
   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  


التونسية الجمهورية 

اإلنسان وحقوق العدل وزارة 


ةــلّجم 


ةــالتجاري اتـالشرك 



  

            

        

    

     

        

              

   

  

                 

          

                

                  

                 

             

                 

            

  

                  

      

                 

               

                  

   

              

          

                 

                   

         

                                                 
                  

                

  

 2000 نوفمبر 3 في مؤرخ 2000 لسنة 93 عدد قانون
(1)  التجارية الشركات مجلة بإصدار يتعلق

 الشعب، باسم

 النواب، مجلس موافقة بعد

 : ّهنص اآلتي القانون الجمهورية رئيس يصدر

 الشركات مجلة " عنوان تحت يةتجارال بالشركات المتعلقة النصوص القانون هذا بمقتضى تصدر :ّلاألو صلالف

 ". التجارية

 : ّةصاوخ هال المخالفة امحكاأل جميع المجلة بهذه العمل جريان تاريخ من تلغى :2 الفصل

 .يةالتجار المجلة من 188 إلى 14 من الفصول-

 .الرقاعية القروض تراتيب بضبط المتعلق 1988 أوت 8 في المؤرخ 1988 لسنة 111عدد القانون-

 المتعلق 1992 نوفمبر 16 في المؤرخ 1992 لسنة 107 عدد القانون من 41 إلى 24 من الفصول-

 المتعلق 1994 نوفمبر 14 في المؤرخ 1994 لسنة 118 عدد ونوالقان االدخار لتوظيف جديدة مالية أدوات بإحداث

 .ارخداال لتوظيف جديدة يةمال أدوات بإحداث المتعلق 1992 لسنة 107 عدد نوناقلا بإتمام

 المجلة هذه صدور تاريخ في العمل بها الجاري التطبيقية راراتقوال امرواألب مؤقتا جاريا العمل يبقى أنه إال

 .المجلة هذه بها جاءت تيال ةيقيطبلتا النصوص صدور حين إلى وذلك

 ّيتسو أن امع ّةولمد المجلة بهذه العمل جريان ختاري من وبداية الموجودة يةجارلتا الشركات على :3 الفصل

 .المجلة هذه أحكام وفق وضعها

 أو عامين مديرين أو االدارة مجلس رؤساء أو عامين مديرين رؤساء من للشركات المديرة الهيئات أن غير

 عملهم ّةمد تنتهي لها المحاسبين راءبوالخ شركاتلا ومراقبي دارتهاإ ومجالس نوعها كان مهما الشركات وكالء

 حكمةلما أو القانونية رقبالط الشركة ّرترق إذا إال لها ّدةدالمح ّةالمد فيو طبقها انتدبوا التي القانونية األحكام وفق

 .ذلك خالف

 القانونية مألحكال عةخاض هال ّدةدالمح المدة أثناء إليها ارلمشا والهيئات المذكورة التجارية كاترالش وتبقى

 .التنفيذ ّزحي التجارية الشركات مجلة أحكام دخول قبل السارية

 لكت نشر تاريخ في النافذة القانونية لألحكام خاضعة المجلة هذه صدور تاريخ قبل الجارية القضايا تبقى كما

 في الحكم يصبح أن إلى النحو ذلك على وفصلها فيها ظرلنا ّرمتسيو بها، تيال يةالقضائ رجةدال نتكا ومهما القضايا

 .القضاء به اتصل ما ّةقو على رزاحم شأنها

 2000 أكتوبر 31بتاريخ دةقعنملا بجلسته تهفقوموا النواب لسمج مدوالة حضيريةتلا األعمال-(1)

 .2000 نوفمبر 7 في المؤرخ 89 عدد ميالرس الرائد-
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 :4 الفصل

 اتالشرك إندماج اتعملي على المجلة هذه من مسالخا ابالكت من والثاني ولاأل العنوانين أحكام تنطبق ال

 .2001 ديسمبر 31 قبل إتمامها شريطة القانون هذا صدور تاريخ في الجارية

.
 الدولة قوانين من كقانون وينفذ التونسية للجمهورية الرسمي رائدبال القانون هذا ينشر

 .2000 نوفمبر 3 في تونس

 علي بن العابدين ينز
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 التجارية الشركات مجلة

 ّلألوا الكتاب

 ) * (التجارية الشركات أنواع تلفخم بين مشتركة أحكام

 ّلألوا انو ـــ العن

 ةـّعام ام ـأحك

 :ّلاألو الفصل
 .يةالتجار الشركات على المجلة هذه أحكام قتنطب
 :2 الفصل

 قد بما االنتفاع أو األرباح اقتسام قصد مساهماتهم تجميع على أكثر أو شخصان اهضتقمب يتفق عقد الشركة

 .اقتصاد من الشركة نشاط من يحصل
 .حداو شخص من ّنتتكو هافإن المحدودة المسؤولية ذات الواحد الشخص شركة إلى وبالنسبة

 :3 الفصل
 حصص المساهمات بين من كنت وإذا .ميةسر ّةبحج أو خطي بكتب صةالمحا شركة عدا الشركة عقد يكون

 .طالاب عدا وإال العمل به الجاري للتشريع قاطب ّرحري أن يجب مسجل بعقار تتعلق عينية
 .شاغ أو دحااف خطأ ارتكب إذا فيها والشركاء كةالشر أمام مسؤوال يكون العقد ّررومح

 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب نقحت جديدة ثالثة فقرة(
 اءالشرك بين رمةبالم إلتفاقاتا أن غير .الشركة عقد ضمنهت ما عارضةملحجة أي الشركاء بين فيما تقبل وال

 مع تتعارض مول بهم الخاصة الحقوق تنظيم على اقتصرت إذا هاألطراف وملزمة صحيحة تكون الشركة نبشأ

 .التأسيسي العقد مقتضيات
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون أضيفت رابعة فقرة(

 رأس في مساهمة تمثل يةمال اقأور شراء أو لبيع تفضيلية شروط على تنص التي االتفاقات تحال أن ويجب

هيئة وإلى المعنية الشركة إلى مة،االع لمساهمةاشركات قبل من والمصدرة فيه المساهمة من تمكن التي أو اللما
تعلقاهارآث فإن وإال االتفاق مضاءإ تاريخ من بداية بالبورصة عمل أيام خمسة يتجاوز ال أجل في المالية السوق
 وهيئة الشركة إعالم أيضا ويجب .للبيع العمومية العروض انبإبه تزموالامما حل في افهاأطر ويكون قانونا

العموم عالمإ صيغو روطش المالية السوق هيئة عن صادر ترتيب ويحدد .فاقتباال العمل نهاية بتاريخ ماليةال السوق
.المذكورة االتفاقات ببنود

 فيذالتن يزح ونالقان هذا خولد يخارت في الموجودة ريةاتجلا تالشرآا: "يلي ما على 2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 نةلس 16 عدد ونالقان من 4 لفصلا نص)*
 .عام رفظ في أحكامه طبق اعهاوضأ ويتس أن على
 إلى هاب ورةشمن هي التي ضائيةقال جةالدر آانت امهم القضايا تلك شرن يخرات من النافذة ةونيالقان لألحكام خاضعة التنفيذ يزح لهدخو يختار في يةرالجا القضايا وتبقى
 ".القضاء به اتصل ما قوة على زاحرم شأنها في حكملا صبحي أن
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 تيال الشروط من أكثر أو شرطا أو الشركة وجود الوسائل بكل يثبتوا أن االقتضاء عند الشركاء لغير ويجوز

 .الشركة عقد تضمنها
 :4 الفصل

 ترسيم تاريخ من بداية وذلك فيها شريك كل ّةشخصي عن ّةمستقل نويةمع شخصية تجارية شركة كل نع تنشأ

 .صةالمحا شركة باستثناء التجاري بالسجل الشركة
 .جديدة معنوية شخصية نشاءإ عنهما يترتب ال مدتها في التمديد أو الشركة شكل تغيير أن على
 .االجتماعية يتهاتسم أو ماعياالجت هاإسم حسب الشركة وتسمى

 :5 الفصل
مةهاسمال باستثناء المساهمات، هذه مجموع ويكون .عمال أو عينا أو نقدا شركةال في المساهمات تكون
 .سواهم دون لدائنيها ضمانا يكون خيرألاوهذا .كةالشر مال رأس بالعمل،
 :6 الفصل
 .بمساهتمه وفاءال في تأخير كل عن بغرامات مطالبته للشركة ويمكن .مساهمتهب للشركة مدين شريك كل
انتك إذا ماأ .البائع على المحمولة الشروط بنفس الشركة لفائدة ضامن المساهم فإن عينا، ساهمتهم كانت وإذا
 .المسوغ على المحمولة الشروط بنفس الشركة لفائدة ضامن المساهم ّنإف نتفاع،باال المساهمة
 :7 الفصل

 .نشاطها بموضوع أو ابشكله ماإ يةتجار الشركة تكون
 المسؤولية ذات والشركات سهمباأل ضةمقارال شركات موضوعها، كانومهما شكللا حيث من يةتجار ّدعتو

 .اإلسم خفية والشركات المحدودة
 .العرفية صولهاأو التجارة نلقواني تخضع موضوعها انك ياأ يةتجار شركة وكل
 :8 الفصل
 .األجل هذا في التمديد اءقتضالا عند يمكن أنه إال ةسن 99 شركةال ّةمد تتجاوز أن يمكن ال
 :9 الفصل
 ارقدوم وموضوعها ّهارومق االجتماعية وتسميتها الشركة شكل ركاتللش التأسيسية العقود تتضمن أن جبي

 .ّتهاومد مالها رأس
 :10 الفصل

 بمركزها الشركة ّرقم ويقع .التونسي رابتبال اجتماعي ّرقم لها التي الشركات التونسي للقانون تخضع

 .للشركة الفعلية اإلدارة قيام به الذي ّلحملاب كائنا المركز هذا ويكون الرئيسي
 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانون بموجب والثامنة والسابعة السادسة الفقرات أضيفت(:11 الفصل
 )2009 مارس
 أو بسيطة مقارضة شركة في بالعمل ارضامق شريكا أو مفاوضة ركةش في شريكا يكون أن ألحد يجوز ال

 .ارةجلتا الحتراف الواجبة يةاالهل له تكن لم إذا باألسهم
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 ركةش في " بالمال مقارضين اءشرك " يكونوا أن لهم يجوز االتجار يةأهل لهم ليست الذين األشخاص أن على

 ضةمقار شركة أو اإلسم ةخفي ركةش في مساهمين أو المسؤولية محدودة شركة في شركاء أو يطةسب ضةمقار

 .باألسهم
 .المسؤولية محدودة ركةش في عينية حصص وجود الحق لهذا مباشرتهم دون يحول وال
أو األسهم يوافق األصوات من بعدد شريك كل ويتمتع القرارات اتخاذ في مشاركةال في قّحلا شريك ولكل
 الوثائق جميع على وكيل بواسطة أو بنفسه عالطالا في الحق السنة من وقت كل في له كما يملكها التي الحصص

 .منها نسخ أخذ أو هاجلسات محاضر وعلى المنقضية الثالث السنوات خالل العامة ساتلالج على المعروضة
 من وكيال يعين أن يمكنه وال حصصه أو أسهمه كامل في يمثله من طريق عن أو ياشخص يصوت والشريك

 .منها بجزء يتالتصو أجل
 .التأسيسي بالعقد معين نابمك الشركاء ذمة على تقدمةمال بالفقرات عليها المنصوص لوثائقا إيداع ويجب

.شركةبال العادية العمل أوقات خالل عليها االطالع حق ممارسة ويمكن 

اتجلسلا قرارات أو التأسيسي العقد أحكام بموجب للشريك األساسية الحقوق من الحد أو الحط يمكن ال

 .مةالعا
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16عدد بالقانون يفضأ: (مكرر 11 الفصل
 :تمسك أن الشركة على جبي العمل، به الجاري بالتشريع عليها صوصنلما ثائقوالو الدفاتر على عالوة

 .وعنوانه ولقبه بةمراق مجلس عضو أو المسيرين من واحد كل اسم يتضمن دفترا-
 مالكيها وهوية موضوعه بالسندات المتعلقة البيانات بالخصوص يتضمن المالية األوراق أو الحصص دفتر-

 لسنة 35 عدد القانون أحكام مراعاة مع وذلك تحمالتوال الحقوق من عليها ظفو وما ليهاع يتأجر تيال والعمليات

 .المادية غير السندات اءإرسب المتعلق 2000 مارس 21 في المؤرخ 2000
 11فصللبا عليها صوصنلماظروفلا نفس يف الدفاتر هذه من مينضام على صولحال كاءرللش ويحق

 .ركةشبال العادية العمل أوقات خالل المتقدم
 المالية األوراق دفتر على االطالع للمساهم يمكن العامة، مةالمساه ذات االسم خفية للشركات سبةنبال أنه غير

ئناكلا االبتدائية المحكمة رئيس من إذن بمقتضى االطالع يجوز ذلك عدا ما وفي .متههبمسا يتعلق ما حدود في
 .ذلك في شرعية مصلحة للطالب كانت متى الشركة مقر بدائرتها

 خمسة وذلك المساهمين ذمة على االسم خفية الشركات في المساهمين قائمة توضع أن ذلك على عالوة ويجب

 .للمساهمين مةعا جلسة كل قبل األقل على يوما عشر
 :12 الفصل

 .ديون داتنس إصدار ملهابك هامال رأس ّريحر لم تيال الشركات على رّيحج
اإلسمية مةالقي مقدار خالصلصاّصمخ بموجبه عليه ّلالمتحص المبلغ كان إذا دارصاإل لها يجوز نهأ على
 .التداول في يةباق زالتما بذمتها سابقة لقروض
 في خؤر ال 2005 لسنة 96 )2005 أكتوبر 18 م عدد قانونالب نقح(:13 الفصل

 .حسابات مراقب تعيين التجارية الشركات كل على يجب
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 : حسابات مراقب يينعت من األسهم شركات عدا يةتجارال الشركات وتعفى
 طها،نشا من األولى المحاسبية السنة بعنوان-

 اعتبار دون اتاإليراد وبمجموع الموازنة بمجموع المتعلقة الدنيا امقراأل من اثنان فيها تتوفر لم إذا أو-

 العملة، عدد توسطوبم األداءات

 امقراأل من اثنان ساباتحال مراقب نيابة من األخيرتين المحاسبيتين السنتين خالل فيها تتوفر تعد لم إذا أو-

 .الثانية ّةبالمط إليها شارمال الدنيا
 بينسحالما الخبراء ئةهي بجدول المرسمين المحاسبين الخبراء بين من باتاالحس مراقب ّنيعي أن ويجب

دون داتااإلير وبمجموع نةالمواز بمجموع تعلقةمال الدنيا األرقام من اثنان كةالشر في رتتوف إذا التونسية بالبالد
 بين من سواء الحسابات مراقب تعيين يتم فانه األرقام، هذه تتوفر لم وإذا .العملة عدد وبمتوسط األداءات اعتبار

 الحسابية في المختصين بين من أو التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء يئةه بجدول سمينالمر المحاسبين راءبالخ

 .التونسية بالبالد المحاسبين مجمع بجدول المرسمين
 مـن والثالثة الثانية بالفقرتين عليها المنصوص العملة عدد متوسط احتساب وطريقة الدنيا األرقام تحديد ويتم

 .أمر بمقتضى الفصل هذا
 الثالث الفرع من الثالث بالباب الواردة القواعد الفصل هذا أحكام طبق ّنالمعي الحسابات مراقب على ريوتس

 .المجلة هذه من الرابع الكتاب من األول العنوان من
 )2005 أكتوبر 18 في مؤرخال 2005 لسنة 96 عدد قانونالب أضيف() :ّرمكر(13 الفصل
 .للتجديد قابلة واتسن ثالث ّةلمد الحسابات مراقب ّنيعي
 بجدول مرسم حسابات مراقب لتعيين المجلة هذه ألحكام طبقا وجوبا الخاضعة التجارية للشركات بالنسبة أنه غير

 إذا ـاتبنيا ثالث التجديد باعتبار المتتالية النيابات عدد يتجاوز أن يمكن ال فإنه التونسية، بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة

 تشمل المحاسبة في خبرة شركة شكل في الحسابات مراقب كان إذا نيابات وخمس طبيعيا شخصا تالحسابا مراقب كان

ـذيلا المهني تغيير شريطة التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة بجدول مرسمين محاسبين خبراء ثالثة األقل على
 ـةالمراقب عملية في المتدخل العمل ريقف وتغيير الحسابات مراقبة تقرير محتوى بخصوص الشخصية المسؤولية يتحمل

 .الفقرة هذه تطبيق شروط أمر بمقتضى وتضبط .نيابات ثالث بعد األقل على ّةمر
.2009 جانفي غرة من بداية النيابات تجديد عند الفصل هذا من الثانية الفقرة أحكام وتطبق

)2005 أكتوبر 18 في مؤرخ عدد قانونب () :ثالثا(13 الفصل  ال 2005 لسنة 96 ال أضيف
 :التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة بجدول مرسمين للحسابات أكثر أو اثنين مراقبين تعيين إلى تخضع

 االختصاصات؛ متعددة التأمين وشركات العامة المساهمة ذات القرض مؤسسات-

 مجمـوع تجـاوز إذا العمـل بـه الجاري التشريع بمقتضى مجمعة مالية قوائم بإعداد الملزمة الشركات-

 أمر؛ بمقتضى تحديده يتم مبلغا المجمعة الحسابات بعنوان موازنتها

 تحديـده يتم مبلغا الرقاعية إصداراتها وقائم القرض مؤسسات لدى تعهداتها مجمل تتجاوز التي الشركات-

 .أمر بمقتضى
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 نوعها كان مهما أخرى تبمعامال أو شراكة عالقة بأي مرتبطين يكونوا ال أن الحسابات مراقبي على ويجب

 المواجهـة مبدأ على اعتمادا تقاريرهم إعداد وطرق شروط يحددوا وأن بينهم فيما االستقاللية من تحد أن شأنها من

 .التدقيق في
 .مهني معيار بمقتضى الشركات لحسابات المزدوجة بالمراقبة المتعلقة المهنية والعنايات القواعد وتضبط

)2005 أكتوبر 18 في مؤرخ عدد قانونب أض(:)رابعا(13 الفصل  ال 2005 لسنة 96 ال يف
 من بنسخة نسيوالت المركزي البنك موافاة باتاحسال يقبارم على ّنيتعي ، القانونية التزاماتهم عن النظر بغض

 :يةالتال شركاتلل بالنسبة وذلك عامةال اتلسجلل هونيوجه تقرير كل
 ؛ العامة مساهمةال شركات-
موازنتها مجموع تجاوز إذا العمل به رياجال التشريع تضىقبم مجمعة مالية قوائم بإعداد ملزمةال الشركات-

 أمر؛ بمقتضى تحديده يتم مبلغا المجمعة باتاالحس بعنوان

 تحديده يتم غابلم الرقاعية إصداراتها وقائم القرض مؤسسات لدى تعهداتها مجمل وزتتجا التي الشركات-

 .أمر بمقتضى
 )2005 أكتوبر 18 في مؤرخال 2005 لسنة 96 عدد قانونالب أضيف() :خامسا(13 الفصل

قاطب وجوبا عةالخاض التجارية للشركات والمحاسبية يةماللا بالشؤون والمكلفين المديرة الهيئات على
 يةنسوالت الدبلبا المحاسبين راءبالخ ئةهي ولبجد مرسمين باتاسح بيمراق أو مراقب نلتعيي مجلةال هذه ألحكام

ليةومش لضمان الالزمة العناية بذلوا بأنهم فيه رونقي اباتحسال قبيامر إلى قدمي سنوي يحصرت على التوقيع
 .المالية وزير عن درصا بقرار حالتصري هذا محتوى بطضيو .اسبيالمح للتشريع يةماللاالقوائم ومطابقة
 )2005 أكتوبر 18 في مؤرخال 2005 لسنة 96 عدد قانونالب أضيف() :سادسا(13 لالفص

 ـركةش مسير كل العقوبتين بإحدى أو دينار آالف خمسة قدرها وبخطية أشهر ستة مدة بالسجن يعاقب

 ذلك طلب عند مدهم يرفض أو الحسابات مراقبي أو مراقب أعمال يعرقل اقتصادية مصالح تجمع أو تجارية

 .همبمهام لقيامهم الالزمة بالوثائق كتابيا أثرا تترك واسطة بأي

 يــالثان انو ـــ العن
اتكرشلا وإشهار تسجيل

 :14 الفصل
االبتدائية المحكمة إلى الراجع التجاري سجللبا تأسيسها تاريخ من بداية شهر ظرف في الشركة ترسيم يجب

 .للشركة ماعياالجت ّرقملا الترابية بدائرتها يقع التي
 .التجاري بالسجل المتعلق بالقانون عليها صوصنلما ئقثاالو وكل ركةشلل التأسيسي العقد بإيداع الترسيمّمويت
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 :15 الفصل
 .تأسيسها عقود إشهار ّىتتول أن محاصةلا شركة باستثناء ركاتالش كل على
 ضرحم تاريخ من أو الشركة تكوين من شهر أجل في وذلك التونسية للجمهورية ميالرس بالرائد اإلشهار ويتم

 في مؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون الثانية الفقرة قحتن( للشركة التأسيسية ةالعام الجلسة مداولة أو الجلسة

 .)2009 مارس 16
 .مسؤوليته وتحت للشركة القانوني الممثل قبل من اإلشهار جراءاتإّموتت
 :16 الفصل

 : موضوعها التي داوالتموال األعمال كل واإلشهار اإليداع إلجراءات تخضع
 .سيةالتأسي العقود تحوير-
 .ضاؤهاقان أو مهامهم تجديد أو الشركة مسيري تسمية-
 .ّهالح أو الشركة انحالل-
 ركةش أو يةالمال اقاألور رصةوبب مدرجة شركة ّصخت التي تلك باستثناء الشركاء أسهم أو حصص إحالة-

 .اإلحالة شروط على تأسيسيال عقدها ّصني ال اإلسم يةخف
 .لألصول كليةال أو ئيةزالج المساهمة أو االنقسام أو االندماج-
 .يةالتصف-
 تحقيق بعد أو انقسامها أو اندماجها أو تصفيتها أو الشركة ّلح بعد)1"(يةالمال القوائم" ختم عن االعالن-

 .لألصول كلية أو جزئية مساهمة
 أضيفت( المجلة هذه من مكرر 11و 11بالفصلين عليها صوصنلماوالدفاتر لوثائقا به تودع الذي المكان-

 .)2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون الثامنة المطة
 .التجاري سجللبا المداولة محضر أو العقد ترسيم تاريخ من بداية شهر أجل في اإلشهارّمويت
 :17 الفصل

 النبط أو المحدثة كةالشر بطالن السابقة، بالفصول إليها المشار اإلشهار شكليات احترام عدم عن ّبيترت

 .المجلة بهذه عليها المنصوص التسوية صورة في إال المداولة بطالن أو العقد
 :18 الفصل
 شركة في الوحيد الشريك أو ضةالمفاو شركة في الشركاء إلى إضافة للشركة القانونيين مثلينملل يمكن ال

 .المجلة هذه من 17صلفلاب عليه صوصنلما بالبطالن الغير معارضة المحدودة، المسؤولية ذات الواحد الشخص
 :19 الفصل

صووالمنص روطةالمش اراتاإلشهب الخاصة باألحكام مساس دون الشركات كل على بقةاالس األحكام تنطبق
.العمل به الجاري بالتشريع عليها

.2005 يةيلجو 27 في ؤرخمال 2005 نةسل 65 عدد القانون من لثثالا لفصلبا العبارة عوضت)1
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 :20 الفصل
راءاتجإ احترام معد عن ّبيترت المجلة هذه من 19و 18و 14 بالفصول الواردة المقتضيات عن زيادة
 بإتمام المكلفين المسؤولين على دينار آالف وثالثة ثالثمائة بين تتراوح مالية يةخط سليطت سابقا المذكورة اإلشهار

 .المذكورة اإلجراءات

ثـــالثال وانــ العن 


الشركات انحالل 


ّلاألو رع ـالف 


اللـاالنح اب ــ أسب 

 :21 الفصل
 :التالية الحاالت في كةالشر ّلحنت

 .ّتهامد بانقضاء-1
 .ماعياالجت هانشاط بانتهاء-2
 .الشركاء بإرادة-3
 .اءالشرك حدأ بوفاة-4
 .قضائيا هاّلبح-5
 :22 الفصل
وفق المداولة بعد ّةماالع جلسةال تتخذه بقرار فيها التمديد يمكن أنه غير مدتها، اءقتضا عند الشركة ّلحنت
 .يسيستأال بعقدها عليها المنصوص الشروط
لنفس ّةمر كل في للتمديد بلةاق عام لمدة الشركة تجديد على حملوا العمل في ذلك بعد الشركاء ّرمتسا وإذا
 .المجلة هذه من 16 الفصل أحكام مراعاة مع ّةالمد
 :23 الفصل
واحد، شريك بيد المحدودة المسؤولية ذات والشركة األشخاص شركة في الحصص جميع عتّمتج ما إذا
 تاريخ من عام أجل في الوضعية هذه تسو لم وإذا .محدودة مسؤولية ذات حداو شخص شركة إلى كةرالش ّلتتحو

 .كةالشر ّلحب ياقضائ مطالبةال األمر ّههمي من لكل يحق نهفإ ةواحد بيد الحصص جميع تجميع
 .يةالوضع تسوية يقلتحق اشهر الستة يتجاوز ال إضافيا جالأّدتحد أن صةمختلا كمةحللم ويمكن
 ةالمحكم تّبت أن قبل الوضعية تسوية وقعت ما إذا الشركة بانحالل التصريح يمكن ال نهفإ الحاالت كل وفي
 .صلاأل في ابتدائيا ّدةالمتعه
 :24 الفصل

 قدفو التأسيس طور في شركة لفائدة عينا مساهمته بتقديم الشريك وعد إذا ركةشال إبطال يقع أن يمكن

 .تسليمه قبل لالستغالل الممنوح المال تلف وقع إذا كةالشر ّلحنتو .مهاتسلي قبل المساهمة هذه موضوع
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صوصنلما روطشال وفق التأسيسية العامة الجلسة بدعوة الحالتين لتاك في مطالب الشركة هذه ممثل أن على
 .لّهاح أو الشركة استمرار بخصوص للمداولة التأسيسي بالعقد عليها
 :25 الفصل
 .عيالجتماا نشاطال موضوع انقضاءب قانونا كةالشر ّلحنت
 :26 الفصل
 .قضائيا أو إراديا كةالشر ّلحنت

 .أسيسيتال بالعقد عليها المنصوص روطشال وفق ركاءالش يتخذه بقرار إراديا كةالشرّلوتنح
 .حكم بمقتضى قضائياّلوتنح
 قصد شركة بكلالخاصة األحكام وفق المختصة ةمحكلما إلى يلتجئ أن الحاالت جميع في شريك ولكل

 .الحاالت جميع في مشروعة ألسباب الشركة ّلحب التصريح
 :27 الفصل

 بوثائقها معاينتها الواقع الخسائر يجةتن مالها رأس نصف دون الذاتية الهاأمو أصبحت التي شركةال ّلح يمكن

 .المحاسبية
صوصنلما روطشلل قاوف لمداولةلالعامة الجلسة بدعوة مطالب للشركة القانوني الممثل ّنإف الحالة هذه وفي

.وضعيتها تسوية مع هانشاط صلةامو في أو ّها لح في قرار التخاذ ركةشلل التأسيسي بالعقد عليها
 .صاديةتاق اتبصعوب ّرمت تيال المؤسسات بإنقاذ المتعلق القانون أحكام مراعاة مع ذلك كل

 يـالثان رعــالف
 اللـاالنح ارـآث

 :28 الفصل
بها رياجلاآلمرة،ا القانونية للقواعد لفاامخ كني لم ما التأسيسي، عقدها ألحكام ّةالمنحل شركةال تصفية تخضع

 .العمل
 :29 الفصل

،ذلك سبب كان مهما ّهاح تاريخ من يةبدا تصفية حالة في الشركة تكون  اعيمجتاال اإلسم يكون أن يجبول

للشركة المعنوية شخصيةلاّنأ غير عنها الصادرة ئقثاالو كل في لكوذ " تصفية حالة في شركة " ارةببع متبوعا
 .التصفية اعمال ختم حين إلى قائمة تبقى

 سميرال بالرائد الشركة ّلح إشهار يلي الذي اليوم من بداية إال بذلك الغير تعارض أن للشركة يمكن وال

 .التجاري جللساب ترسيمه بعد تونسيةال للجمهورية
 30 الفصل

 صادر بقرار تعيينه يقع األخير هذا فإن المصفي تسمية شروط على التأسيسي العقد صتنصي عدم حالة في

 .تأسيسيال بعقدها الواردة روطشوال الشركة لشكل وفقا اءللشرك العامة الجلسة عن
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 همهي من كل من بطلب العريضة على إذن بموجب تعيينه يقع األخير هذا فإن فياصم الشركاء يعين لم وإذا

 .األمر
 اتفق ممن مصفينال أو المصفي تعين المحكمة ّنإف قضائي، حكم بموجب الشركة ّلحب التصريح ّمت إذاو

الفلسة وأمناء العدليين والمؤتمنين ينفصلماب علقتالم القانون امحكأل طبقا تعيينه فيقع لكذ ّرذعت وإن عليه الشركاء
 بمجلة الواردة لألحكام فيه التجريح في خضعي كاءرالش موافقة دون تعيينه وقع ومن القضائيين والمتصرفين

 .يةوالتجار المدنية عاتفالمرا
ّرقملابدائرتها ئناكلا االبتدائية المحكمة رئيس ّدهدفيح وإال للشركاء عامةال الجلسة ّدهدتح مصفيال وأجر
 .للشركة االجتماعي
 أن لهم وليس المدة تلك في لها عليينالف المسيرين المصفي، تعيين وقبل انحاللها، بعد للشركة المسيرون ويبقى

 .االعمال من متـأكد هو وما حلها، قبل فيها المشروع األعمال إلتمام يلزم ما عدا ما عاملة،م أية قهاح في يعقدوا
 :31 الفصل
 األمر كان أو .صراحة بذلك له مأذونا كان إذا إال بمفرده عمله مباشرة ألحدهم يجوز فال المصفون ّدتعد إذا

 .الشركة حقوق فظح شأنه من متأكد بعمل لقيتع
 :32 الفصل
 التجاري بالسجل تعيينه قرار ترسيم بعد إال صفيةالت عمليات من يةعمل أية يباشر أن للمصفي يمكن ال

 .التعيين تاريخ من يوما 15 أجل في وإشهاره
 من تمضى عليها، وما للشركة ما في ئمةاق عمله، في شروعه عند المسيرين، بمشاركة ّريحر أن وعليه

 .جميعهم
 لها ما وإحالة يهاف والتصرف الشركة بإدارة لقيتع فيما اءللشرك العامة الجلسة ّرتهقر ما مخالفة يمكنه ال كما

 .ممتلكات من
 إذن على الحصول بعد الصلح إجراء مكنهي أنه إال توثقة، تسليم أو التحكيم إجراء المصفى على ّرويحج

 .القتضاءا عند القاضي أو المداولة كلهيا من ذلك في صريح
 :33 الفصل

 الرسمي بالرائد كةالشر حل ارقر نشر تاريخ من بداية ديونها، جميع جلأ حلول الشركة، انحالل عن يترتب

 .تونسيةال للجمهورية
 ضمنتو التصفية بصدد هي التي الشركة ّدض الصادرة لألحكام التنفيذ الأعم كل التصفية فترة في ّقوتعل

 .امتيازات من لها ما مع الشركة على كديون بها المقضي المبالغ
 .الشركة نشاط هافي رسماي التي العقارات كراء عقود فسخ كةالشر ّلح عن يترتب وال
 :34 الفصل

 أو ألصوله أو لقرينه أو المصفي لفائدة لبعضها أو الشركة أصول لكل قامطل نابطال باطلة اإلحالة تكون

 .مباشرة غير أو مباشرة صلحةم فيه له تكون معنوي شخص لكل أو عماله أحد أو فروعه
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 :35 الفصل
على صولحال رى،خأ شركة في هاب ساهمةمال أو شركةال أصول جميع إحالة قبل المصفي، على يجب
 .ركاءللش عامةال الجلسة في ذلك في ترخيص

 .تأسيسيال العقد ويرلتح عليها المنصوص شروطال وفق ذلك في مةالعا الجلسة وتتداول
 :36 الفصل

ولح تقريرا عليها ويعرض ادعقناللللشركاء ّةماالع جلسةال تعيينه، تاريخ من اشهر ثةثال خالل المصفي يدعو
 .بمقتضاه سيعمل الذي والبرنامج للشركة المالية الوضعية
 إلى يلجأ أن األمر يهمه من للك قّحي بقة،السا بالفقرة المذكور ألجلا في العامة الجلسة دعوة تقع لم وإذا

 .لإلنعقاد مةالعا جلسةال بدعوة مكلفا وكيال يعين الذي االستعجالي القاضي
 :37 الفصل

 ائيهالن ابحسال على ادقةوللمص صفيةالت الأعم ختم من تتأكد حتى اءللشرك عامةال الجلسة المصفي يدعو

 .صرفتلا إبراء ئهوإعطا
 :38 الفصل
 .لمهامه شرتهمبا أثناء المرتكبة أخطائه عن الغير وتجاه الشركة اهجت مسؤوال، المصفي ّدعي

 .التصفية ختم قرار إشهار تاريخ من سنوات الثث انقضاء بعد المسؤولية دعوى وتسقط
 :39 الفصل
ّةمد املكل مهامهم االقتضاء عند للشركاء، العامة سةالجل ّدوتجد .ساباتحال مراقبي مهام الشركة ّلح ينهي ال

 .يةلتصفا
 :40 الفصل

 على يجب المدة هذه انقضاء قبل التصفية عملية إتمام عدم صورة وفي .واحدة سنة لمدة المصفي وكالة ّدتحد

 .ذلك إلنجاز جديدة آجاال يقترح كما التصفية أعمال ختم عدم أسباب فيه يشرح تقريرا ّميقد أن المصفي
 للشـركاء العامة الجلسة عن صادر قرار بموجب وذلك المدة، ولنفس مرتين المصفي وكالة تجدد أن ويمكن

 االسـتعجالي القاضـي عـن صادر قرار بموجب التعذر وعند المجلة هذه من 30 بالفصل المذكورة الشروط وفق

 جويليـة 27 فـي المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد بالقانون الثانية الفقرة نقحت( األمر يهمه من كل لطلب استجابة

.(2005 
 :41 الفصل
 .يضهوتع أو مصفيال عزل على المجلة هذه من 30 بالفصل الواردة وطالشر طبقت
 :42 الفصل

خالصو األصول يقتحقل وسعةم سلطة تلك تهبصف وله .هالّح الواقع للشركة القانوني الممثل المصفي يعتبر
 .شركاءلابين بقي ما وتوزيع المحاكم لدى وتمثيلها الدائنين
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 .أنابه من مسؤولية عليهو معينة أعمال أو عمل يف غيره ينيب أن له ويجوز
 .المصفي سلطاتل التأسيسي العقد في تضييق بكل الغير يعارض وال

 .لكذ يةالتصف ظروف استوجبت إذا خرىأ عقود وإبرام قاساب برمةالم عقودال تنفيذ مواصلة للمصفي ويمكن
 :43 الفصل

يةصفتلاباتاحس عليها ويعرض لالنعقاد العامة سةالجليدعو أن وكالته ّةمد نتهاءا وقبل مصفيال على يجب
 .بها المتعلقة العمليات ولح تقرير مع

