكششم أو أمششرب)( إذا تم أتخاذ  إجراءات التنفيذ أو أية إجراءات أخرى ، بنششا

صادر من المحكمة ، لمصلحة أي دائن للشركة وأعيد الحكم أو المششر دون أن
ينفذ كله أو بعضه ، أو 

 إذا  ةثبششت للمحكمششة بالششدليل المقنششع أن الشششركة عششاجزة عششن الوفششاء بششديونها فعلششىج)(
المحكمة عند البت ، فيما إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها ، أن تأخششذ فششي

العتبار ديون الشركة الكحتمالية وديونها المستقبلية .

أحكام خاصة بطلبات التصفية

)   يقدم طلب تصفية الشركة  إلى المحكمة من الشششركة أو مششن أي دائششن أو مششن الملششزم1ش(167
بالدفع أو  المساهم أو أي جهة يخول لها أي قششانون ذلششك  أو مششن جميششع هششؤلء أو
من أكحدهم مجتمعين أو منفردين ، ويشتمل الطلب علششى أسششماء الششدائنين وتفاصششيل
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عن أصول والتزامات الشركة وميزانيات معتمدة لمدة ةثلث سششنوات سششابقة ال اذا
قررت المحكمة اعفاء مقدم الطلب عن بعض أو كل  ما تقدم .

) )  ليس للملزم بالدفع الحق في تقديم طلب لتصفية الشركة إل فشي أكحشدى الحشالتين2        
التيتين :

   ( أول)  إذا نقص عدد العضاء عن اةثنين ولم يكتمل  العدد في خلل ستة أشهر  ، أو

إذا كانت السهم التي يلتزم بالدفع بالنسبة لها أو بعض هذه السهم قد خصصت   (ةثانيا) 
في الصل أو كان كحائزا لها في الصل وسجلت باسمه لمدة ل تقل عن ستة أشهر
في خلل ةثمانية عشر شهرا السابقة على البدء في التصفية أو كششانت قششد آلششت إليششه

بسبب وفاة كحائز سابق ،

)     ل يجومز تقديم طلب بتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد3     (
الجتماع التأسيسي إل من أكحد العضاء ول يجومز تقديمه قبل مضى ةثلةثين  يوما

بعد اليوم الخير الذي كان يجب أن ينعقد فيه الجتماع .

)    إذا قدم  للمحكمة  طلب  لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير  التأسيسي أو عدم4     (
عقد الجتماع التأسيسي يجششومز للمحكمششة بششدل مششن أن تششأمر بتصششفية الشششركة ، أن
تأمر  بإيداع التقرير  التأسيسي أو بعقد الجتمششاع أو أن تصششدر المششر الششذي تششراه

ال . عاد

)    إذا قدم طلب التصفية على أساس عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الجتمششاع5(
التأسيسي ، يجومز للمحكمة أن تحكم بالمصششروفات علششى الشششخاص الششذين تراهششم

مسئولين عن تلك المخالفة .

)    ل تنظر المحكمة في طلب تصفية للشركة مقششدم مششن صششاكحب ديششن اكحتمششالي أو ديششن6(
مستقبلي إل بعد تقديم الضمان الذي تراه المحكمة مناسباا لنفقات التصشفية ، وبعششد أن

تقتنع  المحكمة بوجود بينة مبدئية للمر بالتصفية ،

)   يجب تقديم طلب التصفية للمحكمة وفقا للكيفية المحددة في قششانون الجششراءات المدنيششة7(
  و على المحكمة إخطار من لهم مصلحة بطلب تصفية الشركة  مششا لششم1983لسنة 

تقرر المحكمة خل ف ذلك .

سلطة المحكمة في سماع طلب التصفية

يجومز للمحكمة عند سماع طلب التصفية  أن ترفضه مششع الحكششم بالمصششروفات  أو-     168
بدونها ، ويجومز لها تأجيل سماعه بشرط أو بدون شرط ، كمششا يجششومز لهششا أيضششا أن
تصدر أمرا مؤقتا أو أي أمر آخر يتفششق مششع العدالششة ، إل انششه  ل يجششومز أن ترفششض
إصدار أمر بالتصفية لمجرد أن أصول الشششركة قششد رهنششت مقابششل مبلششغ يعششادل تلششك

الصول أو يزيد عنها أو لمجرد أنه ليس للشركة أصول

البدء في التصفية من طريق المحكمة

-     تعتبر تصفية الشركة من طريششق المحكمششة قششد بششدأت اعتبششاراا مششن تاريششخ تقششديم طلششب169
التصفية .

             سلطة المحكمة في إيقاف الجراءات المدنية عند يتقديم طلب التصفية 
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اء علي طلب الشركة أو أكحد دائنيهششا-170 يجومز للمحكمة التي تباشر إجراءات التصفية بنا
أو أكحد الملزمين بالدفع أو أكحششد المسششاهمين فششي أي وقششت بعششد تقششديم طلششب التصششفية
بموجب أكحكام هذا القشانون وقبشل إصشدار أمشر بتصشفية الشششركة أن تمنشع اتخشاذ أيشة
إجراءات مدنية ضد الشركة أو الستمرار فيها أمام أية محكمة أخرى ويسششتثنى مششن
ذلك الجراءات الجنائية ، على أن تحال أي كحقوق مدنية ناشئة عنهششا إلششى المحكمششة

0المختصة  التي تباشر التصفية  لتبت فيها 

                       إيقاف القضايا والجراءات المدنية عند صدور أمر التصفية

متى صدر أمر بتصفية الشركة ل يجومز السير في أية قضية أو أي إجراء قانوني- 171
آخر أو البدء فيه ضد الشركة أمام أي محكمة أخرى إل بإذن مشن محكمشة التصشفية،
وبالشروط التي تقررها ويستثنى من ذلك الجششراءات الجنائيششة ، علششى أن تحششال أي

0كحقوق مدنية ناشئة عنها إلى المحكمة المختصة  التي تباشر التصفية  لتبت فيها 

إيداع نسخة من أمر التصفية لدى المسجل

خلل)1- (172 في  التصفية  أمر  من  نسخة  المسجل  لدى  تودع  أن  الشركة  على  يجب 
ةثلةثين يوما من تاريخ صدوره كما يجومز ذلك لمقدم طلب التصفية.

يجب على المسجل عندما تودع لديه نسخة من أمر التصفية أن يدون في دفاتره)2       (
الخاصة بالشركة محضرا باليداع ويجب عليه إعلنه في الجريششدة الرسششمية  و

في صفحة اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية .

) 3() البند  في  عليه  المنصوص  التصفية  أمر  لمستخدمي1يعتبر  إعلن  بمثابة   (
الشركة بفصلهم من الخدمة إل إذا استمرت أعمال الشركة .

الرثر المتريتب على أمر التصفية

ينفذ المر الصادر بتصفية الشركة ، لمصلحة جميع الدائنين وجميع الملزمين بالدفع-173
للشركة ، كما لو كان صادرا بناء علششى طلششب أكحششد الششدائنين وأكحششد الملزميششن بالششدفع

مجتمعين.

يتقديم التقرير للمحكمة عن خشئون الشركة

إذا عينت المحكمة مصفيا رسميا مؤقتا  أو أصدرت أمرا بالتصفية يجب عمل)1- (174
تقريرعن شئون الشركة بالشكل المقرر وتقديمه للمحكمة مؤيششدا بششإقرار مشششفوع
رر المحكمششة خل ف ذلششك ، ويجششب أن يوضششح فششي هششذا التقريششر باليمين ، ما لم رتشش
تفاصششيل أصششول الشششركة وديونهششا والتزاماتهششا وأسششماء ومحششال إقامششة الششدائنين
ومهنهششم والضششمانات الششتي لششدى كششل منهششم والتواريششخ الششتي أعطيششت فيهششا هششذه
الضمانات لكل منهم وغير ذلك من المعلومات التي تقررها المحكمششة أو تطلبهششا

أو يطلبها المصفى الرسمي كحسبما يكون الحال . 

يجب أن يقدم هذا التقرير رئيس المجلس أو المدير العام وفي كحالة غيابهما أي)2       (
اةثنين من أعضاء المجلس  أو أي  من الشخاص الذين يكلفهم المصفى الرسمي

بذلك مع مراعاة المر الصادر من المحكمة وهؤلء الشخاص هم :
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    (أ)    أعضاء المجلششس أو موظفششو الشششركة ،  أو ممششن كششانوا أعضششاء فششي المجلششس أو
موظفين ،

         (ب)   الشخاص الذين اشتركوا في تأسيس الشركة في أي وقت خلل سنة واكحششدة قبششل
التاريخ المحدد ،

     (ج)  الشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو من كانوا في خدمتها خلل السنة المششذكورة
وترى المحكمة أنهم يستطيعون إعطاء المعلومات المطلوبة ، 

يجب تقديم التقرير خلل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد أو في أي ميعاد)3      (
يزيد على ذلك يحدده المصفى الرسمي أو تحدده المحكمة لسباب خاصة .

كل شخص يقصر في تنفيذ مقتضيات أكحكام هذه المادة دون عذر مقبول مرتكبا   )  4      (
. 257يعد مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

اللمزمين) 5       ( باليمين  المشفوع  والقرار  التقرير  بعمل  يقوم  شخص  لي  يسمح   
بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة أو لمششن يسششاعد فششي عملهمششا أن يطلششب مششن المصششفى
الرسمي المصروفات والنفقات التي تحملها في عمششل التقريششر والقششرار المشششفوع
باليمين وما يتعلق بهمشا والشتي يشرى المصشفى الرسشمي أنهشا مصششروفات ونفقشات
معقولة ويدفع المصفى الرسمي هششذه المبششالغ مششن أصششول الشششركة علششى أن يكششون
تقدير النفقات  خاضعاا للنظر أمام محكمششة التصششفية خلل فششترة ل تجششاومز خمسششة

عشر يوما . 

يجومز لي شخص يدعى كتابة انه دائن للشركة أو ملزم بالدفع أن يطلع على)6 (
التقرير المقدم بموجب أكحكام هذه المادة فششي جميششع الوقششات المعقولششة بنفسششه أو
بوساطة وكيله وذلك بعد دفع الرسششم المقششرر ويجششومز لششه الحصششول علششى نسششخة

مستخرجة من ذلك التقرير .

المصفى)7 ( تعيين  تاريخ  المحدد  التاريخ  بعبارة  يقصد  المادة  هذه  لغراض   
الرسمي المؤقت إذا كحصل هذا التعيين فإذا لم يحصل فيكون المقصششود بالعبششارة

تاريخ أمر التصفية .

يتقرير المصفى الرسمي

إذا صدر المششر بالتصششفية يجششب علششى المصششفى الرسششمي ، بعششد تسششليم التقريششر)1-(175
 أو فششي الحالششة الششتي تششأمر فيهششا174الششواجب تقششديمه بمششوجب أكحكششام  المششادة 

المحكمة بعدم تقشديم أي تقريشر ، أن يبشادر بقشدر المكشان بتقشديم تقريشر ابتشدائي
للمحكمة بما يأتي: 

(أ)   مقدار رأس المال الصادر المكتتب فيشه والمشدفوع منشه والقيمشة المقشدرة للصشول
واللتزامات ، و

       (ب) السباب التي أدت إلي التصفية مع ضرورة إجراء تحقيق في أوجه  صششر ف أمشوال
الشركة ، و
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(ج)  ما إذا كان يرى أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق إضافي فششي أي مسششألة تتعلششق
بتأسيس الشركة أو إدارتها أو تصفيتها ، ويجومز للمحكمة تكليف المصششفي أو أي

جهة أخرى  للقيام بهذه المهمة .

تقارير)2     ( أو  تقرير إضافي  ، عمل  ذلك  إذا استصوب   ، الرسمي  للمصفى  يجومز 
إضافية يذكر فيها طريقة تأسيس الشركة وما إذا كان من رأيه أن أي شخص قد
ارتكب غشا في تأسيس الشركة أو أن غشا قد وقع من أكحد أعضششاء المجلششس أو
أي موظف آخر مشن موظفيهشا فيمششا يتعلششق بالشششركة منشذ تأسيسششها وأيشة مسششائل

أخرى يرى أنه من المرغوب فيه إطلع المحكمة عليها.