 أو التأسيسي العقد نصيصاتت حسب شركةبال صةالخا الوثائق الجلسة انعقاد قبل يتسلم أن شريك لكل ويمكن

 .المجلة هذه احكام وفق
 قصد اليجاالستع القاضي إلى يلجأ أن مصلحة هل من لكل يمكن د،لالنعقا العامة سةالجل دعوة عدم وعند

 .للغرض مةالعا الجلسة بدعوة مكلف وكيل تعيين
 :44 الفصل

 طبق عادية دورة في تنعقد والتي المجلة هذه من 43صلفلبا ليهاإارلمشا عامةال الجلسات قرارات تؤخذ

 .شركة كل شكل وفق عليهما ّلالمتحص المطلوب والنصاب يةاألغلب شروط

.يتالتصو في لحقا المصفين وللشركاء 

ما ّريقر الذي اإلستعجالي القاضي إلى األمر يرفع أن المصفي على يجب الشروط، هذه توفر عدم حالة وفي 

 2005 لسنة 65 عدد نوبالقان الثالثة ةرالفق قحتن( اإلجراء بنفس القيام مصلحة ذي لكل يمكن كما .صالحا يراه
 .)2005 جويلية 27 في المؤرخ
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ةلسن 65 عدد ونبالقان نقح(:45 الفصل
 نشهري ظرف في المجلة هذه من 37بالفصل عليها المنصوص المسائل في ظرلنل عامةال الجلسة تنعقد لم إذا
 المصفي على يجب فإنه للتصفية، ئيهاالن الحساب على مصادقةال رفضت أو ية،فالتص الأعم ختم تاريخ من بداية

 مصلحة ذي لكل يمكن كما .المذكور سابحال على صادقةمال في قرار على صولحلل تصةخملاالمحكمة إلى يلجأ أن

لذيااليوم من بداية إال هائيالن الحساب على صادقةموال التصفية ختم بقرار لغيرا يعارض وال .جراءاإل نفسب القيام
 .التجاري بالسجل ترسيمه بعد التونسية وريةللجمه ميالرس رائدبال تصفيةلا ختم قرار إشهار يلي
 :46 الفصل

 كانو واحدة رتبة في الدائنون تساوى وإذا رتبهم، حسب الدائنين على المتوفرة، األموال توزيع مصفيال يتولى

الدرجة بنفس ديونهم نسب حسب يتحاصون مال،اك صاخال ديونهم جميع لخالص كاف غير تصفيةلا محصول
 توزيع المصفي يتولى ماك .قوقهح جميع في محله ّلح ممتاز، دائن من حق له ّرجنا ومن لهم، العائدة والمبالغ

 وكان منهم تأخر من دين مينأوت الشركة، دائني وقحق حفظ عدب الشركاء على يةالتصف عملية من يةالباق موالاأل

 .المقدار ّدومحد ثابتا دينه
 إحداهما يوميتين وبجريدتين نسيةالتو للجمهورية الرسمي ئدبالرا بالغ شكل في التوزيع قرار إشهار يهعل ويجب

آخر تاريخ من بداية يوما تسعين جلأ في باالعتراض يقوم أن األمر يهمه من لكل ويمكن العربية غةبالل صادرة
 .التوزيع عملية ّةصح في ينظر الذي ستعجالياإل القاضي إلى باللجوء وذلك ،إعالن
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 .االعتراض مدة انتهاء قبل التوزيع إتمام يمكن وال
 .ائيهالن بالحكم التصريح تاريخ إلى التوزيع، على االعتراض ويعلق
الاألمو استرجاع الدائنين، كل خالص بعد للشركاء، وزيج الشركة، انحالل عن ناتجة تصفيةلا كانت وإذا
 .ذلك خالف لىع التأسيسي العقد ّصن إذا إال مساهمتهم موضوع انتك عقارات أو منقوالت
 :47 الفصل

 .الشركة مال رأس في منهم واحد كل مساهمة بحسب الشركاء على يةالتصف صولحم من تبقى ما يوزع
بدائرتها الكائن االبتدائية المحكمة بكتابة يودع أن باتهحسا وتقديم تصفيةلا أعمال انتهاء بعد مصفيال وعلى

 المتعلقة ججلحوا ّراترحوالم الدفاتر جميع المحكمة تعينه مؤتمنّلحم في أو المنحلة، للشركة ماعياالجت ّرقملا

 .إيداعها تاريخ من سنوات ثالث مدة فظهاح ويلزم ئق،االوث تلك له تسلم من الشركاء أغلب له يعين لم إذا بالشركة،
 :48 الفصل

 إحداهما يوميتين وبجريدتين التونسية للجمهورية الرسمي رائدبال صفيةالت ختم إشهار الشركة مصفي على

 .التجاري بالسجل يةالتصف ختم ترسيم تلي التي أيام الخمسة أجل في العربية غةبالل

 ثــالثال رعــالف
 ةـجزائي امـأحك

 ).2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد بالقانون 3 العدد أضيف(:49 الفصل
 : الذي مصفيال دينار ألف إلى ائةثالثم من يةوبخط أشهر ستة إلى شهر من بالسجن يعاقب

ثالثين ظرف في التجاري سجللبا تعيينه وقرار الشركة ّلح قرار بترسيم بتعيينه علمه تاريخ من يقوم ال-1
 .يوما

 أعمال ختم عند لكوذ تصرفه، إبراء ومنحه للشركة ئيالنها سابحال في للنظر الشركاء بدعوة يقوم ال-2

 .لمجلةا هذه من 45صلفلا أحكام بقط ذلك على صادقةمال على الحصول قصد لمحكمةا إلى يلجأ ال أو ية،فالتص
 الفقرة بآخر عليه المنصوص التأمين وجوب باستثناء 46و 44و 43و 40و 36صولفلا أحكام يخالف-3

 .المجلة هذه من 47 الفصل أحكام يخالف أو منه، األولى
 )2005 جويلية 27 في مؤرخال 2005 لسنة 65 عدد نوناالقب نقح(:50 لالفص

 الودائع بصندوق يؤمن لم الذي المصفي على زائيةالج المجلة من 297 بالفصل الواردة العقوبات تسلط

 لم الذين ندائنيال إلىو شركاءال إلىعةراجلا المبالغ يةالتصف أعمال ختم تاريخ من بداية شهر أجل في واألمانات

 .لطلبها يتقدموا
 :51 الفصل
 الذي المصفي دينار آالف ثالثة إلى ثالثمائة من يةبخطو أعوام الثةث إلى واحد عام من سجنبال اقبعي

شخصية، ياتالغ هامصلحتل مخالف هو فيما سمعتها ّلغتسي أو يةتصف حالة في هي التي الشركة أموال دامع يستعمل
 .متداخل شخص بواسطة أو مباشرة سواء أمرها يهمه شركة أو مؤسسة محاباة قصد أو
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 :52 الفصل
 ولأص كل يحيل الذي المصفي دينار آالف ثالثة إلى ثالثمائة من وبخطية عامين إلى شهر من بالسجن يعاقب

 .المجلة هذه من 35و 34 الفصلين بذلك لفاامخ بعضها أو تصفية حالة في هي التي الشركة
 :53 الفصل
 بقوانين واردة أشد عقوبات يقتطب من لةمجال هذه من 52 إلى 49 من بالفصول الواردة وباتالعق تمنع ال

 .الفعاأل بنفس لقتتع أخرى

 اني ــالث ابــــ الكت

 األشخاص شركات

الولا انو ـــالعن
 ةــالمفاوض ةــشرك

 :54 الفصل
ديون عن بينهم مافي تضامنلوبا شخصيا مسؤولين يكونون فأكثر شخصين من المفاوضة شركة تتكون
 متبوعا بعضهم أو أحدهم أو الشركاء جميع أسماء من يتكون جماعي إسم تحت هااطنش الشركة وتباشر .الشركة

 ". وشركائهم " بعبارة
 التي الديون يضمن كةللشر عيالجما باالسم اسمه بإدراج منه علم عن يرضى شركةال عن أجنبي شخص وكل

 .التسمية بهذه ينخدع شخص ألي عليها
 :55 الفصل

 مسةخ بعد إال نهاودي بخالص الشريك مطالبة الشركة لدائني يمكن ال أنه غير .التاجر صفة وضةاالمف لشركاء

 .بالدفع إنذاره تاريخ من يوما عشر
 .الخاصة أموالهم من بينهم مافي متضامنين زام،االلت قيام زمن للشركة المنتسبون الشركاء ويكون
 .الدين حلول اريخت من بداية سنوات الثث ظرف في الدعوى رسةامم الدائنين على ويجب

.)2009 مارس 16 عدد القانونب رابعةالقرة ال ألغيت(  في المؤرخ 2009 لسنة 16 ف

 :56 الفصل
لمالا في نصيبه يحيل أن للشريك يسوغ ال التأسيسي بالعقد صراحة عليها المنصوص الحاالت باستثناء
 .اإلشهار بواجبات يامهق بشرطو ئهشركا كافة برضى إال الشركة عن أجنبي شخص إلى المشترك
لةصتملاالمزاياو الحقوق من له مافي ركةشال عن نبيجأ خصلش يفوت أن ركاءالش ألحد وزيج أنه على
 .المتعاقدين بين يماف إال نافذا االتفاق هذا يكون وال الشركة في بنصيبه
 :57 الفصل

 له الحق اتفاق أو للشركةيسيسالتأ العقد قتضىا إذا إال الشركاء لجميع حق الشركة شؤون في ّفالتصر

 .ذلك خالف
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 :58 الفصل
 .ركاءالش بإجماع خذيت الحق بقرار أو التأسيسي، بالعقد إما الوكالء أو الوكيل يسمى
أو لوكيلا تسمية يمكن األخيرة الحالة وفي .شركاء غير أو شركاء يكونوا أن الوكالء، أو للوكيل ويمكن
 .الشركة مال سرأ أرباع ثالثة نسبة لهم الذين اءالشرك يتخذه ارقرب الوكالء
 :59 الفصل

 مطالبةال تعسفيا اإلقالة أو العزل انك إذا له يحق أنه غير .تسميته بها وقعت التي الطريقة بنفس لوكيلايعزل

 .الضرر عن بالتعويض
 .القانونية جراءاتاإل وفق جديد وكيلب بقالسا الوكيل تعويض ارإشه ويجب
 :60 الفصل

تحديد على تأسيسيال العقد ّصن إذا إال كةالشر مصلحة في هي تيال ّفالتصر الأعم جميع لوكيلا يباشر
 .أعماله

 ،سابقةلا بالفقرة عليها المنصوص السلطات بجميع بمفرده يتمتع منهم واحد كل فإن الوكالء، ّدتعد حالة وفي
 .بذلك علمه ثبت اإذ إال الغير زاءإ له تأثير ال آخر وكيل أعمال على وكيل واعتراض
واناك ولو كما ةيائجزلاو المدنية المسؤوليات لنفس يخضعون مسيريه فإن معنويا، صاشخ الوكيل كان وإذا
 .يسيرونه الذي المعنوي الشخص مع المدنية المسؤولية في تضامنهم عن النظر بقطع يةالشخص بأسمائهم وكالء
 :61 الفصل

 شركةلل ماعيالج باالسم وأمضوا نيابتهم حدود في تصرفهم كان ماكل الوكالء بأعمال ملزمة الشركة تكون

 .النية سيء الشركاء غير من معاقدهم يكن لم ما أنفسهم صالح في إمضاؤهم كان ولو
 :62 الفصل
 .منافسا نشاطا تمارس فردية مؤسسة في أو شركة في لتصرفا للوكالء يمكن ال
 :63 الفصل
 اءالشرك من خاص إذن بدون مقاوالت أو صفقات الشركة مع شخصيال هملحساب يعقدوا أن للوكالء يجوز ال

 .سنة كل في االذن هذا تجديد االقتضاء عند ويجب
 :64 لفصلا

لهم يحق كما سبيةالمحا لوثائقا على الشركة بمقر السنة، في مرتين يطلعوا، أن الوكالء، غير للشركاء يحق
 .الشهر يتجاوز ال أجل في كتابة عنها الجوابيقع الشركة في التصرف حول كتابية ئلةسأ طرح
 :65 الفصل

شركات فإن المجلة بهذه عليها صوصنلما اتالشرك أصناف جميع بين المشتركة االنحالل أسباب على عالوة
:يةالتال االنحالل ألسباب تخضع وضةاالمف

 ال أن بشرط معينة غير لمدة تكونت شركةال تكون عندما حصصه إحالة الشركاء أحد على استحال إذا)1
 قرار فيها اتخذ التي الظروف االعتبار بعين األخذ مع للشركة المشروعة بالمصالح الحصص إحالة قرار ّسمي

 .االحالة
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 .بتفليسه حكم أو أهليته الشريك فقد إذا)2
 أو المسـتقيل يكالشـر باستثناء بينهم فيما الشركة استمرار جماعباإل يقرروا أن الشركاء لبقية جوزي أنه غير

 .القانونية االشهار بإجراءات القيام حينئذ عليهم ويجب .المفلس أو االهلية فاقد
 وفـاة صورة في األحياء بين ّرمتست المفاوضة شركة فإن مخالفا، ّانص للشركة التأسيسي العقد يتضمن لم وإذا

 ّرمتـست الشركة فإن ذلك عكس على الحالة نتكا إذا أما .حقوقه إليهم تؤول ورثة المتوفى يترك لم إذا الشركاء أحد
 ويجـب بسـيطة مقارضـة شـركة إلى وجوبا الشركة وتتحول بالمال مقارض شريك صفة لهم وتكون ورثته مع

 .القانون طبق إشهارها
 :66 الفصل

 لم ما صةخا حصر قائمة بموجب المفلس أو يهعل محجورال أو الشريك حقوق قيمة الحاالت جميع في تضبط

 .للتقويم أخرى طريقة على كةللشر تأسيسيال لعقدا ينص

 يــالثان انوـــالعن
 ة ــالبسيط ةـالمقارض شركة

 ).2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ة لسن 65 عدد ونبالقان األولى الفقرة نقحت(:67 الفصل
 يجوز الذين العملب المقارضين الشركاء ريقف أولهما الشركاء من فريقين من بسيطةلا رضةاالمق شركة تتكون

 المحدود، غير التضامن وجه على الشركة يوند تسديد مسؤولية ويتحملون أعمالها بإدارة غيرهم دون تكليفهم

 .مساهماتهم بقدر إال يلتزمون وال بالمال يساهمون الذين بالمال المقارضين الشركاء فريق وثانيهما
 .المفاوضة شركة في كاءرالش له يخضع الذي القانوني النظام لنفس بالعمل المقارضون كاءرالش يخضع
 المسؤولية ذات الشركة في الشركاء له يخضع الذي القانوني النظام لنفس اللماب المقارضون ركاءالش ويخضع

 .المحدودة
 .عمال مساهمته يسدد أن بالمال للمقارض يمكن وال
 :68 الفصل

 حكاماال االعتبار بعين األخذ مع البسيطة ضةرقاالم شركة على وضةاالمف بشركة الخاصة األحكام تنطبق

 .العنوان بهذا الواردة
 :69 الفصل

 أو مسبوقا يكون بالعمل المقارضين الشركاء اسماء على يحتوي ماعياج اسما سيطةالب المقارضة شركة تحمل

 ."بسيطة رضةامق شركة " بعبارة متبوعا

.اللماب ينالمساهم سماءأ على ماعيالج االسم يحتوي ال أن ويجب 

النية حسن الغير تجاه ملزما يصبح نهفإ ماعيالج سماإل ضمن اسمه بإدراج اللماب ارضقم شريك سمح وإذا 

 .بالعمل رضاامق شريكا كان لو كما الشروط بنفس
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 :70 الفصل
 : تاليةلاالبيانات على وجوبا ركةشلل التأسيسي العقد يحتوي

 .شركاءلا مساهمات قيمة أو مبلغ)1
 .اللماب مقارض أو بالعمل مقارض شريك لكل القيمة هذه في أو المبلغ هذا في ةّصحلا)2
 عند بالمال مقارض لكل الراجعة ّةالحص مقدار وكذلك بالعمل المقارضين للشركاء ماليةجاإل ّةالحص)3

 .التصفية فاضل أو األرباح توزيع
 :71 الفصل

 .تفويض جببمو تدخله كان ولو ركةشال لأعما دارةإ في التدخل بالمال المقارض لشريكا على يحجر
 كل عن بالعمل المقارضين كاءرالش مع المحدود غير منضابالت مسؤوال يصبح فإنه ريتحجال هذا خالف وإذا

محصورة خطورتها أو خللتدا أعمال عدد نسبة حسب مسؤوليته وتكون .الممنوعة التصرفات عن ناجمةلاالتعهدات
 .الشركة ديون لجميع شاملة أوصرفهت عن ناجمةلا النتائج في

راءألوا الوكالء تصرفات مراقبة للشركة، جيارخلا رفوالتص دارةاإل في دخلتال أعمال من يعتبر وال
 .نفوذهم حدود تتجاوز أعمال راءجإ في لهم الترخيص وكذلك لهم، تسدى التي واالستشارات

 :72 الفصل
 يعتبر اءللشرك العامة الجلسة انعقاد أن على التأسيسي، دبالعق عليها المنصوص روطشال بقط راراتقال تتخذ

 المساهمات حيث ومن العدد حيث من بالمال المقارضين ربع عن أو بالعمل مقارض عن الطلب صدر إذا قانونيا

 .ركةشال مال رأس في يةالمال
 :73 الفصل

 في كتابة بةجااإل خيرالا ذاه وعلى الشركة وكيل بتصرف لقتتع أسئلة وايطرح ان بالمال للمقارضين يمكن

 لكوذ المحاسبية ئقوالوثا ئبالكتا كل على للشركة، االجتماعي بالمقر االطالع لهم يحق كما الشهر، يتجاوز ال أجل

 .سنةلا في مرتين
 :74 الفصل
 عددا بالمال المقارضين وأغلبية بالعمل المقارضين جميع برضى إال التأسيسي العقد تحوير يمكن ال

 .لذلك لفاخم شرط كل باطال ويعتبر .اءالشرك لكل جماعي ارقرب إال الشركة جنسية تغيير يمكن ال ماك مة،ومساه
 :75 الفصل

.اءالشرك جميع موافقة دون الحصص إحالة يمكن ال 

: يلي ما يتضمن أن تأسيسيال للعقد يمكن أنه غير 


.اءالشرك بين حرة بالمال المقارضين الشركاء حصص إحالة أن-1 

الشركاء جميع موافقة شريطة ممكنة كاء،الشر غير ائدةفل بالمال المقارضين الشركاء حصص إحالة أن-2

 .ومساهمة عددا بالمال المقارضين وأغلبية بالعمل المقارضين
شخص لفائدة أو اللماب مقارض شريك لفائدة حصصه من جزءا يحيل ان بالعمل هماسلما للشريك يمكن-3

 .صلفلا هذا من الثانية الفقرة عليها ّتنص التي الشروط نفس بقط الشركة، عن أجنبي
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 :76 الفصل
كةرش شكل تغييرّمويت المفاوضة، شركات انحالل قواعد لنفس يطةسالب ضةرقاالم شركة انحالل يخضع

 .المجلة هذه من يليهما وما 433و 403بالفصلين عليها المنصوص لشروطابنفس بسيطةلا رضةاالمق

 ثــلالثا انو ـــالعن
 ةـالمحاص ةـشرك

 :77 الفصل
 المتبادلة والتزاماتهم حقوقهم يةبحر الشركاء بمقتضاه ّديحد عقد بمقتضى تكون ركةش هي المحاصة شركة

 .اقتصاد من الشركة نشاط من يحصل قد وما رباحاأل في هموحصص الخسائر في اهماتهممس قدر يهف ويضبطون
 :78 الفصل

 .تجاري نشاط لها يكون أن ويمكن للشركات العامة للقواعد صةالمحا شركة تخضع
جيلسلتل تخضع ال وهي الغير من معلومة تكون أن يمكن وال .معنويةال بالشخصية محاصةلاشركة تتمتع وال
 .اإلشهار أشكال من شكل ألي وال

 المادة في مدةالمعت االثبات ائلسو" بجميع بها المتعلقة االتفاقات وجميع المحاصة شركة عقد إثبات ويمكن

 .)1"(التجارية
 :79 الفصل
بها لزمي التي وطالشر بنفس ملزمين يكونون اءالشرك فإن كانت، طريقة بأية لغيرل الشركة انكشفت إذا
 .وضةاالمف شركة في الشركاء

 وكل الشركاء، بين اتالعالق ظيمنت في ّرمتسي الذي العقد بطالن عنه يترتب ال للغير صةالمحا شركة وكشف

 .لغيرا به ارضعي ال سيتأسيال بالعقد مخالف رطش
 :80 الفصل
 ؤوليتهمس حتوت شخصيا األخير هذا ويلتزم عه،م تعاقد الذي الشريك مع إال ونيةقان عالقة للغير تكون ال

 .اءالشرك جميع لحساب
 :81 الفصل
 جميع لمصلحةو للشركة يسيسالتأ للعقد وفقا وبالتعاقد بالتصرف طالبم محاصة شركة في شريك كل

 .اءالشرك
 وزجايت ال جلأ في يبرمها التي والعقود لعملياتل تصرفاتال بجميع الشركاء بقية إعالم شريك كل على ويجب

.صولهاح تاريخ من أشهر ثالثة

 . 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت ) 
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 :82 الفصل
ذاإإال الشركة به تقوم الذي شاطنلل منافس نشاط أي ممارسة عن يمتنع أن محاصةلا شركة في الشريك على

 .الشركة لتأسيس سابقة النشاط هذا ممارسة نتكا
مع المنافس النشاط افقيإ طلب اءالشرك يةلبق يحق الفصل، هذا من ولىاأل الفقرة أحكام خرق حالة وفي
 أجل في المسؤولية بدعوى القيام يجب الحالة هذه وفي الحاصل، الضرر عن بالتعويض المطالبة بحق فاظتاالح

 .بذلك العلم تاريخ من أو منافسلا للنشاط عليةالف الممارسة بدء تاريخ من أشهر ثالثة
 :83 الفصل

 كل في يمكن وال الشركاء، بين من اختيارهم ّمتي وكالء ّةعد أو وكيل قبل من المحاصة شركة دارةإ يمكن

 .الشركة مصلحة أجل ومن يةالشخص بأسمائهم إال أعمالهم ممارسة للوكالء وأ للوكيل الحاالت
 .والعقود االلتزامات مجلة من يليه ماو 1104 للفصل قاطب كاءرالش جميع كيلالو ويمثل
 :84 الفصل

 .الشركة وكيل واستقالة عزل طرق محاصةلا كةلشر التأسيسي العقد يضبط
لىع التنصيص عدم حالة في وضةامفال كةشر وكيل على بقةطالمن للقواعد واالستقالة العزل رقط وتخضع

 .ذلك
 :85 الفصل
 .التأسيسي للعقد بقاط الشركاء جميع على كةالشر نشاط من الحاصلة سائرخال لموتح األرباح توزيع ّمتي
 .اءالشرك جميع بين المساواة قاعدة بقتط نهفإ ذلك على التنصيص يقع لم إذا
 :86 الفصل

 كنهمي وال .يسيسالتأ العقد امحكأل قاطب شركائه ألحد صهحص إحالة صةالمحا شركة في شريك لكل يحق

تاريخ من أشهر ثالثة اقصاه أجل وفي عليهم ئهااشر عرض منه هاناءتاق اءالشرك بقية فضر إذا إال لغيرل إحالتها
 .مفاوضة شركة إلى الشركة تتغير للغير اإلحالة ّتتم إنو العرض،
 :87 الفصل

 .احدهم ةبوفا أو الشركاء جميع باتفاق أو لها ّدالمحد األجل بانقضاء المحاصة شركة تنتهي
 :88 الفصل

 او وأموالها أرباحها توزيع ومباشرة النهائية)1"(المالية قوائمها" تقديم الشركاء على يجب الشركة، انتهاء عند

 .المجلة هذه من 85 الفصل ألحكام بقاط رهائساخ ّلتحم

.استردادها حق لها، مالكا بقي عينية، بحصة مساهم شريك ولكل 

من 85 الفصل ألحكام بقاط الشركاء بين المشاعة األموال أو الشركة امقي أثناء مكتسبةال االموال اقتسامّمويت 

 .العينية وقلحقا مجلة من يليه وما 116 الفصل مقتضيات طبق القسمة ّمتت ّرالتعذ وعند المجلة هذه
 :89 الفصل
.التداول او لإلحالة بلةاق سندات الشركة تصدر أن يجوز ال

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 ثــالثال ابـــ الكت
 دودة ـالمح ةـالمسؤولي ذات ات ـالشرك

 ّلاألو وانـالعن

 ةـــّماع امــأحك

 :90 الفصل
 حدود في إال مسؤوال الشريك فيها يكون وال فأكثر شخصين بين المحدودة ؤوليةسالم ذات الشركة تتكون

 .شركةال مال رأس في مساهمته
ذات الواحد شخصلا شركة " تسمىو واحد شريك من المسؤولية المحدودة الشركة تتكون أن ويمكن
 ذاهب الواردة األحكام طبق الشركة لوكيل ّرةرالمق السلطات نفس الشريك هذا ويمارس ". المحدودة المسؤولية
 .الكتاب
 :91 الفصل

 االسم يسبق أن ويجب .أحدهم أو الشركاء بعض اسم على يحتوي أن يمكن عياااجتم إسما الشركة تحمل

 .شركةال مال سرأ ذكر مع ."م.م.ش " بعبارة اشرةمب يتبع او االجتماعي
 .ركةشال مال رأس مبلغ ذكر يجب كما .".م.م.ش.ش " تكون العبارة ّنإف واحد شخص ذات شركةال كانت وإذا
أن شأنه من بهاامش إسما أو لها، مماثلة أو سابقة شركةل االجتماعي االسم نفس الشركة تتخذ أن يمكن وال
 .الغير يغالط

 مع التشابه لهذا ّدح وضع قصد صةالمخت المحكمة إلى يلجأ أن مراأل يهمه من لكل يمكن الحالة ذهه وفي

 .ذلك عن الناجمة األضرار عن لتعويضا في بحقه فاظتاالح
 عدد القانون من 12 وبالفصل 2005 جانفي 26 في المؤرخ 2005 لسنة 12 عدد بالقانون نقح(:92 الفصل

 :)2007 ديسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 69
 صصح على المال رأس ويقسم .التأسيسي عقدها بمقتضى المحدودة المسؤولية ذات الشركة مال رئيس يحدد

 .متساوية ميةسا قيمة ذات

نيالثا العنوان 


المحدودة المسؤولية ذات الشركة 


األول الفرع 


المحدودة المسؤولية ذات الشركة تأسيس 

 :93 الفصل
 عدد كان وإذا .شريكا الخمسين المحدودة المسؤولية ذات الشركة في اءالشرك عدد يتجاوز أن يمكن ال

 عدد تخفيض يقع لم إن أسهم شركة إلى عام ظرف في ّلتتحو أن الشركة على يجب فإنه ذلك من أكثر الشركاء
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 .دون فما مساهما خمسين إلى الشركاء

.الشركة بحل ياقضائ يطالب أن باألمر نيمع لكل يحق ذلك، مخالفة صورة وفي 

مخالفة فيتال من الشركاء لتمكين ياإضاف أجال تمنح نأ الطلب في بالنظر المختصة لمحكمةل يمكن أنه إال 

 .الفصل هذا من األولى الفقرة أحكام
شريك بيد الحصص جميع عتاجتم ما إذا حداو خصش شركة إلى المحدودة المسؤولية ذات ركةشال ّلوتتحو

 .واحد
 :94 الفصل
كل عامة وبصفة األخرى ماليةلا المؤسسات وبقية القرض ومؤسسات والبنوك التأمين لشركات مكني ال
 .باطلة كانت وإال المحدودة المسؤولية ذات شركة شكل تتخذ أن معين شكل باتخاذ القانون ألزمها شركة
 :95 الفصل

للجنسية ملةاح نتكا إذا تونسيةال بالبالد وجوبا المحدودة المسؤولية ذات للشركة االجتماعي المقر يكون
 .التونسية
 :96 الفصل

 من ممضى المجلة هذه من ثالثال الفصل أحكام وفق تبك بمقتضى المحدودة المسؤولية ذات الشركة تتكون

 .لغرضل خاصة سلطات لهم الممنوحة وكالئهم أو جميعا المساهمين

:تاليةلا البيانات التأسيس عقد يتضمن أن ويجب 


إلى وبالنسبة والجنسية،ّرمقوال المدنية والحالة واأللقاب ألسماءا الطبيعيين، اصخشاأل إلى بالنسبة )1

 .اعيمجتاال ّرقملاو والجنسية االجتماعي االسم المعنوية، األشخاص

.الشركة موضوع)2 

.الشركة ّةمد)3 

يةالمال أو البنكية المؤسسة على والتنصيص تمثله التي الحصص توزيع مع الشركة المال رأس مبلغ)4 

 .يةالمال ماتهالمسا لملتس المؤهلة
 .وقيمتها والعينية يةالمال المساهمات توزيع)5
 .الوكالء أو الوكيل اءقتضالا عند)6
 .الحصص تحرير طرق)7
 .السنوية )1"(المالية القوائم" قفل تاريخ ذكر)8
 )2007 ديسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 69 عدد القانون من 16 بالفصل األخيرة الفقرة نقحت(:97 الفصل
بين صصحلا جميع التأسيس عقد في وزعت إذا إال المحدودة المسؤولية ذات كةالشر تأسيس نهائيا يتم ال
 .ميز بدون نقدا أو عينا ركاءالش من مقدمةلا الحصص انتك سواء كاملة قيمتها عتودف الشركاء

.الشروط هذه وفرت إلى التاسيس عقد في صراحة يشيروا أن المؤسسين على ويجب

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث الفصلب العبارة عوضت)1
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 بين باالتفاق أرباح من تخوله ما نصيب ضبطو قيمتها تقدير ويتم عمال كةالشر في المساهمة تكون أن يمكن

 .الشركة مال رأس تركيبة في همةاالمس هذه تدخل وال التأسيسي، العقد ضمن الشركاء
 :98 الفصل

 من هافي ّفالتصر أو سحبها يمكن الو ،)1"(بنكية بمؤسسة" الشركاء حصص تحرير من المتأتية االموال تودع

 .التجاري بالسجل وترسيمها الشركة تأسيس إجراءات امإتم بعد إال الشركة وكيل
أمام بدعوى امقيلا مساهم لكل جوزي األموال إيداع تاريخ من اشهر الستة أجل في الشركة تتكون لم وإذا
 يقع فإنه كةالشر تأسيس الحقا المساهمون ّرقر وإذا .مساهتمه لغمب بسحب إذن على للحصول االستعجالي القاضي

 .وطالشر بنفس جديد من الاالمو إيداع
 :99 الفصل
 . المساهمة رتحري يوم تكون تونسي،ال بالدينار قيمتها فإن أجنبية بعملة ساهمةمال كانت إذا
 :100 الفصل

 .عينية مساهمة لكل تقديرا سيسيالتأ العقد يتضمن أن يجب
 أصوات اعجمبإ تعيينه يتم الذي العينية الحصص بتقدير لفيك من قبل من مساهمة كل يرتقد قعي أن ويجب

 ّرقم له التابع االبتدائية المحكمة رئيس عن صادر العريضة على إذن بواسطة ّرالتعذ وعند ستقبليينالم اءالشرك
 .صاحر االكثر المستقبلي الشريك من طلبب الشركة

 .تأسيسيال العقد إلى العينية الحصص بتقدير يكلف من تقرير ّمض ويجب
 انتك إذا الحصص بتقدير يكلف من إلى اءجتاالل عدم واتصاأل بأغلبية ّروايقر أن للشركاء وزيج أنه على

 .دينار آالف ثالثةال مبلغ تتجاوز ال عينية ّةصح كل قيمة
 اهجت بينهم فيما منبالتضا ينمسؤول يكونون الشركاء إنف الحصص بتقدير يكلف من تعيين عدم حالة وفي
 وربمر الصورة هذه في الدعوى وتنقرض .الشركة تأسيس حين العينية للحصص ممنوحةال القيمة بخصوص الغير

 .التأسيس تاريخ من سنوات ثالث
 :101 الفصل

 .مالية راقوأ ضمان أو إصدار المحدودة المسؤولية ذات الشركة على ّريحج
 .لذلك مخالف قرار كل باطال ّدعيو
 :102 صلالف

 .لذلك لفاخم قرار كل باطال ّدعيو .ولللتدا بلةاق سندات في مجسمة الشركاء صصح تكون أن يجوز ال
 :103 الفصل
 .التجاري سجللبا ترسيمها قعو إذا إال الشركة تـأسيس قانونا يتم ال
 ورط في ودةمحد مسؤولية ذات الشركة بمثابة هي كةالشر فإن التجاري بالسجل ترسيمها يقع لم دام وما

.فعلية وضةامف شركة وتعتبر يسالتأس

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 :104 الفصل
 100 إلى 93 من الفصول أحكام مراعاة دون تاسيسها وقع محدودة، مسؤولية ذات شركة كل طلة،با تعتبر

 .المجلة هذه من

.البطالن بهذا الغير معارضة اءللشرك يجوز ال أنه على 


مفاوضة شركة الشركة وتعتبر الشركة تأسيس اريخت من سنوات ثالث بمرور البطالن دعوى وتنقرض 

 .فعلية
 :105 الفصل
 وفق قعي الشركة انحالل ّنإف اءالقض اتصال قوة على حرزأ حكم بمقتضى الشركة ببطالن التصريح ّمت إذا

 .العمل به الجاري القانون حكاموأ التأسيسي العقد مقتضيات
 :106 الفصل

الضرر عن ركاءالش وباقي لغيرا تجاه منبالتضا مسؤولين البطالن في المتسببون والشركاء الوكالء يكون
 .النطبلا هذا عن الناشئ

 قوة على بالبطالن اضيقال الحكم إحراز تاريخ من بداية سنوات الثث بمرور المسؤولية دعوى وتنقرض

 .القضاء اتصال
 في حكمةالم نظر يوم قبل البطالن بسب انعدم إذا البطالن في المتسببة االفعال عن المسؤولية دعوى تقبل وال

 من المقدمة البطالن دعاوى مصاريف وتحمل البطالن فيلتال اضيقال قبل من المعين جلاأل في او ابتدائيا األصل

 .عليهم المدعى على قبل
 :107 الفصل

 .سببه بزوال بطالن كل يزول
إذا إال ابتدائيا، ألصلا في النظر لمحكمةا فيه تتولى الذي اليوم في ولو سببه بانتفاء البطالن دعوى وتنقرض

 .الشركة موضوع مشروعية عدم على مؤسسا البطالن كان
ادقعنا دعوة أن وثبت ذلك في الشركاء استشارة أو لالنعقاد مةالعا الجلسة دعوة البطالن تالفي جباستو وإذا
 .للتسوية كافيال ألجلاركاءالش تمنح ةمحكلماّنإف ية،نقانو الجلسة

 وال البطالن هذا لتالفي أجل تعيين نفسها اءتلق من ولو البطالن دعوى في بالنظر المتعهدة كمةحللم زويجو

 .الدعوى رفع تاريخ من أشهر ثالثة مضي قبل به التصريح يمكن
 :108 الفصل
 لكل جوزي نهفإ اإلشهار قواعد رقخ على مبنيا يسللتأس الالحقة المداوالت بطالن أو الشركة بطالن كان إذا

 .يوما ثالثين أجل في وضعيتها تسوية راءاتجإل باشرتهابم الشركة ينذر أن البطالن تالفي في مصلحة له من
 القاضي من طلبي أن مصلحة ذي لكليمكن المذكور ألجلافي يةالتسو راءاتجإ اتخاذ ّرتعذ وإذا

 .اإلجراءات بإتمام له عهدي وكيل تعيين االستعجالي
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 الثاني الفرع

اءكرشلا ص حص نظام

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونبالقان الرابعة الفقرة نقحت(:109 الفصل
لمالا رأس أرباع ثالثة تمثل التي الشركاء أغلبية بموافقة إال غيرهم، إلى الشركاء حصص إحالة تجوز ال
 .ّلقألا على

 من واحد كل وإلى الشركة إلى يبلغ اإلحالة مشروع فإن واحد شريك من أكثر من تتكون الشركة كانت وإذا

 .اءالشرك
عالهأ عليه المنصوص األخير التبليغ تاريخ من أشهر ثالثة أجل في اإلحالة من موقفا الشركة تتخذ لم وإذا

 .حاصلة تعتبر الشركة موافقة فإن
 في لبيعها سعيال أو صصحلا بشراء مطالبون الشركاء فإن اإلحالة قبول رفضها عن الشركة أعربت وإذا

بواسطة سعرلا هذا تحديد يتم اإلحالة سعر حول االتفاق عدم حالة وفي .الرفض تاريخ من ابتداء شهرأثةثال أجل
 العريضة على إذن بمقتضى وإما افطراأل جميع فاقتبا إما هتعيين يتم العدليين الخبراء بقائمة مرسم اسبحم خبير

 .الطرفين رصأح من بطلب صةمختلا المحكمة رئيس يصدره
 المحدد بالسعر الحصص شراء إعادة المحيل من صريحة وبموافقة نفسه األجل في كذلك للشركة ويمكن

 .هامال رأس مجمل من هاإحالت الواقع للحصص االسمية القيمة ارقدم وخفض أعاله المعلنة لطرقا طبق
الصلخل أجال األخيرة هذه يمنح أن شركةلل االجتماعي ّرقملا بدائرتها الواقع االبتدائية المحكمة لرئيس ويمكن

 تجاه الشركة لفائدة المستحقة للمبالغ تضاف الحالة هذه وفي .العريضة على إذن بمقتضى وذلك العام يتجاوز ال

 .التجارية المادة في العمل بها الجاري القانونية الفوائض المحيل
 )2007 ديسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 69 عدد القانون من 13 بالفصل السابعة ةرالفق ألغيت(
 للشريك يمكن الفصل هذا ضمن عليها المنصوص الحلول من حل أي حصول دون المحدد األجل انقضى وإذا

يعتبر أعاله المذكورة لألحكام لفاخم التأسيسي بالعقد وارد رطش وأي مر،ألابادئ في إليها المشار إلحالةا إتمام
 عليها المنصوص تلك من صرامة أقل بشروط اإلحالة تحديد على ينص أن سيسيالتأ للعقد يمكن أنه غير .الغيا

 .صلفلا بهذا
 .المطلوبة غلبيةاأل من يضوالتخف لآلجال اختصار على التأسيسي بالعقد التنصيص يمكن كما
 :110 الفصل

 بإحالة الشركة معارضة يسوغ وال .عليه اءاالمضب ّفمعر بكتب اءالشرك حصص إحالة إثبات يجب

 .بها الشركة إعالم وبعد المجلة هذه من 109 بالفصل ّدةدالمح وطالشر بتوفر إال الحصص
 :111 الفصل

البيانات وجوبا ويتضمن الوكيل مسؤولية تحت يوضع للشركة ماعياالجت ّرقملاب اءالشرك سجل مسك يجب
: يةالتال

 .له راجعةلا الحصص وعدد شريك كل هوية)1
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.هااؤاجر ّمت التي الدفعات)2
 .أحياء بين عةواق التإلحاا كانت إذا وتسجيلها حصولها تاريخ ذكر مع كاءرالش حصص وتحويالت التاإلحا)3


.المورث وفاة تاريخ على التنصيص يجب رثاإل طريق عن واقعا التحويل كان وإذا 

تبليغها تاريخ من أو الشركاء بسجل ترسيمها تاريخ من إال والتحويالت باإلحاالت الشركة معارضة يمكن وال 

 .جللسا هذا على االطالع شريك لكل ويمكن .المجلة هذه من 109صلفلبا عليها المنصوص الشروط وفق


الثالث الفرع 


المحدودة المسؤولية ذات الشركات تسيير في 


ّلاألو ابــالب 


ّف ـــ التص  ر

 :112 الفصل
 .طبيعيين أشخاص ّةعد أو طبيعي شخص المحدودة المسؤولية ذات الشركة في ّفيتصر
 وإذا .الحق بكتب أو التأسيسي بالعقد يعينون الغير من أو الشركاء بين من الوكالء أو الوكيل كوني أن ويمكن

 .للتجديد قابلة سنوات ثالثل فتكون الوكالة، ّةمد على التعيين قرار أوالتأسيسي قدعلا ينص لم
 .مطلوبة أو بةطال الشركة انتك سواءالقضاء وأمام لغيرا تجاه ركةشال تمثيل الوكيل ويتولى

 :113 الفصل
 .بالشركاء عالقتهم في الوكالء سلطات التأسيسي بالعقد ّدتحد
هاعوضوم بقط التصرف أعمال بكل القيام لوكيلل يخول أسيسيتال بالعقد عليه منصوص شرط ابغي وفي
 .الشركة صلحةلم وخدمة
 :114 الفصل

ضوعوم في داخلة كانت تىم الوكيل زهاجين تيال االعمال بكل زمةلم الغير مع هاعالقت في الشركة تكون
 .الشركة

 وكيل واعتراض منهم واحد كل ينجزها تيال االعمال على السابقة الفقرة أحكام تنطبق الوكالء ّدتعد حالة وفي

 .لكبذ له لملعا حصول ثبت إذا إال الغير تجاه أثر أي عنه يترتب ال آخر وكيل أعمال على
 بتث إذا إال شركةال موضوع اوزجتت والتي الوكيل بها قومي تيال باألعمال الغير اهتج ملزمة الشركة نوتكو

اعتبار يمكن وال حصولها، ظروف مراعاة مع موضوعها عن رجةاخ االعمال هذه ّنأليجهل يكن لم الغير هذا ّنأ
 .بذلك العلم حصول على ّةحج تأسيسيال العقد إشهار مجرد

لوو حتى الوكيل سلطات ّدتحد والتي يسيستأال قدعلاب عليها المنصوص بالشروط الغير ارضةمع يمكن وال
 .هاإشهار وقع
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 :115 الفصل
 وذلك والشركة شريك بين أو ال أم شريكا الوكيل هذا أكان سواء والشركة وكيلال بين يحصل اتفاق كل

 سواء ّةالعام سةللجل يرفع تقرير موضوع ونيك أن يجب والشركة شريك بين أو متداخل خصش بواسطة أو مباشرة

 .وجد عن باتاالحس مراقب من أو الوكيل من
صصهح أخذ ودون التصويت في المعني الشريك أو الوكيل مشاركة بدون التقرير في ّةعاملا سةالجل وتنظر

 .األغلبية أو النصاب ابحتسا عند االعتبار بعين
 وثيقة موضوع يكون أن يجب كةالشر مع المبرم االتفاق فإن احدو شريك من إال تتألف ال الشركة انتك وإذا

 .يةالمال بالقوائم ترفق
 ردياف المسؤولية تحميلهما يقع المتعاقد شريكال أو الوكيل أن غير آثارها هاعلي صادقالم غير االتفاقات وتنتج

 .أضرار ذلك ّاءرج من شركةال لحقت إذا ضامنبالت أو
 المسؤول الشريك فيها يكون التي أخرى وشركة الشركة بين اتفاق كل على أعاله اإليه المشار األحكام وتطبق

 ارةداإل هيئة عضو أو المراقبة مجلس عضو أو العام المدير أو االدارة مجلس عضو أو الوكيل أو ضامنبالت

 .كةللشر شريكا أو وكيال الوقت نفس في ماعيةجال
)2005 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 ةلسن 65 عدد ونبالقان األولى الفقرة حتنق(:116 الفصل
 ال كما األشكال، من شكل بأي الطبيعيين األشخاص من فيها للشركاء أو لوكيلها قروض منح للشركة يمكن ال
 للشركاء القانونيين الممثلين على التحجير هذا وينسحب .الغير تجاه بالتزاماتهم الوفاء تضمن أن أو تكفل أن يمكنها

 .وفروعهم وأصولهم المذكورين اصاألشخواجزأ على وكذلك المعنويين صاألشخا من
 .أعاله المذكورة لألحكام لفاخلما المبرم العقد ببطالن يتمسك أن األمر ّهيهم من لكل ويمكن

 :117 الفصل
 الغير إزاء أو شركةال تجاه الت،االح بحسب بينهم فيما منبالتضا او فرادى مسؤولين الوكالء أو الوكيل يكون

 عن أو التأسيسي العقد خرق عن أو المحدودة المسؤولية ذات بالشركة الخاصة القانونية األحكام مخالفة عن سواء

 .ّفالتصر في أخطائهم
كل ّةحص االقتضاء عند ّدتحد المحكمة ّنإف وكالء ّةعد عن صادرة للمسؤولية ئةالمنش األفعال انتك وإذا
 .ضررلاجبر في منهم واحد

 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون ورابعة ثالثة فقرة أضيفت(
من له صلةاالح باحراأل مع الشركة مال من أخذه ما برد الفعلي أو انونيقال الوكيل بإلزام المحكمة وتقتضي
 الدعوى وتوجيه سائرخال من ذلك وقف بما تهمطالب في كاءرللش الحق ويبقى للغير أو نفسه لخاصة استعمالها

 .االقتضاء عند عليه الجزائية
 .الشركة لفائدة بها حكوملما التعويضات وتستحق

 :118 الفصل
 .شخصيا به الالحق الضرر لجبر المسؤولية دعوى بمفرده يباشر أن شريك لكل يمكن

 .)2009 مارس 16 في مؤرخ 2009 لسنة 16 عدد نوناالقب ثانيةال فقرةال نقحت(
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 أو الوكيل ضد الشركة دعوى مجتمعين شروايبا أن شركةال مال رأس من ئةبالما عشرةل والممثلين وللشركاء

 .الضرر عن المسؤولين الوكالء
 .القيام بعد اللمارأس من المذكورة بةالنس ّرتيتغ لوو المرفوعة الدعوى في ظرلنا ّرمتسيو
 :119 الفصل
 على المجلة هذه من 118 بالفصل الواردة وىالدعا مباشرة يعلق يسيسالتأ بالعقد مدرج شرط كل الغيا ّدعي

 بدعوى القيام عن مسبقا التنازل على ّصني أو العامة سةالجل من ترخيص أو مسبق رأي على ولالحص شرط

 .الشركة
 المسؤولية بدعوى القيام عدم على ّصني مةالعا الجلسة عن صادر قرار كل قامطل بطالنا باطال يعتبر أنه كما

 .تهلوكال شرتهمبا أثناء يرتكبه الذي الخطإ بخصوص الوكيل ّدض
 :120 الفصل

 ثالث بمضي المجلة هذه من 119 إلى 117 من ولبالفص عليها المنصوص المسؤولية دعاوى تنقرض

 .إخفاؤه وقع إذا انكشافه، تاريخ من أو ّراضلا الفعل ارتكاب تاريخ من بداية سنوات
 .سنوات عشر بمضي تنقرض ىالدعو ّنإف ية،ابالجن فعللا وصف إذا أنه غير
 ).2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانون ب نقح(:121 الفصل

أو ئيالقضا المتصرف من بطلب للمحكمة يمكن ألصولافي جزاع التفليس أو ئيةاالقض التسوية ظهرتأ إذا
 سيرم كل أو الوكالء أو الوكيل ئياجز أو كليا هايتحمل الشركة ديون أن تقرر أن الدائنين أحد من أو الفلسة أمين

 اشرةمب يهعل المحكوم على رتحج أن ولها .المحكمة تعينه الذي المبلغ حد إلى دونه أو بينهم فيما وبالتضامن فعلي

 .الحكم يحددها لمدة رياجت نشاط اشرةمب أو الشركات تسيير
 النشاط من الشركة إدارة في بذال هماأن أثبتا إذا إال المسؤولية من الفعلي أو انونيقال الوكيل يعفى وال

 .النزيه ليوالوك المتبصر المؤسسة صاحب بذلهي ما والعناية
 .يسبالتفل الحكم أو القضائية التسوية حكم تاريخ من سنوات الثث بمضي الدعوي وتسقط

 :122 الفصل
 يمثلون والذين مةعاال لسةبالج المجتمعين الشركاء عن درصا بقرار تأسيسيال بالعقد المعين لوكيلا عزل يمكن

 .ّلقألا على كةالشر مال رأس حصص أرباع ثالثة
 أكثر يمثلون الذين ّةالعام بالجلسة المجتمعين اءالشرك بموافقة عزله فيمكن ّلقتسم ضربمح تسميته انتك وإذا

 .كةالشر مال رأس حصص نصف من
 أمام بدعوى القيام ّ،لقاأل على كةالشر مال رأس حصص ربع يملكون الذين الشركاء أو للشريك ويمكن

 .مشروع سبب أجل من الوكيل عزل على الحصول ألجل مختصةلا المحكمة
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 الثاني الباب

 الحسابات مراقبو :بةالرقا أجهزة

 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 ةلسن 96 عدد القانونب نقح(:123 الفصل
 يتم المجلة، هذه من 13 بالفصل عليها لمنصوصا الشروط لتوفر حسابات مراقبي أو مراقب تعيين صورة في

 .العادية العامة للجلسات المقررة واألغلبية القانوني النصاب شروط وفق التداول بعد الشركاء قبل من التعيين
 تعيـين مسـألة إدراج طلب األقل على المال رأس لعشر مساوية حصصه قيمة تكون أكثر أو لشريك ويجوز

 المعايير توفر لعدم بذلك ملزمة الشركة تكن لم ولو العادية العامة الجلسة أعمال جدول في أكثر أو حسابات مراقب

 وفـق الطلـب فـي العاديـة العامة الجلسة تنظر الحالة، هذه وفي .المجلة هذه من 13 بالفصل عليها المنصوص

 .السابقة بالفقرة عليها المنصوص اإلجراءات
 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد نونالقاب ولىاأل فقرةال نقحت(:124 الفصل
 13 بالفصل عليها المنصوص حسابات مراقب تعيين شروط المحدودة المسؤولية ذات الشركة في تتوفر لم إذا

 يمثلـون شـركاء عدة أو شريك ذلك طلب إذا إلزاميا يصبح حسابات مراقبي أو مراقب تعيين فإن المجلة، هذه من

 مراقبـي أو مراقبـا للشركة االجتماعي المقر لها التابع المحكمة رئيس ويعين .الشركة مال رأس خمس األقل على

 .أعاله إليهم المشار الشركاء أو الشريك من طلب على بناء عريضة على بإذن حسابات
 .حسابات مراقبي او مراقب تعيين على التأسيسي بالعقد التنصيص يمكن فإنه الحاالت كل وفي
 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد القانونب ولىاأل فقرةال نقحت(:125 الفصل
ثالث ّةلمد اتابالحس قبيامر نتعيي التالحا ّلك في ّمتي المجلة هذه من مكرر 13 الفصل أحكام مراعاة مع
صولفلا مأحكا وفق همجورأو عزلهم شروط وكذلك ومسؤولياتهم والتزاماتهم ومهامهم صالحياتهم بطوتض سنوات
 .المجلة هذه من 273 إلى 258 من

 .تاريتحجال ونظام التالؤم عدم بنظام تعلقي فيما وكذلك

 ثـالثال اب ــالب
 الشركاء جلسة : ولةاالمد أجهزة

 :126 الفصل
انك إذا أنه غير للعادة، رقةاخ أو عادية ّةماع سةجل في المجتمعين كاءرالش قبل من الشركة قرارات تتخذ

طريق عن القرارات اتخاذ يمكن نهفإ ذلك على ّصني التاسيسي العقد كان وإذا أفراد ستة من ّلقأ ركاءالش عدد
 .المجلة هذه من 128 بالفصل عليها المنصوص التالمداو ستثناءبا كتابيا ركاءالش استشارة

 .وجد إن باتاالحس بمراق طريق عن دعوتهم ّمتت ّرالتعذ وعند ّةماالع ساتلللج الشركاء دعوة الوكيل ّىويتول
من ّلقألا على يوما عشرين قبل بالبلوغ اإلعالم مع وصولال مضمونة رسالة بواسطة االستدعاء توجيه ويقع
 .المقترحة القرارات ّصن إلى إضافة ّةماالع الجلسة أعمال جدول بوضوح وتتضمن عامةال سةالجل انعقاد تاريخ
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 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ة لسن 65 عدد نالقانو ب الثالثة الفقرة نقحت(:127 الفصل
الجلسة عوةد الوكيل من يطلبوا أن ّلقألا على الشركة مال رأس ربع يملكون شركاء ّةلعد أو لشريك يمكن

 ّدعيو المجلة هذه من 126الفصل من الثانية بالفقرة عليها المنصوص شروطال وفق السنة في ّةمر لالنعقاد ّةماالع
 .ذلك خالف يقتضي سيسيتأال بالعقد طشر كل الغيا

 طلبي أو وجد إن ساباتحال مراقب أو الوكيل إلزام لطلب االستعجالي القاضي إلى يلجأ أن شريك لكل ويمكن

 كل وفي .مشروعة بابسأل وذلك هاأعمال جدول بطوض لالنعقاد مةالعا الجلسة لدعوة قضائي متصرف تعيين

 .ّةماالع الجلسة صاريفم يةبتغط مةملز الشركة كونت الحاالت
 القانونية للصيغ خالفا لإلنعقاد دعوتها تمت عامة جلسة ببطالن الحكم لطلب القضاء إلى اإللتجاء شريك ولكل

راءاتجإ وفق فيها وتنظر البطالن بدعوى المحكمة وتتعهد .هاب حاضرين لهمثيم من أو الشركاء جميع كان إذا إال
 .اإلستعجالي القضاء
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:128 الفصل

 .للشركة سبيةالمحا السنة امختتاتاريخ من أشهر ستة أجل في نويةالس عاديةلا مةالعا الجلسة قدعنت أن يجب
 شركاءلل تبلغ مالية،ال القوائم على للمصادقة الملتئمة العامة الجلسة انعقاد قبل األقل على يوما ثالثين أجل وفي

 :التاليـة وثائقلا كتابيا، أثرا تترك وسيلة بكل أو بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مونةمض برسائل

.التصرف تقرير- 

.الشركة سبمكا إحصاء قائمة- 

.ماليةلا القوائم- 

.المقترحة راتاالقر نص- 

.تعيينه فيها يجب التي الحاالت في باتاالحس مراقب تقرير- 


بثمانية عامةال الجلسة النعقاد المحدد التاريخ قبل وذلك كتابية أسئلة الوكيل على رحيط أن شريك لكل ويمكن 

 .ألقلا على أيام

.العامة الجلسة انعقاد ناءثأ الكتابية األسئلة عن باإلجابة الوكيل ويطالب 

السنواتب لقةالمتع أعاله إليها ارلمشالوثائقا على المكان عين على ّلعطي أن وقت كل وفي شريك لكل ويمكن 

 .اسبحبم أو محاسب بخبير ذلك في نةاإلستعا وله األخيرة الثالث
بقط هافي وتنظر أعاله إليها المشار لألحكام خالفا المتخذة والتاالمد بطالن بدعوى كمةحالم وتتعهد
 .اليجاالستع القضاء اجراءات
 .الغيا يعد أعاله إليه أشير لما لفاخم أسيسيتال بالعقد شرط وكل
 :129 صلالف

 التي الحصص عدد يعادل األصوات من بعدد شريك كل يتمتع ركةشال بعقد مخالف شرط كل عن بالرغم

 .يملكها
 .ّصاخ بتوكيل آخر شخصل تمثيله ّضيفو أن وله
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 :130 الفصل
 سرا نصف من أكثر يمثلون شركاء ّةعد أو شريك قبل من عليها االقتراع ّمت إذا إال المداولة ئجاتن تعتمد ال
 .كةالشر مال

 جديد من الشركاء دعوة ّمتت فإنه األولى سةالجل انعقاد أثناء أعاله هاعلي المنصوص األغلبية فرتتو لم وإذا

 مع الوصول مضمون بمكتوب وذلك يوما عشر خمسة عن والثانية األولى الجلسة انعقاد بين األجل ّلقي أن دون

 القرارات خذتت الثانية العامة سةالجل وفي .الثانية الجلسة انعقاد اريخت قبل ّلقألا على امأي ثمانية وغبالبل اإلعالم

 الفخ على التأسيسي العقد ّصن إذا إال المقترعين عدد كان أيا يمثلهم، من أو الحاضرين الشركاء أصوات بأغلبية

 .ذلك
 )2009 مارس 16 في مؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب ولىاأل فقرةال نقحت(:131 الفصل
 لثالثة الممثلين الشركاء من هاعلي مصادق مداولة طريق عن إال للشركة التأسيسي العقد تحوير يمكن ال

 .للعادة خارقة عامة جلسة في والمجتمعين األقل على كةالشر مال رأس أرباع
 )2009 مارس 16 في مؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب وثالثة ثانية فقرة أضيفت(

للعادة رقةاالخ مةالعا الجلسة من بقرار يتم التأسيسي العقد تحوير أن على تأسيسلا العقد ينص أن ويجوز
 سةجل تعقد إليه، المشار ابالنص يتوفر لم وإذا .األقل على الحصص لنصف المالكين الشركاء بحضور تلتئم التي

 لحضور الدعوى وتتم .قلألاعلى المال رأس ثلثل المالكون كاءرالش يحضرها يوما ستين عن تقل ال مدة بعد ثانية

 القرارات تتخذ األحوال كل فيو .مجلةال هذه من 126صلفلاب عليها المنصوص الصيغ بقط الثانية العامة الجلسة

 دون ذكر مما أرفع أغلبية أو بانصا أسيسيتال العقد يشترط أن ويمكن .ممثلينال أو الحاضرين الشركاء ثيثل بأغلبية

 .اإلجماع اشتراط
 تقتضي ترتيبية أو قانونية ألحكام تطبيقا ذلك تم إذا شركةال وكيل قبل من التأسيسي العقد تعديل يتم أن ويمكن

 .يةموال عامة سةجل أول مصادقة على المعدلة صيغته في التأسيسي العقد ويعرض .ذلك
 .حصص من يملكه ما تعادل بنسبة الشركة مال رأس في الترفيع في المساهمة حق شريك ولكل
 .المال رأس في بالترفيع يةالقاض بالمداولة ّدالمحد األجل في االكتتاب قّح ممارسة للشركاء ويمكن

.تابتاالك في لحقا تاحتاف تاريخ من تحتسب ماوي وعشرين واحد عن األجل هذا ّلقي أن يمكن وال 

الماإلعمع وصولال مضمونة رسائل طريق عن تابتاالك وبأجل االكتتاب بافتتاح الشركاء إشعارّمويت 

 .بالبلوغ
 توزيع ّمتي الحالة هذه وفي .الترفيع في المساهمة في حقه عن يامتخل الشريك يعتبر األجل هذا وبفوات

نسبة وبحسب يوما وعشرين واحد جلأ في اآلخرين الشركاء بين فيما اكتتابها يقع لم التي الجديدة الحصص
 .مةالعا الجلسة قرار حسب للغير االكتتاب يفتح األجل ذلك فوات وبعد الشركة في حصصهم
 .ركةشال مال رأس في مساهمته بترفيع شريكال يلزم أن قرار ألي يمكن ال أنه على
 :132 الفصل

 إلى يؤدي أن شأنه من الذي القرار يتخذ ال المجلة، هذه من 131بالفصل عليها صوصنلما لألحكام استثناء

 .اءالشرك أصوات بإجماع إال الشركة جنسية تغيير
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 :133 الفصل
 .المجلة هذه من 131 الفصل لمقتضيات قاوف بقرار يتخذ أن يجب المال رأس في ترفيع كل

الشركاء من يتخذ أن يجب دخرات،الم دماجبإ الشركة مال راس في فيعرلتا قرار فإن السابقة، للفقرة واستثناء
 .الشركة الم رأس نصف من أكثر يمثلون الذين
 :134 الفصل
 بمؤسسة المجمعة األموال ايداع يتم نقدا الشركة لحصص االكتتاب بطريق المال راس في رفيعلتا حصل إذا

 .المجلة هذه من 98 بالفصل الواردة لألحكام قاطب مالية
 فإنه الترفيع قرار عنها صدر التي عامةال الجلسة انعقاد تاريخ من أشهر تةس جلأ في الترفيع حققيت لم وإذا

لم إن عجاليتاالس القاضي يتخذه قرار سطةابو الترفيع، من حصته لغمب سحب في رخيصالت طلب مساهم لكل يحق
 .المال رأس في الترفيع من خالصه يقع لم الذي المبلغ وتحرير االكتتاب بعضهم أو شركاءلاأحد يقبل
 :135 الفصل
 الحصص هذه تقديرّمتي عينية حصص سطةابو جزئية أو كلية بصفة المال رأس في الترفيع ّققحت حالة في

 .لمجلةا هذه من 100 بالفصل ليهاع المنصوص لألحكام وفقا
 الترفيع يوم الشركاء يكون الحصص، مراقب قبل من المقترحة تلك عن مختلفة المعتمدة القيمة كانت وإذا

 عن سنوات ثالث لمدة الغير إزاء نمبالتضا بينهم فيما مسؤولين مال،ال راس في الترفيع في المكتتبون واألشخاص

 .العينية للحصة الممنوحة القيمة
 :136 الفصل
امألحك طبقا منعقدة للعادة رقةاخ ّةعام جلسة قبل من عليه مصادقا يكون أن يجب اللما رأس في تخفيض كل

 .المجلة هذه من 131صلفلا
 على أشهر ثةثال لهم يبلغ المال رأس تخفيض مشروع ّنإف باتاحس مراقبي ّةعد او مراقب تعيين حالة وفي

تحرير المراقب هذا على ّنويتعي فيه، تتداول أن يجب التي ادةعللرقةاالخ ّةعاملاالجلسة انعقاد تاريخ قبل ّلقألا
 .المقترح التخفيض وشروط ابألسب تقييمه نهيضم ّةالعام سةالجل إلى يوجهه تقرير

المعإلا مع الوصول مضمونة الةرس طريق عن الشركة مال رأس فيضخبت الشركة دائني إعالم أيضاّمويت
 .ّرتهقر التي مةالعا الجلسة انعقاد تاريخ من يوما عشر خمسة خالل بالبلوغ
 :137 الفصل
دينهم يكون الذين للدائنين يمكن ّهنإف شركةال مال رأس في التخفيض للعادة رقةاالخ ّةعاملا الجلسة ّرترق إذا
 .فيضخلتا قرار إشهار تاريخ نم يحتسب شهر أجل في االعتراض للمداولة سابقا

 في ينظر الذي اليجاالستع القاضي أمام الدعوى رفع أعاله يهال شارمال جلاأل في المعترض على ويجب

 يكون وال .به للوفاء كاف بضمان أو الدين أجل بحلول إما يقضي جدي طلبلاأن ّرقر وإذا .االعتراض جدية

 .بعد قضين لم العتراضا أجل أن ماطال نافذا المال رأس في التخفيض
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 :138 الفصل
واقعة أو ّفتصر كل حول الوكيل كتابيا سنة كل مرتين يستفسر أن لوكيلا صفة له ليست شريك لكل يمكن

 .خطر إلى كةالشر تعرض أن شأنها من
 إلى وجوبا إجابته من نسخة وتبلغ .بالسؤال اتصاله تاريخ من شهر خالل كتابة يجيب ان الوكيل على ويجب

 .وجد إن باتاسحال مراقب
 :139 الفصل

من وايطلب أن عيااجم أو فرديا ماإّلقألا على كةالشر مال رأس عشر يمثلون كاءرش ّةعد أو لشريك يمكن
 .ّفتصر عمليات ّةعد أو عملية حول تقرير بتقديم لهم يعهد خبراء موعةمج أو خبير تعيين االستعجالي القاضي

مراقب إلى اءقتضالا وعند الوكيل، وإلى البطال إلى االختبار تقرير من سخةن تبليغ الخبير ّىويتول
بالشروط وذلك العادية ّةماالع الجلسة انعقاد قبل اءالشرك إلى تبليغهّمويت ساباتحال مراقب بتقرير يرفقو .ساباتحال

 .المجلة هذه من 130صلفلبا عليها المنصوص
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد نبالقانو الثالثة الفقرة نقحت(:140 الفصل

 .)1"(إحتياطيات" لتكوين ّصتخص األرباح من بالمائة خمسة سنويا يقتطع
 .اللما رأس عشر االحتياطي بلغ إذا واجب غير ذكورالم زءالج اقتطاع ويصبح
 سنوات ثالث كل مرة منها اإلختياري واإلحتياطي القانوني اإلحتياطي تكوين بعد جدتو إن األرباح وتوزع

 .باإلجماع ذلك خالف للشركاء مةالعا الجلسة قررت إذا إال منها، بالمائة الثالثين عن تقل ال نسبةب األقل على
 .فعال ّقتقتح أرباحا توافق ال تيوال بضوهاق التي األرباح حصص بإعادة الشركاء تطالب أن للشركة ويمكن
 .المستحقة غير األرباح حصص قبض تاريخ نم تحسب سنوات بثالث االسترداد دعوى وتسقط

 عـابرلا رع ـ الف
 شكلها وتغيير الشركة انحالل

 :141 الفصل
 ّدعي أسيسيتال العقدبلكلذ مخالف شرط وكل كاءرالش حدأ بوفاة المحدودة المسؤولية ذات ركةشال ّلحنت ال
 .الغيا

 .ألهليةا فقده بسبب أو الشركاء أحد تفليس أو يةالقضائ ويةسالت بسبب كةالشر ّلح يمكن ال أنه كما
 :142 الفصل
نتيجة مالها رأس نصف دون بحتصأ ركةشلل الذاتية األموال ّنأ المحاسبية ئقالوثا خالل من ّنبيت إذا

 على الوقوف تاريخ من شهرين غضون في لالنعقاد للعادة الخارقة مةالعا الجلسة دعوة تقع فإنه بها الحقةال سائرخال

فصللبا هاعلي المنصوص األغلبية شروط وفق لكوذ الشركة ّلحب قرار اتخاذ إمكانية في ظرلنل اقعةالو سائرخال
 .المجلة هذه من 131

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت )1
34
 



  

                  
           

               
                

            
    

                
                  

                 
                 

                 
                

       
                 

          
           

    
                   

                  
   
    

                
                

       

               

                  
                   

                   
                 

                   

                                                 
                 
                 

أو فيضخبت الالحقة المحاسبية السنة ختم ختاري اهصقأجلأ في ملزمة تكون ّهانفإ كةالشر ّلح ّرقريت لم وإذا
 .عةالواق لخسائرامقدار ّلقالا على يساوي بمقدار مالها رأس ترفيع


.الذاتية أموالها تقييم بإعادة أو )1"(إحتياطياتها" واسطةب مالها رأس في الترفيع يقع نأ ويمكن 

.شركةال ّلح القضاء من يطلب أن أعاله المذكورة حكاماأل احترام عدم صورة في األمر، هّمهي من ولكل 
 .وضعيتها لتسوية أشهر الستة وزيتجا ال أجال الشركة تمنح أن وللمحكمة
 :143 الفصل

مفاوضة شركة إلى محدودة مسؤولية ذات شركة من الشركة شكل تغيير للعادة الخارقة ّةماالع الجلسة ّرتقر
 .التغيير قرار بطالن ذلك عن ّرجنا وإال كاء،الشر بإجماع وذلك باالسهم، ضةمقار أو بسيطة مقارضة شركة أو

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ة لسن 65 عدد نالقانوب األولى الفقرة نقحت(:144 الفصل
 للعادة الخارقة العامة الجلسة من بقرار اإلسم خفية شركة إلى المحدودة المسؤولية ذات الشركة شكل تغيير يتم

 خبير يعده خاص تقرير عرض إثر المجلة هذه من 131صلفلبا عليها صوصنلما الشروط وفق تتداول التي

يـنلصفلا أحكام وفق النقدية غير األصـول تقدير يتم الحالة هذه وفي .الشركة وضعية حول اسبحم أو اسبحم
 .المجلة هذه من 174و 173

رأس فاق إذا ّلقألا على ركةشال مال رأس نصف يمثلون الذين كاءرالش بأغلبية التغيير قرار اتخاذ ويمكن
 .السابقة الفقرة ألحكام استثناء وذلك دينار ألف مائة مالها

 .التغيير قرار بطالن إلى أعاله المذكورة المقتضيات احترام عدم ويؤدي
 :145 الفصل

 تيناه بإحدى أو دينار آالف ثالثة إلى ألف من يةوبخط أشهر ستة إلى يوما عشر ستة من بالسجن يعاقب

 نوعها كان أيا مالية أوراق في عاما اكتتابا غيرهم بواسطة أو بأنفسهم يفتحون الذين ركةشال وكالء فقط العقوبتين

 .كةالشر لحساب
 :146 الفصل

 .دينار آالف خمسة إلى ئةخمسما من يةوبخط أعوام خمسة إلى واحد عام من بالسجن يعاقب
هو كما خاطئ بتصريح امقيلاالتأسيس، بعقد عمدا يتولون الذين حدودةملا ؤوليةسالم ذات كةالشر شركاء)1
 .اللما رأس في ترفيع حالة في الشأن

 .يةالحقيق تهامقي من بأكثر عينية حصص تقويم نية سوء وعن عمدا يتولون الذي شخاصاأل )2
 سنوية )2"(مالية قوائم" تقديم األرباح من يبق لما توزيع كل غياب في عمدا يتولون الذين الشركة وكالء)3

 ذلك أن يعلمون وهو ا،سمعته أو كةالشر اموال ّةني سوء عن يستعملون أو للشركة، الفعلية الحالة عكست ال للشركاء

 مباشر، غير أو مباشر نفع فيها مله كان أخرى مؤسسة أو شركة لمحاباة أو يةشخص ربمآ في لمصلحتها، مخالف

 الشركة الشركة لمصالح مخالفة هاأن يعلمون وكانوا ذمتهم على كانت أصواتا أو يملكونها انواك سلطات يستعملون وأ

 .مباشرة غير أو مباشرة صلحةم فيها لهم انتك أخرى مؤسسة أو كةشر لمحاباة أو يةشخص ربمآل كانت وأ

.2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث لفصلبا العبارة عوضت )1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)2
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 :147 الفصل
 : الذين وكالءال دينار آالف خمسة إلى خمسمائة من بخطية يعاقب

 .ّفتصر تقرير أو يةمال قوائم أو جردا، سنة لكل يعدوا لم)1
 .ّلقألا على السنة في ّةمر ركاءالش جلسة دعوة يتولوا لم)2
 ّفالتصر وتقرير السنوية)1"(يةالمال ائموقلا"شركاءلا إلى بشهر مةالعا الجلسة قادانع قبل يوجهوا لم)3

 .اتابالحس مراقب تقرير االقتضاء وعند المقترحة والقرارات
 التي )2"(يةماللا القوائم" على المصادقة يلي الذي الشهر في ناسبةمال التدابير التخاذ الشركاء يستشيروا لم)4

 .بها الالحقة الخسائر يجةتن مالها رأس نصف دون حتأصب اتيةالذ والهاأم أن عاينت
 .المجلة هذه من 123صلفلا أحكام يحترموا لم)5


الثالـــث ـوانالعنـ 


لمحدودةا المسؤولية ذات الواحد خصالش شركة

 :148 الفصل
 فيما المحدودة المسؤولية ذات للشركة نونيالقا للنظام المحدودة المسؤولية ذات الواحد الشخص شركة تخضع