) أن2إذا ذكر المصفى في أي تقرير من التقارير الضافية الواردة في البند ()3     (
غشا مما سبق ذكره قد وقع ، يكون للمحكمة الحق في مباشرة سلطاتها بمششوجب

أكحكام هذا القانون .

              سلطة المحكمة في إيقاف التصفية ومراعاة رغبات الدائنين

)     يجومز للمحكمة في أي وقت بعششد المششر بالتصششفية أن تصششدر أمشرا بإيقشا ف جميشع1-(176
إجراءات التصفية إيقافا مطلقا أو لمدة محددة بالشروط التي تستصوبها إذا طلب
ذلك المصفي أو أي دائن  أو مسششاهم أو ملششزم بالششدفع  وأةثبششت لهششا بششدليل يقنعهششا

               وجوب إيقا ف جميع تلك الجراءات .       

)    يجومز للمحكمة في جميع المسائل المتعلقة بالتصفية أن تراعي رغبات الدائنين أو2           (
الملزمين بالدفع التي تثبت لها بالبينة الكافية  .

الفصل الثالث

المصفى الرسمي

يتعيين المصفى الرسمي

يجومز للمحكمة أن تعين شخصا أو أشخاصا يسمون المصافين الرسميين بغرض)1- (177
مباشرة إجراءات تصششفية الشششركة والقيششام بمششا تفرضششه المحكمششة مششن الواجبششات

المتعلقة بالتصفية وبتعيينهم تنتهي جميع صلكحيات أعضاء المجلس.

يجومز للمحكمة أن تعين المصفى الرسمي بصفة مؤقتة في أي وقت بعد تقديم)2       (
طلب التصفية وقبل إصدار أمر التصفية .

كانت)3       ( إذا  ما  تقرر  أن  عليها  يجب  أكثر من مصف رسمي  المحكمة  إذا عينت 
العمال التي يفرض هذا القانون على المصفى الرسمي القيام بها أو يفوضه في
القيام بها يباشرها جميع المصفين الرسميين الذين عينتهم أو يباشششرها اكحششدهم أو

أكثر من واكحد منهم .

يجومز للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على المصفى الرسمي أن يقدم ضمانا عند)4      (
تعيينه مع بيان ذلك الضمان .
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كان)5      ( تعيينه  أن  بعد  فيما  ظهر  ولو  صحيحة  الرسمي  المصفى  أعمال  تكشون 
معيبا ، على أنه  ل تعتبر اي تصرفات يقوم بها المصفي صششحيحة بعششد ظهششور

عدم صحة تعيينه .

مؤهلت المصفي الرسمي 

)     يجششب أن يكششون المصششفي الرسششمي مششن ذوى المؤهششل والخششبرة بششأن يكششون مششن1-(178
المحاسبين و المراجعين القانونيين أو ممن عملوا في مهنة القانون  لفششترة خمسششة

عشر سنة على أل يتم تعيين مراجع الشركة مصفيا لها . 

بالمحضر أن تعين مصفيا  دون أن يجومز للمحكمة بناء على اسباب مقبولة تدون     )2(      
) .1تتقيد بالشروط الوارده في البند (

استقالة المصفى الرسمي وعزله

وملء وظيفته ويتحديد أيتعابه 

يجومز للمصفى الرسمي أن يستقيل من عمله وتعتبر الستقالة نافششذة  مششن تاريششخ)1-(179
قبولها ويجومز للمحكمة عزله مع توضيح السباب المسوغة لذلك .

المحكمة مع)2      ( تولت  المحكمة  قبل  المعين من  الرسمي  المصفى  إذا خلت وظيفة 
ملء وظيفته.177مراعاة أكحكام المادة 

به)3      ( تأمر  كحسبما  ذلك  غير  أو  الصول  من  مئوية  بنسبة  أتعاب  للمصفى  يدفع 
المحكمششة فششإذا عينششت المحكمششة أكششثر مششن مصششف واكحششد تششومزع التعششاب عليهششم

بالنسب التي تقررها المحكمة .

صلحيات المصفى الرسمي

تكششون للمصششفى الرسششمي بششأذن مششن المحكمششة وبالشششروط الششتي تراهششا مناسششبة-180
صلكحية مباشرة العمال التية :-

                  (أ)    إقامة الدعاوى ومباشرة الجراءات القانونية مدنية كانت أو جنائيششة وغيرهششا  والششدفاع
فيها باسم الشركة ونيابة عنها ،

      (ب)     مزاولة أعمال الشركة بالقدر اللمزم لتصششفيتها تصششفية  مجزيششة علششى النحششو الششذي
يحقق مصلحة الشركة ،

       (ج)    بيع أموال الشركة العقارية منها والمنقولة بالمزاد العلني أو بطريق التعاقد الخششاص
أو مجزأة مع صلكحية نقل ملكيتها  إلى أي شخص أو شركة ،

           (د)      مباشرة جميع العمال باسم الشركة ونيابة عنها ، 

             (هش)   الدخول مع الغرماء والمطالبة بأي رصيد مستحق من أصول تفليسة أي ملزم بالششدفع
واةثبات ذلك الرصششيد ولشه أن يتسشلم كحصصشا فششي تومزيشع التفليسشة فششي نظيششر ذلشك
الرصيد  كأنه دين مستقل مستحق على المفلس بنسبة هذا الدين إلى سائر الديون ،

      (و)    سحب وقبول وتحرير وتظهير أية كمبيالة أو شيك باسم الشركة وبالنيابة عنها ،
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      (مز)     تدبير الموال اللمزمة بضمان أصول الشركة  لغراض التصفية ،

      (ح)     الحصول باسمه الرسمي على أوامر إدارة تركة أي ملزم بالدفع يكون قد توفى وله
أن يباشر باسمه الرسمي أي عمشل آخششر لمزم للحصششول علششى أيشة أمشوال مسششتحقة
على الملزم بالدفع أو على تركته مما ل يتيسر عملششه باسششم الشششركة ، وفششى جميششع
هذه الحششالت تعتششبر هششذه المبششالغ كأنهششا مسششتحقة للمصششفى نفسششه لكششي يتمكششن مششن
الحصول على أوامر إدارة التركة المذكورة بغرض استيفاء تلك الموال، على انه
ليس في هذه الصلكحيات المخولة للمصفى الرسمي مششا يششؤةثر علششى كحقششوق المششدير

الرسمي للتركات أو على واجباته وامتيامزاته ،

     (ط)     القيام بالعمال الخرى اللمزمة لتصفية أعمال الشركة وتومزيع أصولها.

الحراسة على أموال الشركة

يظهر)1- (181 أو  يكون  مما  للتقاضي  الصالحة  ودعاويها  الشركة  أموال  جميع  تعتبر 
للشركة كحق فيها تحت كحراسة المصفى الرسمي و رقابته.

للشركة مصف)2       ( يعين  لم  إذا  المحكمة  الشركة تحت كحراسة  أموال  تعتبر جميع 
رسمي أو إذا خلت وظيفة المصفى الرسمي فيها .

ل يتم تعيين كحارس قضائي على الصول التي تحت يد المصفى الرسمي .)3       (

الصلحية التقديرية للمصفى الرسمي

ه يجشومز للمصشفى الرسشمي-182 يجومز للمحكمة أن تنص في أي أمر تصدره على أن
 دون أذن مششن المحكمششة أو180مباشرة أي من الصلكحيات الواردة في المششادة 

بغير تدخلها ويجومز لها في الحالت الششتي يعيششن فيهششا المصششفى الرسششمي بصششفة
مؤقتة أن تحدد صلكحياته وتقيدها في المر الصادر بتعيينه .

يتقديم المساعدة القانونية

للمصفى الرسمي

يجومز للمصفى الرسمي بشإذن مشن المحكمشة أن يعيشن محاميششا ليسشاعده فشي أداء-183
واجباته على أنه إذا كان المصفى الرسمي هششو نفسششه محاميششا ، ل يجششومز لششه أن

يعين شريكه في مكتبه إل إذا قبل الخير أن يكون عمله بغير أجر .

واجب المصفى الرسمي في الحتفاظ

بدفايتر رسمية في التصفية

يجب على المصفى الرسمي للشركة أن يحتفظ بالكيفية المقررة  بدفاتر منتظمششة-184
يدون فيها القيود ومحاضششر الجششراءات فششي الجتماعششات ومششا يتقششرر فيهششا مششن
المسائل الخرى علي أن يستعين بمراجع  متي ما كان ذلك مناسبا وتقديم نسخة
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منها للمحكمة كل ستة أشهر  ويجومز لي دائششن أو ملششزم بالششدفع أن يطلششع علششى
هذه الدفاتر بنفسه أو بوكيل عنه ، على أن تراعى في ذلك رقابة المحكمة . 

مباخشرة المصفى الرسمي

صلحيايته والرقابة عليها

دون إخلل بأكحكام هذا القانون يجب على المصفى الرسمي للشركة التي تقوم)1- (185
المحكمششة بتصششفيتها أن يراعششى فششي إدارة أصششول الشششركة وفششى تومزيعهششا بيششن
الدائنين التعليمات التي تششرد فششي القششرارات الصششادرة مششن الششدائنين أو الملزميششن

بالدفع في أي اجتماع عام .

عقد)2      ( إلى  بالدفع  الملزمين  أو  الدائنين  جميع  دعوة  الرسمي   للمصفى  يجومز 
اجتماع عام للتحقق من رغباتهم ويجب عليه أن يدعو إلشى عقشد اجتماعشات فشي
المواعيد التي يحددها الدائنون أو الملزمون بالدفع في القرارات الصششادرة منهششم

مشن الشدائنين أو أو متى طلب منه ذلك كتابة اصحاب ما قيمته واكحد على عشرة
من الملزمين بالدفع بحسب الحال.

يجومز للمصفى الرسمي بالكيفية المقررة أن يطلب توجيهات من المحكمة فيما)3      (
يتعلق بأيشة مسششألة معينشة تنشششأ مششن التصشفية ويجشومز للمصششفي أو لي صششاكحب
مصلحة استئنا ف تلك التوجيهات خلل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

يجب على المصفى الرسمي أن يستعمل صلكحياته التقديرية في إدارة  أصول)4      (
الشركة وتومزيعها على الدائنين .

يرفع)5      ( أن  الرسمي  المصفى  من  صادر  قرار  أو  فعل  من  يتضرر  لمن  يجومز 
المر إلى المحكمة خلل خمسة عشر يوما مششن تاريششخ علمششه بالفعششل أو القششرار
ويجومز للمحكمة أن تؤيد ذلك الفعششل أو القششرار أو تنقضششه أو تعششدله وأن تصششدر

المر الذي يكون عادل في تلك الظرو ف . 

الفصل الرابع

سلطات المحكمة

          إعداد قائمة بأسماء الملزمين بالدفع واستعمال الصول

يجب على المحكمة أن تقوم بأسرع ما يمكن بعششد إصششدار أمششر التصششفية بإعششداد)1-(186
قائمة بأسماء الملزمين بالدفع ولهششا سششلطة تصششحيح سششجل العضششاء فششي جميششع
الحالت التي تقتضى التصحيح بالتطبيق لكحكام  لهذا القانون ويجششب عليهششا أن

تقوم بما يلزم لتحصيل أصول الشركة واستخدامها في الوفاء بالتزاماتها .

) )   يجب على المحكمة عند إعداد قائمششة الملزميششن بالششدفع أن تفششرق بيششن الشششخاص2  
الملزمين بالدفع بالصالة وبيشن الملزميشن بصشفتهم ممثليشن لغيرهشم أو ملزميشن

بديونهم .

            المر الصادر للملزم بالدفع يعتبر بينة قاطعة على ما جاء فيه
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يعتبر المر الصادر من المحكمة للملزم بالدفع  بينة قاطعة على استحقاق المال)1- (187
الذي يصدر المر المذكور بدفعه أو يقرر بأنه مستحق مع مراعاة كحق استئنافه

.

)  صششحيحة1)    تعتبر جميع المسائل الخرى المتعلقة  بششالمر والششواردة فششي البنششد (2(
في مواجهة جميع الشخاص وبالنسبة لجميع الجراءات .

السلطة في أمر الملزم بالدفع بوفاء الديون

يجومز للمحكمة في أي وقت بعد إصدار أمر التصفية أن تششأمر أي شششخص ورد-188
اسمه في قائمة الملزمين بالدفع وقتئذ بأن يدفع للشركة بالكيفية المبينة في المر
أية أموال مستحقة عليه أو على تركة الشخص الششذي ينششوب عنششه وذلششك بخل ف
أية أموال يجب عليه أو على التركة أداؤها بناء على أية مطالبة بمقتضى أكحكام

هذا القانون .