 .العنوان هذا أحكام مع يتخالف ال
 :149 الفصل
 ذات الواحد الشخص شركة صنف من واحدة شركة في إال شريكا يكون أن طبيعي لشخص يمكن ال

 .اتالشرك من الصنف هذا في شريكا يكون أن معنوي لشخص يمكن وال المحدودة، المسؤولية
 :150 الفصل
عن ظرلناطعقب لشكلا يثح من تجارية شركة هي المحدودة المسؤوليةذات الواحد الشخص شركة ّنإ

 .موضوعها
 :151 الفصل
عليه صوصنلماالعينية الحصص مراقب يعين المحدودة، المسؤولية ذات الواحد خصلشا ذات الشركة في
 .سيالتأسي العقد إلى ّمضي تقرير تحرير وعليه يدحولا الشريك قبل من المجلة هذه من 100 بالفصل
يمةقال عن الغير زاءإياشخص مسؤوال الوحيد الشريك يكون العينية صصحلا مراقب تعيين قعي لم وإذا
 .الشركة تأسيس أثناء العينية للحصص الممنوحة

.شركةال تأسيس تاريخ من سنوات ثالث مضيب المسؤولية دعوى وتسقط

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث فصلبال العبارة عوضت)2
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 :152 الفصل
 بوثائق يلحق أن جبي والشركة الوحيد الشريك بين متداخل شخص طريق عن أو مباشرة يعقد اتفاق كل

 .وجد إن باتاالحس مراقب تقرير إلى ضافةإ السنوية، المحاسبة
 والمسؤ يكون الوحيد الشريك فإن الفصل هذا من األولى بالفقرة المحددة الشروط مراعاة عدم صورة وفي

 .بالغير أو كةبالشر الحقةال األضرار عن شخصيا
 :153 الفصل

 إليها يضاف شركةلل المالية ئمواوالق إحصائية قائمة ّدعي كما ّفالتصر تقرير ّدعي أن الوحيد لشريكا على

 فلق تاريخ من أشهر ثالثة أجل في ئقالوثا هذه على الوحيد الشريك ويصادق .وجد إن ساباتحال مراقب تقرير

 .سابحال
المسؤولية ذات حدلوااشخصلا ركةش على المجلة هذه من 132 إلى 126من صولفلا أحكام تنطبق وال
 .المحدودة
 :154 الفصل
 .لوكيل الشركة تسيير ّضيفو أن الوحيد للشريك يمكن ال
 كاتب ويختمه عليه يطلع للغرض يوضع اصخ بدفتر وتودع بلهق من هاإمضاؤ ّمتي الشركة قرارات وكل

 .للشركة االجتماعي ّرقملابدائرتها قعي التي االبتدائية المحكمة
 .آنفا المذكورة لألحكام خرقا يتخذ قرار أو عمل كل له أثر وال باطال ويعتبر
 .القرار أو العمل ذلك بتوقيف اإلذن عجاليتاالس القاضي من يطلب أن باألمر معني لكل ويمكن
 :155 الفصل
 من بداية كوذل باتجوالوا لحقوقافي ّهمحل ّلحي له الحمال ّنإف الشركة، في حصصه املك الشريك الحأ إذا

 .الجديد الوحيد الشريك مع الشركة ّرمتست الصورة، هذه وفي .اإلحالة إشهار تاريخ
 :156 الفصل
 إلى يلجأ أن باألمر معني لكل ويمكن .بتفليسه أو هليةلأل بفقدانه أو الوحيد الشريك بوفاة الشركة ّلحنت

 .المستعجلة اإلجراءات وفق مطلبال في المحكمة وتنظر لها فّصم وتعيين كةالشر ّلح لطلب المحكمة
 .مورثه محل حاال الشركة يواصل أن خيرألالهذا يمكن فإنه وحيدا وريثا الهالك الشريك ترك إذا أنه غير
 شركة شكل في هاقيام يواصلوا أن فيمكنهم ألحدهم شركةال إحالة على اتفاقهم وعدم الورثة ّدتعد صورة وفي

 .المجلة هذه من الموالي 157 بالفصل عليها المنصوص باإلجراءات قيامال بعد وذلك محدودة، مسؤولية ذات
 :157 الفصل
 إلى 90من الفصول ألحكام خاضعة تصبح الشركة ّنإف الوحيد، للشريك تابعا ركةشال مال رأس يعد لم إذا

 .المجلة هذه من 147
 أجل في القانوني اراإلشه راءاتجبإوبالقيام التأسيسي العقد بتحوير ملزمون كاءرالش ّنإف الحالة هذه وفي

 .باطلة الشركة كانت وإال الشركة مال لرأس الجديد التوزيع تاريخ من شهر
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 المطلب في المحكمة تنظر الحالة هذه وفي .البطالن في ظرلنلالمحكمة إلى يلجأ أن باألمر معني لكل ويجوز

 .المستعجلة راءاتجلإل وفقا
 :158 الفصل
 العقوبتين بإحدى أو دينار آالف خمسة إلى خمسمائة من ّةوبخطي أعوام سةخم إلى معا من بالسجن اقبعي

:الذي المحدودة المسؤولية ذات الواحد خصلشا شركة في الوحيد الشريك فقط،

.مالها رأس في الترفيع بمناسبة أو كةالشر يستأس عند كاذب، بتصريح عمدا أدلى)1 

.الحقيقية قيمتها من بأكثر ينيةع حصص تقدير نية، سوء وعن ،عمدا تولى)2 

.للشركة الحقيقية الحالة إلخفاء مالية قوائم وتقديم إعداد عمدا تولى)3 

مـآرب لقضاء لمصلحتها، مخالفة أنها يعلم غايات، في سمعتها أو الشركة مكاسب ّةني سوء عن استعمل)4 

 .منفعة صالت ةمباشر غير بطريقة أو مباشرة بها تربطه عليها أخرى شركة إليثار أو شخصية
 :159 الفصل
 المسؤولية ذات واحدال الشخص شركة في الشريك دينار آالف خمسة إلى ئةماخمس من بخطية اقبعي

: الذي المحدودة
 هذه من 153 الفصل ألحكام وفقا ّفالتصر وتقرير)1("ماليةلا القوائم"و للتقويم نويس جرد إعداد ّلوتي لم)1

 .المجلة
 متـى الالزمة، القانونية التدابير ،)2"(المالية القوائم" إعداد لتاريخ الموالية أشهر ثةالثال ظرف في يتخذ لم)2

 .االجتماعية أصولها ثلث يفوق أو يساوي الشركة خسائر مجموع كان


عـــابرلا اب ــــــالكت 

مـاألسه اتــشرك 

ّلألوا وان ــــ العن


اإلسم ّةخفي الشركة 


ّلألوا رع ــالف


ةـّماع امـ أحك 

 :160 لفصلا
حدود في مسؤولين يكونون ّلقألا على مساهمين سبعة من ّنتتكو أسهم شركة هي اإلسم، خفية الشركة
 .المعنوية صيةخبالش وتتمتع مساهماتهم

 .مالها رأس ومبلغ الشركة بشكل ملحقة أو مسبوقة اجتماعية بتسمية اإلسم يةخف الشركة وتعرف
.للوجود سابقة شركة لكل تسمية كل نع مختلفة التسمية هذه تكون أن ويجب

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)2
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 )2005 جانفي 26 في مؤرخال 2005 لسنة 12 عدد القانونب نقح(:161 الفصل
 .وصيةخص مساهمة شركة نتكا إذا دينار آالف عشرة عن اإلسم يةخف الشركة الم رأس يقل أن يمكن ال
 .دينار ألف خمسين عن يقل أن يمكن ال مالها رأس فإن عامة مساهمة ذات شركةال كانت وإذا

 .دينار عن الواحد السهم قيمة تقل ال أسهم إلى المال رأس ينقسم الحالتين، كلتا وفي
 :162 الفصل

 .لالدخار العموم عوةدب مالية راقوأفي تفوت أو تصدر التي كاترالش ّةماع مساهمة اتشرك تعتبر
 .ّةعام مةمساه شركات باعتبارها ّةخاص قوانين عليها ّتنص التي الشركات جميع وكذلك

 الثاني الفرع

إلسما خفية الشركة تأسيس في
 ّلاألو الباب

 ّةالعام المساهمة شركة تأسيس

 :163 الفصل
 المحكمة كتابة لدى المؤسسين، قبل من عليه دقالمصا أسيسيتال العقد مشروع إيداع اكتتاب أي قبل يجب

 .عليه طالعاإل يطلب أن راغب لكل ويمكن .شركةلل الجتماعياّرقملا بدائرتها يقع التي االبتدائية
 :164 الفصل

 .كةالشر تأسيس في فعليا ساهم من كل مؤسسا يعتبر
 .فيها ّفوالتصر الشركات إدارة في ّهحق فقد الذي الشخص المؤسسين، بين من يكون أن يمكن وال
 يوميتين وبجريدتين لتونسيةا للجمهورية الرسمي بالرائد ينشروا أن اكتتاب، أي قبل المؤسسين على ويجب

 :التالية البيانات تحمل أن يجب العموم إلعالم ّهةجمو نشرة العربية، باللغة إحداهما

.ّهارمق بذكر االقتضاء عند متبوعا تأسيسها المراد الشركة اسم)1 

.الشركة نوع)2 

.تابتلالك القابل كةالشر مال رأس مقدار)3 

.تماعيجالاّرقملل ّرالمقر العنوان)4 

.باختصار مبينا لشركةا موضوع)5 

.للشركة ّرةرقملا ّةالمد)6 

.تأسيسيال العقد مشروع إيداع ومكان تاريخ)7

نوناالق من الرابع بالفصل نقحت( حاال دفعه طلوبالم والمبلغ نقدا لهابقاوم اكتتابها سيقع التي األسهم عدد)8 

).2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد
 .افصناأل بين االقتضاء عند التفريق مع إصدارها سيقع التي ملألسه إلسميةا القيمة)9
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إلى اإلشارة مع استخالصها، وطريقة يةمالجاإل قيمتها وتقدير العينية للمساهمات المختصر الوصف)10 


.االستخالص وطريقة التقدير لهذا قتيوال الطابع

.تأسيسيال قدالع مشروع عليها ّصن كما شخص أي لفائدة صةّصمخال االمتيازات)11

إلى االقتضاء عند اإلشارة مع التصويت حق وممارسة للمساهمين ّةماالع ساتلبالج القبول شروط)12


.مزدوجلا التصويت حق بمنح الخاصة األحكام

.يةالتصف ضلاف وتوزيع المدخرات وتكوين الشركة، مرابيح بتوزيع المتعلقة الشروط)13

وعند .االكتتاب من المتأتية المواأل بها ستودع التي اعيمجتاال اهّرقمو البنكية المؤسسة اسم ذكر)14 


عدد القانون من الرابع لفصلبا نقحت( مائنواأل الودائع بصندوق ستودع ألموالاّنأ إلى االشارة االقتضاء 


).2005 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65

انقضاء قبل كليلا االكتتاب صورة في المبكر الختم امكانية إلى االشارة مع لالكتتاب المفتوح جلاأل )15


.المذكور االجل 

.ذلك ومكان لالنعقاد التأسيسية مةالعا الجلسة دعوة طرق)16 


الشركة وشكل تسميتهم وأوالجنسية ّرقملاو المتداول للقبوا اإلسم ذكر مع النشرة المؤسسون ويمضي 

 .مالها رأس ومبلغ تماعيجالا ّهارومق
 .المالية سوقلا بتنظيم المتعلق القانون مكاأح مراعاة مع ذلك كل
 :165 الفصل
ألسهما قيمة ربع يدفع أن نقدا المساهم على ويجب .لهاام رأس لكامل االكتتاب بعد إال الشركة تتأسس ال
 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65عدد القانون من ابعرلا الفصلب نقحت. (ّلقألا على قبله من المكتتبة

.(2005 

 .الشركة تأسيس يوم من بداية سنوات خمس أقصاه أجل في النقدية سهماأل كامل تسديد جبي أنه على
 :166 الفصل

 .اإلصدار تاريخ منذ نيةيالع مساهماتلا مقابل الممنوحة األسهم لقيمة الكامل التحرير يجب
 .بالعمل مساهمات تمثل أن لألسهم يمكن وال
 :167 الفصل


: وتتضمن وكالؤهم أو المكتتبون هايمضي تابتاك بطاقة طةاسبو االكتتاب باتثإ يجب 

.ّهومقر ولقبه المكتتب اسم –1 

.وشكلها شركةال اسم –2 

.الجتماعيا المقر –3 

.ركةشال لموضوع المختصرة االشارة –4 

يهالع المنصوص النشرة إشهار يهف ّمت الذي التونسية للجمهورية الرسمي الرائد من بالعدد جعلمرا –5

 .المجلة هذه من 164 بالفصل
 .العينية الحصص في يتمثل الذي والجزء نقدا تحقيقه يجب الذي زءالج توضيح مع الشركة مال رأس –6
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65 
 .المجلة هذه من 163 للفصل تطبيقا االبتدائية المحكمة كتابة لدى أسيسيتال العقد مشروع إيداع تاريخ-7
 عدد القانون ب نقحت(.االكتتاب من المتأتية األموال به ستودع الذي الحساب قمور البنكية المؤسسة-8

 ).2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة
 .التسليم هذا إلى االشارة وجوبا حملت التي االكتتاب بطاقة من نسخة المكتتبون ّمويسل
 :168 الفصل

مةئاق مع التأسيس بصدد هي التي الشركة بحساب وتدرج بنكية ةمؤسس لدى نقدا المكتتبة األموال تودع
 عدد القانون من الرابع بالفصل قحتن(.منهم واحد كل قبل من المدفوعة المبالغ إلى وإشارة المكتتبين ماءسأ تحمل

).2005 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65
 اهأقص أجل في التكوين بصدد هي التي الشركة لفائدة المجمعة األموال يودعوا نأ المؤسسين على ويجب

 .فعلدا تاريخ من أيام عشرة
 :169 الفصل

 من لألصل مطابقة نسخة تسليم مقابل للشركة انونيقال الممثل به يقوم االكتتاب من المتأتية موالاأل سحب

 من ونسخة الجماعية اإلدارة هيئة وأاالدارة مجلسل اجتماع أول سةجل محضر ومن التأسيسية جلسةال محضر

 .التجاري جلبالس الشركة ترسيم شهادة
 االبتدائية المحكمة بكتابة التأسيسي العقد مشروع إيداع يوم من أشهر الستة أجل في الشركة سستأت لم وإذا

 رئيس من العريضة على إذن بموجب يطلب نأ مكتتب لكل يمكن نهفإ ،للشركة تماعيجالاّرقملا بدائرتها الواقع

 .التوزيع مصاريف من منابه نهام يطرح أن عدبإيداعها تولى التي ألموالا سحب المذكورة المحكمة
 :170 الفصل

ّرقملاله التابع المالية قابض عنهم يتلقاه المؤسسين من كتابي بتصريح دفعلا وعمليات االكتتاب اتإثب يحصل
 .للشركة االجتماعي
 كما .اإليداع ضوعمو موالاأل دفع تثبت د،النقو لديها المودعة المؤسسة من بشهادة المذكور التصريح ويرفق

 .االكتتاب شهادة بتسليم المذكور التصريح قبول قانونا له ّلالمخو المالية قابض يقوم
 من ظيرنو المقبوضة الدفعات في وبيان المكتتبين أسماء بقائمة شركةال لتأسيس األصلي التصريح ويرفق

 حاتالتصري من ألصولها مطابقة نسخا المكتتبين تسليم في يةالمال لقابض ويرخص .للشركة سيالتاسي العقد

 .إليها مضافةلا والوثائق
التي االبتدائية المحكمة تابةبك آخر نظير يودع كما ركةشلل الجتماعياّرقملاب التأسيس عقد من نظير ويودع

 .المذكور ّرقملا بدائرتها
 :171 الفصل
 العامة سةالجل لحضور لمكتتبينا المؤسسون يدعو االكتتاب ختم تاريخ من بداية يوما عشر سةخم أجل في

 .اإلرشادات ببطاقة المضمنة آلجالا وفي الصيغ طبق تعقد التي التأسيسية
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الشركة لحساب المنجزة األعمال جملة في جرد المساهمين ّةذم وعلى للشركة ماعياالجت ّرقملاب يوضع كما
 التأسيسية مةالعا سةالجل انعقاد تاريخ لقب ّلقألا على يوما عشر خمسة أجل في وذلك المؤسسين أو المؤسس قبل من

 .المؤسسين قبل من خذةتلماالسابقة للتعهدات كةالشر تبني مسألة في المذكور االجتماعّتويب .األولى
 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد القانونب الثالثة الفقرة تنقح(:172 الفصل

 الواجبة النسبة تحرير ووقوع الشركة مال لرأس الكلي كتتاباال وقوع من التأكد التأسيسية العامة الجلسة على

 كمـا .المكتتبـين بإجماع إال تنقيحه يمكن ال الذي التأسيسي العقد على المصادقة تقرر كما األسهم، قيمة من الدفع

 يليه وما 260و 189 الفصول أحكام تقتضيه ما طبق األوائل الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس أعضاء تسمية تتولى

 .المجلة هذه من
 .سنوات ثالث لمدة األوائل اإلدارة مجلس أعضاء تسمية وتقع
 مراقـب تسـمية وتقـع .ذلك خالف على التأسيسي العقد ّصن إذا الّّإالشركة، إلدارة تسميتهم تجديد ويمكن

 .المجلة هذه من مكرر 13 الفصل أحكام مراعاة مع سنوات ثالث ّةلمد الحسابات
 .لمهامهم الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس أعضاء قبول على الجلسة حضرم وينص

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ةلسن 65 عدد القانونب الثانية الفقرة نقحت(:173 الفصل
قبل العدليين براءالخ بين من تعيينهم يقع نيةيالع للحصص مراقبين ّةعد أو مراقبا ّنإف عينية، مساهمة حالة في

طلبب العريضة على إذن بموجب عيإلجتماا ّهارقم بدائرتها الكائن اإلبتدائية المحكمة يسرئ قبل من كةالشر سيستأ
 .المؤسسين من

 حصة لكل وصفا يتضمن عنهم صادر تقرير في العينية الحصص قيمة مسؤوليتهم تحت المراقبون ويقدر

 المنصوص صةالخا اإلمتيازات مضمون بيان مع لشركة،ا إلى بالنسبة وأهميتها تقديرها وطريقة ومحتوياتها عينية

 .المجلة هذه من 164 الفصل من)11(بالعدد عليها
في عليه ّالعطاإل يمكنهم الذين المكتتبين ّةذم على شركةلل االجتماعي ّرقملاب وجوبا المذكور التقرير ويودع

 .التأسيسية ّةالعام الجلسة إلنعقاد السابقة يوما عشر سةالخم أجل
قبل من ّرةدالمق قيمتها في التخفيض يمكنها وال العينية صصحلاتقويم في التأسيسية ّةماالع سةالجل وتنظر
 .المكتتبين بإجماع إال الحصص مراقبي
 حضرم ينص أن يجبو .العينية حصته يمةق قديربت المتعلق التصويت في يشارك أن عينا للمساهم يمكن وال

 .نوناقا مؤسسة تعتبر ال الشركة ّنإف وإال العينية، الحصص على مصادقةال على ةصراح التأسيسية العامة الجلسة
 :174 الفصل
:بين من العينية الحصص مراقبي ينتعي يمكن ال
.تقدير موضوع العينية حصصهم كانت الذين خاصشاأل)1
 :سيأتي لمن الثانية الدرجة إلى واألصهار واألخوة والفروع األصول)2
 .العينية بالحصص المساهمون-أ
 .للشركة المؤسسون-ب
 .المال رأس في الترفيع عند الجماعية اإلدارة يئةه أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء-ج
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 من مراقب، وظيفة غير أخرى وظائف مقابل كانت طريقة يةبأ مكافأة أو مرتبا يتقاضون الذين اصخشاأل)3

 :بيانهم آلتيا األشخاص
 .المساهمون-أ

.بالمائة عشرة بنسبة تأسيسها عند الشركة مال برأس مكتتبة كةشر مؤسسو-ب 

عشر تملك التي أو الشركة، مال رأس من بالمائة عشرة تملك مؤسسة كل أو وكالؤها أو نفسها الشركة – ج 

.فيه الترفيع مناسبةب المال رأس
 .الوظيفة هذه باشرةم في حقهم سقط كان أو شركة إدارة وظيفة مباشرة عليهم حجزت الذين األشخاص)4
 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون ب تنقح(3 إلى 1 من ادباألعد المذكورين األشخاص أزواج)5

 .)2005 جويلية 27
 مباشرة عن حاال بالتوقف ملزم باألمر المعني فإن الوكالة، مدة أثناء آنفا المذكورة الموانع أحد طرأ وإذا

 أجل في الحالة حسب بذلك ماعيةجال اإلدارة هيئة أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء أو المؤسسين وإعالم مهامه

 .المانع الحصول بعد يوما عشر سةخم أقصاه
 دعوى وتسقط .صللفاهذا ألحكام والمخالفة التأسيسية العامة سةالجل عن الصادرة القرارات باطلةوتعتبر

 .المداولة تاريخ من بداية سنوات ثالث بمضي البطالن
 :175 فصلال

الخارقة مةالعا للجلسات عليها المنصوص بيةلواألغ ابالنص شروط طبق التأسيسية العامة جلسةال تتداول
 .المجلة هذه من بعده وما 291 للفصول قاوف للعادة

بعين تؤخذ ال العينية الحصة لكت فإن عينية، حصة على صادقةملل ولةامد التأسيسية عامةال الجلسة رتأج وإذا
 .األغلبية إحتساب عند تباراإلع

 .وكيل بصفة أو لفائدته ذلك كان سواء التصويت في يشارك أن عينية صةبح للمساهم يمكن وال
 :176 الفصل
 165 بالفصل عليه المنصوص األسهم يمةق من الدفع الواجب المبلغ وتحرير المال لرأس الكلي االكتتاب إن

 .للشركة انونيقال الممثل أو المؤسسون ّرهريح تصريح موضوع يكونان المجلة هذه من
 .للشركة االجتماعي ّرقملا له التابع المالية قابض لدى التصريح ويودع

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ةلسن 65 عدد القانونب الثالثة الفقرة نقحت(
 اقاتبط إلى إضافةالتحرير، من المتأتية األموال لديها المودعة المؤسسة عن صادرة بشهادة صريحلتا ويرفق

طبق المحرر تأسيسلا عقد أصل من ونظير المدفوعة المبالغ في وكشف المكتتبين، في إسمية ئمةاوق االكتتاب
 شرط نوك،والب البورصة وسطاء إلى بةبالنس الزمة غير تكون تابتاإلك بطاقة أن غير .المجلة هذه من 3 الفصل

 .الغير سابحل اإلكتتاب بإجراء تكليفهم إثبات
هاتلقاي التي يحاتتصرلا ألصل بمطابقتها مشهودا نسخ خمس المتعاقدين بتسليم المالية قابض ويختص
 .بها رافقةمال والوثائق
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الممثل به ّميتقد بطلب التصريح، تاريخ من بداية شهر أجل في التجاري سجللبا الشركة ترسيم ويجب
 .التجاري بالسجل المتعلق القانون أحكام طبق انونيقال

 .التجاري سجللبا ترسيمها تاريخ من إال المعنوية الشخصية الشركة تكتسب وال
 :177 الفصل

عن ناجمةلا األضرار عن والغير والمساهمين الشركة من ّلك نحو بينهم فيما بالتضامن مسؤولون المؤسسون
 الشركة مال برأس تابتاإلكب والمتعلقة التأسيسية مةالعا الجلسة بها ّوادأم التي البيانات نقص عن أو ّةصح عدم

 .العينية والمساهمات الشركة تأسيس ومصاريف وضةبالمق األموال واستعمال األسهم وبتحرير
القانون يهيقتض بأي اإلخالل أو السهو عن ناجمةلا ضراراأل مسؤولية بينهم، فيما ضامنبالتو ّلون،ميتح كما
 .شركةال تأسيس تاريخ من بداية سنوات ثالث روربم المؤسسين ضد المسؤولية دعوى وتسقط .ركةشال يسلتأس
 :178 الفصل
 بالمكتتبين الالحقة ارضراأل لتعويض المسؤولية دعوى فإن المؤسسين، أحد خطأ بببس الشركة تتأسس لم إذا

سقطت وإال مجلة،لا هذه من 169بالفصل ليهاإالمشار شهرأ الستة أجل إنتهاء تاريخ من سنة أجل في ترفع
 .الزمن بمرور الدعوى
 :179 الفصل
 .باطلة تعتبر المجلة، هذه من 178 إلى 160من الفصول لمقتضيات الفاخ سستأت اإلسم، يةخف شركة كل
 .البطالن بهذا الغير رضةامع الشركة أو للمساهمين يمكن وال
 توجيه تاريخ من البطالن دعوى في النظر يوقف فإنه الن،طالب سبب اركدلت العامة الجلسة دعوة وقعت وإذا

 .الوضع يسو لم إن سةالجل إنعقاد بعد سيرها تستأنف والتي الجلسة إلنعقاد قانونية بصورة الدعوة
 تقديم قبل البطالن، سبب زال إذا لتأسيسها، الالحقة المداوالت أو األعمال أو الشركة بطالن دعوى وتنقرض

 .صلاأل في إبتدائيا المحكمة تبت أن قبل الحاالت كل وفي المطلب
أشهر الثالثة وزيتجا ال أجال نفسها، اءتلق من ولو ين،عت أن البطالن في بالنظر المتعهدة ةمحكلمل ويجوز

 .البطالن لتالفي
 .المطلوبين على محمولة تكون سابقا المرفوعة البطالن دعاوى مصاريف فإن التسوية عن النظر وبقطع
 .الشركة تأسيس تاريخ من تسنوا ثالث وربمر الذكر اآلنفة البطالن دعوى وتسقط


ينالثا الباب 

الخصوصية المساهمة شركة تأسيس 

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:180 الفصل
 تكون المجلة هذه من رابعال الكتاب من األول الباب أحكام فإن باالدخار، مةالمساه إلى العموم دعوة قعت لم إذا

قرةفلا من )7(و )5( ينوالعدد 164 الفصل من والخامسة رابعةوال الثالثة والفقرات 163 الفصل باستثناء منطبقة
 .175 والفصل 167 الفصل من األولى

44
 



  

    
            

                  
      

                 
        
                

  
               

                 
      

               
    

             
     

               
               

                 
                

       
               

               
      

   
       

  
     

                 
         

     
                 

          

 :181 الفصل
 .تأسيسيال العقد خاص توكيل بيده وكيل بواسطة أو شخصيا المساهمون يمضي
 أو مراقب يعده به ملحق تقرير ضوء على يةالعين الحصص قيمة تقدير كةللشر تأسيسيال العقد يتضمن أن ويجب

 .مسؤوليتهم تحت العينية الحصص مراقبو
األسهم قيمة من تحريره الواجب لغلمبا دفع يتضمن تصريحا المكتتبين ذمة على يضعوا أن المؤسسين على ويجب

 .التأسيس ياتضلمقت بةإستجا به عهدوات فيما وقائمة
للتجديد بلةاق سنوات ثالث لمدة جلسة بمحضر األوائل المراقبة مجلس ءوأعضا اإلدارة مجلس أعضاء تعيين ويقع
 .باإلنتخاب
 .)2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد القانونب الخامسة الفقرة نقحت(
 لالفص أحكام مراعاة مع سنوات ثالث ّةلمد التأسيسية العامة الجلسة من ارقرب األوائل اتابحسال مراقبي تعيين ويقع

 .المجلة هذه من مكرر 13
 لكل ويمكن شركةلل اإلجتماعي المقر بدائرتها التي اإلبتدائية المحكمة كتابة لدى سيالتأسي العقد إيداع ويجب

 .عليه اإلطالع راغب
 .المجلة هذه من 291 بالفصل الواردة القواعد التأسيسية سةالجل شأن في وتتبع
 :182 الفصل

 .المجلة هذه من 177 بالفصل عليها المنصوص لألحكام خصوصية ساهمةم شركة مؤسسي مسؤولية تخضع
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية الفقرة نقحت(

 لصوالف 166 و 165 الفصلينو 164 الفصل من الثانية والفقرة 160 الفصل أحكام احترام عدم عن ويترتب
 للشركة يمكن وال .الشركة بطالن المجلة، هذه من 168 والفصل األولى فقرته من )7(و )5( العددين باستثناء 167

 .البطالن بهذا الغير معارضة نيللمساهم أو
 المؤسسين فإن بقة،السا الفقرة ألحكام تطبيقا والمداوالت األعمال بطالن أو الشركة ببطالن التصريح وقع وإذا

من الالحقة ارضراأل مسؤولية بينهم فيما تضامنلبا يتحملون ائلواأل اإلدارة مجلس اءوأعض طالن،الب في المتسببين
 .بالمساهمين أو بالغير ذلك جراء


ثـالثال بــاالب 

اإلسم خفية الشركة بتأسيس المتعلقة المخالفات 

 :183 الفصل
 كامألح الفاخ سهايتأس وقع شركة أسهم أصدر من كل دينار آالف وعشرة ألف بين تتراوح بخطية يعاقب

 .المجلة هذه من 178 إلى 160 من الفصول
 :184 الفصل

 أو عينية حصص مراقب مهام عمدا قبل شخص كل دينار آالف عشرةو ألف بين تتراوح بخطية يعاقب

 .المجلة هذه من 174الفصل ياتضمقتل خالفا بها فظإحت
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 :185 الفصل
وقتلا في يطالب لم عام مدير أو عام ديرم رئيس كل دينار آالف وعشرة ألف بين تتراوح بخطية يعاقب
 .المجلة هذه من 165 بالفصل عليها المنصوص للشروط طبقا الشركة مال رأس بتحرير المناسب
 :186 الفصل

: دينار آالف وعشرة ألف بين وحتترا يةوبخط أعوام وخمسة عام بين تتراوح لمدة بالسجن يعاقب
 اإلكتتابات أن المجلة هذه من 170 بالفصل عليه المنصوص التصريح صلب يؤكدون الذين اصاألشخ)1

 تسديدها وقع األموال بأن نية سوء عن يصرحون الذين أو بصوريتها، عملهم من بالرغم يقيةحق الشركة مال برأس

.الشركة ذمة على بعد ضعتو لم أنها حين في فعال
 عن باإلعالن نية سوء عن ومونيق أو مصطنعة، بدفعات أو بإكتتابات يتظاهرون الذين األشخاص)2

.دفعات أو إكتتابات على الحصول محاولة أو صولحلل لها جودو ال دفعات أو إكتتابات
 كانت، صفة بأية الشركة، إلى أشخاص إنتماء عن اإلعالن نية سوء وعن كذبا يتولون الذين اصخشاأل)3

.دفعات أو إكتتابات على صولحال بغية
 قيمتها من بأكثر العينية الحصص إحدى تقدير في للخزعبالت بإستعمالهم يتسببون الذين األشخاص)4

 .الحقيقية
 .فقط الخطية المستوجب العقاب يكون باإلدخار للمساهمة العموم دعوة قعت لم إذا لكن
 :187 الفصل
على اقيمته ربع تحرير يقع لم أسهما التداول في يضع من كل دينار آالف عشرة إلى لفأ من بخطية اقبعي
 .تداولها منع جلأ إنقضاء قبل أو األقل،

 الثالث الفرع

 اإلسم يةخف الشركة وإدارة تسيير

 :188 الفصل
 الواردة األحكام وفق بةمراق ومجلس جماعية إدارة هيئة أو إدارة مجلس اإلسم الخفية الشركة إدارة يتولى

 .المجلة بهذه
ألولا البـــاب
 اإلدارة مجلـس

 :189 الفصل
 على عضوا عشر إثني ومن قلاأل على أعضاء ثالثة من يتركب إدارة مجلس اإلسم يةخف الشركة ديري

 .األكثر
 .ذلك خالف على التأسيسي العقد نص إذا إال المساهمين من يكون أن اإلدارة مجلس عضو في يشترط وال
 :190 الفصل

لعقدا حددها التي للمدة العادية، مةالعا الجلسة أو التأسيسية العامة جلسةال قبل من ارةداإل مجلس اءأعض يعين
 .سنوات ثالث تتجاوز أن يمكن ال تيوال التأسيسي
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 .ذلك خالف على أسيسيتال العقد نص إذا إال التسمية هذه تجديد ويمكن
 تسمية كل باطلة وتعتبر .عاديةلاعامةال جلسةال من بقرار وقت أي في اإلدارة مجلس اءأعض عزل ويمكن

 غير بشكل المسمى العضو هافي شارك التي المداوالت بطالن ذلك، عن رتبتي وال .الفصل هذا ألحكام فاخال وقعت

 .قانوني
 :191 الفصل

 ضعيخ دائما ممثال تسميته بمناسبة يعين أن عليه ويجب .اإلدارة بمجلس عضوا معنوي شخص تسمية يمكن

 بصفته إدارة مجلس عضو كان لو ماك والجزائية يةالمدن المسؤولية نفس ويتحمل واإللتزامات وطالشر لنفس

 .معه ضامنبالت مسؤوال له المعين المعنوي خصلشا بقاء مع يةالشخص
 الوقت نفس في مطالب المعنوي الشخص ذلك فإن كان سبب ألي صفته المعنوي الشخص ممثل فقد وإذا

 .بتعويضه
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونالقانب نقح (:192 الفصل

أو وكيل منصب ّيهبتو للشركة القانوني الممثل يعلم أن اإلسم يةخف بشركة اإلدارة بمجلس العضو على يجب ل
 شركة راقبةم مجلس أو يةجماع إدارة هيئة في ضوع أو عام مدير أو عام مدير رئيس أو إدارة مجلس في عضو

للمساهمين عاديةلاالعامة سةالجل عالمإ للشركة نيالقانو ثلالمم وعلى .له توليه تاريخ من شهر خالل لكوذ أخرى،
 .لها اجتماع ّلأو في بذلك

 بداية أعوام ثالثة بمضي ذلك في هاحق وينقضي .المهام جمع عن الناجم الضرر ُرمغب بةالمطال للشركة ويمكن

 .الجديدة المهام في الشروع تاريخ من
 :193 الفصل
 : اإلدارة بمجلس أعضاء يكون أن يمكن ال
 باإلدانة عليهم المحكوم األشخاص وكذلك األهلية، وفاقدو والقصر بعد حقوقهم واديستر لم الذين المفلسون-

 .عمومية ائفظو مارسةم تحجير مع
 القواعد أو العام النظام أو مةالعا ألخالقبا سةما نحةج أو جناية أجل من إدانتهم وقعت الذين األشخاص-

 .مهنهم بحكم التجارة ممارسة يستطعون ال الذين كوكذل ركاتللش مةالمنظ
 .اإلشراف وزارة من خاص ترخيص وجود صورة في إال اإلدارة، دمةخ في هو الذي الموظف-
 :194 الفصل
 أول حضور تاريخ من اإلقتضاء وعند به العضوية قبول بمجرد اإلدارة بمجلس التسمية مفعول يبدأ

 .عاتهإجتما
)2005 جويلية 27 في المؤرخ عدد ونب (:195 الفصل  2005 لسنة 65قانال نقح

 عجز أو وفاة سببب اإلدارة بمجلس مقعد شغور صورة فيو المجلة، هذه من 210صلفلا أحكام مراعاة مع

 .وقتية بتعيينات القيام يتولى أن ّتينعام جلستين بين اإلدارة لمجلس يمكن األهلية، فقدان أو استقالة أو
عاديةلا مةالعا جلسةال لمصادقة الفصل هذا من األولى الفقرة وفق المجلس قبل من لمجرىا التعيين ويخضع

 .المفعول نافذة تكون مجلسال قبل من المجراة الاألعمو المتخذة المداوالت فإن مصادقةال تعذرت وإذا .الموالية
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 مجلس أعضاء يةبق على يجب القانوني، األدنى الحد من أقل اإلدارة مجلس أعضاء عدد يصبح وعندما

 .أعضائه عدد في الحاصل النقص سد قصد فورا لإلنعقاد العادية العامة سةالجل يدعوا أن اإلدارة
 اهمسم لكل يمكن لإلنعقاد، العامة سةالجل دعوة تقع لم إذا أو وبالمطل بالتعيين القيام اإلدارة مجلس أهمل وإذا

بغرض ادقعنإلل العامة سةالجل بدعوة يكلف وكيل تعيين اإلستعجالي القاضي من طلبي أن باتاالحس لمراقب أو
 .الفصل هذا من األولى بالفقرة عليه صوصنلما التعيين على مصادقةال أو بها المسموح التعيينات إجراء
 :196 الفصل

 .ذلك خالف على تأسيسيال عقدها نص إذا إال كةبالشر األجير اإلدارة، بمجلس عضوا يعين أن يمكن
 قلاأل على نواتس مسبخ ينهيتع لقرار سابقا شغله عقد كان إذا إال الصفتين، بين الجمع لألجير يجوز وال

 .بالشركة فعليا عمال يباشر وكان
التي المداوالت بطالن البطالن هذا عن رتبتي وال السابقة الفقرة ألحكام خرقا وقع تعيين كل طالاب ويعتبر

 .المذكور اإلدارة مجلس عضو هافي شارك
 :197 صلالف

 .موضوعها حدود في الشركة بإسم الحاالت كل في للتصرف موسعة بسلطات اإلدارة مجلس يتمتع
 بموجب لهم صصةخالم للمساهمين مةالعا الجلسات سلطات في يتدخل أن اإلدارة لمجلس يمكن ال أنه إال

 .القانون
 .اإلدارة مجلس سلطات من حدت التي التأسيسي بالعقد الواردة بالتنصيصات الغير معارضة يمكن وال
 أن أثبتت إذا إال الشركة، بموضوع تتعلق ال التي اإلدارة مجلس عمالبأ الغير مع عالقاتها في كةالشر وتلتزم

 .اإلجتماعي موضوعها يتجاوز العمل هذا أن ليجهل كان ما أو لمع الغير هذا
 :198 الفصل

 .النزيه ليوالوك المتبصر المؤسسة صاحب نايةع بها ويعتنون وظيفتهم اإلدارة مجلس عضاءأ يمارس
 .مهامهم إنتهاء بعد حتى سريا عاطاب تكتسي التي معلوماتلا إفشاء عدم عليهم ويجب
طلعإ تيال للمعلومات السرية الطبيعة على المحافظة اإلدارة مجلس أعمال حضر آخر شخص كل وعلى

 .مناسبةال بتلك عليها
 :199 الفصل
 .األقل على أعضائه نصف حضرها إذا إال يحةحص اإلدارة مجلس مداوالت تكون ال
 .طالاب يعتبر ذلك خالف على يسيستأال بالعقد صيصنت وكل
أغلبية على تأسيسيال العقد نص إذا إال الممثلين أو الحاضرين عضاءاأل أصوات بأغلبية راتاالقر وتتخذ

 .لكذ من أرفع
 .ذلك خالف على التأسيسي العقد نص إذا إال سةالجل سرئي صوت ترجيح يقع األصوات، تعادل صورة وفي
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 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب نقح(:200 الفصل
I-حالمصال ضاربت تجنب 

لحصامو يةشخصلا مصالحهم بين تضارب كل تجنب على يحرصوا أن اإلسم يةالخف الشركة مسيري على
 ماب كتابة حواريص أن وعليهم .دلةاع يسيرونها التي الشركة مع هانيبرمو لتيا العمليات شروط تكون وأن الشركة
 على التنصيص يطلبوا أن أو الشركة مع تبرم التي العمليات أو العقود في مباشرة غير أو مباشرة مصالح من لهم

 .اإلدارة مجلس ماعاتتاج محاضر في ذلك
II– قيقوالتد والمصادقة للترخيص عةالخاض العمليات في 

مجلس ورئيس جهة، من ركة،الش بين متداخل شخص سطةابو أو مباشرة يبرم اتفاق كل ضعخي أن يجب-1
 مجلس أعضاء أحد أو المساعدين العامين مديريها أحد أو العام مديرها أو المفوض إدارتها مجلس عضو أو إدارتها

 تصويت لحقوق مباشرة غير أو مباشرة فةبص المالكين الطبيعيين األشخاص من فيها المساهمين أحد أو إدارتها

 جهة من المجلة، هذه من 461 الفصل أحكام سبح عليها بةالرقا لها تكون تيال شركةال أو ئةبالما عشرة تفوق

 .اإلدارة مجلس من سبقمال الترخيص إلى أخرى،
 مباشرة غير صلحةم المذكورين لألشخاص تكون تيال اتتفاقاال على المتقدمة رعيةالف ةرالفق أحكام وتنطبق

 .فيها
 أو العام المدير الرئيس كان إذا أخرى وشركة الشركة بين تبرم التي االتفاقات سبقمال للترخيص تخضع كما

 في اإلدارة مجلس عضاءأ أحد أو المساعدين العامين ديرينالم احد أو المفوض اإلدارة ملس عضو أو العام المدير

 بصفة أو إدارة مجلس عضو أو عاما مديرا أو وكيال أو التضامن بوجه الشركة تلك بديون ملزما شريكا الشركة

 .لها مسيرا عامة
 .طلوبالم الترخيص على تصويتلا في يشارك أن ذكر لمن وليس

الحسابات، ومراقب وتدقيق مةعاال سةالجل ومصادقة اإلدارة مجلس من المسبق خيصرلتا إلى تخضع-2
 :يةتاللا العمليات
لذياالرئيسي النشاط يكن لم ما لغيرلؤهااوكر لها المكونة العناصر أحد أو ريةاتجالألصولا إحالة-
 .المذكورة بالعمليات القيام في متمثال ركةشال تمارسه
 .أدناه أسيسيتال العقد حدد متى كةالشر لفائدة يعقد الذي الهام اإلقتراض-

.ذلك على أسيسيتال العقد نص إذا راتاالعق بيع- 

دودح في التدقيقو دقةاوالمص الترخيص من اإلعفاء على أسيسيتال العقد نص إذا إال الغير يوند ضمان- 

 .ينتأموال القرض مؤسسات ذلك من وتستثنى .معين مبلغ
لعاما المدير أو العام المدير الرئيس يعلم أن المتقدمة 1 ةربالفق المذكورين اصخشاأل من واحد كل على-3

 .بها يهإل العلم بلوغ بمجرد الفقرة نفس ألحكام تخضع اتفاقية بكل مفوضال اإلدارة مجلس عضو وأ
بكل باتاالحس قبيامر أو مراقب المفوض اإلدارة مجلس عضو أو العام المدير أو العام المدير الرئيس ويعلم
 .ليهاع صادقةملل العامة الجلسة على يعرضهاو هافي الترخيص تم اتفاقية

49
 



  

               
   

                  
        

                  
               

                 
                

      
                 

                   
                

                    
                

       

      
              

               
                  

                     
              

             
   

                    
                     

            
     

                
              

                  
                

   

المصادقة في العامة الجلسة وتنظر عمليات،لا بتلك يتعلق صاخا تقريرا ساباتالح مراقبو أو مراقب ويحرر
 .ضوئه في

 التصويت في يشارك أن فيها مباشرة غير مصلحة له نتكا أو العملية في اشترك الذي باألمر للمعني وليس

 .واألغلبية النصاب حساب في أسهمه تحتسب وال
 إال الغير تجاه آثارها عليها مصادقةال ترفض التي وتلك العامة ةالجلس هاعلي تصادق تيال اإلتفاقات تنتج-4

المعني على اإلتفاقات هذه بسبب كةبالشر لالحقا الضرر مسؤولية وتحمل .التغرير أجل من بطالنهاب قضي إذا
 فيها صرخ التي العمليات إلى وبالنسبة .مةالعا الجلسة عليها دقتصا ولم ارةداإل مجلس هافي يرخص لم إذا باألمر

 اإلدارة مجلس أعضاء وعلى باألمر المعنيعلى المسؤولية تحمل مة،االع الجلسة عليها دقتصا ولم ارةداإل مجلس

 .مسؤوليتهم عدم يثبتوا لم ما
 على لرقابتها عةخاض شركة قبل من أو نفسها الشركة قبل من المتخذة والتعهدات اإللتزامات تخضع-5

 أو المفوض اإلدارة مجلس عضو أو العام المدير أو المدير الرئيس لفائدة لمجلة،ا هذه من 461 الفصل أحكام معنى

ممنوحة يازاتتام أو منح أو تأجيرهم صرانع بأحد والمتعلقة اإلدارة مجلس اءأعض أو المساعدين العامين المديرين
 راتالفق أحكام إلى تعديلها، أو هممهام إنهاء بعد أو تعديلها أو مهامهم إنهاء بعنوان يستحقونها قد أو لهم مستحقة أو

 اتاقاإلتف ببطالن الحكم يمكن اإلقتضاء عند اإلدارة مجلس أو باألمر المعني مسؤولية على وعالوة .أعاله 3و 1

 .كةبالشر رتأض إذا المتقدمة لألحكام خالفا المبرمة
III– الممنوعة العمليات في 

 العام والمدير العام المدير الرئيس على يحجر دارة،اإل مجلس في اءاألعض المعنويين اصخشاأل باستثناء

 همنم واحد كل قرين وعلى اإلدارة مجلس وأعضاء المساعدين العامين والمديرين المفوض اإلدارة مجلس وعضو

 أن أو شركةال من روضاق الوجوه من وجه بأي يعقدوا أن دهمأح ابحسل خلمتدا شخص وكل روعهوف وأصوله

 منها يجعلوا أن عليهم يحجر كما دعم أو غيره أو المكشوف على لهم جار ابحس فتح أو قاتتسب على منها يحصلوا

 .طالاب العقد كان وإال للغير، بها يلتزمون التي التعهدات في كفيال أو ضامنا
 في األعضاء المعنويين لألشخاص الدائمين نيالممثل على المتقدمة بالفقرة عليه المنصوص التحجير وينطبق

 .ارةدإلا مجلس
وجه أيب يعقد أن أحدهم ابحسلمتداخل شخص كل أو فروعه أو صولهأ أو قرينه أو مساهم ألي يجوز وال
 أو غيره أو المكشوف على له جار سابح فتح أو تسبقات على هامن يحصل أن أو الشركة من قروضا الوجوه من

 .باطال العقد كان وإال الشركة، أسهم في االكتتاب في إلستعماله دعم
IV-لحرةا عملياتال في
 تنطبق وال .عادية بشروط رمةبوم جارية بعمليات تعلقةمال االتفاقات على أعاله II الفقرة أحكام تنطبق ال

 .القرض مؤسسات تبرمها تيال عادية روطشب والمبرمة الجارية العمليات على III الفقرة أحكام
 أو اإلدارة مجلس يسرئ إلى األمرب المعني قبل من إعالم موضوع تكون أن يجب االتفاقات هذه أن غير

 التدقيق معايير وفق العمليات هذه يقتدق ويجري .الحسابات مراقبي أو مراقبو اإلدارة مجلس عضو أو العام المدير

 .يهالع المتعارف
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 :201 الفصل
 .للمؤسسات سبةالمحا نظام قانون طبق يةالمال القوائم سنة كل ختم عند سؤوليتهم تحت اإلدارة مجلس يعد
 .كةالشر من دمةقالم والتأمينات ماناتضوال الكفاالت في قائمة بالموازنة يرفق أن اإلدارة مجلس على ويجب
 .عامةال للجلسة تقدم الشركة تصرف حول مفصل سنوي بتقرير المحاسبة ثائقو ترفق أن ويجب،
 .ساباتحال راقبم على المفصل السنوي التقرير يعرض أن ويجب
 :202 الفصل
املعاالمدير أو املعا المدير أو للرئيس اتاإلتفاق بمقتضى منح المجلة، هذه من 200 بالفصل محدد إمتياز كل
 .المسؤولية من يعفيهم ال الشركة ابحس على ة،اإلدار مجلس أعضاء عدة أو لعضو وكذلك المساعد

 المجلة هذه من 200 بالفصل إليهاالمشار اتاقاإلتف إبطال يمكن باألمر المعني مسؤولية عن ظرلنا وبقطع

 .شركةبال مضرة آثار هال كانت إذا اإلدارة مجلس قبل من مسبق ترخيص دون إبرامها وقع والتي

.اإلتفاق حصول تاريخ من بداية سنوات ثالث مضيب البطالن دعوى وتسقط 

لكذ فيه إكتشف الذي ماليو إلى هاتأجيل يقع السقوط أجل إحتساب بداية فإن فاقتاإل ذلك إخفاء وقع وإذا 

 .اإلتفاق
مراقبوا أو مراقب يعده خاص تقرير على اءبن يقع الذي عامةال سةالجل تصويت سطةابو البطالن تالفي ويمكن

 .الترخيص راءاتجإ إتباع دون حالت تيال األسباب فيه ويعرضون ساباتحال
النصاب ابحتسإ عند أسهمه تؤخذ والتصويتلا في يشارك أن باألمر للمعني يمكن ال نهفإ الحالة، هذه وفي

 .األغلبية تسابوإح انونيقال
)2005 جويلية 27 في المؤرخ عدد ونب (:203 الفصل  2005 لسنة 65القان نقح

صولفلاب الواردة األحكام احترام من التأكد مسؤوليتهم وتحت مهامهم إطار في ساباتحال مراقبي على يجب
 .ّةالمجل هذه من 202و 201و 200
 :204 الفصل

 شكل في سنويا يحدد يامال مبلغا نشاطهم رسةامم مقابل اإلدارة مجلس أعضاء تمنح أن مةالعا للجلسة يمكن

 .ضورح منحة
 .الشركة )1("إستغالل أعباء" على المنح هذه وتحمل

 :205 الفصل
 .اإلدارة مجلس أعضاء هاب يكلف التي الوكاالت أو المهمات عن إستثنائية منحا يسند أن اإلدارة لمجلس يمكن

 من 202و 200 الفصلين أحكام جراءاتإل وفقا ذلك ويتم)2"(اإلستغالل أعباء" على المنح تحمل الحالة هذه وفي

 .المجلة هذه
 :206 الفصل
 205و 204 الفصالن عليه نص الذي غير ابلقم أي الشركة من يتلقوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء يمكن ال

.المجلة هذه من

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث لفصلبا العبارة عوضت)1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)2
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 .التأسيسي قدعلاب مخالف تنصيص كل باطال تبرويع
 :207 الفصل
 عنها نباألجا أو كةالشر تجاه بينهم بالتضامن العام القانون لقواعد طبقا مسؤولون اإلدارة مجلس أعضاء إن

 بتوزيع قاموا إذا خصوصا اتهمفرصت في رتكبونهاي التي األخطاء أو المجلة هذه تضياتقلم الفةخمال لهمافعأ عن

 المؤسسة حبصا يبذله ما لهماأعم في بذلوا قد أنهم أثبتوا إذا إال التوزيع هذا في رضواعاي لم أو يةصور احبأر

 .النزيه وكيلوال المتبصر
 :208 الفصل
 طبيعيا شخصا يكون أن ويجب .العام المدير الرئيس صفة له رئيسا أعضائه بين من اإلدارة مجلس نتخبي

 .باطال إنتخابه إعتبر وإال الشركة في مساهما
 يمكنو مجلسبال عضويته مدة تتجاوز ال لمدة يعين الذي العام المدير الرئيس أجرة اإلدارة مجلس ويحدد

 .مرات عدة أو مرة إنتخابه
 .لذلك لفاخم شرط كل باطال ويعتبر .انك وقت أي في عزله اإلدارة لمجلس يمكن كما
)2005 جويلية 27 في مؤرخ عدد ونب : (209 الفصل ال 2005 لسنة 65القان نقح

في عضو أو وكيل منصب ّيهلتوب اإلدارة مجلس يعلم أن اإلسم يةخف للشركة العام لمديرا الرئيس على يجب
 أخرى، شركة مراقبة مجلس أو يةجماع إدارة هيئة في عضو أو عام مدير أو عام مدير رئيس أو إدارة مجلس

 ّلأو في لكبذ للمساهمين العادية عامةال الجلسة إعالم اإلدارة مجلس وعلى .له توليه تاريخ من شهر خالل وذلك

 .لها اجتماع
 .المجلة هذه من 192 الفصل من الثانية الفقرة أحكام وتنطبق

 :210 الفصل
 .الرئاسة مهمة أعضائه ألحد ته،اوف صورة في أو لرئيسه قتيوال العجز صورة في ة،اإلدار مجلس يفوض

 .واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر بثالثة محدد ألجل التفويض هذا ويمنح
 .جديد ئيسر إنتخاب تاريخ إلى الوفاة حالة في التفويض ويستمر

 :211 الفصل
 .الغير مع عالقاتها في يمثلها الذي وهو للشركة العامة اإلدارة وليتهؤمس تحت اإلدارة مجلس رئيس يباشر
 عدا موضوعها، حدود فيو الشركة إسمب الحاالت كل في للتصرف موسعة بسلطات اإلدارة مجلس رئيس ويتمتع

 .اإلدارة مجلس بها خص التي السلطات أو للمساهمين مةالعا للجلسات راحةص التأسيسي العقد منحها التي السلطات
 يمكن ال السلطات هذه تحدد التي اإلدارة مجلس قرارات أو التأسيسي بالعقد الواردة التنصيصات أن غير

 .المجلة هذه من 197 الفصل من األخيرة للفقرة قاوف هاب الغير معارضة
 :212 الفصل

 اعدةلمس مساعدين عامين رينيمد عدة أو اعدامس عاما مديرا رئيسه من بإقتراح يعين أن اإلدارة لمجلس يمكن

 .أجورهم المجلس بطويض مجلس،لا رئيس
 .ذكر من عزل أو بتعويض كان وقت أي في يقوم أن اإلدارة لمجلس يمكن كما
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 :213 الفصل
 .المجلة هذه أحكام بيقطت مجال في تاجرا للشركة العام المدير الرئيس يعد
التي للتحاجير المساعد العام لمديراأو العام المدير ئيسرال اعضخإ للمحكمة يمكن الشركة يستفل حالة وفي
 زىيع ال كةالشر إفالس أن أثبت إذا يرالتحاج هذه من تعفيه أن للمحكمة يمكن أنه غير تفليس،ال على نوناقلا رتبها

 .الشركة إدارة في إرتكبت فادحة أخطاء إلى
 وضالمف اإلدارة مجلس عضو أو المساعد العام المدير فإن مهامه، مباشرة العام المدير الرئيس على تعذر وإذا

 تلك من إليه أحيل مانسبة حدود في وذلك العام لمديرا الرئيس عن عوضا الفصل بهذا المحددة ؤوليةسالم يتحمل

 .المهام
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون نقح: (214 الفصل
أو ائيضالق المتصرف من بطلب للمحكمة يمكن األصول في عجزا التفليس أو ئيةاالقض التسوية أظهرت إذا
 العام المدير أو العام المدير الرئيس جزئيا أوكليا هايتحمل الشركة ديون أن تقرر أن دائنينلا حدأ من أو الفلسة أمين

 بينهم فيما وبالتضامن خرآ فعلي مسير كل أو اإلدارة مجلس أعضاء أو المساعدون العامون المديرون أو المساعد

 مباشرة أو الشركات تسيير مباشرة عليه المحكوم على تحجر أن هاول .المحكمة تعينه الذي المبلغ حد إلى دونه أو

 .الحكم يحددها لمدة اريتج نشاط
يةوالعنا النشاط من الشركة ارةدإ في بذلوا أنهم أثبتوا إذا إال المسؤولية من المذكورون األشخاص يعفى وال

 .النزيه وكيلوال المتبصر المؤسسة صاحب يبذله ما
 .يسبالتفل الحكم أو القضائية التسوية حكم تاريخ من سنوات الثث بمضي الدعوى وتسقط
 :215 الفصل

 .للشركة العام المدير ومهام اإلدارة مجلس رئيس مهام بين الفصل يختار أن كةللشر تأسيسيال للعقد يمكن
 هذه من 221 إلى 216 من ولالفص ألحكام قاطب المسؤوليات وتحديد الوظائف بطض يقع الصورة هذه وفي

 .المجلة
 :216 الفصل

 تحقيق على ويسهر تهجلسا ويرأس لإلجتماع، دعيهويست المجلس أعمال جدول اإلدارة مجلس رئيس يقترح

 .اإلدارة مجلس حددها تيال اإلختيارات
 ذاه قعوي اإلدارة مجلس أعضاء ألحد شموالتهم يفوض أن مانع وجود حالة في اإلدارة مجلس لرئيس ويمكن
 .للتجديد قابلة محدودة لمدة التفويض

.آليا بذلك يقوم أن إلدارةا لمجلس يمكن التفويض، هذا الرئيس على إستحال وإذا 

يخضع ال كما المجلة، هذه من 213صلفلا ألحكام خالفا الحالة هذه في راتاج اإلدارة مجلس رئيس يعتبر وال 

 .الشركة تسيير في مباشرة تداخل إذا إال المترتبة التحاجير إلى كة،رالش تفليس صورة في
 :217 الفصل

 مدة فإن المجلس أعضاء بين من العام المدير كان وإذا .محددة لمدة للشركة العام المدير اإلدارة مجلس يعين

 .نيابته مدة تتجاوز ال مهامه
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.يعياطب شخصا العام المدير يكون أن ويجب 

.العام المدير مهام هاءنإ اإلدارة لمجلس ويمكن 

صراحة القانون ايخوله التي طاتلالس مراعاة مع للشركة العامة اإلدارة مسؤوليته تحت العام المدير يتولى 

 .ولرئيسه اإلدارة ولمجلس للمساهمين عامةال للجلسات
 .مجلسبال عضوا يكن لم إذا التصويت في الحق له يكون أن دون اإلدارة مجلس جلسات العام المدير ويحضر
 .إلعانته أكثر أو مساعدا عاما مديرا العام المدير من بطلب يعين أن اإلدارة لمجلس ويمكن
هذا أن على مساعد عام مدير إلى بعضها أو ئفهاوظ كامل يفوض أن مانع له حصل إذا العاملمديرل ويجوز
فويضلتا هذا إسناد عهام يستطيع ال حالة في العام المدير كان وإذا محدودة لمدة دائما يمنح للتجديد القابل التفويض
 .نفسه تلقاء من إسناده اإلدارة فلمجلس
 .التفويض إليه يسند الذي الشخص تعيين يتولى اإلدارة مجلس فإن اعدمس عام مدير وجود عدم صورة وفي
 خاضعا العام المدير يكون شركةال تفليس حالة وفي المجلة هذه أحكام تطبيق الجم في تاجرا العام المدير ويعد

 ال التفليس أنأثبت إذا التحاجير من يهتعف أن يمكنها المحكمة أن على يسالتفل على القانون يرتبها التي جيرالتحل
 .للشركة عامةال اإلدارة في فادحة أخطاء إلى يعزى
 :218 الفصل

 .المجلة هذه من 214الفصل تضمنها التي األحكام نفس إلى شركة،لا إفالس حالة في العام، المدير يخضع
 نصت ما فقو رئيسه أو اإلدارة مجلس عضاءأ هايتحمل تيال والمسؤوليات اإللتزامات كل العام المدير ويتحمل

 .المجلة هذه من 215الفصل من ألولىا الفقرة تضمنته ما بإستثناء المجلة عليه
 :219 الفصل

 : اإلدارة مجلس عضو مهام تنتهي
- .تعيينه مدة بإنتهاء
- .مهامه رسةامم من منعه شخصي ظرف بحصول
- .الشركة تصفيه أو تغيير أو بإنحالل
- .الشركة شكل بتغيير
- .بالعزل
- .ختياريةاإل باإلستقالة

 .لمجلةا هذه من 16صلفلا وفق مهامه عن اإلدارة مجلس عضو توقف ارإشه ويجب
 :220 الفصل

إتخاذه يمكن الذي مةالعا الجلسة من قرار على بناء اإلدارة مجلس عضاءأ ضد المسؤولية دعوى الشركة تثير
 .أعمالها بجدول مدرجا موضوعه يكن لم ولو

 غير الضار الفعل عن الكشف ختاري من دايةب تحسب واتنس ثالث وفظر في الدعوى هذه ترفع أن ويجب

 .سنوات عشر بمرور تنقرض الدعوى فإن نايةبالج الفصل ضفو إذا أنه
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 ويمكن )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد نونابالق والرابعة الثالثة الفقرتان نقحتا(

 أو مساهم اعتراض عدم بشرط وذلك الدعوى عن ألوقاتامن وقت أي في تتخلى أو لحاصتت أن العامة للجلسة

 مساهمة شركة كانت إذا االسم خفية الشركة مال رأس من بالمائة خمسة األقل على يملكون أو يملك مساهمين

 ارةداإل مجلس اءأعض أو عضو صفة لهم أو له وليست عامة مةمساه ذات نتكا إذا بالمائة ثالثة أو يةخصوص

 .المعينين ارةداإل مجلس أعضاء عزل التصالح أو الدعوى رفع ارقر عن ويترتب المعنيين
 إذا االسم خفية الشركة مال رأس من مائةبال خمسة األقل على يملكون أو يملك مساهمين أو مساهم لكل يحق

 رأس في مةمساه لهم أو له انتك أو مةعا مساهمة ذات كانت إذا ئةبالما ثةثال أو صوصيةخ مساهمة كةشر كانت

ارطإ في يرفعوا أو اإلدارة، مجلس في أعضاء أو عضو صفة لهم أو له وليست دينار مليون عن تقل ال لمالا
 .لمهامهم ممارستهم ثناءأارتكبوه خطإ جلأمن اإلدارة مجلس أعضاء ضد مسؤولية دعوى المشتركة، المصلحة
 .تأسيسيال بالعقد مخالف تنصيص كل طالبا ويعتبر .الدعوى في بالرجوع قرارا تتخذ أن مةالعا للجلسة يمكن وال

 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب والسابعة السادسةو الخامسة الفقرات أضيفت(

.(2009 

 من له الحاصلة األرباح مع الشركة مال من أخذه ما برد الفعلي أو نيالقانو المسير بإلزام المحكمة وتقضي

 الدعوى وتوجيه سائرخال من ذلك وقف بما تهمطالب في كاءرللش الحق ويبقى للغير أو نفسه لخاصة استعمالها

 .االقتضاء عند عليه الجزائية
 .الشركة لفائدة بها حكوملما التعويضات وتستحق
 .اصخلا باسمهو بنفسه شرهايبا أن يمكنه تيال الفردية الدعوى إقامة من المساهم المتقدمة األحكام تمنع وال
 :221 الفصل
 التي الصعوبات من للتهرب أو مناسب غير وقت في أو نية سوء عن اإلستقالة اإلدارة مجلس لعضو وزيج ال

 .لكت تهإستقال عن مباشرة المترتب الضرر مسؤولية ويتحمل ركةشال بها تمر
 :222 الفصل

لذيا الجلسة ئيسر أو العام المدير أو العام المدير الرئيس دينار، آالف سةخم إلى خمسمائة من بخطية يعاقب
 .إدارتها مجلس مداوالت يتضمن ركةشال بمقر يبقى صاخا دفترا يمسك ال أو الجلسة محضر يحرر ال

 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب ثانية فقرة أضيفت(
 يضعوا لم الذين ارةداإل مجلس أعضاء الفصل هذا من األولى بالفقرة المقررة العقوبات نفسب يعاقب كما

 عليها المنصوص والظروف اآلجال في الشركاء ذمة على مةالعا الجلسة على عرضها الواجب والتقارير ئقالوثا

 .المجلة هذه بأحكام
 :223 الفصل

 أو دينار آالف عشرة إلى ألفين من وبخطية أعوام خمسة تتجاوز وال واحد عام عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب

 : فقط العقوبتين بإحدى
يباشرون مدلسة إحصاء ماتئقا بإستعمال أو إلحصاءل قائمة إعداد بدون الذين اإلدارة مجلس اءأعض )1
 .المساهمين على صورية أرباح توزيع
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 بقةامط غير موازنة نشر أرباح توزيع يقع لم إذا ما صورة في ولو يتعمدون الذين اإلدارة مجلس أعضاء)2

 .للمساهمين تقديمها دونيتعم أو للشركة يةالحقيق الحالة إلخفاء للواقع
 أنها يعلمون غايات في معتهاس أو الشركة اسبكم قصد سوء عن يستعملون الذين اإلدارة مجلس اءأعض)3

 اشربم غير يقبطر أو مباشرة بها تربطهم عليها أخرى شركة إيثار أو يةشخص مآرب لقضاء لحتهاصلم مخالفة

 .منفعة صالت
 حق لهم التي األصوات أو السلطة من لهم ما قصد سوء عن يستعملون الذين اإلدارة مجلس أعضاء)4

هايلع أخرى شركة إليثار أو يةشخص مآرب لبلوغ الشركة لمصالح مخالفة أنها يعلمون غايات في فيها التصرف
 .الوجوه من وجه أي على منفعة صالت بها تربطهم

 نـياالث البــاب

 اقبةالمر ومجلس الجماعية اإلدارة هيئة

 :224 الفصل
 225من بالفصول اردةلوا لألحكام عةخاض هاأن على اإلسم خفية شركة لكل تأسيسيال بالعقد ينص أن يمكن

 .المجلة هذه من 257 إلى
لكت بإستثناء اإلسم خفية الشركات على المنطبقة القواعد وعةممجل خاضعة تبقى الشركة فإن الحالة، هذه وفي
 .المجلة هذه من 221 ىإل 189 من بالفصول عليها التنصيص تم التي

 .عنه التخلي أو اإلدارة من النمط هذا إختيار الشركة وجود أثناء تقرر أن للعادة رقةاالخ مةالعا للجلسة ويمكن
 :225 الفصل

 مجلس رقابة تحت مهامها شروتبا إدارتها مسؤولية تتحمل جماعية إدارة هيئة اإلسم يةخف الشركة يدير

 .مراقبة
 كونواي أن ويجب الخمسة يتجاوزون ال دراأف عدة أو فرد من ماعيةجال ارةاإلد هيئة تتركب أن ويمكن

 .طبيعيين أشخاصا
الشركات في وذلك حداو يعيبط خصش قل من الجماعية ارةداإل ئةلهي المسندة المهام تباشر أن يمكن كما
 .دينار ألف مائة عن مالها رأس يقل تيال اإلسم خفية

 .البطالن نهاع ينجر لالفص هذا ألحكام مخالفة وكل
 :226 الفصل

عقدلا نص إذا إال للتجديد قابلة سنوات ست أقصاها لمدة ماعيةجال اإلدارة هيئة أعضاء المراقبة مجلس يعين
 المراقبة مجلس ويتولى .المساهمين خارج من اءاألعض هؤالء إختيار يقع أن ويمكن .ذلك الفخ على التأسيسي

 .لها رئيسا الجماعية ةاإلدار ئةهي أعضاء أحد تعيين
 .وحيد عام مدير صفة عليه تطلق فإنه الجماعية اإلدارة لهيئة المسندة المهام يباشر واحد شخص كان وإذا
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 أول حضور تاريخ من اإلقتضاء وعند به العضوية قبول بمجرد الجماعية اإلدارة بهيئة التسمية مفعول ويبدأ

 .عاتهإجتما
 :227 الفصل

 .الجماعية اإلدارة هيئة عضو عزل المراقبة مجلس إقتراح على بناء مةالعا للجلسة يمكن
 .الضرر بغرم ةالمطالب إلى يؤدي أن يمكن فإنه رعيش سبب دون عزله قرار إتخذ وإذا
 .قدعلافسخ عنه يترتب ال الهيئة من عزله فإن الشركة مع شغل عقد ماعيةجال اإلدارة هيئة عضو أبرم وإذا
 :228 الفصل

 سهري أن ويجب .الجماعية اإلدارة هيئة اءأعض مكافأة ومقدار طريقة ضبط غيره دون بةالمراق لسمج يتولى

 .للشركة والمالية اإلقتصادية الوضعية مع ومتماشية عضو كل مهام مع متناسبة المكافأة جملة تكون أن على
 :229 الفصل

 خذوتت تتداول فهي .الشركة بإسم تالحاال كل في للتصرف موسعة طاتلبس ماعيةجال اإلدارة هيئة تتمتع

 .التأسيسي بالعقد الواردة وطالشر سبح قراراتها
نونالقا منحها التي السلطات عدا ما الشركة موضوع حدود في تهاالطس الجماعية اإلدارة هيئة وتباشر
 .العامة ساتلللج أو المراقبة مجلسل صراحة
 .الشركة موضوع في تدخل ال التي يةالجماع اإلدارة هيئة بأعمال ملزمة الشركة تكون الغير مع عالقاتها وفي
 يمكن ال السلطات هذه من تحد التي المراقبة مجلس قرارات أو التأسيسي بالعقد الواردة التنصيصات أن غير

 .الشركة موضوع يتجاوز العمل هذا أن ليجهل كان ما أو علم الغير هذا أن ثبت إذا إال بها الغير معارضة
 .ماعيةجال اإلدارة ئةهي لسلطات التأسيسية قودعلا عليها تنص التي بالتحديدات لغيرا يعارض وال
 :230 الفصل
 قبل من عليه المصادقة تقع المراقبة مجلس عن صادر بقرار إال للشركة اإلجتماعي المقر تغيير يمكن ال

 .الموالية العادية العامة الجلسة
 :231 الفصل

 .النزيه والوكيل المتبصر المؤسسة صاحب عناية بها ويعتنون مهامهم ماعيةالج اإلدارة هيئة اءأعض يباشر
 .بالهيئة نشاطهم بمناسبة عليها إطلعوا التي المعامالت سر على المحافظة عليهم ويجب

 الالحقة األضرار تعويض عن كةالشر إزاء مسؤوال باتهبواج خلي الذي ماعيةجال ارةداإل هيئة عضو ويعتبر

 .بها المضرة األعمال تلك على مراقبةال جلسم دقصا ولو بها
 عن صادر نونيقا قرار على عمله في إستند إذا التعويض واجب من ماعيةجال اإلدارة هيئة عضو ويعفى

 .العامة الجلسة
 :232 الفصل

 .الغير مع القتهاع في شركةال تمثيل الوحيد العام المدير أو يةالجماع اإلدارة هيئة رئيس يتولى
 هيئة اءأعض عدة أو عضو إلى الشركة تمثيل إسناد حق بةالمراق مجلس يمنح أن التأسيسي عقدلل ويمكن

 .عام ديرم صفة الحالة هذه في عليهم لقيط ماعيةجال اإلدارة
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 .لغيرا به يعارض ال ركةشال تمثيل سلطة من يحد أسيسيتال بالعقد شرط وكل
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:233 الفصل

أو وكيل منصب يهلّبتو المراقبة، مجلس يعلم أن اإلسم يةخف بشركة ماعيةجال اإلدارة هيئة عضو على يجب
 شركة راقبةم مجلس أو يةجماع إدارة هيئة في ضوع أو عام مدير أو عام مدير رئيس أو إدارة مجلس في عضو

نيللمساهم عاديةلا العامة سةالجل إعالم يةالجماع اإلدارة يئةه وعلى .له توليه تاريخ من شهر خالل لكوذ أخرى،
 .لها اجتماع ّلأو في بذلك

 .المجلة هذه من 192 الفصل من الثانية الفقرة أحكام وتنطبق
 :234 الفصل
 كونوني يةالجماع ارةداإل هيئة اءأعض فإن 259 إلى 225 من الفصول امحكأل خاضعة شركةال نتكا إذا