سلطة المحكمة في المطالبة بالدفع

كفاية)1- (189 من  التحقق  وقبل  التصفية  أمر  إصدار  بعد  وقت  أي  في  للمحكمة  يجومز 
أصول الشركة أو بعد ذلك ، أن تطالب جميع أو أكحششد الملزميششن بالششدفع الششواردة
أسماؤهم في قائمة الملزمين بالدفع أن يششدفعوا قيمششة المطالبششات إلششى الحششد الششذي
ه وذلشك لسشداد المشوال الشتي تراهشا المحكمشة لمزمشة للوفششاء بشديون يلشتزمون ب
والتزامششات الشششركة ونفقششات وتكششاليف ومصششروفات التصششفية بغششرض  تسششوية

كحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .

)   يجومز للمحكمة أن تراعى عند المطالبات اكحتمال عدم قيام بعض الملزمين  بالششدفع2(
بالوفاء بكل أو بعض المطالبات .

سلطة طلب يتسليم الموال

يجومز للمحكمة ، في أي وقت بعد إصدار أمر التصفية ، أن تأمر أي شخص)1- (190
ورد اسمه في قائمة الملزمين بالدفع وقتئذ وأي أمين أو كحششارس أو مصششر ف أو
وكيل أو أي موظف في الشركة بأن يدفع للمصفى الرسمي أو يسششلم لششه أو يششرد
إليه أو ينقل له فورا خلل المدة التي تحششددها المحكمششة أيشة أمششوال أو مسششتندات

تكون تحت يده وتوجد بينه مبدئية على أنها من كحق الشركة .

من)2      ( لكل   ، المقاصة  بطريق  تخصم  أن  المر  هذا  إصدار  عند  للمحكمة  يجومز 
تكشششون مسششئوليته غيششر محششدودة مششن أعضششاء المجلششس أو لششتركته ، أيششة أمششوال
مستحقة له أو لتركته على الشركة عن أيششة معاملششة مسششتقلة أو عقششد مسششتقل مششع
الشركة إل انه ل يجومز إجراء المقاصة بالنسبة لية مبالغ  مسششتحقة لششه بصششفته
عضوا في الشركة وذلك فيما يتعلق بأية كحصة أو ربششح ، علششى أنششه إذا أسششتوفى
جميع الدائنين كحقوقهم كاملة جامز أن  يخصم للملزم بالدفع أية أموال مستحقة له

من الشركة عن أي كحساب وذلك بطريق المقاصة مقابل أية مطالبة لكحقة.

يتسوية حقوق الملزمين بالدفع

ومزع كشل-191 يجب على المحكمة أن تسوى كحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهشم وأن ت
مزيادة بين من يستحقونها .
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سلطة القبض على الملزم بالدفع الهارب
إذا ةثبت للمحكمة ، في أي وقت قبل أو بعد إصدار أمر التصفية ، وجود سببش192

يرجح اعتقادها بأن أكحد الملزمين بالدفع على وشك مغششادرة جمهوريششة السششودان
أو الختفاء بطريقة أخشرى أو أنششه نقششل أو أخفششى ششيئاا مشن أمشواله للتهششرب مشن
الوفاء بالمطالبات أو لتفادى استجوابه عن أعمال الشركة جامز للمحكمة أن تأمر
بالقبض عليه وضبط دفاتره وأوراقه وأمواله والتحفظ عليه وعليهششا إلششى الششوقت

الذي تقرره المحكمة .

ءء  من أموال الشركة               سلطة استدعاء من يشتبه في أن يكون لديه جز
يجومز للمحكمة بعد إصدار أمر التصفية:-193

        (أ)    أن تستدعى أي موظف في الشركة أو أي شخص يكون معروفا أو يشششتبه بششأن فششي
كحيامزته جزء مششن أمششوال الشششركة أو يشششتبه فششي أن يكششون مششدينا للشششركة أو أي

شخص تراه المحكمة قادرا على الدلء بمعلومات،

أن تسششتجوب أيششاا مششن المششذكورين فششي الفقششرة (أ) بعششد تحليفششه اليميششن فششي شششان        (ب)
المسائل الواردة في تلك الفقرة ، كما يجومز لهششا سششماع البينششة اللمزمششة وإصششدار

المر الذي تراه مناسبا، 

أن تطلب من أي شخص تقديم ما لششديه أو تحششت تصششرفه مششن مسششتندات متعلقششة(ج)
بالشركة دون المساس بحقه في كحبس المستندات وتختص المحكمة عند التصفية

بالفصل في المسائل المتعلقة بحق كحبس تلك المستندات،

إذا رفض الشخص الذي استدعته المحكمة الحضور أمامها في الميعششاد المحششدد، (د)
ولم يكن لديه مانع مشروع من الحضور جششامز للمحكمشة أن تشأمر بشالقبض عليشه
وإكحضششاره أمامهششا لسششتجوابه مششع تعويضششه عششن المصششاريف الششتي تكبششدها فششي

الحضور.  

    سلطة المحكمة في أن يتأمر باستجواب مؤسسي الشركة

وأعضاء المجلس استجوابلا علنيلا

إذا أصدرت المحكمة أمراا بتصفية الشركة وقدم المصفى الرسمي للمحكمة طلباا)1ش (194
أوضح فيه رأيه بأن غشاا قد وقع من أكحد الششخاص عنشد الترويششج  للشششركة أو
تأسيسها ، أو أن غشاا قد وقع من أكحد أعضاء المجلس أو أي موظف آخششر فيهششا
بالنسبة للشركة منذ الترويششج للشششركة أو تأسيسششها جششامز للمحكمششة ، بعششد فحششص
طلب المصفي الرسمي ، أن تأمر أي شخص اشترك في الترويج للشركة أو في
تأسيسها أو كان عضواا في المجلس أو مديراا عاماا لها أو أي موظف آخششر فيهششا
بالحضور أمامها ، في يوم تحدده ، لسششتجوابه فششي جلسششة علنيششة عششن الترويششج
للشششركة أو تأسيسششها أو سششير أعمالهششا أو عششن مسششلكه ومعششاملته بصششفته مششن

أعضاء المجلس أو مديراا عاماا  للشركة أو موظفاا فيها.

)  ويجششومز1يجب أن يشترك المصفى الرسمي في الستجواب الوارد في البند (2
له  الستعانة بالمساعدة القانونية التي توافق عليها المحكمة . 

)1يجومز لي دائن أو ملزم بالدفع أن يشترك في الستجواب الشوارد فشي البنشد (3
بشخصه أو بوساطة أي شخص له كحق الحضور أمام المحكمة .

يجومز للمحكمة أن توجه إلى الشخص الذي تستجوبه ما تراه من السئلة .4
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) علششي اليميششن وعلششى الشششخص المششراد1يكششون السششتجواب الششوارد فششي البنششد (5
اسششتجوابه الجابششة علششى جميششع السششئلة الششتي توجههششا المحكمششة أو الششتي تسششمح

بتوجيهها إليه .
يجومز لمن صدر المر باسششتجوابه بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة أن يسششتقدم علششى6

نفقته الخاصة أي شخص له كحق الحضور أمام المحكمششة ويكششون هششذا الشششخص
ال مششن السششئلة الششتي كحراا في أن يوجه للشخص المستجوب ما تراه المحكمة عاد
تمكنه من شرح أو تعششديل أيششة إجابششة صششدرت منششه علششى انششه إذا رأت المحكمششة
تبرئة المستجوب من أية تهمة قدمت ضده أو نسبت إليه جامز لها أن تقرر له مششا

تراه مناسباا من المصروفات .
ه  المسشتجوب بعشد أن7 يجب أن يكون محضر الستجواب مكتوبا  وأن يوقع علي

ومز للمحكمشة إصشدار يقرأه أو يقرأ عليه ويجومز أن يستخدم المحضر كبينشة ويج
المر الذي تراه مناسبا بعد سماع البينات اللمزمة .

سلطة المحكمة في المر بأن يكون الدفع في مصرف

لغششراض التصششفية يجششومز للمحكمششة أن تششأمر المصششفي الرسششمي بفتششح كحسششاب-195
مصرفي باسم التصفية ليشداع المشوال المتحصششلة مشن التصششفية وفقششا للشششروط

التي تحددها  .

يتنظيم الحسابات بوساطة المحكمة

 وغيرهششا مششنوالصششكوك وسششندات الششدينتكششون جميششع النقششود والكمبيششالت -196
الضمانات التي تدفع أو تسلم إلى مصر ف معين أو أكحد فروعشه قبشل التصشفية ،

خاضعة من جميع الوجوه لوامر المحكمة .

       سلطة المحكمة في استبعاد الدائنين الذين لم يثبتوا ديونهم في الميعاد

يجششومز للمحكمششة أن تحششدد ميعششادا أو مواعيششد يثبششت فيهششا الششدائنون ديششونهم أو-197
مطالباتهم وإل استبعدوا من النتفاع بالتومزيع  الذي كحصل قبل الةثبات .

استبقاء السلطات الخرى

إضافيةش198 سلطات  القانون  هذا  أكحكام  بمقتضى  للمحكمة  المخولة  السلطات  تعتبر 
وليست تقييداا لية سلطات أخرى موجششودة لمباشششرة الجششراءات ضششد أي ملششزم
بالدفع للشركة أو مدين لها أو ضد تركة أيهمششا لسششتيفاء أيششة مطالبششات أو مبششالغ

أخرى.

سلطة يتنفيذ الوامر
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)     يجومز تنفيذ جميع الوامر الصادرة من المحكمة بموجب أكحكام هذا القششانون بششذات1ش(199
الطريقة التي تنفذ بها الكحكام الصادرة من تلك المحكمة في أيششة دعششوى أخششرى

قيد النظر أمامها .

)    يجب تنفيذ أي أمر تصدره المحكمة ، أةثناء تصفية الشركة ، في أي مكان في2       (
جمهورية السودان .

) )    إذا أصدرت إكحدى المحاكم أمراا ليتم تنفيذه بوساطة محكمة أخرى يجب تقششديم3       
نسخة معتمدة مششن المششر إلششى الموظششف المكلششف بتنفيششذه فششي المحكمششة الخششرى
ال كافيشاا علشى صششدور المشر ويجشب عندئشذ علشى تلشك ويعتبر تقشديم النسشخة دلي

المحكمة اتخاذ الجراءات اللمزمة لتنفيذ المر كأنه صادر منها .

حل الشركة

يجب على المحكمة متى انتهت أعمششال التصششفية أن تصششدر أمششرا بحششل الشششركة)1-(200
وتعتبر الشركة منحلة من تاريخ صدور هذا المر .

من)2      ( يوما  عشر  خمسة  خلل  المسجل  لدى  الحل  أمر  الرسمي  المصفى  يودع 
تاريخ صدوره ويجشب علشى المسشجل أن يشودع هشذا المششر بملشف الششركة وإذا
قصر المصفى الرسمي في ذلك يعد مرتكبا مخالفة  لهذه المادة ويكششون عرضششة

.257للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

استئناف الوامر والقرارات

تخضع الوامر والقرارات والتوجيهات الصادرة  من المحكمة في شأن تصفيةش201
الشركة للستئنا ف بذات الكيفية والشروط التي تستأنف بها الوامر و القششرارات
و التوجيهات الصادرة من ذات المحكمة في القضايا التي تدخل في اختصاصششها

العادي. 

الفصل الخامس

التصفية الختيارية

الحالت التي يجوز فيها يتصفية الشركة يتصفية اختيارية

 :يجومز تصفية الشركة تصفية اختيارية في الحالت التية -      202

إذا وقع الحدث الذي تنص لئحة التأسيس على كحلها عند كحدوةثه وأصدرت الشششركةأ
في اجتماع عام قرارا يقضى بتصفيتها تصفية اختيارية .

      (ب) إذا قششررت الشششركة فششي اجتمششاع عششام وبمقتضششى قششرار خششاص أن تصششفى تصششفية
اختيارية . 