 220و 214و 207و 202 بالفصول عليها المنصوص الشروط وفق اإلدارة مجلس أعضاء مسؤولية لنفس خاضعين
 .المجلة هذه من

 :235 الفصل
 .الجماعية اإلدارة هيئة تتواله الذي الشركة تصرف على المستمرة بةرقالا بةالمراق مجلس يباشر
 مده يطلب أن ويمكن مناسبة يراها التي بةالمراق بأعمال ،السنة من وقت أي في بة،قالمرا مجلس ويقوم

 .مهامه جازنإل ضرورية أنها يرى تيال ئقبالوثا
لىع أشهر ثالثةال في مرةايابكت تقريرا بةالمراق مجلس على تعرض أن يةالجماع اإلدارة هيئة على ويجب

 .األقل
 تقريرها والتدقيقالرقابة قصد أشهر ثالثة جلأ وفي سنة كل ختم بعد المراقبة مجلس على تعرض أن وعليها

 .السنوية ساباتحال في بالتصرف المتعلق
 القوائم" حول وكذلك ماعيةجال اإلدارة هيئة تقرير حول الحظاتهم العامة الجلسة على بةراقمال مجلس ويعرض

 .السنوية )1"(يةالمال
 :236 الفصل

 .ثراألك على عضوا عشر إثني ومن األقل على أعضاء ثالثة من بةالمراق مجلس يتركب
 :237 الفصل

 .يسيسالتأ العقد يحددها الشركة أسهم من لعدد مالكا يكون أن بةمراق مجلس عضو كل على يجب
 أثناء يعد، لم إذا أو المحددة األسهم من لعدد تعيينه، وقوع يوم مالك، غير المراقبة مجلس عضو كان وإذا

 .تعيينه تاريخ من شهرأ ثةثال أجل في وضعيته تسوية يتول لم إذا ياتلقائ مستقيال يعتبر فإنه لها مالكا بمهامه، قيامه
 :238 الفصل
 لنفس يةالجماع اإلدارة بهيئة عضوا الوقت نفس في يكون أن الشركة مراقبة مجلس في عضو ألي يمكن ال

.الشركة

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونالقانب األولى الفقرة نقحت(:239 الفصل
 العقد يحددها تيال للمدة راقبةمال مجلس اءأعض العادية مةالعا الجلسة أو سيسيةأالت العامة الجلسة ّنتعي

 .أعوام ستة تتجاوز أن وال عامين عن تقل أن يمكن ال تيوال التأسيسي
 .المذكورة للمدة للعادة الخارقة عامةال الجلسة قبل من تعيينهم قعي الشركة، امقسإن أو دماجإن حالة وفي
 .ذلك خالف على التأسيسي العقد نص إذا إال المراقبة مجلس أعضاء تسمية تجديد ويمكن
 .العادية عامةال الجلسة قبل من وقت أي في عزلهم يقع أن ويمكن
يهالع المنصوص الشروط وفق الواقع التعيين عدا ما الفصل هذا ألحكام خرقا وقعت تسمية كل باطلة وتعتبر
 .ةالمجل هذه من 243 بالفصل
 .انونيق غير بشكل المسمى العضو فيها شارك تيال المداوالت النطب ذلك على يترتب وال
 :240 الفصل

 خاضعا يكون الذي له دائما ممثال يسمى أن يجب تعيينه وأثناء .المراقبة بمجلس معنوي شخص تعيين يمكن

 قطعب مجلسبال عضوا كان لو كما والجزائية دنيةالم المسؤوليات نفس بإسمه متحمالو واإللتزامات الشروط لنفس

 .يمثله الذي المعنوي للشخص ضامنتلبا مسؤوليةلا عن النظر
 .تعويضه وقتلانفس في عليه يجب ممثله عزل المعنوي شخصلا تولى وإذا
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:241 الفصل

وكيل منصبلّيهبتو للشركة، انونيقال الممثل يعلم أن اإلسم خفية بشركة مراقبة مجلس عضو كل على يجب
 شركة بةمراق مجلس أو جماعية إدارة ئةهي في عضو أو عام مدير أو عام مدير رئيس أو إدارة مجلس في عضو أو

للمساهمين عاديةلاالعامة سةالجل عالمإ للشركة يانونلقا الممثل وعلى .له توليه تاريخ من شهر خالل لكوذ أخرى،
 .لها اجتماع ّلأو في بذلك

 .المجلة هذه من 192 الفصل من الثانية الفقرة أحكام وتنطبق

)2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد بالقانون ألغي(:242 الفصل 

)2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 دعد نوناالقب والثالثة األولى الفقرتان تنقح (:243 الفصل 
 إنف األهلية، فقدان أو عجز أو استقالة أو وفاة إثر راقبةمال بمجلس مقاعد ّةعد أو مقعد شغور حالة في

 .مؤقتة بصفة التعيين راءجإ يتولى أن عامتين جلستين بين يمكنه المجلس
 ماعيةجال اإلدارة هيئة على يجب القانوني نىاألد الحد من أقل مراقبةال مجلس أعضاء عدد يصبح وعندما

 .المراقبة مجلس أعضاء عدد في الحاصل النقص إكمال قصد توا العادية مةالعا الجلسة دعوة
 العامة الجلسة دقةامص إلى الفصل هذا من األولى الفقرة وفق المجلس قبل من المجرى التعيين ويخضع

 نافذة تكون المجلس قبل من سابقا المجراة واألعمال المتخذة التالمداو فإن صادقةمال تعذرت وإذا .يةالموال العادية

 .المفعول
 تعيين طلب األمر ّهيهم من لكل يحق فانه ةاملعا الجلسة دعوة تقع لم إذا أو بالتعيين القيام المجلس أهمل وإذا

 ذاه من األولى بالفقرة عليه صوصلمناالتعيين على المصادقة أو بالتعيين امقيلل ةاملعا الجلسة بدعوة مكلف وكيل
 .صلفلا
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 :244 الفصل
 وال .المداوالت وتسيير المجلس دعوة لهما يعهد للرئيس ونائبا رئيسا أعضائه بين من بةالمراق مجلس ينتخب

 .منحهما تحديد للمجلس يمكن
 مهامهما باشرانوي .باطال تعيينهما كان وإال طبيعيين شخصين المراقبة مجلس ئيسر ئبونا الرئيس ويكون

 .المراقبة مجلس بةنيا مدة طيلة
 :245 الفصل
بأغلبية راتاالقر وتتخذ .األقل على أعضائه نصف ضرهاح إذا إال قانونية المراقبة مجلس مداوالت تكون ال
 اويست حالة في الرئيس صوت ويرجح .أرفع غلبيةأ على سيالتأسي العقد نص إذا إال الممثلين أو الحاضرين

 .لكذ خالف على التأسيسي قدعلا نص إذا إال واتاألص
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:246 الفصل

 مبلغها يحدد حضور منحة نشاطهم ممارسة مقابل المراقبة مجلس ألعضاء تسند أن العامة للجلسة يمكن

 .سنويا
 .المراقبة مجلس أعضاء بها يكلف التي الوكاالت أو لمهماتا عن استثنائية منح إسناد بةالمراق لمجلس ويمكن
 .المجلة هذه من 202و 200 الفصلين أحكام طبق للمساهمين عامةال سةالجل لمصادقة المنح هذه إسناد ويخضع

 .اإلستغالل أعباء على والمنح المكافآت وتحمل
 :247 الفصل
هايلع التنصيص وقع التي لكت إال قارة غير أو ارةق منحة أية الشركة من المراقبة مجلس أعضاء يتسلم أن يمكن ال

 .المجلة هذه من 246 بالفصل
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد بالقانون ألغي(:248 الفصل
 :249 الفصل

 عليه بقنطت إتفاق بكل المراقبة مجلس إعالم بةراقمال بمجلس أو الجماعية اإلدارة بهيئة عضو كل على يجب

 هنيمك ال فإنه المراقبة بمجلس عضوا كان وإذا .بذلك له العلم حصول ورف المجلة هذه من 200صلفلا أحكام
 .األغلبية لتقدير القانوني ابالنص يف تهصو يحتسب وال المطلوب الترخيص على التصويت في المشاركة
 :250 الفصل

ذاإ إال الغير إزاء رهااآث مةعاال الجلسة من هارفض وقع وأ عليها المصادقة تمت التي سواء اتاقاإلتف تنتج
 .التغرير أجل من هاإبطال وقع

 اإلقتضاء وعند باألمر المعني يةالجماع اإلدارة هيئة عضو أو مراقبةال مجلس عضو على تحمل أن يمكن

 اأضرار ألحقت والتي مةالعا سةالجل من رفضها عقالوا تفاقياتإلا آثار عية،ماالج اإلدارة هيئة اءأعض بقية على
 .يرالتغر إنعدام مع ولو بالشركة
 .)2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون األولى الفقرة حتنق(:251 الفصل

 المجلة هذه من 200صلفلاب عليها المنصوص اتاقاالتف الطبإ يمكن األمرب المعني مسؤولية عن النظر بقطع

 .بالشركة مضرة آثار هال كانت إذا المراقبة مجلس قبل من مسبق رخيصت دون إبرامها وقع والتي

60
 



  

               
             

                
                

                
              

                 
    

       
               

                  
               

                
                    
                    

                 
                 

        
              

       
               

        
                 

     
        

   
                 

             
                 

         
                  

           

 بداية فإن إخفاؤه قعو وإذا .اإلتفاق حصول تاريخ من بداية سنوات الثث بمضي البطالن دعوى وتسقط

 .اإلتفاق ذلك فيه إكتشف الذي اليوم إلى تأجيلها يقع السقوط أجل إحتساب
 أو مراقب يعده اصخ تقرير على اءبن يقع الذي العامة جلسةال يتتصو بواسطة البطالن فيتال ويمكن

 يمكن ال نهفإ الحالة هذه وفي .الترخيص إجراءات إتباع دون التح التي األسباب فيه ويعرضون الحسابات مراقبوا

 .يةاألغلب وإحتساب القانوني نصابال إحتساب عند أسهمه تؤخذ وال يتالتصو في يشارك أن األمرب للمعني
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب نقح: (252 الفصل

 اإلدارة هيئة ذات االسم خفية الشركة تبرمها التي عملياتال على المجلة هذه من 200الفصل امحكأ تنطبق

 .بةالمراق ومجلس ماعيةجال
 :253 الفصل

 لحضور دعوته وقعت شخص كل ذلكوك المراقبة مجلس وأعضاء ماعيةجال اإلدارة ئةهي عضاءأ على يجب

 .الجلسة رئيس بذلك هاوصف كلما سرية صبغة هال التي بالمعلومات يتعلق مافي بالتكتم اإللتزام الهياكل هذه جلسات
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب نقح: (254 الفصل

 أو القضائي المتصرف من طلبب للمحكمة كنيم ألصولا في عجزا التفليس أو ئيةاضقال التسوية رتأظه إذا

 أو الجماعية اإلدارة ئةهي رئيس جزئيا أو ياكل هايتحمل الشركة ديون أن تقرر أن الدائنين أحد من أو سةالفل أمين

 هتعين الذي المبلغ حد إلى دونه أو بينهم فيما وبالتضامن آخر فعلي مسير كل أو الوحيد العام المدير أو أعضاؤها
 .الحكم يحددها لمدة رياجت نشاط اشرةمب أو الشركات تسيير مباشرة عليه المحكوم على تحجر أن هاول .المحكمة
 يةوالعنا النشاط من الشركة إدارة في بذلوا أنهم أثبتوا إذا إال المسؤولية من المذكورون األشخاص يعفى وال

 .النزيه وكيلوال المتبصر المؤسسة صاحب يبذله ما
 .يسبالتفل الحكم أو القضائية التسوية حكم تاريخ من سنوات الثث يبمض الدعوى وتسقط

 :255 الفصل
 أية يتحملون ال و .مهامهم تنفيذ عند المرتكبة يةالشخص أخطائهم عن مسؤولين المراقبة مجلس اءأعض يكون

 .نهاع مةالناج ئجوالنتا التصرف أعمال بسبب مسؤولية
ولم بها علموا إذا الجماعية اإلدارة ئةهي عضاءأ يقترفها تيال الجنح نع المدنية بمسؤوليتهم يصرح أن ويمكن
 .العامة سةللجل عنها يكشفوا

 .المجلة هذه من 220 الفصل أحكام وتنطبق
 :256 الفصل
 عدب حقوقهم يستردوا لم الذين المفلسون بةراقمال مجلس أو ماعيةجال اإلدارة بهيئة اءأعض يكون أن يمكن ال

 اصخشاألو عمومية، ائفظو مارسةم تحجير مع باإلدانة عليهم المحكوم اصاألشخ ذلككو .األهلية فاقدو والقصر

 للشركات المنظمة والقواعد العام النظام أو العامة باألخالق ماسة جنحة أو يةجنا أجل من إدانتهم وقعت الذين

 .مهنهم بحكم التجارة ممارسة يستطيعون ال الذين وكذلك
 مةدخ في هو الذي الموظف المراقبة مجلس أو يةالجماع اإلدارة هيئة في عضوا كوني أن أيضا يمكن وال

 .اإلشراف وزارة من خاص ترخيص وجود صورة في إال اإلدارة،
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)2005 أكتوبر 18 عدد قانونال أضيف(:ّرمكر 256 الفصل  في مؤرخال 2005 لسنة 96ب

 : لدى للتدقيق مةدائ لجنة إحداث يتعين
رقاعا، بإصدارها كذلك المصنفة شركاتلا باستثناء العامة مساهمةال شركات-
 أمر، بمقتضى تحديده يتم غامبل ّعةممجال ساباتحال بعنوان الموازنة مجموع وزيتجا عندما األم الشركة-

توىسبمو الموازنة بمجموع لقتتع أمر تضىقبم تحديدها يتم نياد مارقاأ فيها وفرتت التي الشركات-
 .الرقاعية إصداراتها وقائم القرض مؤسسات لدى تعهداتها
 تطوير شأنها من مجدية داخلية بةرقا نظمةأل الشركة اءإرس من التأكد على يقللتدق الدائمة نةاللج هرتسو

 ّىوتتول .والترتيبية القانونية األحكام احترامو المالية علومةمال نةماأ وضمان الشركة أصول يةوحما نجاعةوال الكفاءة

تعيين على وبالمصادقة ساباتحال قبيامر أو مراقب باقتراح قومتو الشركة لدى الرقابة أجهزة أعمال تابعةم اللجنة
 .الداخليين المدققين

 مجلـس أو اإلدارة مجلـس قبل من تعيينهم يقع أعضاء، ثالثة من األقل على للتدقيق الدائمة اللجنة وتتكون

 .ئهماأعضا بين من الحالة حسب المراقبة
لعاما المدير أو العام المدير أو العام المدير الرئيس للتدقيق الدائمة اللجنة أعضاء بين من كوني أن مكني الو
 .المساعد

 حسب وتحميله تحديده يتم ماليا مبلغا نشاطهم مارسةم مقابل للتدقيق الدائمة اللجنة أعضاء منح ويمكن

 .ضورحلا منحة بخصوص اريةالتج ركاتالش مجلة من 204 الفصل عليها ينص التي الشروط
 :257 الفصل

 مجلس وأعضاء العام والمدير العام المدير الرئيس إلى سبةنبال المجلة بهذه عليها المنصوص العقوبات تنطبق

 خفية كاترللش المراقبة مجلس وأعضاء يةالجماع اإلدارة هيئة أعضاء على الخاصة، ياتهالحص حسب كل اإلدارة،

 .المجلة هذه من 256 إلى 224 من الفصول ألحكام عةالخاض اإلسم

 ثالثال الباب
 اباتالحس مراقب

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد بالقانون الثانية الفقرة ألغيت(:258 الفصل
 امكحاأل بقط نزاهتها ويضمن)1"(للشركة المالية القوائم" سالمة في مسؤوليته تحتو سابات،الح مراقب ققيح

 من 16 إلى 12 من صولفالب عليها المنصوص األحكام إحترام على ويسهر .العمل بها الجاري والترتيبية يةونالقان

 .الفصول هذه ألحكام رقخ كل تقرير بواسطة السنوية العامة الجلسة إبالغ يهعل ويجب المجلة، هذه
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونبالقان نقح(:259 الفصل

قياملل قانونا ؤهلةالم المهنية والشركات ونّبيعيالط األشخاص الحسابات مراقبة بمهام القيام يتولى أن يمكن
.العمل به الجاري ّشريعتال وفق اصخ دفتر مسك باتاسحال مراقب وعلى .بذلك

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث فصلبال العبارة عوضت)1
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 )2005 أكتوبر 18 في مؤرخال 2005 لسنة 96 عدد قانونالب األولى الفقرة نقحت(:260 الفصل
 أحكـام مراعـاة مع سنوات ثالث ّةلمد للحسابات مراقبين أو مراقبا للمساهمين العامة الجلسة تعين أن بيج

 .المجلة هذه من مكرر 13 الفصل
إرتكابهم ثبت إذا إال تعيينهم مدة نهاية قبل ساباتحال قبيامر أو مراقب تعزل أن عامةال للجلسة يمكن وال
 .لمهامهم ممارستهم ناءثأ فادحا خطأ
 :261 الفصل
 إمتنـع وأ مهمته أداء أكثر أو منهم واحد على تعذر إذا أو العامة الجلسة قبل من مراقبين تعيين عدم حالة في

 وذلك الشركة مقر بدائرتها التي بالمحكمة اإلستعجالي القاضي من قرار بمقتضى تعويضهم أو تعيينهم يقع أدائها عن

 .اإلدارة مجلس أعضاء اءإستدع وجوب مع األمر يهمه من كل من بطلب
 المـدة إال مهامـه فـي غيره عن عوضا اإلستعجالي القاضي أو العامة الجلسة تعينه الذي المراقب يبقى ال

 .المتبقية
 :262 الفصل
 :بين من الحسابات مراقبي تعيين يجوز ال
غايةل جميعا ءهؤال وأقارب العينية الحصص مقدمي أو يةالجماع اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس أعضاء-1
 .الرابعة الدرجة

 أو راأج راقبم مهمة عدا يباشرونها تيال المهام وجبمب الوجوه من وجه بأي يتقاضون الذين اصخشاأل-2

الم رأس عشر تملك مؤسسة أية من أو الشركة أو الجماعية اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس عضاءأ من مكافأة
 .مالها رأس من األقل على العشر الشركة تملك أو الشركة
 اصخشاأل أو يةالجماع اإلدارة هيئة أو اإلدارة بمجلس عضو وظيفة تولي عليهم يحجر الذين األشخاص-3

 .المهام هذه لمباشرة مؤهالتهم فقدوا الذين
 2005 لسنة 65 عدد بالقانون نقحت(.الفقرة هذه من )2(و )1( بالعددين المذكورين األشخاص أزواج-4
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ
فيجب أعاله المذكورة الصفات وإحدى تهصف بين راقبةمال بمهمة مهياق أثناء الجمع شخص في توفر وإذا
 ماوي عشر مسةخ خالل بذلك ماعيةجال ارةداإل هيئة أو اإلدارة مجلس وإعالم وظائفه مباشرة عن حاال تخليال عليه
 .المانع ببالس حدوث من األكثر على
 :263 الفصل
يراقبونها، التي الجماعية إدارتها بهيئة أو الشركات إدارة بمجلس عضاءأ باتاالحس مراقبي ينتعي يمكن ال
 .بالشركة لمهامهم شرتهممبا يةلنها يةالموال سنوات الخمس طيلة

 هذه من 260و 259و 258ولوللفص الفصل لهذا مخالف باتاحس لمراقب تعيين كل وملغى طالاب ويعتبر

 وعشرين قلاأل على دينار ألفي تهامقي تكون المخالفة الشركة ضد يةمال خطية تسليط التعيين هذا عن وينجر المجلة

 جلستها قبل من للحسابات مراقب ينتعي عدم صورة في الشركة على العقوبة نفس تسلط كما األكثر على دينار ألف

 .مةالعا
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 :264 الفصل
 : من بطلب مشروع لسبب المعينين، اباتالحس مراقبي أو مراقب إعفاء اإلستعجالي اضيقلل يمكن

 .العمومية النيابة-
 .ارةداإل مجلس-
 .قلاأل على كةالشر مال رأس من مائةبال عشر مسةخ على حائزين مساهمين ّةعد أو مساهم-
 .عامةال المساهمة كاترالش إلى بالنسبة المالية السوق هيئة-

 .االتحال بحسب القاضي أو مةلعاا الجلسة قبل من المعفى المراقب ضتعوي يتم اإلعفاء وعند
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونالقانب الثانية الفقرة تنقح(:265 الفصل
إمتياز أي من اإلستفادة أو نيةوالقان أجرتهم عن زائدة رىخأأجرة أية قبض باتاالحس لمراقبي يمكن ال
 .تفاقإ أي بواسطة

 بكل الحالة بحسب التونسية بالبالد المحاسبين مجمع أو التونسية بالبالد سبينالمحا الخبراء هيئة إعالم ويجب

 مع الوصول مضمون وبمكت بواسطة وذلك التعيين ذلك طرق نتكا مهما ساباتح بيراقم أو لمراقب تعيين

 أو مراقب قبل ومن باألمر المعنية للشركة الجماعية ارةداإل ئةهي أو العام المدير الرئيس قبل من وغبالبل اإلعالم

نبالتعيي امتق تيال مةعاال الجلسة اعجتما تاريخ من ابتداء أيام عشرة ظرف في وذلك ّنينالمعي الحسابات مراقبي
مراقبي أو راقبالم إلى بالنسبة القبول تاريخ من وابتداء الجماعية اإلدارة ئةهي أو العام لمديرا الرئيس إلى بالنسبة
 .ساباتحال

 أو تعيين كل العربية غةبالل إحداهما يوميتين وبجريدتين التونسية للجمهورية الرسمي ائدبالر ينشر أن ويجب

 .التجديد أو التعيين تاريخ من إبتداء شهر فيظرف وذلك الحسابات مراقب لنيابة تجديد
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية الفقرة نقحت(:266 الفصل

ركةشلل يةالمال ميوالق يةتجارال واألوراق نةوالخزا دفاترال عةمراج مةمه باتاالحس مراقبي أو قبلمرا توكل
ارةداإل مجلس تقرير منهاتض التي المعلومات صحة من والتحقق يةالمال والقوائم إلحصائاتا وصدق صحة ومراقبة
 .الشركة حسابات عن ماعيةجال اإلدارة هيئة أو

 امظنب المتعلق للقانون قاطب ومصداقيتها يةالسنو يةالمال القوائم نزاهة حول أيار اباتحسال مراقب ويبدي

 .الداخلية بةرقالانظام نجاعة من دورية بصفة ساباتحال بوقارم ويتأكد .العمل به الجاري للمؤسسات المحاسبة
 .الشركة إدارة في تدخل دون مالئمة ونهاير التي والفحص مراقبةال عمليات كل باتاالحس مراقبو ويجري
اترفدلاو العقود منها صةوخا مهامهم لمباشرة ضرورية يعتبرونها تيال ئقالوثا كل على الحصول لهم قويح
 .نكيةالب والجداول المحاضر التوسج المحاسبة ومستندات

 أو )1"(ّمأ ركاتش" انتكسواء اتالشرك داخل الفصل هذا في ليهاع المنصوص اتحريتال جراءإ ويمكن

 .العمل بها الجاري القوانين معنى على يةرعف شركات
 تم بعمليات قام ممن الغير من مهامهم لمباشرة الالزمة المعلومات كل جمع باتاسحال لمراقبي يمكن كما

.اإلقتضاء عند المختص القاضي من ذلك في إذن على الحصول بعد هالحساب أو الشركة مع فيها التعاقد

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد ونالقانب أضيف(: ّرمكر 266 الفصل
 مجلس أو اإلدارة مجلس اجتماعات ّلك في للحضور كةالشر حسابات مراقبي أو مراقب دعوة وجوبا تقع

 وكذلك يطةسالو يةالمال القوائم في بالنظر أو نويةالس المالية القوائم بضبط المتعلقة الجماعية اإلدارة وهيئة بةالمراق

 .عامةال ساتللجاّلك في
 :267 الفصل

لعدة أو لمساعد تمثيلهم يوكلوا أن أو يستعينوا أن مسؤوليتهم وتحت مهامهم إلنجاز باتاالحس قبيالمر يمكن
 ويكون ركة،للش بأسمائهم اإلدالء يتولوا أن على األستاذية، شهادة على المحرزين ومن إختيارهم من مساعدين

 .اتابالحس لمراقبي ونتك التي التحري حقوق نفس لهؤالء
 :268 الفصل

جاعرإو بذلك الشركة إشعار مهامهم، تنفيذ عليهم إستحال الذين ساباتحال مراقبي أو مراقب على يجب
 الخبراء ئةهي مجلس وإعالم اإلستحالة تاريخ من شهر ظرف في معلل بتقرير مرفقة إليها بحوزتهم تيال ئقالوثا

 .جلاأل فسن في التونسية بالبالد المحاسبين
 :269 الفصل

 ذاوإ .للشركة المالية القوائم تبليغهم تاريخ من إبتداء شهر أجل في تقريرهم تقديم باتاالحس راقبيم على يجب
 على بناء للشركة السنوية)1("ماليةلا القوائم" تعديل ماعيةجال اإلدارة هيئة أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء رأى

قبيامر تعدد صورة وفي .اتحظالمال تلك ضوء في تقريرهم عةمراج ؤالءه على بيج فإنه المراقبين، مالحظات
 .منهم واحد كل نظر وجهة يتضمن مشترك تقرير إعداد يجب الرأي في إختالفهم وعند سابات،الح

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية الفقرة تنقح (
 يقالتدق لمعايير قاوف بمراقبة قاموا بكونهم الصريح أيهمر اتابالحسقبيامر تقرير يتضمن أن ويجب

 على أو حترازبا المضمن التصديق على أو ساباتحال على يقصدالت على صراحة يصوالتنص يهالع رفالمتعا

 انتك إذا أو صريح رأي على يحتوي ال ساباتح مراقب تقرير كل وملغى باطال ويعتبر .ديقصالت رفض

 .كاملة وغير جلية غير بصفة مقدمة تضمنها لتيا االحترازات
 :270 الفصل
سرلااءفشإ بعدم ملزمين براءوالخ مساعدوهم وكذلك ساباتحالمراقبو يكون لسابقاصلفلا أحكام مراعاة مع
 .لمهامهم مباشرتهم بسبب بها العلم لهم يحصل التي والمعلومات واألعمال الوقائع بخصوص المهني

 اءأشي أو بالتراتيب إخالالت من عليه وقفوا ما إلى العامة الجلسة نظر يلفتوا أن باتاالحس يمراقب على ويجب

مكونة أفعال من عملهم إلى يبلغ بما الجمهورية وكيل بإعالم ضايأ مطالبون وهم .مهامهم تأدية خالل صحيحة غير
 .المهني السر إفشاء أجل من ؤوليةسم أية ذلك عن يترتب أن دون لجرائم

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 :271 لفصلا
إحدىب أو دينار آالف خمسة إلى ومائتين لفأ من وبخطية أعوام سةخم إلى واحد عام من بالسجن يعاقب

 وكيل يعلم لم أو الشركة حالة عن كاذبة معلومات تأييد أو إعطاء يتعمد باتاحس مراقب كل فقط العقوبتين هاتين

 .بها العلم له بلغ تيال بالجرائم الجمهورية
 .المهني السر بإفشاء علقةالمت الجنائي القانون أحكام المراقبين ىعل وتنطبق

 :272 الفصل
 اإلهمال أو األخطاء عن مةالناج الضارة النتائج عن والغير الشركة تجاه مسؤولين باتاالحس مراقبوا يكون

 .مهامهم ديةأت أثناء قبلهم من المرتكب
 عية،ماالج اإلدارة ئةهي أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء هابيرتك التي الجرائم عن مدنيا مسؤولين يكونون وال

 .بها عملهم بعد عامةال سةللجل تقريرهم في عنها شفوايك لم إذا إال
 :273 الفصل

الفعل عن الكشف تاريخ من إبتداء سنوات ثالث بمرور الحسابات قبيامر ضد المسؤولية دعاوى تنقضي
 .سنوات عشر بمرور تنقضي الدعوى فإن اية،بالجن الفعل وصف إذا أنه، غير الضار،

 الرابـع الفـرع

 العامـة الجلســات

 :274 الفصل
 هذهب الواردة األحكام بقط لإلنعقاد دعوتها قعوت .للعادة خارقة أو عادية أو تأسيسية مةالعا الجلسات تكون

 .المجلة
)2005 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية الفقرة تنقح(:275 الفصل

السنة ختم تلي تيال أشهر الستة خالل السنة في األقل على واحدة مرة عاديةلا عامةال سةالجل تنعقد أن يجب
 : وذلك المحاسبية


.بالشركة التصرف الأعم لمراقبة- 

.الحالة حسب المنقضية السنة باتاحس على صادقةملل- 

الجماعية اإلدارة هيئة قريرت أو اإلدارة مجلس تقرير على طالعاإل بعد النتائج صوصخب راراتقال إلتخاذ- 

 .باتاالحس مراقب وتقرير
 تقارير بتقديم مسبوقا يكن لم إذا باطال المالية القوائم على المصادقة المتضمن العامة الجلسة قرار ويكون

 .ساباتحال مراقبي أو مراقب
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 :276 الفصل
 التونسية للجمهورية الرسمي دئبالرا ينشر إعالن طريق عن لإلنعقاد ديةعاال مةالعا الجلسة دعوة تتم أن يجب

 ويجب .إلنعقادها المحدد التاريخ قبل األقل على يوما عشر خمسة وذلك العربية باللغة إحداهما يوميتين وبجريدتين

 .األعمال وجدول إنعقاده ومكان اإلجتماع تاريخ اإلعالن في يذكر أن
 :277 الفصل
 يمكن الضرورة وعند الجماعية اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس طريق عن لإلنعقاد مةالعا لجلسةا دعوة تتم

 : طريق عن دعوتها
 .ساباتحال مراقبي أو مراقب)1
 مساهمين أو هماسم من بطلب أو التأكد حالة في األمر يهمه من كل من طلبب المحكمة من معين وكيل)2

أو خصوصية مساهمة شركة نتكا ذاإ االسم خفية الشركة مال رأس من بالمائة خمسة األقل على يملكون أو يملك
 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب 2 العدد نقح( عامة مساهمة ذات انتك إذا ئةبالما ثالثة

.(2009 
 .المصفــي )3
 للمبادلة وأللبيع عمومي عرض بعد يتتصولا حقوق في أو المال رأس في األغلبية لهم الذين المساهمين)4

 .بةمراق كتلة إحالة بعد أو
إال التونسية بالبالد آخر مكان أيب أو شركةلل اإلجتماعي بالمقر ماعاتهاتإج للمساهمين عامةال ساتلالج وتعقد

 .لكذ خالف على التأسيسي قدعلا نص إذا
 جميع كان إذا بلتق ال البطالن دعوى أن غير .إبطالها يمكن سابقا نةّيالمب للصيغ خالفا تدعى جلسة وكل

 .يمثلهم من طريق عن أو أصالة حاضرين المساهمين
 :278 الفصل

 295 إلى 291من بالفصول الواردة بالمواضيع المتعلقة لكت عدا القرارات جميع عاديةلا العامة الجلسة تتخذ

 .المجلة هذه من 310 إلى 307 من والفصول 300و 298 والفصلين
 من بواسطة أو أصالة الحاضرون المساهمون كان إذا إال يحةحص األولى مةالعا الجلسة مداوالت تكون وال

.)1"(يتالتصو حق هامالك تمنح تيال األقل على األسهم ثلث" يملكون يمثلهم
جلأ إحترام ويجب .معين نونيقا نصاب أي توفر على التوقف دون عامة، جلسة قدعت النصاب هذا توفر وإذا
 .والثانية األولى الجلستين موعد بين األقل على يوما عشر خمسة

 .يمثلهم من بواسطة أو أصالة الحاضرين المساهمين أصوات يةبأغلب مةالعا الجلسة وتنظر
 .اصخ بتوكيل يستظر شخص أي بواسطة أو راسلةمبال يتالتصو مساهم لكل ويجوز
 لهذا صةاخ مطبوعة المساهمين ذمة على تضع أن الشركة على يجب بالمراسلة التصويت صورة وفي

 .به معرفا بوعةمطبال إلمضاءا كان إذا إال صحيحا يقةرالط بهذه التصويت يكون وال .الغرض
.العامة الجلسة إجتماع عن لسابقااليوم نقضاءإ قبل الشركة بها تتصل تيال األصوات إال تحسب وال

 . 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث صلبالف العبارة عوضت)1
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 .بالبلوغ إلعالما مع وصولال مضمونة سالةر بواسطة الشركة إلى بالمراسلة التصويت وجهي أن ويجب
 :279 الفصل

هذا يكون أن بدون يةالعاد العامة ساتلالج في للمشاركة األسهم من أدنى حد التأسيسي بالعقد يشترط أن يمكن
 .أسهم عشرة من أكثر العدد

 .منهم لواحد تمثيلهم وتفويض التأسيسي بالعقد ترطالمش األدنى الحد لوغبل يجتمعوا أن مساهمين لعدة ويمكن
 :280 لالفص

الوثائق الجلسة موعد من ألقلا على يوما عشر خمسة قبل تضع أن ماعيةجال ارةداإل مجلس على يجب
 في رأيهم وإبداء األمر من بينة على وهم قراراتهم إتخاذ من لتمكينهم الشركة بمقر المساهمين ذمة على الالزمة

 .الشركة أعمال وسير إدارة
 :281 الفصل

اإلدارة مجلس يسرئ إلى رئاستها تسند التعذر وعند سي،يالتأس بالعقد المعين شخصلا مةالعا سةالجل يترأس
 .الحاضرين اءالشرك بواسطة إختياره يتم الذي للمساهم تسند اإلقتضاء وعند ماعيةجال اإلدارة هيئة رئيس أو

 .لحاضرينا قبل من تعيينهم يتم الجلسة مكتب يكونون وبكاتب ينصخبش عامةال سةالجل رئيس ويستعين
 :282 الفصل
نيابة أو المساهمين أسماء بيان على تحتوي ضورحلل ورقة إعداد يجب األعمال دولج في النظر في البدء قبل

 .يمثلونه الذي للغير الراجعة أو بهم الخاصة األسهم وعدد ومقراتهم منهم واحد كل
 من فيها مشهودا يكون أن ويجب الحضور ورقة على التوقيع وكالئهم أو الحاضرين المساهمين على ويجب

العطإلامن طالب كل يتمكن وأن للشركة الرئيسي بالمركز تودع وأن قيعولتا هذا بصحة العامة الجلسة مكتب
 .عليها

 وكذلك بالنيابة أو أصالة الحاضرين المساهمين عدد مجموع بطبض وضعها، تم تيال القائمة على وباإلعتماد

 بحق يتمتعون الذين المساهمين إلى عجراال الشركة الم رأس قسط تحديد مع ملكونهي الذي المال رأس مبلغ مجموع

 .التصويت
 :283 الفصل

 .اإلستدعاء عنه صدر من قبل من ساتلالج أعمال جدول يضبط
إضافة طلب المال رأس من األقل على مائةال في خمسة يمثلون مساهمين لعدة أو حداو لمساهم يمكن أنه غير
 المساهم يوجه أن بعد العامة الجلسة أعمال بجدول المشاريع هذه وتدرج .األعمال بجدول للمداوالت مشاريع ترسيم

 .بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمونة رسالة كةالشر إلى المذكورون نوالمساهم أو
 غير مسائل في ظرتن أن عامةال للجلسة يمكن وال .األولى مةالعا سةالجل إنعقاد قبل المطلب توجيه ويجب