خشروط التصفية الختيارية 

 يشترط على أي شركة قبل  الدخول في  تصفية اختيارية التقيد بالتي :-  )1-(203

أن يقوم أغلبية أعضاء المجلس إذا كششان بششالمجلس " أكششثر مششن عضششوين"  قبششلأ)(
شهر من تاريخ صدور قرار التصفية بالتوقيع علششى إقششرار موةثششق يوضششح أنهششم
قاموا بحصر أصول والتزامات الشركة وتبين لهم أن الشركة في كحالة تصششفيتها
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تصفية اختيارية ستكون قادرة على  سداد جميع التزاماتها المالية  خلل مدة  ل
تتجاومز السنة من بداية التصفية ، 

) من هذه المششادة نافششذا ومسششتوفيا1ل يكون القرار المنصوص عليه في البند (ب)(
لغراض التصفية إل إذا :

(أول)  أرفق معه بيان بكامل أصول والتزامات الشركة معتمداا بوساطة مراجع قانوني،

)(أ) ومرفقششاته لششدي1(ةثانيا)  تم إيداع قرار التصفية والقششرار الموةثششق الششوارد فششي البنششد(
المسجل خلل الخمسشة عششر يومششا التاليششة لصشدور قششرار التصشفية مشع تسششمية

المصفي.
يعتبر أي  من يوقع من أعضاء المجلس علي القرار المنصوص عليه فششي البنششد)2(

)(أ)  دون أن يكون لششديه سششبب معقششول للعتقششاد بششأن الشششركة تسششتطيع سششداد1(
التزامها بالكامل خلل مدة سنة  مرتكبا لجريمة القرار الكاذب ويعاقب بالسششجن

لمدة ل تتجاومز سبع سنوات كما تجومز معاقبته  بالغرامة . 
يعتبر القرار كاذبا إذا أنقضت سنة من تاريخ اليداع لدى المسجل ولم يتم سششداد)3(

جميع التزامات الشركة .

بدء التصفية الختيارية

       تعتبر التصفية الختيارية للشركة قد  بدأت من وقت صدور قرار التصفية .-204

أرثر قرار التصفية الختيارية على أعمال ووضع الشركة

يجب على الشركة عنششد إصششدارها قششراراا بتصششفيتها تصششفية اختياريششة أن توقششف-205
مزاولة أعمالها اعتبارا من تاريخ بدء التصفية ، إل مششا كششان منهششا لمزمششا لفائششدة

التصفية، ومع ذلك تحتفظ الشركة بشخصيتها العتبارية إلى أن تحل .

إعلن قرار التصفية الختيارية

اختيارية  خلل)1- (206 بتصفيتها تصفية  قرار يصدر  أي   إعلن  الشركة  يجب على 
عشرة أيام من صدوره بنشره في الجريدة الرسمية وأيضا في صفحة اقتصششادية

في صحيفة يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية مع إعلم المسجل بذلك  .

أكحكام)2 ( تنفيذ   المجلس  في  أو أعضاء  الشركة أو أي من موظفيها  إذا قصرت 
) يعد كل منهم مرتكبا مخالفة لهذه المادةويكون عرضة للجششزاءات وفقششاا1البند (

.257لكحكام المادة 

الرثار المتريتبة على التصفية الختيارية
يترتب على تصفية الشركة تصفية اختيارية ، أن تستعمل أصول الشركة ، في الوفاء بالتزاماتهشا-207

  ،  ويومزع الفائض بيششن العضششاء بنسششبة  مسششاهماتهم239وفقاا لكحكام المادة  
في الشركة .

يتعيين المصفي وصلحيايته

)    تعين الشركة  في اجتماع عششام مصششفيا أو أكششثر لتصششفية أعمالهششا وتومزيششع أصششولها1-(208
وتحدد الجر الذي يدفع للمصفي ،
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) )   تنتهي بتعيين المصفى جميع صششلكحيات أعضششاء المجلششس ال بالقششدر الششذي تششأذن2     
 أو يأذن به المصفي. بإستمرارهالشركة في إجتماع عام 

)    يجومز للمصفي أن  يباشر بدون إذن من  المحكمة جميع الصلكحيات التي يخولها3     (
هذا القانون للمصفي الرسمي في التصفية التي تباشرها المحكمة 

)   يجومز للمصفي مباشرة السلطات المخولة للمحكمة بموجب أكحكام هذا القششانون بشششأن4(
إعداد  قائمة الملزمين بالدفع وعمل المطالبات ودفششع ديششون الشششركة وتسششوية كحقششوق

الملزمين بالدفع فيما بينهم  .  

) )   إذا عين عدة مصفين جامز أن يباشر واكحد أو أكثر منهم كل سلطة  مخولة بمشوجب5     
أكحكام هذا القانون كحسبما تقرره الشششركة عنششد تعيينهششم فششإن لششم تقششرر شششيئا مششن ذلششك

باشرها أي عدد منهم ليقل عن اةثنين . 

مف ، بناء على6            ( ا مص )   إذا لم يوجشد مصف لي سبب من السباب جامز  للمحكمة تعيين
طلب أكحد الملزمين بالدفع أو الدائنين ،

اء على طلب مسبب يقدم لها عزل المصفى وتعيين مصف آخر.7      ( )    يجومز للمحكمة بنا
إعلن المصفى عن يتعيينه

-    يجب على المصفى في التصفية الختيارية أن يشودع خلل واكحششد وعششرين يومشا مشن209
تاريخ تعيينه إعلنا عن هذا التعيين لدى المسجل بالشكل المقرر ،  فإذا لشم يقشم  بشذلك

.257يعد مرتكبا مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة  

حقوق الدائنين في التصفية الختيارية

يجب على المصفى المعين من قبل الشركة في التصفية الختياريششة أن يرسششل خلل)1-(210
سبعة أيام من تاريخ تعيينه إعلنا إلى جميع من يتبين له أنهشم دائنشون للشششركة علششى
عناوينهم المعروفة لدى الشركة  يخطرهم فيه عن عقد اجتماع لدائني الشركة خلل
مدة ل تقل عن واكحد وعششرين يومشا ول تزيشد علشى ششهر مشن تاريشخ تعيينشه ، فشي
الزمان والمكان المبينين في العلن ، إضافة إلي  نشر العلن عن هششذا الجتمششاع
مرة واكحده على القششل فششي الجريششدة الرسششمية و فشي صشفحة اقتصشادية فششي صششحيفة

يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية مع إخطار المسجل بذلك  .

) ما إذا1يجب على الدائنين أن يقرروا في الجتماع الذي يعقد بموجب أكحكام البند ()2     (
مف بدل من المصفى المعين مششن قبششل كان من اللمزم تقديم طلب للمحكمة لتعيين مص
الشركة أو تعيين مصف آخر معه ، فإذا قششرر الششدائنون تقششديم هششذا الطلششب ، فيجششومز
تقديمه للمحكمة في مدة ل تجاومز خمسة عشششر يومششا مششن تاريششخ الجتمششاع بوسششاطة
أي دائن يعين لهذا الغرض في الجتماع ، على أنه يجومز للمحكمة أن تصششدر ، فششي
أي وقت ، أمرا بمد ميعاد تقديم الطلب بموجب أكحكام هذا البند إلى المدة التي تراهششا

مناسبة .

قبل)3     ( المعين من  المصفى  بعزل  إما  تأمر  أن  إليها  الطلب  تقديم  عند  للمحكمة  يجومز 
الشركة وتعيين مصف غيره ، أو بتعيين مصف يشترك مع المصفى المعين من قبل
الشركة ، أو أن تصدر أمراا آخر تراه عادل ، مع مراعاة مصلحة دائنششي ومسششاهمي

الشركة والملزمين بالدفع .
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)  يجب على المحكمة أن تصدر المر الذي تراه مناسبا في شان مصروفات الطلب، فإذا4     (
رأت أنه يقوم علشى أسشباب معقولشة ، مراعيشة فشي هشذا المشر مصشالح الشدائنين فشي
التصفية ، جامز لهششا أن تششأمر بششان تششدفع مصششروفاته مششن أصششول الشششركة كحششتى ولششو

رفضت الطلب أو فصلت فيه بطريقة أخرى  .

صلحية ملء وظيفة المصفى

إذا خلت وظيفة المصفى المعين من قبل الشركة في التصششفية الختياريششة بسششبب)1-(211
الوفاة أو السششتقالة أو غيششر ذلششك مششن السششباب  يجششب علششى الشششركة ملششء هششذه

الوظيفة في اجتماع عام تعقده ، وذلك مع مراعاة أي اتفاق مع دائنيها .

) من أكحد الملزمين بالدفع1يجومز أن تكون الدعوة للجتماع  الوارد في البند ()2     (
مف واكحششد أوالمساهمين أو من أكحد المصفين الباقين في كحالة تعيين أكثر من مصشش

للتصفية .

) أو بالطريقة المنصوص عليها في1ينعقد الجتماع المنصوص عليه في البند()3     (
لئحة التأسيس أو بالطريقة التي تقررها المحكمة بناء على طلب الملششزم بالششدفع

أوالمساهم أو المصفين القائمين بأعمال التصفية .

التفويض في صلحية يتعيين المصفين

يجومز للشركة التي تكون على وشك التصفية الختيارية أو أةثناء هششذه التصششفية،)1-(212
أن تفوض دائنيها أو أي لجنششة منهششم ، بمقتضششى قششرار خششاص  صششلكحية تعييششن
المصششفين أو أكحششدهم وشششغل مششا يخلششو مششن وظششائف المصششفين والتفششاق بشششأن

الصلكحيات التي يباشرها المصفون وطريقة مباشرتها.

) ، ذات1يكون للصلكحيات الممنوكحة بالتفويض الصادر بموجب أكحكام البند ()2      (
الةثر كما لو كانت صادراة من الشركة .

الحالت التي يكون فيها اليتفاق ملزما للدائنين

) يكششون التفششاق المششبرم2مع مراعاة كحق الستئنا ف المنصوص عليه في البنششد()1-(213
بين الشركة وبين دائنيها عندما تكون الشركة على وشك التصفية الختياريششة أو
في دور هذه التصفية ملزما للشركة اذا  اجامزته بقششرار خششاص وملزمششا للششدائنين

اذا قبله ةثلةثة ارباع الدائنين من كحيث العدد والقيمة .

)      يجومز لي دائن  أو مساهم أو ملزم بالشدفع أن يرفششع الششي  المحكمششة اسشتئنافا عشن2(
ذلك التفاق خلل  ةثلةثة  أسابيع من إتمامه  ويجشومز  للمحكمششة فشي هشذه  الحالشة

تعديل  التفاق المذكور  أو تغييره أو  تأييده  كحسبما تراه متفقا مع العدالة .

صلحية المصفين في قبول أسهم كمقابل لبيع أموال الشركة

في الحالت التي يراد فيها تصفية الشركة تصفية اختياريششة أو الششتي تكششون فيهششا)1-(214
بالفعل في أةثناء هذه التصفية ، وأريد تحويل أو بيع كل أو بعض أعمالها أو 

أموالها  لشركة أخرى (الشركة المتنامزل لها ) ، يجومز لمصفى الشششركة الولششى
(الشركة المتنامزلة) بمقتضى قرار خاص ، يفوضه تفويضا عاما أو تفويضا فششي
إبرام أي اتفاق خاص ، أن يتسلم على سبيل التعويض أو بعششض التعششويض عششن
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التحويل أو البيع  أسهما أو وةثائق تأمين أو كحقوقا أو ما شششابه ذلششك مششن الحقششوق
في الشركة المتنامزل لها ، لتومزيعها على أعضاء الشركة المتنامزلة ، كمششا يجششومز
له أن يششبرم أي اتفششاق آخششر يجيششز لعضششاء الشششركة المتنامزلششة أن يشششتركوا فششي
أرباح الشركة المتنامزل لها ، وأن يحصلوا منها على أية امتيششامزات أخششرى بششدل
من أو بالضافة إلى تسلم مبالغ نقديششة أو أخششذ أسششهم أو وةثششائق تششأمين أو كحقششوق

أخرى .

يكون ملزما لعضاء الشركة المتنامزلشة أي بيشع أو اتفشاق يتشم وفقشا لكحكشام هشذه)2(
المادة .

إذا لم يصوت عضو من أعضاء الشركة المتنامزلة لصالح القرار الخاص في أي)3(
اجتماع يعقد لصدار ذلك القرار أو تأييده وأعششرب عشن مخششالفته للقششرار بكتششاب
يرسله إلى المصفى ويودعه فششي مقششر الشششركة خلل سششبعة أيششام مشن تأييششد ذلششك
القرار ، جامز لهذا العضو أن يطلب من المصفى ، إما المتناع عن تنفيذ القششرار
وإما أن يشترى مصلحته في الشركة وإذا وقع بين الطرفين نزاع بشششأنه يفصششل

في النزاع المراجع القانوني للشركة .  