 .األعمال ولبجد مدرجة
 اءأعض أو اإلدارة مجلس من أعضاء عدة أو عضو عزل مةالعا للجلسة يمكن الظروف، كل فيو أنه، إال

 .وتعويضهم بةالمراق مجلس أعضاء أو يةالجماع اإلدارة هيئة
 .ثانية بدعوة القيام عند العامة الجلسة أعمال جدول تغيير يمكن وال
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)2009 مارس 16 عدد القانونباألولى الفقر نقحت(:284 الفصل  في المؤرخ 2009 لسنة 16 ة

مةهامس شركة انتك إذا االسم خفية الشركة مال رأس من بالمائة خمسة األقل على يملك مساهم لكل يحق
أن دينار يونلم عن تقل ال المال رأس في مساهمة له كانت أو عامة مساهمة ذات كانت إذا بالمائة ثالثة أو خصوصية
 الحسابات بيراقم وتقارير المجلة هذه من 201 بالفصل إليها المشار الشركة وثائق من نسخ على وقت كل في يحصل

خالل هادقع تم التي االجتماعات حضور اقرووأ محاضر من نسخ على وكذلك األخيرة الثالث يةماللا بالسنوات المتعلقة
 لىع حصلواي أن المال رأس من النسبة لتلك عينمتجم ينلمالكا للمساهمين ويجوز .األخيرة الثالث المالية واتنسلا

 .عنهم بةيان المذكور الحق ممارسة ولىتي منل توكيل ادوإسن المذكورة الوثائق
عالهأ المذكور للمساهم يمكن فإنه السابقة بالفقرة إليها شارمال ئقالوثا كل أو بعض تسليم الشركة رفضت وإذا

 .جاليستعاإل القاضي إلى األمر يرفع أن
 لتلقي جلسة ينتعي بالدعوى المتعهدة المحكمة من يطلب أن للمدعي يجوز األصل، في نزاع وجود صورة وفي

لسنة عدد بالقانون ثالثةلا الفقرة أضيفت( ليهمع أو عليه المدعى على أسئلة رحيط أن البطلل ويجوز .الطرفين أقوال
.)2009 رسما 16 في المؤرخ 2009
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون أضيف( مكرر 284 الفصل

ذاإاالسم خفية كةالشر مال رأس من مائةبال سةخم ألقلا على يملكون أو يملك مساهمين أو مساهم لكل يحق
 رأس في مةمساه لهم أو له انتك أو مةعا مساهمة ذات كانت إذا ئةبالما ثةثال أو صوصيةخ مساهمة كةشر كانت

 في مرتين حوارطي أن ارةداإل مجلس في أعضاء أو عضو صفة لهم أو له وليست دينار مليون عن قلت الاللما

 .الخطر إلى الشركة مصالح تعرض أن شأنها من واقعة أو تصرف كل حول اإلدارة مجلس على كتابية أسئلة السنة
 والجواب السؤال من نسخة باووج وتبلغ .اللسؤاب تصالهامن شهر خالل بةكتا يجيب أن اإلدارة مجلس وعلى

 .موالية عامة جلسة أول بمناسبة نيالمساهم ذمة على الوثائق هذه توضع كما بات،لحساا مراقب إلى
 :285 الفصل

 : يلي ما على عامةال الجلسة مداوالت ضرحم ينص
 في مةالمساه األسهم وعدد المكتب تشكيلةو هاأعمال وجدول لإلنعقاد دعوتها وطريقة هاإنعقاد ناومك تاريخ-

 .النصاب وعدد التصويت
 .مةالعا جلسةال على المعروضة يروالتقار ئقالوثا-
 .ذلك ونتيجة تصويتلل عتأخض التي القرارات ونص للمناقشات ملخص-

 .ذلك على فينص أحدهم إمتنع وإن المحضر، هذا المكتب عضاءأ ويمضي
 :286 الفصل

 لكوذ التأسيسي العقد حددها تيال واآلجال الشروط قوف المساهمين قائمة على يحصل أن مساهم لكل يحق

 .عامة جلسة أي إنعقاد
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب نقح(:287 الفصل

السنوات من المؤجلة النتائج إضافة بعد يةصافلا المحاسبية النتيجة من للتوزيع القابلة األرباح تتكون
 : يلي ما طرح وبعد ها،حرط أو السابقة المحاسبية
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 هذا ويصبح .قانونية اتطيايحتابعنوان المذكور النحو على المحدد حالرب من بالمائة خمسة تساوي نسبة-

 الشركة، مال رأس عشر القانوني اإلحتياطي لغب إذا واجب غير الخصم

 ها،ب المبينة النسب حدود في الخاصة التشريعية صوصنلا عليه نصت الذي اإلحتياطي-

 .تأسيسيال العقد عليها ّصن التي اإلحتياطيات-
 .باطال يكون الفصل هذا ألحكام مخالف قرار وكل
 )2005 جويلية 27 في لمؤرخا 2005 لسنة 65 عدد القانونب األولى الفقرة نقحت(:288 الفصل

 لعقدبا الفمخ شرط كل ويعتبر الشركة، مال رأس في مشاركته بقدر المرابيح في مساهم كل صةح تحدد

 .غىمل التأسيسي
ررتق التي العامة سةالج نعقادإ تاريخ من بداية سنوات خمس أجل في التوزيع نسبة خالص دعوى وتنقرض

 .التوزيع نسبة
 توزيع بمقتضى حتأصب أو للشركة الذاتية األموال كانت إذا المساهمين على توزيع بأي القيام يمكن وال

 .توزيعها تأسيسيال العقد أو القانون حجر التي)1"(تاطاتياإلح" إضافة بعد المال رأس مبلغ من أقل األرباح
 :289 الفصل

 سيسيالتأ العقد صلب التنصيص ويحجر .أعاله المذكورة لألحكام خالفا يتم للمرابيح توزيع كل صوريا يعتبر

 .دورية أو ثابتة فوائض المساهمين منح على
 : يةالتال الحاالت في إال المرابيح إرجاع المساهمين من تطلب أن للشركة يمكن وال
 .المجلة هذه من 289و 288بالفصلين الواردة امحكاأل عليه نصت مال خالفا المرابيح توزيع وقع إذا-
 .الواقع ظروف بحكم ذلك جهل لهم يمكن ال أو التوزيع ريةوبص علم على المساهمين أن تبين إذا-
 عشرة مضيب األحوال كل وفي التوزيع تاريخ من أعوام خمسة مضيب ميةهالو األرباح استرداد دعوى وتنقرض

 ضد المرفوعة االسترداد لدعاوى بالنسبة سنة عشرة خمس إلى جلاأل ويرفع .التوزيع قرار تاريخ من أعوام

 2009 لسنة 16 عدد القانونب ثالثةال فقرةال فتأضي(وهميةلا األرباح توزيع قرار عن مسؤولينال المسيرين
 .)2009 مارس 16 في المؤرخ
 ديسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 69 عدد القانون من 14 بالفصل األولى الفقرة نقحت(:290 الفصل

.(2007 

 مخالفةال القرارات إبطال يطلبوا أن الشركة مال رأس من األقل على بالمائة ةلعشر المالكين للمساهمين يمكن

 .الغير مصلحةل أو أحدهم أو المساهمين بعض لفائدة خذةتلموا الشركة بمصالح المضرة أو تأسيسيال للعقد
 قبل أو الدعوى تقديم قبل الطباإل سبب إنعدم إذا أو القرار تاريخ من عام بمضي اإلبطال دعوى وتنقرض

 .إبتدائيا األصل في الحكم يوم
 .الطباإل تالفي أجل تعيين نفسها تلقاء من ولو بالدعوى المتعهدة كمةحللم ويجوز
 .بالدعوى القيام بعد إلبطالا تالفي صورة في عليه المدعى على القانونية المصاريف لوتحم
.بالشركة هاإلحاق المحتمل األضرار لضمان بنكية كفالة بتقديم يأمر أن جالياإلستع للقاضي ويمكن

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 )2007 ديسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 69 عدد القانون من 15 بالفصل أضيف(:)ّرمكر(290 الفصل
 أنجماعيا أو ديارف ألقلا على الشركة مال رأس من ئةمابال عشرة يملكون مساهمين عدة أو اهمسلم يمكن

 اتعملي عدة أو عملية حول تقرير تقديم إليهم يعهد خبراء موعةمج أو خبير تعيين عجاليتاالس اضيقال من طلبواي

 .تصرف
 مجلس وإلى العمومية النيابة لىوإ الطالبين أو لبالطا إلى االختبار تقرير من نسخة تبليغ الخبير ويتولى

 مةالدائ اللجنة والى باتاالحس مراقب وإلى الحالة حسب المراقبة مجلس والى الجماعية اإلدارة يئةه أو اإلدارة

 رالمذكو التقرير ويرفق .يةماللاسوقلاهيئة إلى العامة مساهمةال ذات الشركات إلى نسبةوبال االقتضاء عند للرقابة
 خارقة أو عادية عامة سةجل أقرب قبل الشركة بمقر المساهمين ذمة على عهضو ويتم اباتحسال مراقب بتقرير

 .المجلة هذه من يليه وما 274 بالفصل عليها المنصوص بالشروط وذلك للعادة
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانون بموجب أضيف(:)ثالثا(290 الفصل

 شركةال مال رأس من بالمائة)5(خمسة وزتتجا ال نسبةلالمالكون المساهمون أو المساهم يعرض أن يمكن

ف،التحال يقبطر أو بمفرده اللما رأس لباقي المالك المساهم زاموإل الشركة من خروجال يةالخصوص المساهمة ذات
 فيو .ركةشال مقر بدائرتها كائنال المحكمة رئيس من بإذن رىجم اختبار بواسطة يحدد بثمن مساهماتهم بشراء

شهر خالل المعروض الثمن على التحالف بطريق أو بمفرده المال رأس باقيل المالك المساهم موافقة عدم صورة
 األسهم قيمة تحديد تقرر التي تصةخالم المحكمة طريق عن الثمن تحديد يتم الخبير، بتقرير اإلعالم تاريخ من

 .مبلغها أداءب وتقضي
 .العمل به الجاري للتشريع خاضعة بقىت التي مةالعا المساهمة شركات ذلك من وتستثنى

 :291 الفصل
 كل غياال ويعتبر أحكامه، جميع في أسيسيلتا العقد بتنقيح سواها دون للعادة الخارقة العامة الجلسة تختص

 .لذلك مخالف شرط
 ينالذ الممثلون أو الحاضرون المساهمون كان إذا إال نيةوالقان للعادة الخارقة العامة الجلسة مداوالت تعد وال

بةبمناس ثهوثل ألقلا على الشركة مال رأس نصف لإلنعقاد األولى الدعوة بمناسبة يمسكون يتالتصو في الحق لهم
 .الثانية الدعوة

 زاوجتت ال حقة ال لمدة العامة سةالجل إنعقاد جلأفي التمديد يمكن ر،ألخيا ابالنص توفر عدم صورة وفي
 نيالممثل أو الحاضرين نيالمساهم أصوات ثلثي يةبأغلب القرارات وتتخذ إلنعقادها، الدعوة تاريخ من إبتداء شهرين
 .تصويتلا في الحق لهم الذين

 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب رابعةال فقرةال أضيفت(
 اإلدارة هيئة رئيس أو العام المدير أو العام مديرال الرئيس قبل من التأسيسي العقد تعديل يتم أن ويمكن

 أسيسيتال العقد ويعرض .لكذ تضيقت ترتيبية أو قانونية ألحكام تطبيقا ذلك تم إذا الوحيد العام المدير أو ماعيةجال

 .واليةم عامة جلسة أول مصادقة على المعدلة تهصيغ في

71
 



  

    
                 

                 
              

                 
         

    
                 

                   
            

                 
               
                   

      
                  

        
                  

                 
                

     
    

                   
   
    

                
              

                 
    

              
           

                                                 
                 
                 
  

 :292 الفصل
 .الموجودة لألسهم إلسميةا القيمة في بالترفيع أو جديدة أسهم ربإصدا الشركة الم رأس من الترفيع يمكن
 إلى بةبالنس المقدار ومعلومة أجلها حل تة،بثا مالية بديون بتعويضها أو نقدا إما الجديدة األسهم تحرير ويقع

 .رقاع بإستبدال أو عينية بحصص أو اإلصدار ومكافآت والمرابيح )1"(اإلحتياطيات" بإدماج أو الشركة
فيعرلتا كان إذا إال المساهمين اعجمإب لألسهم اإلسمية يمةقال في بالزيادة الشركة مال رأس في الترفيع يقررو
 .إصدار مكافآت أو ومرابيح )2"(إحتياطيات" ماجدبإ ققتح قد

 :293 الفصل
 بهذه عليهاالمنصوص لشروطا وفق للعادة الخارقة العامة الجلسة من ارقرب الشركة مال رأس في الترفيع يقع

 .اآلمرة القانونية امحكاأل مع رطالش هذا يتناف لم ما ذلك خالف يسيستأال بالعقد شرط إقتضى إذا إال المجلة
 .المجلة هذه من 163صللفا أحكام وفق القرار هذا إشهار ويتم
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثالثة الفقرة نقحت(:294 لالفص

 الالزمة السلطات يةالجماع اإلدارة هيئة أو اإلدارة لمجلس تفوض أن للعادة الخارقة العامة للجلسة يمكن

وتنقيح يقهاتحق ومعاينة ادةيلزالكت إجراء رقط تحديد مع مرات عدة أو مرة اللما رأس في الزيادة يقتحق لغرض
 .ذلك يالئم بما تأسيسيال العقد

 من المتخذ القرار تاريخ من سنوات خمس أقصاه أجل في الشركة الم سرأ في الزيادة ققتحت أن ويجب

 .فيها الترخيص أو للعادة الخارقة العامة الجلسة
ستة أجل في اءقتضالا عند اإلصدار منحة وكامل ركةشال مال رأس في الزيادة ربع تسديد جبي أنه غير
 .ملغى يصبح الشركة مال رأس في ادةيزال قرار إنف التعذر وعند .اإلكتتاب فتح تاريخ من بداية أشهر

 قرار اتخاذ سلطة الجماعية اإلدارة لهيئة أو اإلدارة لمجلس يخول سيالتأسي بالعقد شرط كل الغيا ويعتبر

 .المال رأس في الزيادة
 :295 لالفص

 نتكا وإال نقدا األسهم هذه تحرر أن ويجب جديدة ألسهم إصدار كل قبل كليا شركةال مال رأس تحرير يجب

 .باطلة العملية
 :296 لالفص

يتم التي النقدية باألسهم اإلكتتاب في ألفضليةا حق يملكونها التي األسهم مقدار نسبة على للمساهمين يكون
 .غيا ال يعتبر لذلك مخالف شرط وكل المال رأس في زيادة قيقحلت إصدارها

 هي التي األسهم عن منفصال كان إذا تداوللل قابال اإلكتتاب مدة خالل اإلكتتاب في يةاألفضل حق ويكون

 .للتداول قابلة بنفسها
 .ذاته للسهم المقررة وطالشر بنفس لإلحالة قابال لحقا ذلك يكون الفةخمال الحالة وفي

.اإلكتتاب في يةاألفضل في حقهم عن فردية بصفة التنازل وللمساهمين

.2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث لبالفص العبارة عوضت)2
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 :297 لالفص
 األفضلية حق ذكرها سبق التي األحكام بمقتضى لهم تخول التي مباألسه يكتتبوا لم المساهمين بعض كان إذا

 لهم يجوز كان الذي العدد يتجاوز األسهم من عددب إكتتبوا الذين للمساهمين تسند بها المكتتب غير األسهم فإن

 .طلبه ما وبقدر المال رأس من ملكهي ما بنسبة منهم كل األفضلية وجه على به اإلكتتاب
 :298 لالفص

: شركةال مال رأس في الزيادة مجموع المحققة اتاإلكتتاب جملة تبلغ لم إذا
هذا يبلغ أن بشرط صلةاالح اإلكتتابات مقدار حدود في ركةشال مال رأس في الزيادة مقدار حصر يمكن)1
 المذكورة زيادةال قررت التي للعادة الخارقة العامة الجلسة تكون وأن المقررة الزيادة أرباع ثالثة األقل على األخير

.اإلمكانية هذه على راحةص نصت قد
 العامة الجلسة رتقر إذا إال المساهمين، بين جزئيا أو كليا إكتتابها، يقع لم التي األسهم توزيع إعادة يجوز)2

.لكذ خالف للعادة الخارقة
 للعادة الخارقة العامة الجلسة بلتق إذا جزئيا، أو كليا للعموم، إكتتابها يقع لم التي األسهم عرض يمكن)3

 .اإلمكانية هذه صراحة
 :299 لالفص

 هذه من 298 بالفصل عليها المنصوص كاناتماإل استعمال الجماعية اإلدارة هيئة أو اإلدارة لمجلس يمكن

 .يحدده الذي الترتيب حسب فقط منها البعض أو المجلة
 المقبوضة اإلكتتابات مقدار اإلمكانات هذه ةممارس بعد لغيب لم إذا ركةشال مال رأس في الزيادة تتحقق وال

 .بقالسا صلفلاب عليها المنصوص الحالة في الزيادة هذه أرباع ثالثة أو المال رأس في دةالزيا مجموع
 في الزيادة حصر التالحا جميع وفي آلية بصفة ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة لمجلس يمكن أنه غير

رأس في الزيادة من ئةبالما خمسة من قلأ تمثل إكتتابها قعي لم التي األسهم انتك إذا اباإلكتت ارقدم في المال رأس
 .اللما

 .غيا ال يعتبر ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس من مخالف قرار وكل
 :300 لالفص

 األفضلية قح تحذف أن الشركة مال رأس ادةيز في ترخص أو تقرر التي للعادة رقةاالخ مةالعا للجلسة يمكن

 .الزيادة هذه من أجزاء عدة أو جزء في أو المال رأس في الزيادة مجموع في اإلكتتاب في
قبيامر وتقرير عيةامجال اإلدارة هيئة تقرير أو اإلدارة مجلس تقرير على المذكورة الجلسة وجوبا وتصادق

 .باطلة الزيادة تعتبر الوإ المذكور يةاألفضل حق وبحذف لمالا رأس في بالزيادة المتعلق ساباتحال
 :301 لالفص

 أسهم إصدار بطريقة الحاصلة المال رأس زيادة في باإلكتتاب للمساهمين صةالمخص المدة تكون أن يمكن ال

 .يوما عشر خمسة من أقل حالة أية في نقدية
 حق عن ةالتونسي للجمهورية الرسمي دئبالرا للمساهمين فيه يعلن الذي التاريخ من المدة هذه وتبتدئ

 .إصدارها عند األسهم مةوقي وختمه تابتاإلك إفتتاح تاريخ وعن يملكونه الذي يةاألفضل
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 :302 لالفص
 .المجلة هذه من بعده وما 163 الفصل عليها نص التي اإلشهار جراءاتبإ ركةشال تقوم تابتاإلك فتح قبل
 :303 لالفص

 من بعده وما 178و 169و 167 بالفصول المحددة روطشال بقط توضع إكتتاب ببطاقة اإلكتتاب عقد يثبت

 .المجلة هذه
 :304 لالفص

 من بشهادة الشركة مال رأس في الترفيع عند المقررة مةللمساه التحرير وعمليات اإلكتتاب اتإثب يحصل

 .اإلكتتاب بطاقات تقديم مقابل ألموالا لديها ودعةالم المؤسسة
 :305 لالفص

 عن صادرة شهادة بواسطة الشركة على خالصها حل التي يةالمال الديون ويضتع مقابل األسهم دفع يثبت

 بالفصل عليها المنصوص البطاقة امقم الشهادة هذه وتقوم ساباتحال مراقب قبل من ليهاع مصادق اإلدارة مجلس

 .المجلة هذه من 304
 :306 لالفص

فصللا أحكام بقط ماعيةجال ارةداإل هيئة أو اإلدارة مجلس من بطلب حصص مراقبي عدة أو مراقب يعين
 .عينية مساهمة وجود حالة في لكوذ المجلة هذه من 173

فيعرلتا يقبتحق رحتص فإنها ذل تم ومتى العينية الحصص تقدير على للعادة رقةاالخ مةالعا جلسةال وتصادق
 الصريحة صادقةمال يشترط نهفإ العينية الحصص تقدير في بالتخفيض الجلسة تلك متقا وإذا المال رأس في

 .بها للمساهم
 عند كاملة العينية بالحصص المتعلقة األسهم جميع وتحرر .ذلك غياب في المال رأس في الترفيع يتحقق وال

 .إصدارها
 :307 لالفص

قدعلاتحوير عند المعتمدة روطشال نفس وفق اللمارأس في للتخفيض ادةعلل رقةاالخ عامةال الجلسة تقرر
 .باتاالحس مراقب يعده تقرير إثر على التأسيسي

 التخفيض من والهدف المال رأس في التخفيض مبلغ إلى المذكورة، عامةال الجلسة قرار شيري أن ويجب

المبلغ على اإلقتضاء ندوع التنفيذ أجل على ينص كما ذلك، يقلتحق باعهاتأ الشركة على يتحتم التي واإلجراءات
 .األسهم ألصحاب سيدفع الذي المالي

 يجةتن إنخفضت التي الشركة وأصول المال رأس بين التوازن إعادة هو التخفيض من الهدف كان وإذا

اإلمتيازات إحترام مع اإلسمية تهامقي من الحط أو األسهم عدد بإنقاص سواء ققتحي فيضخلتا فإن سائر،خلل
 .تأسيسيال العقد أو القانون بموجب األسهم أصناف ببعض المرتبطة
 .يةالمال السوق تنظيم ةدبإعا المتعلق القانون من 88 الفصل ياتضمقت مراعاة مع ذلك كل
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 :308 لالفص
دون بها اإلكتتاب وقع أسهم عن تخليوال ماتهالمسا إرجاع اللما رأس في التخفيض موضوع يكون أن يمكن
 نتيجة إنخفض الذيلهاام ورأس كةالشر أصول بين التوازن عادةإ أو انونيق )1"(إحتياطي" وتكوين تحريرها

 .سائرخلل
 الذاتية األموال نصف سائرخال بلغت إذا ركةشال إلى نسبةبال المال رأس في التخفيض إلى اللجوء يمكن كما

 .األصول تلك تجميع يعاد أن دون نشاطها وتواصل
 :309 لالفص

ماهاحدإ يوميتين دتينوبجري التونسية وريةللجمه رسميال بالرائد المال رأس في فيضخلتا قرار إشهار يجب
 .ارقرلا لكذ تاريخ بداية من يوما ثالثين أجل في العربية غةبالل
 :310 لالفص
 األدنى المال رأس من أقل ما إلى أو الصفر مستوى إلى الشركة مال رأس من الحط قرار إتخاذ يمكن ال

 فعأر أو يةمساو قيمة يبلغ أن إلى وقتال نفس في مالها رأس في الترفيع أو الشركة شكل تغيير بشرط إال القانوني،

 .نونيالقا األدنى المال رأس من
 :311 لالفص

 ذاه في يعارضوا أن المال رأس في التخفيض لقرار إشهار آخر تاريخ قبل ديونهم الناشئة للدائنين يحق
 .اإلشهار زمن لهاجأ يحل لم التي ديونهم ضمان يقع أن إلى التخفيض
 .كاف بشكل الخالص مضمونة ديونهم انتك الذين دائنونال الحق بهذا يتمتع وال

.التخفيض لقرار ارإشه آخر تاريخ من شهر أجل في اإلعتراض حق سةممار ويجب 

بتوصلها تعلمه لم أو مقامه يقوم ما أو ضمانا للدائن الشركة تقدم لم إن أثر أي التخفيض قرار عن يترتب وال 

كان الذي الدين مقدار صوصخب لذلك ناقانو ومؤهلة القرض ادنسإ في صةمخت مؤسسة قبل من لفائدته يةكاف بكفالة
 .تنقرض لم بتحقيقه المطالبة دعوى أن ماوطال يمتلكه الدائن
 :312 لالفص
:تاليةلا التالحا في ركةشال مال رأس في التخفيض على اإلعتراض للدائنين يمكن ال
 مالها ورأس شركةال أصول بين التوازن إعادة هو للماارأس في فيضخلتا من الوحيد الهدف كان إذا)1

.سائرللخ نتيجة إنخفض الذي

.انونيق )2"(إحتياطي" تكوين التخفيض من الوحيد الهدف كان إذا)2 


هذه من 310 إلى 307 من للفصول خالفا المقرر الشركة مال رأس في تخفيض كل له أثر وال باطال ويعتبر 

.المجلة

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)2
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 :313 لالفص
اإلدارة وهيئة العام والمدير املعا المدير الرئيس دينار ومائتي ألفين إلى وعشرين مائة من خطيةب اقبعي
 .المجلة هذه من 310 إلى 291من الفصول امحكأ يخالفون الذين اإلدارة مجلس عضاءوأ ماعيةجال

 العام والمدير ملعاا المدير الرئيس على الفصل هذا من األولى بالفقرة المذكورة يةالخط وبةقع وتنسحب

 في صحيحة غير ياناتب دتأيي أو إعطاء يتعمدون الذين مراقبينوال يةالجماع ارةداإل وهيئة ارةداإل مجلس اءوأعض

 .الفصل هذا من األولى ةربالفق المذكورة بالفصول عليها المنصوص التقارير
 التي الحقوق من زءج من همبعض أو المساهمين حرمان قصد التدليس طريق عن مرتكبة مخالفةال كانت وإذا

 .أعوام خمسة إلى عام من جنلساب تقدم ما على زيادة المخالف عاقبفي الشركة في يملكونها

 الخامـس الفــرع

 المالية األوراق

ألولا البـــــاب
 عامة أحكام

 65 عدد بالقانون ةوالتاسع الثامنة السابعة، السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الفقرات أضيفت: (314 الفصل
 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد بالقانون ونقحت 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة

.(2009 
 ومضمنة إسمية اإلسم، خفية الشركات تصدرها التي نوعها، كان مهما يةالمال األوراق تكون أن يجب

 .له مرخص وسيط أو المصدرة المعنوية األشخاص يمسكها بحسابات
 .التأسيس رباحاأل حصص ارصدإ وحجر
 2010 ديسمبر 31 يتجاوز ال أجل في يرفع أن تأسيس حصص أو احأرب حصص لكام كل على ويجب

 .حقه سقط وإال الحصص، تلك قيمة تقدير في ركةشال مقر بدائرتها الكائن االبتدائية المحكمة إلى دعوى
 .باالستئناف للطعن قابل حكم بموجب للغرضاتعينهم خبيرين رأي على بناء الدعوى في المحكمة وتقضي

 .التعقيبب الطعن االستئنافية المحكمة عن الصادر الحكم يقبل وال
 .الشركة على االختبار جورأ وتحمل

.الحكم من سخةن تلقيه من شهر ظرف في اخاص تقريرا ركةشال باتاحس مراقب ويعد 

مراقب تقرير وعلى القيمة بتقدير القاضي الحكم على االطالع بعد للعادة الخارقة مةالعا سةالجل وتقرر 

طياتايحتا لديها توفرت إذا أسهم إلى تحويلها أيضا تقرر أن ولها .تأسيسلاأو األرباح حصص شراء سابات،الح
 كونيو .بالحكم الشركة إعالم تاريخ من أشهر ستة أجل في وذلك إصدارها، يتم التي األسهم قيمة األقل على تعادل

 .يسالتأس أو باحراأل حصص كيمال لجميع ملزما العامة سةللجا قرار
ال أجل خالل لمالكها المستحقة صصحلا قيمة تدفع الحصص شراء للعادة الخارقة عامةال الجلسة قررت وإذا
 .فورا ويلحالت يتم أسهم إلى تحويلها قررت وإذا .القرار تاريخ من أعوام خمسة يتجاوز
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يمةقال أداء في بدعوى الشركة على امقيلايجوز يه،لإارلمشا األجل في راراق العامة الجلسة تتخذ لم وإذا
 .المحكمة قبل من المقدرة

 يسقط بحقوقهم، بةمطاللل الشراء إتمام تاريخ من سنوات خمس أجل في الثمن مستحقي تقدم عدم صورة وفي

 .هاب مطالبةال في حقهم
 .بأمر صلفلا هذا يقتطب وطرق اليبأس وتحدد
 :315 الفصل

 ألوراق مالك لكل حسابا له مرخص وسيط لدى أو تماعيجاإل بمقرها تفتح أن اإلسم خفية الشركة على يجب

 .يملكها تيال األوراق عدد بيان مع وعنوانه، اإلنتفاع حق له من إسم تضاءاإلق وعند وعنوانه، إسمه به يدون مالية
 األوراق وتجسم العامة مساهمةال شركات يرغ من كانت إذا غيرها دون المصدرة الشركة الحساب وتمسك

 .ابحسال بذلك ترسيمها ردجمب يةالمال
 .بها معنيال يملكها التي يةالمال األوراق عدد في ادةهش له المرخص الوسيط أو المصدرة الشركة وتسلم
 .المذكورة الحسابات على اإلطالع مالك لكل ويجوز
 .آخر حساب إلى حساب من هاتحويل طريق عن األوراق تداول ويتم

.المصدرة الشركة تجاه للتجزئة قابلة غير يةماللا األوراق وتكون 

أوراقا تطرح تيال تلك وخاصة المالية بالسوق المتعلقة األحكام اإلسم خفية الشركات على باوجو وتطبق 

 .عامةال للمساهمة مالية وأدوات
 الثاني الباب

 األسهـم

 :316 الفصل
 : نقدية أسهما تعتبر

 األموال إدماج إثر على ارهاإصد تم التي أو صةالمقا بطريقة أو )1"(نقدا" قيمتها تسدد التي األسهم-

 .لمالا رأس في اإلصدار منح أو األرباح أو اإلحتياطية
 اإلصدار منح أو األرباح أو اإلحتياطية األموال إدماج من هامن جزء في متأتية تهامقي تكون تيال األسهم-

 .نقدا الحصص تحرير نم آخر زءج وفي
 سهم وكل اإلكتتاب عند بأكملها التحرير واجبة النقدية األسهم تكون دانق تحريرها يقع التي األسهم وبإستثناء

 .عينيا سهما يعتبر آنفا المذكور النوع غير من
 :317 الفصل

من حدااو صنفا لتشك متشابهة حقوقا تمنح التي واألسهم مختلفة، حقوقا لمالكيها األسهم تخول أن يمكن
 .األسهم

.المجلة هذه ألحكام وفقا اإلقتراع حق سهم كل ويخول

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث صلبالف العبارة عوضت)1
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سهمألا بتحويل لكوكذ الشركة مال رأس في الزيادة عند أو التأسيس عند سواء األسهم هذه إنشاء ويمكن
 .األسهم من الصنف هذا إلى إصدارها تم التي الرقاع أو العادية

 .العادية األسهم إلى بةبالنس هالمثل مساوية ماألسه لتلك اإلسمية القيمة وتكون
 )2009 مارس 16 في المؤرخ 2009 لسنة 16 عدد القانونب األولى الفقرة ألغيت(:318 الفصل

 .قيمتها بدفع بينهم فيما منبالتضا ملزمين بها والمكتتبون لها والمتداولون لهم والمجال األسهم مالكو يكون
يحل لم بما اءفولل اإلحالة، تاريخ من عامين مدة ضامنا يبقى يملكه لذيا دالسن يحيل مساهم أو مكتتب وكل

 .السند قيمة باقي من عهدف أجل
 القانوني يسالتأس إستكمال على عامين مضي بعد إال ولللتدا قابلة عينية لحصص الممثلة األسهم تكون وال

 في الزيادة أو الشركة تكوين تاريخ في نوعها على بالتنصيص المديرون يقوم أن المدة هذه خالل جبو للشركة

 .اللما رأس
 :319الفصل
 نتكا شركات عدة أو شركة تضم جديدة شركة إنشاء أو اإلستيعاب يقةربط أخرى في شركة ماجدإن حالة في

 ال األسهم تداول من المنع فإن أصولها عناصر من جزء من لها بما أخرى في شركة مةمساه حالة في أو قائمة،
تقديم أو اإلندماج حصول عند عامين منذ مةقائ انتك مساهمة شركة إلى لمسندةا العينية األسهم على فذانا يكون
 .للتداول قابلة سابقا األسهم فيها كانتو الحصة
 إليها آلت التي القابضة شركةال أو األم الشركة أسهم على كذلك نافذا األسهم تداول من المنع يكون وال"

اقروألاببورصة اجهاإدر إلى ترمي مؤسسات كلةيه إعادة عمليات ارطإفي إسهام عمليةل اتبع الحصص أو األسهم
 ).2009 جانفي 5 في المؤرخ 2009 لسنة 1 عدد القانونب أضيفت(".بتونس يةالمال
 :320 الفصل
 تكون المال رأس في الزيادة حالة فيو .التجاري جللساب الشركة ترسيم بعد إال ولللتدا قابلة األسهم تكون ال

 .قانونية بصفة الزيادة هذه تحقيق تاريخ من للتداول قابلة األسهم
 .صفيةالت ختم يتم أن وإلى شركةال حل بعد اولدلتل قابلة األسهم وتبقى
 :321 الفصل

 الغير، لفائدة األسهم إحالة إخضاع يمكن فإنه للفروع، أو لألصول أو نللقري اإلحالة أو الميراث حالة بإستثناء

 .ذلك على تأسيسيال العقد ينص أن بشرط ركةشال لموافقة خصوصية همةامس شركة تصدرها التي
 التي األسهم وعدد لهم المحال وألقاب ألسماء المتضمن عليها الحصول طلب فإن الموافقة شرط وجد وإذا

 .ركةشال إلى تبليغه يتم المعروض والسعر اإلحالة ستشملها
 .الطلب تاريخ من أشهر ثالثة أجل في اإلجابة بعدم أو تبليغها يقطر عن صراحة إما الموافقة وتحصل

 ).2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونبالقان الرابعة الفقرة نقحت(
 في السعيب ملزم ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس فإن المقترح، له المحال على الشركة توافق لم وإذا

 أشهر ثةثال أجل في لكوذ المحيل، موافقة مع هانفس الشركة من أو الغير بواسطة أو مساهم طةبواس األسهم شراء

 .األسهم تلك قيمة يعادل بما الشركة الم رأس في التخفيض يجب األخيرة، الحالة وفي .فضلراتبليغ تاريخ من
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 نالعدليي الخبراء بقائمة مرسم محاسب خبير بواسطة األسهم سعر تحديد يتم األطراف، بين اإلتفاق عدم حالة وفي
 .للشركة إلجتماعياالمقر بدائرتها يوجد التي اإلبتدائية المحكمة يسرئ قبل من يااستعجال يعين

 .حاصلة تعتبر الموافقة فإن الشراء يتم أن دون السابقة بالفقرة عليه المنصوص األجل إنقضى وإذا
 .إستعجالي قضائي قرار وجبمب األجل هذا في التمديد يمكن أنه غير
 :322 الفصل

 قيمة تحرير عدم بسبب المالية األوراق ببورصة التنفيذ حالة في غية ال والمصادقة األفضلية شروط تعتبر

 .األسهم
 :323 الفصل
امألحك وخالفا يةماللا األوراق ببورصة وسطاء طريق عن خصوصية مساهمة شركة أسهم ولتدا حالة في

قدعلبا يهعل المنصوص األجل خالل الموافقة في هاحق تمارس أن الشركة على يجب لةالمج هذه من 320صلفلا
 .يةالمال ألوراقا ببورصة عمل يوم ثالثين يتجاوز أن يمكن ال والذي التأسيسي
 نيالمساهم أحد إيجاد ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس على يتحتم المشتري على الشركة توافق لم وإذا