إذا اختار المصفى شراء مصلحة هذا العضو في الشركة فيجب عليه دفع الثمششن)4(
قبل أن تحل الشركة ، وعليه أن يدبره بالطريقة التي تحدد بقرار خاص.

 )غير صحيح في تطبيق أكحكام هششذه المششادة4ل يكون القرار المذكور في البند ()5(
لمجششرد صششدوره قبششل أو مششع القششرار الصششادر بتصششفية الشششركة أو قششرار تعييششن
المصفين إل أنه إذا صدر خلل سنة من تاريخ صدور أمر تصفية الشششركة مششن
طريق المحكمة أو تحت إشرافها فإنه ليعتبر صحيحا إل إذا إجامزته المحكمة .

                  صلحية رفع المر للمحكمة

إذا كانت الشركة في دور التصفية الختيارية يجومز للمصفى  أو لي دائن أو)1- (215
مساهم أو ملزم بالششدفع  أن يطلششب مششن المحكمششة الفصششل فششي أي نششزاع يقششع فششي
التصفية أو أن تباشر في شأن تنفيذ المطالبات أو غيرها من المسائل ، جميششع أو
أكحدى السلطات الششتي يجشومز لهشا مباشششرتها كمشا لشو كششانت التصششفية مشن طريششق

المحكمة .

)    إذا اقتنعت المحكمة بعدالة وفائدة الفصل في النششزاع أو مباشششرة السششلطة المطلششوب2(
منها مباشرتها ، جامز لها قبول الطلب كله أو بعضه بالشششروط الششتي تستصششوبها،

ال. ويجومز لها أن تصدر في شان هذا الطلب أي أمر آخر تراه عاد

صلحيات المصفى في الدعوة لعقد اجتماع عام

يدعو من)1- (216 أن  للمصفى  يجومز   ، الختيارية  التصفية  دور  في  الشركة  كانت  إذا 
وقششت لخششر ، لعقششد اجتمششاع عشام للشششركة يكششون الغششرض منشه الحصششول علششى

موافقتها بمقتضى قرار خاص أو لية أغراض أخرى يراها مناسبة .

إذا استمرت تصفية الشركة مدة تزيد على سششنة ، يجششب علششى المصششفى تششوجيه)2(
الدعوة لعقد اجتماع عام للشركة في آخر السنة الولششى مششن بششدء التصششفية وفششى
آخر كل سنة تالية لها أو كلمشا أمكشن النعقشاد بعشد ذلشك علشى أن يعشرض علشى

67



الجتماع تقريرا بالشكل المقششرر مشششتمل علششى التفاصششيل المقششررة فيمششا يتعلششق
بإجراءات التصفية وكحالتها.

الجتماع العام النهائي لحل الشركة

يعد المصششفي بمجششرد تصششفية أعمششال الشششركة تصششفية كاملششة ، كحسششابا يششبين فيششه)1-(217
وال الششركة ، الطريقة التي باشر بها التصشفية وكيششف كحصشل التصشر ف فشي أم
ويجب عليه عندئذ أن يدعو لعقششد اجتمششاع عششام للشششركة يعششرض عليششه الحسششاب

ويقدم عنه اليضاكحات .

تكون الدعوة لنعقاد الجتماع بطريق إعلن يوضح فيه مزمان  ومكان النعقاد)2      (
والغششرض منششه ، ويجششب إجششراء النشششر قبششل ميعششاد النعقششاد بشششهر علششى القششل

وبالطريقة المبينة في هذا القانون .

يجب على المصفى أن يودع لدى المسجل خلل أسبوع بعد الجتماع ، تقريرا)3      (
ال عن الجتماع  وتاريخه مع إرفاق  نسخة من كشف الحساب المشششار إليششه كام

) المجامز من الجمعية العمومية ، فإذا لم يقم بتنفيششذ ذلششك يعششد مرتكبششاا1في البند (
.257مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة 

يجب على المسجل متى أودع لديه التقرير المشار إليه أن يسجله فورا ، وتعتبر)  4      (
الشركة منحله بعد مضششى ةثلةثششة أشششهر مششن تسششجيل التقريششر ، علششى أنششه يجششومز
للمحكمة بناء على طلب المصفى أو طلب أي شخص آخر يتبين للمحكمة أن له
مصلحة في الموضوع ، أن تصدر أمششرا بتأجيششل تاريششخ نفششاذ كحششل الشششركة إلششى

الجل الذي تراه مناسبا .

على الشخص الذي طلب من المحكمة التأجيل وصدر له المر بذلك أن يودع)5      (
لدى المسجل خلل الواكحد والعشرين يوما مششن تاريششخ صششدور المششر بالتأجيششل،
نسخة معتمدة منه ، فششإذا لششم ينفششذ ذلششك يعششد مرتكبششا مخالفششة لهششذه المششادة ويكششون

.257عرضة للجزاءات وفقاا لكحكام المادة  

          حق الدائنين والملزمين بالدفع  والمساهمين في طلب التصفية من طريق المحكمة

ل تسقط التصفية الختيارية كحق أي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع في أن تكون- 218 
التصفية من طريق المحكمة وذلك إذا رأت المحكمة بنششاء علششى طلششب الششدائن أو

الملزم بالدفع أو المساهم أن كحقوقهما سو ف تضار بالتصفية الختيارية .

         سلطة المحكمة في إيتباع إجراءات التصفية الختيارية

إذا كانت الشركة في دور التصفية الختيارية ، وصششدر أمششر بتصششفيتها مششن طريششق-219
المحكمة ، يجومز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسباا أن تقرر فششي المششر المششذكور أو فششي

أي أمر لكحق له ، العمل بجميع إجراءات التصفية الختيارية أو ببعضها .

      سلطة المحكمة في إيقاف إجراءات التصفية

)  يجومز للشركة بموجب قرار خاص خاضع لتأييد المحكمة وقف إجششراءات التصششفية1-(220
الختيارية في أي وقت خلل التصفية وقبل كحل الشركة . 
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) على المصفي إعلن كافة الدائنين خلل مدة ل تقل عن خمسة عشر يوما بالقرار2      (
الخاص 

) يجب على المصفي أو لي من1)  بعد صدور القرار الخاص المذكور في البند (3           (
أعضاء الشركة تقديم طلب للمحكمة لتأييد وقف إجراءات التصفية  . 

) قبل مدة ل تتجاومز واكحد وعشرين يوما3)   يجب على مقدم الطلب الوارد في البند (4          (
قبشل سشماع الطلشب أن يطلشب مشن المحكمشة إعلن المسشجل وكشل أعضشاء المجلشس
والششدائنين والمصششفي وأي جهششة أخششري يششرى ضششرورة اعلنهششا  لحضششور جلسششة
السششماع ، وعلششى المسششجل أن ينشششر العلن  فششي الجريششدة الرسششمية و فششي صششفحة

اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية.

) الظهور عند سماع الطلب وتقديم4)     يجومز للشخاص الذي تم اعلنهم بموجب البند (5       (
البينة واستدعاء الشهود . 

) )      يجومز للمحكمة بعد سماع البينة كحول الطلب إصدار المر بتأييد وقف  إجششراءات6       
التصفية وإنهششاء مهمششة المصششفي ،  ويجششب علششى الشششركة إرسششال نسششخة مششن المششر
للمسجل وعلى المسجل إيداعه بملف الشششركة و نشششره فششي الجريششدة الرسششمية و فششي

صفحة اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ةثلةثة أيام متتالية . 

الفصل السادس

التصفية يتحت إخشراف المحكمة

سلطة المحكمة في المر بتصفية الشركة يتحت إخشرافها

إذا قررت الشركة بقرار خاص تصششفية نفسششها اختياريششا يجششومز للمحكمششة بنششاء علششى-221
طلب من الشركة أو الدائن أو المساهم أو الملزم بالدفع أو المصفي أن تصششدر أمششرا
بالستمرار في التصفية الختيارية على أن يكون ذلك تحششت إشششرا ف المحكمششة وأن
يكون لكافة الطرا ف كحرية اللجوء الي المحكمة ، وبصفة عامشة أن تكشون التصشفية

طبقاا للشروط التي ترى المحكمة أنها عادلة .

الرثر المتريتب على يتقديم طلب التصفية يتحت إخشراف المحكمة

تعتششبر العريضششة المقدمششة لسششتمرار التصششفية الختياريششة تحششت إشششرا ف المحكمششة-222
لغرض منحها الختصاص للنظشر فشي الشدعاوى بمثابشة طلشب للتصشفية مشن طريشق

المحكمة .     

سلطة المحكمة في يتعيين المصفين وعزلهم

إذا صدر أمر التصفية تحت إشرا ف المحكمة يجومز لها أن تعين في ذات المر أو)1(-223
في أي أمر لكحق له مصفياا إضافيا .

)   يكون للمصفى الذي تعينه المحكمة بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة ذات الصششلكحيات2(
ويخضع لذات اللتزامات ويكون له من جميع الوجوه نفس الوضششع كمششا لششو كششان

معيناا من قبل الشركة .
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)  يجومز للمحكمة عزل المصفى الذي عينته على الوجه السابق أو أي مصف مستمر3(
و بسشبب في وظيفته بموجب أمر الشششرا ف وللمحكمشة أن تمل الوظيفشة الشتي تخل

العزل أو الوفاة أو الستقالة .

الرثر المتريتب على أمر الخشراف

) إذا صدر أمراا بالتصفية تحت إشرا ف المحكمة جامز للمصشفى ، مشع مراعششاة القيشود1(-224
التي تفرضها المحكمة ، مباشرة جميع سلطاته بدون إذن من المحكمة أو تدخل مششن
جانبها وذلك بذات الكيفية التي يباشر بهششا هششذه الصششلكحيات كمششا لششو كششانت الشششركة

تصفى تصفية اختيارية محضة .

 يعتششبر188) وفيما عدا مششا نصششت عليششه المششادة 1استثناء مما ينص عليه البند ()  2(
المششر الصششادر مششن المحكمششة بتصششفية الشششركة تحششت إشششرافها بمثابششة أمششر منهششا
بتصفية الشركة من طريق المحكمة ، وذلك بالنسبة لجميع الغراض بما في ذلك
سلطة وقششف القضششايا والجششراءات الخششرى ، ويخششول المششر المششذكور للمحكمششة
سلطة مطلقة في القيام بالمطالبات أو في تنفيذ المطالبششات الششتي قششام بهششا المصششفي
ومباشرة جميع السلطات الخرى التي كان لها مباشرتها ولو أن المر قششد صششدر

بتصفية الشركة من طريق المحكمة . 

             يتعيين مصفين اختياريين في حالت معينة في وظيفة مصفين رسميين

إذا صدر أمر بالتصفية تحت إشرا ف المحكمة ةثم صدر بعد ذلك أمر بالتصفية من-225
طريق المحكمة جامز للمحكمة أن تعين بمقتضى المر الخير ، أو أي أمر لكحششق
ه ، المصشفين الختيشارين أو اكحشدهم بصشفة مصشفين رسشميين فشي التصشفية مشن ل
طريقها وذلك إما بصفة مؤقتة أو دائمة وإما بإضششافة أو عششدم إضششافة أي شششخص

آخر إليهم .

الفصل السابع

الملزمون بالدفع

معني عبارة الملزم بالدفع

:" يقصد بعبارة " الملزم بالدفع   -226

   . أي شخص ملزم بدفع مال لصول الشركة في كحالة تصفيتها  (1)       

أي شخص يعتبر أنه ملزم بالدفع خلل أو  قبل الجراءات النهائية  لتحديد الملزمين (2)  

          .بالدفع

طبيعة مسئولية الملزم بالدفع

)  يترتب على مسئولية الملزم بالدفع نشوء دين مستحق عليه من الوقت الذي تبدأ1-(227
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                فيه مسئوليته على انه ل يكون واجب الداء إل في الوقت الذي تقدم فيه المطالبات 

                لتنفيذ هذه المسئولية .

)  تعتبر قائمة الملزمين بالدفع بينة مبدئية علي مسئولية الشخاص الواردة أسماؤهم في2     (
القائمة بأنهم ملزمون بالدفع . 

) تختص المحكمة  بالنظر في الدعوى القائمة على مسئولية الملزم بالدفع .3(      

مسئولية أعضاء الشركة الحاليين والسابقين

بصفتهم ملزمين بالدفع

-    مششع مراعشاة أكحكشام هششذه المششادة يلشتزم كششل عضشو مشن أعضشاء الشششركة الحششاليين228
والسابقين بأن يساهم في أصول الشركة في كحالة تصفيتها بمبلغ يكفششي للوفششاء
بديونها والتزاماتها ونفقات التصششفية وتكاليفهششا ومصششروفاتها ولتسششوية كحقششوق

الملزمين بالدفع فيما بينهم ، وذلك بالشروط التية :

  ل يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع إذا كششانت عضششويته قششد انتهششت قبششل (أ )
البدء في التصفية بسنة أو أكثر ، 

   (ب)  ل يلششزم العضششو السششابق بالمسششاهمة فششي الششدفع فيمششا يتعلششق بششديون الشششركة أو
التزاماتها التي نشأت بعد انتهاء عضويته ،

     (ج)    ل يلزم العضو السابق بالمساهمة إل إذا تبين للمحكمة أن العضاء الحششاليين ل
يمكنهم الوفاء بما يلتزمون بالمساهمة في دفعه بموجب أكحكام هذا القانون،

و منصشوص عليشه فششي المشادة    ل يجشومز أن يطلشب مشن أي229    (د)     فيما عدا ما ه
عضو في الشركة أن يدفع ما يزيد على مقدار مششا لششم يششدفع مششن السششهم – إن

وجد – التي يلتزم بالدفع عنها بصفته عضواا كحالياا أو سابقاا ،

 (هش)   ل يعتبر المبلغ المستحق لي عضو في الشركة ، بصفته عضواا من الحصص أو
الرباح أو غيرها ديناا على الشركة تلتزم بدفعه لهذا العضششو فششي كحالششة الششتزاكحم

 يكششون هششذا بينه وبين أي دائن آخر ليس عضوا فششي الشششركة ،ولكششن يجششومز أن
ال للنظر في التسوية النهائية لحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .  المبلغ مح

مسئولية أعضاء المجلس إذا كانت مسئوليتهم غير محدودة

- في كحالة تصفية الشركة يلششتزم أي عضششو سششابق أو كحششالي مششن أعضششاء المجلششس أو229
مدير سابق أو كحالي ممن تكون مسئوليتهم بموجب أكحكام هذا القانون مسئولية غير
محدودة بأن يدفع أيضاا بالضافة إلى التزامه بالدفع – إن وجد – بصفته عضششواا ،
مبالغ أخرى كما لو كان فششي بششدء التصششفية عضششواا فششي شششركة ذات مسششئولية غيششر

خاضششعاا للشششروط228محدودة ، ول يكون الششتزامه بالششدفع بمششوجب أكحكششام المششادة 
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المضمنة في الفقرة (د) من ذات المادة و مع ذلك: 

    ل يلتزم عضو المجلس أو المدير السابق بالمساهمة في دفع هذه المبالغ الضافية إذا (أ )
انقطع عن شغل منصبه قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر ،

(ب)   ل يلتزم عضو المجلس أو المدير السابق بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافي عن أي
،دين أو التزام على الشركة نشأ بعد انقطاعه عن شغل منصبه 

(ج)  مع مراعاة لئحة التأسيس ل يلتزم عضو المجلس أو المدير العام  بالمساهمة في دفع
أي مبلغ إضافي وفقا لكحكام هذه المششادة ، إل إذا رأت المحكمششة ، أن تلششك المسششاهمة
ضرورية للوفاء بديون الشركة والتزاماتها ونفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .

وفاة عضو الشركة الملزم بالدفع 

إذا توفى الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعششد ذلششك ،)1-(230
يلتزم ورةثته في كحدود التركة بأن يدفعوا إلى أصول الشركة ،  مبالغ للوفاء بمششا

في ذمته ويعتبرون بناء على ذلك ملزمين بالدفع .

إذا لم يقم ورةثة المتوفى بدفع المبالغ التي يؤمرون بدفعها ، يجومز عندئذ اتخاذ)2      (
الجراءات  القانونية بإلزامهم بالدفع . 

افلس عضو الشركة الملزم بالدفع 

بعد ذلك- 231 أو  بالدفع  الملزمين  قائمة  اسمه في  إدراج  قبل  بالدفع  الملزم  أفلس  إذا 
عندئذ :

)   ينوب عنه في جميع أغراض التصفية أمينه في  التفليسه ويعتبر هذا المين بناء1           (
على ذلك ملزمششا بالششدفع ، ويجششومز إعلنششه للقبششول بششأي دليششل يقششدم فششي مواجهششة
أصول المفلس أو للقبول بأن يتم الدفع وفقا للقانون من تلك الصول لي  مبششالغ

مستحقة على المفلس ، 

) يجومز في مواجهة أصول المفلس أقامة الدليل على القيمة المقدرة للمبالغ الملزم بها2          (
بالنسبة إلى المطالبات اللكحقة والسابقة .

الفصل الثامن

أحكام يتكميلية

الجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع

يجومز للمحكمة في الحالت التي تستدعي مراعاة رغبات الدائنين أو الملزمين)1ش(232
أن تأمر بتوجيه الدعوة إلى اجتماعات للششدائنينبالبينة الكافية بالدفع والتي تثبت 

أو الملزمين بالششدفع وتعقششد هششذه الجتماعششات ويكششون السششير فيهششا بالكيفيششة الششتي
تقررها المحكمة ولها أن تعين شخصاا لرئاسة أي اجتماع من هششذه الجتماعششات

ورفع تقرير إليها عن نتيجة الجتماع .

يجب في كحالة الدائنين مراعاة قيمة دين كل دائن .2

72



يجب في كحالشة الملزميششن بالشدفع مراعششاة عشدد الصششوات الششذي قررتششه لئحشة3
التأسيس لي  منهم .

إقرار المشروع العام للتصفية

طريق)1- (233 من  الشركة  تصفية  كانت  إذا  المحكمة  من  بإذن   ، للمصفى  يجومز 
المحكمششة أو تحششت إشششرافها أو بمقتضششى قششرار خششاص مششن الشششركة إذا كششانت

التصفية اختيارية ، أن يباشر كل أو بعض  العمال التية :ش
يدفع بالكامل ديون أية فئة من الدائنين ،      ( أ)   

يعقد أي صلح أو تسوية مع الدائنين أو من يدعون بأنهم دائنون أو من تكون لهششمب
أو يدعون بأن لهم مطالبات كحاضرة أو مستقبلة قد تلتزم بها الشركة ،

يتصالح في جميع المطالبششات واللتزامششات والششديون واللتزامششات الششتي قششد تصششبح      (ج )
ديونششاا وجميششع المطالبششات الحاضششرة أو المسششتقبلية المحققششة الوجششود أو الكحتماليششة
القائمة أو المنتظر قيامها بين الشركة وأي ملزم بالششدفع أو أي شششخص يششدعى بششأنه
ملزم بالدفع أو أي مدين أو شخص آخشر يتوقشع الشتزامه للششركة وأن يتصشالح فشي
جميع المنامزعات التي تتعلششق بأيششة صششورة بأصششول الشششركة أو بتصششفيتها أو الششتي
تمسها وذلك بالشروط التي يتفق عليها وبأخذ أي ضمان للتخالص فششي أيششة مطالبششة

أو دين أو التزام وأن يجري عما تقدم المخالصة التامة اللمزمة .

) تحت رقابة المحكمة ويجششومز1يباشر المصفى صلكحياته بموجب أكحكام البند ()2(
لي دائششن أو ملششزم بالششدفع أن يرفششع للمحكمششة اسششتئنافاا بشششان مباشششرة أيششة مششن

الصلكحيات أو بشأن ما يراد مباشرته منها .

وجوب إرثبات الديون

 يجومز في أي تصفية إةثبات جميشع الشديون المعلشق235مع مراعاة أكحكام المادة -234
 دفعها على أمر اكحتمالي وجميع المطالبات ضد الشششركة سششواء أكششانت كحالششة أو

مستقبلية اكحتمالية أو غير اكحتمالية ويعمل تقدير صحيح بقدر المكان عششن قيمششة
تلك الديون أو المطالبات المعلقة على أمر اكحتمالي أو التي ليس لها قيمششة معينششة

  لسبب آخر .

يتطبيق قواعد الفلس في يتصفية الشركة المعسرة

 تسري القواعد المعمول بها في قانون الفلس لسششنة239-        مع مراعاة أكحكام المادة 235
 بالنسبة لصول الشخاص الششذين اششهر افلسششهم علششى تصششفية الششركة1929

المعسرة وتتبع هذه القواعد في شششأن كحقششوق الششدائنين المضششمونة ديششونهم وغيششر
المضمونة ديونهم وكذلك في شأن الششديون القابلششة للةثبششات وتقششدير قيمششة المبششالغ
التي تدفع سنويا والمطلوبات المستقبلية أو الكحتمالية ويجومز لجميششع الشششخاص
الذين من كحقهم في اية كحالة من هذا  القبيل اةثبات استلم الحصششص مششن أصششول
الشركة أن يدخلوا في التصفية وأن يقدموا ضد الشششركة المطالبششات الششتي يجششومز

لهم تقديمها بموجب أكحكام هذه المادة . 

           بطلن التحويلت وغيرها بعد البدء في التصفية
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ال أي تحويل للسششهم عششدا مششا يحششول منهششا)    1(ش 236 في كحالة التصفية الختيارية يقع باط
ال أي تعشديل فششي كحالششة أعضششاء الشششركة للمصشفى أو بمششوافقته وكششذلك يقشع بششاط

 البدء في التصفية . يحصل بعد

ال أي تصر ف في2(         )     في كحالة التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها يقع باط
أموال الشركة بما في ذلك المطالبات الصالحة للتقاضي وأي تحويششل للسششهم أو
تعديل في كحالة العضاء يحدث بعشد البشدء فشي التصشفية إل إذا أمشرت المحكمشة

بخل ف ذلك . 

بطلن الحجز والتنفيذ في حالت معينة

ال أي كحجز أو تنفيذ يحصل بدون إذن المحكمة ضد أموال الشركة بعدش237 يقع باط
البدء في التصفية متى كانت الشركة فششي كحالششة تصششفية مششن طريششق المحكمششة أو

تحت إشرافها . 

 المتريتب على الرهن العائم الرثر

 ينشششأ علششى تعهششدات الشششركة وأموالهششا خلل ةثلةثششة أشششهر مششن -         الرهن العائم الذي238
ال متى كانت الشركة في كحالة التصفية إل إذا ةثبت الشروع في تصفيتها يقع باط
أن الشركة كانت موسرة عقششب إنشششاء الرهششن العششائم مباشششرة ، ولكنششه ل يكششون

ال بمقدار ما يدفع للشركة نقداا أو بعد إنشاء ذلك الحق وعوضاا عنه. باط

المبالغ التي يتدفع بطريق الولوية

)    يجب أن تدفع ديون الشركة وفقا للترتيب التي :-1ش (239

     (أ) المصروفات القضائية وأجر المصفي وجميع الموال التي صرفت علي الوجه المعقول
في نفقات  وتكاليف ومصروفات التصفية ، 

 من المتبقششي مششن المبلششغ%25     (ب)  المستحقات الحكومية غير التجارية على أن ل تتجاومز 
بعد إستيفاء المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (أ)،

  جميع الديون المضمونة برهون تأمينية ،     (ج)

     (د)  جميع الديون المضمونة برهون كحيامزية او رهون عائمة مسجلة ،

50        (هش)  مستحقات العاملين المقررة بموجب أكحكام قوانين العمششل علششى أن ل تتجششاومز مبلششغ 
ألف جنيه  ،

جميع المبالغ المستحقة للمؤجر نظير أجرة المنامزل والراضي المؤجرة للشركة عن(و)          
مدة ل تجاومز الستة أشهر السابقة على تاريخ قرار التصفية بالنسبة للمنامزل والراضششي

التي تشغلها الشركة في التاريخ المذكور، 
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 ألف جنيششه والمسششتحقة علششى50جميع المبالغ التي ل تتجاومز في أية كحالة منفردة مبلغ   (مز)  
ال بششه الشركة نظير تعويض بموجب أكحكام أي من قوانين تعويض العمششال يكششون معمششو

وتكون المسئولية بمقتضاه قد نشأت قبل تاريخ قرار التصفية، 

    (ح)    الديون الممتامزة بموجب أكحكام القوانين الخرى ، 

    (ط)   الديون العادية ، 

    (ي)  كحقوق أعضاء الشركة . 
الفضلية بطريق الغش

)  أي تحويل أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفيذ أو غير ذلك من العمال المتعلقة1(ش240
و باشششره أكحشد الفشراد أو وقشع بالموال  مما يعتبر ترتيبا لفضلية بطريشق الغشش ل
ضده في تفليسته ، يعتبر ايضا بالنسبة لدائني الشركة ترتيبا لفضلية بطريق الغششش
ال إذا باشرته الشركة أو كحصلت مباششرته ضششدها وهشي فشي دور ، ومن ةثم يقع باط

التصفية .

)  في تطبيق أكحكام هذه المادة يعتبر تقديم طلب التصفية في كحالة التصفية من طريششق2( 
المحكمة أو تحت إشرافها وقرار التصفية الختيارية بمثابة فعل  من أفعال الفلس

الواقعة من أكحد الفراد. 

) يقع باطل كل تحويل أو تنامزل يحصل من الشركة للمناء عششن جميششع أموالهششا لفائششدة3(
جميع دائنيها .

سلطة المحكمة في فرض يتعويضات على المخطئ                  

من أعضاء المجلس أو غيرهم

إذا ظهر  أةثناء تصفية الشركة أن شخصاا اشترك في تأسيسها أو تكوينها أو أن)1ش (241
مديراا عاماا أو أكحداا من أعضاء المجلس أو المصششفين أو المششوظفين السششابقين أو
الحاليين فيها اساء استخدام أموال الشركة أو اكحتجزهشا أو أصشبح ملزمشاا بهشا أو
ال عنها أو أساء استخدام مركششزه أو ارتكششب خيانششة أمانششة بالنسششبة للشششركة مسئو
جامز للمحكمة ، بناء على طلب المصفى أو أي دائن أو مساهم أو ملزم بالششدفع ،
أن تفحص تصرفات أي من أولئك المذكورين وأن تجششبره علششى رد المششوال أو
أي جزء منهششا أو أن تجششبره علشى أن يشدفع لصششول الشششركة المبلشغ الششذي تششراه
المحكمة مناسباا وذلك على سبيل التعويض عن إساءة الستخدام أو الكحتجامز أو

خيانة المانة .

تطبق أكحكام هذه المادة ولو كانت المخالفششة الششتي وقعششت مششن الشششخاص الششوارد)2(
)  مما يقاضى عنه جنائياا .1ذكرهم في البند (

 علششي الطلششب الششذي يقششدم1983)   تسري أكحكششام  قششانون الجششراءات المدنيششة لسششنة 3(
بموجب أكحكام هذه المادة كما لو كان ذلك الطلب دعوى مدنية .

            سلطة المحكمة في العفاء من المسئولية في بعض الحوال
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-       إذا تبين للمحكمة في أي إجراء أمامها ضد أكحد أعضاء المجلس بسبب الهمششال أو242
ال عن ذلك إل انه تصر ف بحسن نيششة خيانة المانة أنه مسئول أو قد يكون مسئو
وبطريقة معقولة وأن من النصا ف التجاومز عن الهمال أو خيانة المانششة جششامز

للمحكمة إعفاؤه كلياا أو جزئياا من المسئولية بالشروط التي تراها ملئمة.
 عقوبة يتزوير الدفايتر أو إخفائها أو الغش فيها

-       إذا أتلف عضو المجلس أو المدير العام أو الموظف أو المساهم أو الملزم بالدفع بأية243      
شركة في كحالة التصفية أو شششوه أو أبششدل أو مزور أو أخفششى بطريقششة الغششش أيششة
دفاتر أو أوراق أو ضمانات أو أجرى بطريق التزوير أو الغش أي قيششد فششي أي

 مستند للششركة أو كشان طرفشاا فششي إجشراء ذلشك القيشد سجل أو دفتر كحسابات أو
قاصداا بذلك غش أي شششخص أو خششداعه ، يعششاقب عنششد الدانششة بالسششجن مششدة ل

تجاومز سبع سنوات كما تجومز معاقبته بالغرامة .

محاكمة المخطئ من أعضاء المجلس وغيرهم

إذا تبين للمحكمة أةثناء تصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها أن)1ش (244
أكحداا من أعضاء المجلس أو المدير العام أو الموظفين أو العضاء فششي الشششركة
الحاليين منهم أو السششابقين قشد ارتكششب بالنسششبة للشششركة مخالفشة جنائيششة ، يجشومز
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أكحد ذوى الشأن في التصفية أن تششأمر
المصفى الرسمي ، بحسب الحال ، باتخاذ إجراءات المحاكمة عن تلك المخالفششة

ولها أن تأمر بدفع النفقات والمصروفات من أصول الشركة.

إذا تشبين للمصشفى أةثنشاء التصشفية الختياريشة أن أكحشداا مشن أعضشاء المجلشس أو)2(
المدير العام أو الموظفين أو العضاء في الشركة الحاليين منهم أو السششابقين قشد
ارتكششب بالنسششبة للشششركة مخالفششة جنائيششة يجششومز للمصششفى ، اتخششاذ الجششراءات

اللمزمة لمحاكمته .

مسئولية الموظف عن ديون الشركة

-   إذا ظهر أةثناء تصفية شركة أو في أي إجراءات ضششدها أن موظفششا كششان طرفششا فششي245
التعاقد على دين ولم تكششن لششه عنششد التعاقششد علششى ذلششك الششدين أي سششبب معقششول أو
محتمل ليتوقع أن الشركة سيكون في مقدورها أداء الدين بعد الخذ فششي العتبششار
التزاماتها الخرى وقت التعاقششد ، أن وجششدت ، يكششون ذلششك الموظششف قششد ارتكششب

مخالفة ويعاقب عند الدانة بالغرامة أو بالسجن مدة ل تتجاومز سنة . 

المسئولية عن الغش في أعمال الشركة .

) إذا ظهر أةثناء تصفية شركة أو في أي إجراءات ضششدها أن أي عمششل للشششركة قششد1-(246
تمت مزاولته بقصد غش دائني الشركة أو دائني أي شخص آخر أو لي غشرض
اكحتيالي يجومز للمحكمة عند طلب المصفي أو دائششن أو مسششاهم أو ملششزم بالششدفع ،
أن تقرر أن كل شخص كان عن علم منه طرفا في مزاولة الشركة لعمالها على
ذلششك النحششو مسششئول مسششئولية شخصششية ، عششن كششل ديششون الشششركة أو التزاماتهششا

الخرى أو بعضها كحسبما تقرر المحكمة . 

)  فيما يتعلق بالتعاقد علششى ديششن علششى النحششو245) إذا أدين شخص بمخالفة المادة 2   
المشار إليه في تلك المادة يجومز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو أي دائن أو
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مساهم أو ملزم بالششدفع أن تقشرر إذا رأت ذلششك مناسشبا أن ذلششك الشششخص مسششئول
مسئولية شخصية عن أداء ذلك الدين كله أو بعضه. 

عقوبة خشهادة الزور

-       كل من يؤدي عمدا شهادة الزور عند استجوابه بعد كحلف اليميششن المقششررة بمششوجب247
 أي إقرار مشفوع باليمين أو شششهادة أو تأكيششد رسششمي فششي أكحكام هذا القانون أو

تصفية أية شركة أو بشأن تصفيتها بموجب أكحكام هذا القانون أو في غيششر ذلششك
من المسائل التي تنشأ بموجب أكحكام هذا القانون أو بشأنها ، يعاقب بالسجن مدة

ل تتجاومز سبع سنوات كما تجومز معاقبته بالغرامة .

اعتبار مستندات الشركة بينة

إذا كانت الشركة في كحالة تصفية تعتبر جميع مسششتنداتها ومسششتندات المصششفين بينششة248
مبدئية فيما بين الملزمين بالدفع على صحة جميع المسائل المدونة فيها. 

الطلع على المستندات

تحتش 249 أو  المحكمة  من طريق  الشركة  بتصفية  أمراا  تصدر  أن  بعد  للمحكمة  يجومز 
ال، أمرها باطلع دائني الشركة أو المساهمين أو إشرافها أن تصدر كحسبما تراه عاد
الملزمين بالدفع على مستنداتها ولهم بناء على ذلك كحق الطلع على ما فششي كحيششامزة

الشركة من مستندات في كحدود ما يقرره المر  .

التصرف في مستندات الشركة

مستنداتها)1ش (250 في  التصر ف  جامز  كحلها  يتم  أن  وأوشكت  الشركة  تصفية  تمت  إذا 
ومستندات المصفين على الوجه التي :-

        (أ )  إذا كانت التصفية من طريق  المحكمة أو تحت إشرافها فيكشون التصششر ف بالطريقشة
التي تقررها المحكمة ،

        (ب)  إذا كانت التصفية اختيارية يكششون التصششر ف فششي المسششتندات بالطريقششة الششتي تعينهششا
الشركة بمقتضى قرار خاص  .

تنقضي مسئولية الشركة بعشد مضششى ةثلث سششنوات مششن كحلهشا  وكششذلك مسششئولية)2(
المصفين ومسئولية أي شخص عهد إليه بمستندات الشركة بسبب عدم تقديم هذه

المستندات لي شخص يدعى أن له مصلحة فيها .

البل غ عن التصفيات قيد النظر

فيها)1ش (251 البدء  بعد  التصفية خلل سنة  تنته  ولم  الشركة في كحالة تصفية  كانت  إذا 
يجب على المصفى أن يودع لدى المسششجل كششل سششتة أشششهر  والششى كحيششن انتهششاء
التصفية تقريراا بالشكل المقرر يششتمل علشى البيانشات المقشررة بششأن إجشراءات

التصفية والحالة التي وصلت إليها .
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إذا لم يقم المصفى بتنفيذ أكحكام هذه المادة يعد مرتكبا مخالفة لهذه المادة ويكون)2 (
. 257عرضة للجزاءات وفقا لكحكام المادة 

            سلطة المسجل في يتعيين المصفي في التصفية الختيارية  

يجب على المسجل اذا كان لديه سبب معقول يحمله علششى العتقشاد بششأن الشششركة)1-(252
وهى في كحالششة تصششفية اختياريششة و ليششس لهششا مصششف ، أو أن أعمالهششا قششد تمششت
تصششفيتها ولكششن التقششارير الششواجب إعششدادها بوسششاطة المصششفى لششم يتششم إعششدادها

ةثلةثة أشهرعلى ذلك  أن يرسل إعلناا بطريق البريد المسجل  أو وانقضت فترة
أي وسيلة أخرى الي الشركة و المصفى يستعلم عن كحقيقة المر. 

)     اذا لم يتلق المسجل رداا خلل شهر من ارسال الخطاب عليه أن يرسل خطابا2       (
آخر الي الشركة والمصفي أن وجد وأن ينشر اعلنا  في الجريدة الرسمية وفي
صفحة اقتصادية فششي صششحيفة يوميششة واسششعة النتشششار لمششدة ةثلةثششة أيششام متتاليششة

 مصف اذا لم يتلق رداا خلل ةثلةثة أشهر . تعيينيوضح فيه أن في نيته 

)     يجومز للمسجل عند انقضاء الميعاد المبين في العلن أن يعين مصفيا ليباشر3       (
اجراءات التصفية وفقا لسلطاته المقررة بموجب اكحكام هذا القششانون ، أو كحششذ ف

.255الشركة وفقاا لكحكام المادة  

) ) كما لو تم تعيينششه بوسششاطة3)    يعتبر المصفي الذي تم تعيينه وفقاا لكحكام البند(4       
الشركة ويجومز لكل ذي مصلحة التقدم للمحكمة لعزله وفقا لكحكام هذا القانون

سلطة المحكمة في يتقرير بطلن حل الشركة

)    يجومز للمحكمة في أي وقت خلل سنتين من تاريخ كحل الشركة، وبطلب يقدمه لها1ش(253
المصفى أو أي شخص آخششر يتششبين للمحكمششة أنششه صششاكحب مصششلحة ، أن تصششدر
أمراا بالشروط التي تستصوبها تقرر فيه بطلن كحل الشركة ، ومششتى صششدر هششذا
المر ، جامز اتخاذ الجراءات التي كششان  يمكششن اتخاذهششا كمششا لشو أن الشششركة لششم

تحل .

اء على طلبه أن يودع لدى المسجل خلل ) 2       (  يجب على الشخص الذي صدر المر بنا
واكحد وعشرين يوماا من صدور المر صورة معتمدة من المر المذكور، فششإذا لششم

يعششد مرتكبششا مخالفششة لهششذه المششادة ويكشون عرضششة للجششزاءات وفقششايقم بتنفيذ ذلششك 
  . 257لكحكام المادة 

سلطة المحكمة في مد المواعيد

-   يجومز للمحكمة عند الضرورة وبالشروط التي تراها مناسبة أن تششأمر بمششد الميعششاد254    
المعين للقيام بأي إجششراءات  سششواء كششان ذلششك قبششل أو بعششد انقضششاء الجششل المحششدد

بموجب أكحكام هذا القانون 

الباب السابع
حذف الشركات

                   سلطة المسجل في حذف الشركة المنقضية من السجل
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إذا كان لدى المسجل سبب معقول يحمله على العتقاد بأن إكحدى الشركات ل)1ش (255
تزاول أعمالها يجب عليه أن يرسل إليها بطريششق البريششد المسششجل أو أي وسششيلة

أخرى خطاباا يستعلم فيه عن كحقيقة ذلك المر .

إذا لم يتلق المسجل رداا على هذا الخطاب خلل شهر مششن إرسششاله يجششب عليششه،)2(
بعد انقضاء هذا الشهر ، أن يرسششل إلششى الشششركة وأي ذي مصششلحة خلل ةثلةثشة
أشهر خطاباا بطريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى  يشير فيششه إلششى خطششابه
السابق ويذكر أنه لم يتلق عليه رداا و إنه إذا لم يصله الششرد علششى خطششابه الثششاني
خلل شهر من تاريخه سينشر إعلنا في الجريششدة الرسششمية والصششحف اليوميششة

يوضح أن في نيته كحذ ف اسم الشركة من السجل .

إذا تلقى المسجل رداا من الشششركة بأنهششا انقطعششت عششن العمششل أو أنهششا ل تششزاول)3(
نشششاطها أو إذا لششم يتلششق مششن الشششركة رداا علششى خطششابه الثششاني خلل شششهر بعششد
إرساله،  يجومز له أن ينشششر فششي الجريششدة الرسشمية وفششي صششفحة اقتصششادية فششي
صحيفة يوميششة واسششعة النتشششار لمششدة ةثلةثشة أيششام متتاليشة ، وأن يرسشل للشششركة
إعلنا بطريق البريد بأن اسم الشركة سششيحذ ف مششن السششجل عنششد انقضششاء ةثلةثششة
اء أشهر من تاريخ العلن إل إذا ظهر سبب بخل ف ذلك ، وتحذ ف الشركة بنششا

على ذلك العلن .

إذا رأت الشركة أو رأى أي عضو فيهششا أو الششدائن أو ذو مصششلحة خلل سششنتين)4(
من تاريخ الحذ ف أنه يضار من كحذ ف اسم الشركة من السجل ، جامز للمحكمششة،
بناء علشى طلشب الششركة أو العضشو أو الشدائن المششار إليهشم ، أن تشأمر بإعشادة
إدراج اسم الشركة في السجل إذا اقتنعت بأن الششركة كشانت عنشد كحشذ ف اسشمها
تزاول أعمالها أو بأن العدالة تقتضى لغير ذلك من السباب إعادة إدراج اسششمها
فششي السششجل ، ومششتى صششدر هششذا المششر اعتششبرت الشششركة أنهششا مششا تششزال قائمششة
وموجودة وكأن اسمها لم يحذ ف من السجل ، ويجومز للمحكمة أن تقرر في ذات
ال من الوامششر والكحكششام لوضششع الشششركة وجميششع الشششخاص المر ما تراه عاد
الخرين بقدر المكان في ذات الوضششع الششذي كششان لهششم قبششل كحششذ ف اسششمها مششن

السجل .

يجششومز إرسششال الخطششاب أو العلن بمششوجب أكحكششام هششذه المششادة إلششى الشششركة)5(
ال فيرسشل الخطشاب أو بعنوانها فششي مكتبهشا المسشجل فششإذا لشم يكشن مكتبهشا مسشج
العلن إليها بعنوان أكحد أعضاء المجلس أو المششدير العششام أو أي موظششف آخششر
من موظفيها فإذا لم يوجد من هؤلء من يكون اسمه وعنششوانه معروفششاا للمسششجل
يرسل الخطاب أو العلن إلى كششل شششخص مششن المششوقعين علششى عقششد التأسششيس

على عنوانه المذكور في ذلك العقد .

حذف فرع الشركة الجنبية 

)  في كحالة رغبة الشركة المؤسسة خارج جمهوريششة السششودان بإنهششاء عملهششا و كحششذ ف1-(256
فرعها المسجل في جمهورية السودان يجب عليها مخاطبة المسجل بذلك كتابة تفيد
أنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها وتؤيد ذلك بشإقرار موةثشق وعلشى المسشجل نشششر
ذلك العلن في صفحة اقتصادية في صحيفة  يومية واسششعة النتشششار لمششدة ةثلةثششة

أيام متتالية علي نفقة الشركة .
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) يجب علي المسجل كحذ ف1بعد انقضاء فترة شهر من العلن الوارد في البند ()2 (
الشركة من السجل ما لم تكن هناك مطالبة من أي شخص ذي مصلحة أو أي جهة

رسمية .

الباب الثامن

المخالفات والجزاءات والعقوبات

سلطة المسجل في يتوقيع الجزاءات 

   يوقع المسجل الجزاءات  المنصوص عليها في لئحة المخالفات والجششزاءات الماليششة)1-(257
الصادرة  بموجب أكحكام هذا القانون .

في كحالة عدم الششتزام الشششركة بششدفع إي غرامششة وفششق الجششزاء الموقششع عليهششا يجششومز)2(
للمسجل تنفيذه بوساطة المحكمة . 

نظر المخالفات

 تكششون المحاكمششة عششن مخالفششات هششذا القششانون أمششام257)  مششع مراعششاة أكحكششام المششادة  1ششش(258
المحكمة أو أي محكمة أخرى يحددها  رئيس القضاء .

 فإن أي1991)  على الرغم من أي كحكم مخالف في قانون الجراءات الجنائية لسنة 2      (
جريمة تقع بالمخالفة لكحكام هذا القانون تعتبر مشن الجرائشم الشتي ل يجشومز للشششرطة

القبض فيها بدون أمر بالقبض .

التصرف في الغرامات 

-    يجومز للمحكمة التي تحكم بغرامة بموجب أكحكام هذا القانون أن تأمر بصر ف الغرامة259
و دفشع مصششروفات الجشراءات أو فشي دفشع مكافشأة كلها أو بعضشها فشي دفشع أو نح

ا على  بلغه. للشخص الذي كحصلت الغرامة بناء

عقوبة البيانات الكاذبة

-    دون الخلل بأكحكام أي قانون آخر، أي شخص يدعي كذبا  أنه دائن أو يقدم بيانا كاذبا260
فششي أي كشششف أو تقريششر أو إقششرار أو شششهادة أو موامزنششة أو أي مسششتند آخششر يكششون
مطلوباا بموجب أكحكام هذا القانون أو من أجل أغراضه وهو يعلشم بعشدم صششحة ذلشك
البيان يعششاقب عنششد الدانششة  بالسششجن مششدة ل تجششاومز  خمششس سششنوات أو بالغرامششة أو

بالعقوبتين معاا .

الباب التاسع 

أحكام عامة

مكايتب التسجيل والرسوم

ينشأ لغراض تسجيل الشركات بموجب أكحكام هذا القانون مكتب أو مكاتب في)1ش (261
المكان أو المكنة التي يحددها  الومزير .
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يعين الومزير المسجل والمسجلين الششولئيين  لتسششجيل الشششركات بمششوجب أكحكششام)2(
هذا القانون وله وضع اللوائح الخاصة بواجباتهم .

)   يجومز للمسجل أن يفوض كل سلطاته الممنوكحة بموجب هششذا القششانون، أو بعضششها3(
للمسجلين الولئيين . 

يقوم المسجل بإعداد خاتم أو أختام لتوةثيق المستندات المطلوب إيششداعها بمششوجب)4(
أكحكام هذا القانون .

أو) 5       ( العربية  باللغة  ليداعه  أو  لتسجيله  المسجل  على  يعرض  مستند  أي  يكون 
النجليزية .

الرسوم

تدفع عن المسائل المذكورة في القائمة (ب) من الجدول الول الرسوم التي يحددها-   262   
الومزير من وقت لخر بعد التشاور مع ومزير المالية والقتصاد الوطني. 

سلطة لجنة القواعد في وضع قواعد

لسنة)1ش (263 المدنية  الجراءات  قانون  أكحكام  بموجب  المكونة  القواعد  للجنة  يجومز 
 أن تضع من وقت لخر ما يتلءم مع هذا القانون ومع القششانون المعمششول1983

بششه كحاليششاا فششي شششأن الجششراءات أمششام المحششاكم المدنيششة مششن القواعششد المتعلقششة
بالجراءات الواجب إتباعها في تصفية الشركات أمام تلك المحششاكم ويجششب علششى
اللجنة وضع قواعد تنص على المسائل المتعلقة بتصفية الششركات والششتي يقضششي

هذا القانون بتقريرها .

 يجومز للجنة وضع )    دون الخلل بالسلطة العامة المخولة للجنة القواعد فيما تقدم2         (
القواعد التي تمكشن المصشفي الرسشمي مشن اسشتعمال جميشع سشلطات المحكمشة أو
بعضها، المخولة لها والواجبات المفروضششة عليهششا بمقتضششى أكحكششام هششذا القششانون
بالنسبة إلى المسائل التي ذكرها ، وأن يكششون ذلششك تحشت رقابششة المحكمشة وهشذه

السلطات والواجبات هي:

         (أ)   انعقاد وإدارة الجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين والملزمين بالدفع،

  (ب)  إعداد القوائم بأسماء الملزمين بالششدفع وتصششحيح سششجل العضششاء عنششد القتضششاء
وتحصيل الصول واستعمالها،

         (ج)   طلب تسليم الموال والمستندات للمصفي،

         (د)   عمل المطالبات،

ومز )  تحديششد الميعشاد الشذي يجشب خللشه إةثبشات الشديون والمطالبشات علشى أنشه ل يج         (هش
للمصفي الرسمي بششدون إذن خششاص مششن المحكمششة أن يصششحح سششجل العضششاء
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وكششذلك ل يجششومز لششه إجششراء أيششة مطالبششة دون الحصششول علششى إذن خششاص مششن
.المحكمة

إخطار الشركة والمسجل بالمستندات 

)      يجششومز أن يتششم  إخطششار الشششركة  بالمسششتندات بتركهششا فششي مقرهششا  المسششجل أو1ششش(264
بإرسالها إلى ذلك المقر بالبريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى ملئمة .

)     يجب تسليم المسجل للمستند في مكتب التسجيل المختص. 2 (

يتورثيق المستندات
ش        يجومز التوقيع علي المستندات أو الجششراءات الشتي يلشزم توةثيقهشا مشن الشششركة مشن265

عضو واكحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو مششن السششكرتير أو مششن أي موظششف
آخر بالشركة مفوض في ذلك على أن تختم بالخاتم العام للشركة .

إبادة السجلت والمستندات

المواد ش266 أكحكام  مراعاة  ،  254مع  مرور256، 255  بعد  للمسجل  يجومز   
خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في المواد المذكورة ، أن يبيد

سجل أية شركة محفوظة لديه مع ما فيه من مستندات .

سلطة إصدار اللوائح

وش267  ، القانون  أكحكام هذا  لتنفيذ  المناسبة  أو  اللمزمة  اللوائح  للومزير إصدار  يجومز 
دون الخلل بعمششوم مششا تقششدم يجششومز للششومزير بعششد التشششاور مششع ومزيششر الماليششة

والقتصاد الوطني إصدار اللوائح المتعلقة بالمسائل التية :

الرسوم الواجب دفعها بموجب أكحكام هذا القانون ،أ)(
المخالفات والجزاءات المالية . ب)(
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