ثالثين أجل في ذلك، وكل مالها، رأس من التخفيض مقابل ءهااشر الشركة تتولى وإال األسهم بشراء امقيلل الغير أو
 .فضلرا تبليغ تاريخ منماليةلا بالسوق عمل يوم

 .عليه الموافقة تقع لم الذي للمشتري يدفع الذي األولى داولةمال سعر نفس هو المعتمد السعر ويكون
 .حاصلة تعتبر الموافقة فإن الشراء يتم أن دون عالهأ الثانية بالفقرة عليه وصنصالم األجل إنقضى وإذا
 :324 الفصل
 هذه إنف المجلة هذه من 321 بالفصل ليهاع المنصوص بالشروط األسهم رهن على الشركة وافقت إذا

 .رهونةمال لألسهم ريابجإلاالبيع حالة في له اللمحل ترخيص أنها على حملت الموافقة
 :325 صلالف

 قبل من المحددة الاآلج في بها إكتتب تيال األسهم يمةق من المتبقية المبالغ تحرير عن المساهم إمتنع إذا

 .بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون بمكتوب راإنذا له توجه كةالشر فإن الجماعية، اإلدارة هيئة أو ارةداإل مجلس
 بالسوق المذكورة األسهم بيع تباشر الشركة فإن اإلنذار، هذا عن أثر أي يترتب أن دون شهر إنقضى وإذا

 .ائيضق إذن دون يةالمال
اقيب بدفع بينهم فيما ضامنبالت ملزمين والمكتتبون المتتابعون لهم والمحال تزاماتهلبإ المخل المساهم ويكون

 .تحريرها يقع لم التي األسهم قيمة
 والمصاريف ستحقالم المبلغ على للحصول الوقت نفس في أو بعده أو البيع قبل سواء تتبعهم للشركة ويمكن

 .المبذولة
ألسهما وأصحاب المكتتبين على سدده ما كل في يرجع أن المبالغ بكامل للشركة وفى الذي للطرف ويحق
 .الدعوى في المتتالين
 رصةوبب األسهم هذه إحالة من عاملين مضي بعد ملزم غير يصبح يملكها التي األسهم أحال مساهم وكل

 .يمتهاق باقي من به مطالبته تقع لم ما بدفع ية،لالما األوراق
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 :326 الفصل
 مبالغها تسديد يتم لم التي األسهم تتوقف المجلة هذه من 325الفصل من األولى بالفقرة المحدد ألجلا بإنقضاء

 .القانوني نصابال بحسا من هاطرح ويتم عامةال الجلسات في واإلقتراع القبول حق منح عن األداء الحالة
 المرتبطة المال رأس اداتزي في اإلكتتاب في يةاألفضل وحق المرابيح من بجزء التمتع حق تعليق يتم كما

 .األسهم بهذه
 المبالغ ألصول تسديده بعد الزمن بمرور تسقط لم التي المرابيح من باتهمنا دفع طلبي أن للمساهم ويمكن

 عدب المال رأس في الزيادة في كتتاباال في ألفضليةا بحق يتمسك أن له كنيم وال ئضها،افو مع األداء بةالواج

 .لمجلةا هذه من 307بالفصل عليه المنصوص لحقا هذا لممارسة المحدد جلاأل إنقضاء

 الثالـث البـاب

 عاالرقــ
 :327 الفصل
 .نيةوالمدي حق تمثل للتداول بلةاق مالية وراقأ الرقاع إن
 .الحقوق نفس ولتخ اإلسمية القيمة نفس لها تكون والتي واحد إصدار نم هي تيال الرقاع إن
 .دنانير خمسة من أقل الواحدة للرقعة اإلسمية القيمة تكون أن يمكن ال
 .سنوات خمس عن تقل ال لمدة الرقاع إصدار يقع
 :328 الفصل
 : المجلة هذه أحكام تنطبق ال
 .العمومية والمؤسسات يةمحلال والجماعات الدولة تصدرها التي الرقاع على-
بمقتضى عليها مصادق إتفاقية إلى تخضع التي والبنوك مةالمقي غير اتالشرك تصدرها التي اعقرلا على-
 .المقيمين غير قبل من األجنبية عملةبال إكتتابها وقع قد اإلصدار نفس من هي التي الرقاع جميع تكون عندما قانون،
 :329 الفصل
 .أمرب بطتض صيغ سبح اإلسم خفية اتالشرك قبل نم الرقاع إصدار يقع

 مجلةال هذه من 164 بالفصل عليها المنصوص اإلصدار شروط إحترام على المالية السوق هيئة وتسهر

 .بقةاالس بالفقرة عليها المنصوص والصيغ
 .العدلية التتبعات في الحقوق بجميع يةالمال وقالس هيئة رئيس الغرض لهذا ويتمتع
 :330 الفصل

 .فيه الترخيص أو الرقاع دارصإ تقرير في الصفة وحدها للمساهمين العامة للجلسة
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد نوناالقب نقح(331 الفصل

مةزاللا يةالصالح ماعيةجال ارةداإل هيئة أو اإلدارة مجلس إلى تفوض أن للمساهمين مةالعا سةللجل يمكن
 قرار يتضمن أن ويجب .مرات عدة في أو واحدة مرة في ذلك، وأساليب رهااإصد شروط وضبط ّقاعالر إلصدار

 .اعقّالر إصدار خالله يقع أن يجب الذي ألجلاو ّقاعيرال للقرض إلجماليا المبلغ العامة الجلسة
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 :332 الفصل
 اتالبيان على تحتوي ةنشرو بواسطة اإلصدار بشروط المكتتبين إعالم يقع لإلدخار العلني اللجوء صورة في

 .المالية سوقلاتنظيم عادةإ وبقانون مجلةال بهذه عليها المنصوص
)2005 يةيلوج 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية الفقرة نقحت(:333 الفصل

 أن رقاعال الكيبم الخاصة العامة للجلسة ويمكن بهم خاصة عامة جلسة في يتجمعوا أن الرقاع الكيلم يمكن

 جلسة محضر في الرأي هذا ويدون .للمساهمين العادية مةالعا الجلسة على المطروحة المسائل في مسبقا رأيها تبدي

 .األخيرة هذه
 طبقوتن .ّقاعالر كيمال حقوق عن والدفاعاهلتمثيل أعضائها أحد ّقاعلرا بمالكي الخاصة العامة الجلسة وتنتخب

 الجلسة ولممثل .وممثلها ّقاعالر بمالكي الخاصة العامة الجلسة على المجلة هذه من 365 إلى 355 من ولالفص أحكام

 .لمحاكمالدى لتمثيلها الصفة الرقاع كيمالل العامة
 :334 الفصل
 على فرضت أن صةخا أحكام على اإلصدار بنشرة التنصيص عدم صورة في المصدرة للمؤسسة يمكن ال

 .الرقاع تلكلألوانه سابقا تسديدا اعلرقا مالكي
 :335 الفصل

لكوذ نيالمساهم ذمة على تضعها وثيقة بكل ماليةلاالسوق هيئة موافاة اعقرلل المصدرة المؤسسات على يجب
 .هؤالء لفائدة بوطةالمض لشروطا نفس حسب
 :336 الفصل

 تعلقةمالاإلقتراحات كل يةالمال وقالس هيئة موافقة على تعرض أن اعلرقل المصدرة المؤسسات على يجب

 : يةالتال نقاطال بإحدى
 مؤسسات إلى هاإندماج" أو إنقسامها أو حلها أو موضوعها أو للرقاع المصدرة المؤسسة شكل تغيير-

 .)1"(أخرى
 .خسارة عن الناتج غير اإلجتماعي المال رأس في التخفيض-
 .رقاعلل الحاليين ينكلاملا دين إلى بالنسبة تفضيلي حق لها يكون جديدة اعرق إصدار-
 .الرقاع لمالكي الممنوحة ناتاالضم عن الجزئي أو الكلي التخلي-
 .لمجلةا هذه من 164بالفصل يهالإ المشار النشرة تضمنتها التي اإلصدار لشروط آخر تغيير وكل-
املكلا بالتسديد إال المالية السوق ئةهي قبل من الموافقة رفض تتجاهل أن للرقاع المصدرة للمؤسسة يمكن وال

رفض مقرر ويدرج لرفضا بذلك المعنية المؤسسة إعالم تاريخ من بداية شهرا يتجاوز ال محدد أجل في لرقاعل
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد المذكور الموافقة
كل اءقتضإلا عند به يطالب أن يمكن الذي للضرر غرم بأي مساس دون المعنية للرقاع الكامل التسديد ويتم
.للرقاع مالك

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 :337 الفصل
 .رقاعها على رهنا قبلت أن للرقاع المصدرة للشركة يمكن ال
 :338 الفصل

 .لها المصدرة المؤسسة تسددها أو تشتريها التي الرقاع للتداول، إعادتها يمكن وال غية ال تعتبر
 :339 الفصل

 أعضاء من واحد وكل العامون والمديرون الرئيس دينار آالف ستةو ثالثمائة بين تتراوح بخطية يعاقب

 الفواخ أو المجلة لهذه مخالفة بطريقة رقاع بإصدار سمحوا أو أصدروا إذا يةالجماع اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس

 بمادة لقيتع مافي وخاصة العملبه رياجال بالتشريع عليها لمنصوصاعقوباتبال المساس دون لكوذ اهامحكأ من أيا

 .الصرف
 :340 الفصل

ارصدإتراتيب إلى ضعخت أسهم إلى للتحويل بلةاق رقاع ارصدإ في للعادة الخارقة العامة ةالجلس ترخص
ساباتحال قبيالمر خاص وتقرير يةالجماع اإلدارة هيئة تقرير أو اإلدارة مجلس تقرير ضوء على وذلك الرقاع،
 .المقترحة التحويل بأسس يتعلقان
 :341 الفصل

 في يليضالتف حقهم عن للمساهمين صريحا تخليا المجلة هذه من 340 لبالفص إليه المشار الترخيص يعتبر

 .اعقرلا تلك تحويل بواسطة إصدارها سيتم التي األسهم في اإلكتتاب
 :342 الفصل
 المضبوطة التحويل وأسس وطالشر ووفق المالكين إرادة حسب إال أسهم إلى الرقاع تحويل يتم أن يمكن ال

 .وقت كل في وإما محددة تخيير فترات أو فترة خالل إما يقع حويللتاأن على العقد اهذ وينص .الرقاع إصدار بعقد
 :343 الفصل
 عليها سيتحصل التي لألسهم اإلسمية القيمة من أقل أسهم إلى للتحويل بلةاالق الرقاع إصدار سعر يكون ال

 .حويللتل إختيار حالة في الرقاع مالكو
 :344 الفصل

أو جلأ إنقضاء إلى للعادة الخارقة مةالعا سةالجل ترخيص تاريخ من إبتداء صدرةالم المؤسسة على ريحج
 فيه تخفض أن أو مالها رأس تسدد أن أو أسهم إلى للتحويل قابلة لرقاع جديد بإصدار تقوم أن للتحويل التخيير آجال

 تدمج أن أو باحلألر حصصا تحدث أن أو داتسن شكل في أو نقدا إحتياطات توزع أن أو الترجيع بواسطة

 .احاألب توزيع في تغير أن عامة بصفةو المال رأس في أرباحا أو إحتياطات
عند تقوم أن التخيير آجال أو جلأ حلول قبل نقدا مكتتبة أسهم بإصدار قيامها حالة في المؤسسة على يجب
 على عالوة والذين التحويل إختاروا الذين الرقاع الكيلم تخصص المال رأس في تكميلية بزيادة اآلجال هذه حلول

 لهم كانت لو كما شروطوال واألسعار سبالن وفق األسهم تلك عليهم وتعرض جديدة أسهم في اإلكتتاب واطلب ذلك

 .باإلنتفاع لقيتع فيما إال األسهم تلك إصدار عند المساهمين صفة
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 :345 الفصل
 .المجلة هذه من 344 إلى 340 من الفصولأحكام نتهمتض مال خالفا جزةنالم ويلحالت عمليات غية ال تعتبر

ابعرلا البـاب
 اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم

 :346 الفصل
 حـق دون الـربح في األولوية ذات أسهم إحداث على اإلسم خفية للشركات التأسيسية العقود تنص أن يمكن

 .اإلقتراع
 :347 الفصل

 .يةمال أوراقا اإلقتراع حق دون ربحال في األولوية ذات األسهم تعتبر
 .موجودة عادية أسهم بتحويل أو المال رأس في الترفيع ناءثأ للعادة الخارقة العامة سةالجل من ارقرب وتحدث
 الثالث خالل أرباحا حققت إذا إال اإلقتراع حق دون الربح في أولوية ذات أسهم إصدار شركة ألي يمكن وال

 عليه المنصوص األدنى الربح يساوي دخال لهم يضمن بنكيا تعهدا األسهم تلك لمالكي رتوف إذا أو األخيرة سنوات

 .المجلة هذه من 350 بالفصل
 :348 الفصل
 .الشركة مال رأس ثلث من أكثر اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم تمثل أن يمكن ال

 ذات األسهم تحدث تيال ركاتالش مال لرأس ونةالمك األسهم كل قيد أي بدون باوجو للتداول قابلة وتكون

 .الغيا لهذا لفاخم شرط كل ويعتبر اإلقتراع حق دون الربح في األولوية
 .العادية لألسهم اإلسمية القيمة نفس اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات لألسهم تكون أن ويجب
 :349 الفصل

 أصحاب لفائدة بها المعترف الحقوق بنفس اإلقتراع حق ندو الربح في األولوية ذات األسهم مالكو يتمتع

 ذات أسهم أصحاب لكونهم وذلك اإلقتراع وحق للمساهمين عامةال الجلسات في الحضور حق عدا ما العادية األسهم

 .الربح في أولوية
 :350 الفصل

 من مئوية نسبة عن ليق ال أولوي ربح على اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكو يتحصل

صورة في مرة أول للتوزيع المعد الربح عن يقل وال اإلصدار عند تحدد قبلهم من فوعدلما المال رأس مبلغ
 .ذلك على للشركة التأسيسي العقد تنصيص
 المعدة المرابيح في المشاركة في الحق هاصحابأل اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم تخول وال

 .مرة أول يعللتوز
 .آخر توظيف أي قبل للتوزيع القابلة المرابيح من األولوي حالرب ويقتطع
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 األولوية ذات األسهم ابأصح على الحاصلة حالمرابي توزع كافية غير للتوزيع القابلة المرابيح تكون وعندما

 يةالموال)1("المحاسبية نةالس"إلى نهام قصانلا المقدار وينقل مساهماتهم سبن سبح اإلقتراع حق دون الربح في

 .مواليةلاماليةلا السنوات إلى اإلقتضاء وعند
 .ةالجاري السنة بعنوان األولوية ذات المرابيح وزيعت قبل المقدار هذا ويقتطع

 :351 الفصل
حددةلما األولوي الربح نسبة تتجاوز نسبة المساهمين لكل فرلتو كافية للتوزيع القابلة المرابيح تكون عندما
 المرابيح من بةالنس نفس على اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم تتحصل للشركة، سيالتأسي بالعقد

 .العادية األسهم ولهاتخ التي
 :352 الفصل
 الربح في األولية ذات األسهم تحافظ متتاليتين، سنتين اننوعب بكاملها األولوية ذات المرابيح دفع يقع لم إذا

من األولوية ذات األسهم طرح وعدم اإلقتراع وحق عامةال ساتلالج حضور حق أصحابها منح مع صهائصاخ على
 .اتالجلس سائر في نصابال إحتساب عند المال لرأس المكونة األسهم مجموع

 .لهامكاب المستحقة المرابيح دفع يتم تىح وقلحقا بتلك التمتع ويتواصل
 :353 الفصل
لفائدة الضامن لبنكا فعيد نى،داأل الربح يقتحق من بنكي ضمان على تحصلةالم الشركة تمكن عدم صورة في
وال مقابل أي بدفع الشركة البنك يطالب وال ألدنىا الربح اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكي
 .األحوال من حال أي في ركةشال ضد الرجوع له يمكن

 شأنه من التصرف في ادحف خطإ حالة في المتصرفين ضد جوعلرا حق على يحافظ الضامن البنك أن غير

 .ضدهم يسجل أن
 كل وفي متتاليتين سنتين خالل المستحقة حالمرابي توزيع من الشركة تتمكن ندماع البنكي الضمان ويسقط

 .سنوات عشر تتجاوز ال مدة في الحاالت
 :354 الفصل

 .بهم خاصة عامة جلسات في اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكو يجتمع
 :355 الفصل

إلى اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكيل الخاصة عامةال الجلسة دعوة للشركة يمكن
 .المذكورة الجلسة الأعم جدول تضبط التي هي الشركة فإن الحالة هذه وفي اإلنعقاد

 هذا من للعشر حائزة تكون اإلقتراع حق دون الربح في ةاألولوي ذات سهماأل كيمال من موعةلمج ويجوز

 .لإلنعقاد بهم الخاصة عامةال سةالجل دعوة كةالشر من تطلب أن األقل على األسهم من الصنف
 العامة الجلسة تدع لم وإذا .الخاصة العامة الجلسة أعمال جدول فيه يذكر الشركة مطلب الغرض لهذا ويقدم

 في األولوية ذات األسهم مالكي لمجموعة فيمكن المطلب هذا تقديم تاريخ يلي الذي هرلشا خالل لإلنعقاد صةالخا

المحكمة رئيس من إذن على الحصول بعد الخاصة عامةال الجلسة دعوة سهافبن تتولى أن اإلقتراع حق دون الربح

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 .كةللشر اإلجتماعي المقر بدائرتها يقع التي
 :356 الفصل

 ميتينيو جريدتين وفي نسيةالتو للجمهورية الرسمي رائدال في لإلنعقاد صةلخاا عامةال الجلسة دعوة تعلن

 المعتمدة الوسيلة وذكر عقده المزمع اإلجتماع أعمال جدول على الدعوة إعالن تملويش .العربية غةبالل إحداهما

 .األسهم حيازة إلثبات
 .المذكور اإلشهار إتمام من أيام ثمانية بعد إال اإلنعقاد الخاصة عامةال للجلسة يجوز وال
 :357 الفصل

 نالحاضري من اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم كيمال حضور لتسجيل ورقة إعداد يجب
اءعضأ بةيابالن القائمون الوكالء يكون أن ويجب توكيل بمقتضى النيابة أو األصالة بطريق الخاصة مةالعا بالجلسة
 .شخصيةلا فتهمبص صةالخا عامةال سةالجل في

رينضاحلا اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكي اءأسم ذكر على الحضور ورقة وتشتمل
 .يملكها التي األسهم وعدد ومقره منهم واحد كل لقب وبيان والممثلين

 قبلو الخاصة، العامة الجلسة رئيس قبل من بصحتها اإلشهاد وبعد تحريرها بمجرد الورقة هذه وتوضع

 .عليها اإلطالع من لتمكينهم صةالخا عامةال سةالجل أعضاء تصرف تحت ول،ألا اإلقتراع
 :358 الفصل

حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكل يةالوقت ئاسةالر تحت اإلفتتاح عند صةالخا مةالعا الجلسة تكون
 .األسهم من عدد أكثر يابةالن وبموجب بنفسه يمثل لذيا اإلقتراح

 ينحصفا وعضوين رئيس من يتركب الذي هائيالن تبهامك تنصيب لكذ بعد الخاصة العامة سةالجل وتتولى

 .الجلسة تبوكا لإلقتراع
 .الرئيس تخبنت التي هي الخاصة مةعاال سةوالجل
 بةوالنيا األصالة بطريق يمثلون الذين لألسهم المالكون األشخاص اإلقتراع، فحص على لإلشراف ويدعى

انحصفالاو الرئيس ويعين المهمة ولقب يحصل تىح المنزلة في يليهم من يدعى إمتناعهم وعند األسهم من ددع أكثر
 .صةالخا العامة الجلسة عن الخارجين األشخاص بين من حتى إختياره يمكن الذي تبالكا


.عنه المعلن ألعمالا جدول في المبينة المسائل في إال مداولةال تجوز وال 

والتواكيل الحضور ورقة للمحضر وتضم المكتب أعضاء عليه قعيو بمحضر لمداوالتا إثبات ويكون 

 .لتمثيلهم نوابا عنهم واأقام الذين اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكي عن الصادرة
ادقعنإو الدعوة نفقات الشركة وتتحمل تعينه الذي بالمكان الوثائق هذه وضع الخاصة مةالعا سةالجل وتقرر
 .اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم لمالكي الخاصة عامةال الجلسات
 :359 الفصل
 في األولوية ذات األسهم من عدد من مؤلفة نتكا إذا إال قانونية صةالخا العامة سةالجل مداوالت تكون ال

 .األمر مهايه التي الفئة هذه من األقل على النصف يمثل اإلقتراع حق دون الربح
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 في للنظر ثانية خاصة جلسة دعوة فيمكن المتقدمة روطشال األولى الخاصة العامة الجلسة في فرتتو لم وإذا

 كونتو .المجلة هذه من 356 بالفصل المبينة اآلجال وفي .األوضاع حسب األولى على المعروض األعمال جدول

 من قلاأل على الثلث يمثل األسهم من عدد من مؤلفة كانت إذا قانونية الثانية صةالخا مةالعا الجلسة هذه مداوالت

 .االقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم
األكثر على شهرين بعد ما إلى الثانية الخاصة العامة جلسةال انعقاد تأجيل فيمكن نصابال هذا هال يتم لم وإذا

 أعاله المبينة الشروط وفق واجتماعها ؤجلةالم خاصةال العامة الجلسة حضور إلى الدعوة وتكون دعوتها تاريخ من

 حق دون حالرب في األولوية ذات األسهم من عدد من مؤلفة نتكا إذا قانونية صةالخا عامةال الجلسة مداوالت وتكون

 .األسهم هذه فئة من األقل على الثلث يمثل االقتراع
ثلثي على تحصلت إذا إال نيةوقان بقةاالس تاالحلا في المنعقدة الخاصة العامة الجلسات قرارات تكون وال
 .لعددها تحديد بدون النيابة أو صالةاأل يقبطر الحاضرين األسهم كيمال أصوات
 :360 الفصل

 قرارات وتكون .هاعلي المعروضة المسائل جيمع في الصحيح الوجه على المؤلفة الخاصة العامة سةالجل تبت

 بمن اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكي لجميع القاإلط على زمةلم الخاصة العامة الجلسة

 .رصوالق الغائبون فيهم
 :361 الفصل
 اولنتت التي التغييرات تكون ال اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات أسهما أصدرت شركة كل في

 الربح في األولوية ذات األسهم لمالكي صةالخا مةالعا الجلسة عليها توافق لم ما صحيحة نوعها أو الشركة موضوع

 .الشأن هذا في للتداول المنعقدة اإلقتراع حق دون
 :362 الفصل
انبإلا قبل الشركة حل في ينازعوا أن اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم لمالكي يجوز ال
 ذات األسهم مالكو فظيحت لكن .آخر سببألي أو رىخأ شركة في إلندماجها أو لحقتها سائرخ عن مترتبا كان سواء

 جوزي ال التي الضرر تعويض بدعوى الشركة على شاؤوا أن القيام في بحقهم اإلقتراع حق دون الربح في األولوية

 ارقر إشهار تاريخ من أشهر ستة ظرف في تقديمها يباشروا أن على نوابهم بواسطة مجتمعين إال بها القيام لهم

 .ذلك في حقهم سقط وإال للعادة الخارقة العامة سةجلال تخذتهإ الذي الحل
 :363 الفصل

 لتمثيل أكثر أو واحدا نائبا تعين أن اإلقتراع حق دون الربح في األسهم الكيلم صةالخا مةالعا سةللجل يمكن

 .الشركة إلى تعيينهم بإبالغ وتقوم نيابتهم نطاق لهم وتحدد الفئة هذه
 أن على الشركة شؤون إدارة في التدخل اإلقتراع حق دون حالرب في ولويةاأل ذات األسهم لمالكي يجوز وال

 ويمكن المساهمين إعالم فيه يقع الذي الوقت نفس في الشركة أعمال سير على اإلطالع حق من للمساهمين ما لهم

 .صةالخا العامة الجلسات سائر جلسات محاضر من نسخ على الحصول لهم
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 :364 الفصل
 األسهم أو الحصص لكافة المشتركة الحقوق بمباشرة تتعلق الشركة على يةقضائ دعوى أية مةإقا تجوز ال

 صوصنالم الخاصة العامة سةالجل من القيام على بالموافقة قرار صدور بعد الفئة هذه بإسم إال واحدة ئةلف مةالمنظ

 ينب من صةالخا مةالعا سةالجل تعينه المذكورة الفئة عن نائب وبواسطة المجلة هذه من 360 بالفصل عليها

 .أعضائها
 :365 الفصل

 على المطروحة المسائل في مسبقا هارأي تبدي أن األولوية ذات األسهم لمالكي الخاصة العامة للجلسة يمكن

 .األخيرة هذه سةجل محضر في الرأي هذا ويدون للمساهمين العادية العامة الجلسة
 إال نهائيا اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم لكيما قوقحب مساس عنه ينتج قرار كل يعتبر وال

 بعده وما 357 بالفصول عليها المنصوص شروطال حسب تجتمع التي الخاصة العامة سةالجل عليه دقتصا أن بعد

 .المجلة هذه من
 :366 الفصل

 ائرسك اإلقتراع حق وند الربح في األولوية ذات األسهم مالكو ينتفع نقدا، المال رأس في الترفيع عند

 .اإلكتتاب في يةاألفضل بحق العاديين المساهمين
 أثناء تصدر التي المجانية الجديدة باألسهم اعقتراإل حق دون الربح في األولوية ذات األسهم مالكو وينتفع

 .اإلصدار منح أو اإلحتياطي دماجإ بواسطة ركةشال مال رأس في الترفيع
 األسهم مالكي تمتيع تقرر أن الخاصة، عامةال الجلسة رأي أخذ بعد ة،للعاد الخارقة مةالعا سةللجل يمكن أنه إال

 في األولوية ذات أسهم على الحصول أو لإلكتتاب في يةاألفضل بحق اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات

 .اللما رأس يف ساسهاأعلى الترفيع وقع التي بةالنس بنفس رهااإصد يقع تيال اإلقتراع حق دون الربح
 الموجودة لألسهم اإلسمية القيمة في زيادة كل اإلقتراع حق دون الربح في األولوية ذات األسهم على وتطبق

من بداية األولوي الربح سبيحت الحالة هذه وفي المرابيح أو اإلحتياطي دماجإ بواسطة المال رأس في الترفيع أثناء
 .الجديدة اإلسمية مةالقي على باإلعتمادالمال رأس في فيعرلتا عملية إنجاز تاريخ
 :367الفصل

 حدىإب أو دينار آالف خمسة إلى خمسمائة من يةوبخط أعوام خمسة إلى واحد عام من بالسجن يعاقب

 : العقوبتين
بالجلسات يتتصولا في كونراشيو يملكونها ال لكنهم األسهم مالكو بأنهم ونيتظاهر الذين اصخشاأل-1
 .صةالخا مةالعا


.يسالتدل ريقطب إلستعمالها أسهما لغيرهم سلموا الذين خاصاألش-2 

تصويتهم مقابل عليها للحصول ضمان على أو خاصة مزايا منحهم وعد على تحصلوا الذين اصخشاأل-3 

 .التصويت عن إمتناعهم أو ما رأي على بالموافقة صةالخا عامةال سةالجل في
 .منحها ضمن وأ صةالخا باإلمتيازات وعد من العقوبة بنفس ويعاقب
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 الخامس الباب

 المساهمة سندات

 :368 الفصل
 امحكاأل وتنطبق مةالمساه نداتس إصدار في ترخص أن اإلسم خفية للشركات يةالعاد العامة للجلسة يمكن

 .العام تابتلإلك اقهاروأ الشركة طرحت عندما المساهمة نداتس إصدار على الرقاع بإصدار المتعلقة
 :369 الفصل

سبتحي متغيرا جزءاو قارا جزءا باوجو تأجيرها ويتضمن للتداول قابلة يةمال راقوأ هي ساهمةمال سندات
 .للسند اإلسمية بالقيمة ضاأي مرتبطا ويكون ئجهابنتا أو كةالشر بنشاط تتعلق عناصر على إعتمادا

 .اإلصدار بنشرة التأخير هذا ويحدد
 :370 الفصل
 .يةالتصف عند أو سنوات سبع عن يقل ال جلأ إنقضاء عدب الإ مساهمةال سندات الشركة تسدد ال
 ديون عدا ما العاديين أو الممتازين الدائنين ديون كافة تسديد بعد إال التصفية عند المساهمة سندات تسدد وال

 .المساهمة سندات مالكي
 :371 الفصل

 أو المؤسسة على ذلك حبوينس .تصدرها التي المؤسسة موازنة في خاص سطر في المساهة سندات تسجل

 ومكتتبة عام إكتتاب موضوع ليست التي المساهمة بسندات األمر لقيتع ماعند وذلك فيها، تكتتب تيال المؤسسات

 .المكتتبين من ضيقة وعةممج قبل من
 .تيةاالذ بأموالها شبيهة بها عنتفت تيال للمؤسسات يةماللا حالةال تقييم عند مةالمساه سندات وتعتبر

 :372 الفصل
 فـي المضـبوط الحـد بعد إال مقبوال المساهمة سندات تأجير بعنوان دفعها وقع التي المبالغ خصم يكون ال

 األربـاح إلستخراج وذلك الشركات على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة من 48 الفصل

 .الشركات على الضريبة أو الدخل على للضريبة القابلة
 :373 الفصل

 .الشركة مساهمي كسائر الشركة وثائق على ولالحص في لحقا المساهمة سندات لمالكي
 .صةخا عامة سةجل في همةاالمس سندات مالكو يجتمع
 .المجلة هذه من 363 إلى 354 من الفصول ألحكام همةاالمس سندات لمالكي الخاصة مةالعا الجلسة وتخضع

 :374 الفصل
على وحةرالمط ائلسلما في مسبقا رأيها تبدي أن المساهمة سندات كيمالل الخاصة مةالعا للجلسة يمكن
 .األخيرة هذه جلسة محضر في الرأي هذا ويدون للمساهمين العامة الجلسة
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 سةالجل عليه تصادق أن بعد إال نهائيا المساهمة سندات مالكي بحقوق مساس عنه ينتج ارقر كل يعتبر وال

 .صةالخا مةالعا

 دسالسا الباب

 اعاإلقتر حق وشهادات اإلستثمار اتشهاد

 :375 الفصل
 هيئة تقرير أو اإلدارة مجلس تقرير على بناء قررت أن اإلسم خفية كةلشر للعادة الخارقة مةالعا للجلسة يمكن

 : مختلفين سندين إلى األسهم ئةتجز الحسابات مراقب وتقرير ماعيةجال اإلدارة
 األولوية لها تمنح عندما إمتيازية الشهادة وتكون .بالسهم المتعلقة اليةلما وقالحق تمثل التي اإلستثمار شهادة-

 .باحراأل في
 .لسهماب المتعلقة وقلحقا بقية وتمثل اإلقتراع حق شهادة-
 :376 الفصل

كانت مهما المال رأس في الترفيع عند أو موجودة أسهم تجزئة تيجةن إما اإلستثمار شهادات حداثإ يمكن
 .معتمدةال فيعرلتا طريقة
 اإلستثمار شهادات إحداث يمكن كما .الشركة مال رأس ثلث من أكثر اإلستثمار شهادات تمثل أن يمكن وال

 .الشركة مال رأس من بالمائة وأربعين تسعة الصنفين مجموع يتجاوز ال أن على األرباح في األولوية ذات وأسهم
 :377 الفصل

 تعادل وبنسبة واحد آن في األسهم مالكي جميع على قتراعاإل حق وشهادات اإلستثمار شهادات إحداث يعرض

 .الموجودة األسهم تجزئة حالة في وذلك المال رأس في حصتهم
الخارقة مةالعا سةالجل تحدده جلأ نهاية في الممنوحة غير الشهادات إحداث إمكانيات من تبقى ما ويوزع

حدود فيو لمالا رأس في حصتهم دلتعا بنسبة اإلضافي وزيعلتا بهذا اإلنتفاع طلبوا الذين األسهم مالكي بين للعادة
 .المحتملة الباقية الكمية توزيع ذلك إثر ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس ويتولى م،مطالبه
 :378 الفصل

 طبقا اإلستثمار شهادات في تابتاإلك أفضلية بحق مال،ال رأس في الترفيع حالة في األسهم مالكو يتمتع

 .المال رأس في الترفيع عمليات إلى بالنسبة المتبعة راءاتلإلج
 إال حقوقهم تعادل بنسبة األسهم مالكي على المال رأس في الترفيع عن الناتجة اإلقتراع حق شهادات وتوزع

 .منهم حداو لفائدة أو المالكين بعض لفائدة تنازلهم صورة في
 حالة في وذلك المجلة هذه من 173و 172 الفصلين في اإليه المشار للقواعد اإلستثمار شهادات إحداث يخضع

 .عينية ساهمةمب المال رأس في الترفيع
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 :379 الفصل
 حالة في أو الهبة أو الميراث حالة في إال ملكيتها تحويل يمكن وال .إسمية اإلقتراع حق شهادة تكون أن يجب

 صفةب السهم تركيبة تسترجع األخيرة الحالة وفي ارماإلستث بشهادة مرفقة تكون عندما أو تقسيمها أو كةالشر إندماج

 .كاملة
 :380 الفصل
حق شهادات داثحإ طرق عامةال سةالجل ضبطتو واحد وتص من أقل تمثل إقتراع حق شهادة إحداث يمكن ال
 .باألسهم علقةالمت الحقوق كسور إلى سبةنبال اإلقتراع
 :381 الفصل

 .السهم قيمة اإلسمية قيمتها تساويو مالية ورقة اإلستثمار اداتشه تعتبر
 :382 الفصل

 مالكو بها يتمتع التي الظروف نفس في ركةشال وثائق على الحصول بحق اإلستثمار شهادات مالكو يتمتع

 .األسهم
 :383 الفصل
 في مجانية أسهم توزيع حالة في لكوذ القديمة، اداتالشه الكيلم نامجا وإسنادها جديدة شهادات إحداث جبي

 لفائدة أو المالكين مجموع لفائدة تنازلهم حالة بإستثناء القديمة، األسهم لمالكي المسندة الجديدة األسهم عدد ودحد

 .منهم البعض
 :384 الفصل
 يسمح بعدد جديدة إقتراع حق وشهادات إستثمار شهادات إصدار نقدا المال رأس في الترفيع حالة في يقع

 في الترفيع عملية أن إعتبار مع الترفيع عملية قبل اإلقتراع حق وشهادات اديةالع األسهم بةنس نفس على اءاإلبقب

 .كليا ستنجز المال رأس
داتاهشال في تابتاإلك يةأفضل بحق يملكونها، تيال سنداتلا نسبة حدود في اإلستثمار شهادات لكوام ويتمتع
 الخارقة مةعاال الجلسة قواعد حسب دوتنعق دعىت صةخا جلسة خالل الحق هذا عن التنازل لهم ويمكن الجديدة

 عملية إنجاز تقييم ويقع المكتتبة غير اإلستثمار اداتشه ماعيةجال اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس ويوزع .للعادة

 .المكتتبة األسهم سطلق بالنظر المال رأس في الترفيع
 في القديمة اإلقتراع حق شهادات لمالكي الجديدة اإلستثمار شهادات مع المحدثة اإلقتراع حق شهادات وتمنح

 .منهم لبعضا لفائدة أو المالكين مجموع لفائدة تنازلهم حالة بإستثناء حقوقهم، نسبة حدود
 :385 الفصل
 تيال السندات عدد حدود في اإلستثمار شهادات مالكو يتمتع أسهم، إلى للتحويل قابلة رقاعدارصإ حالة في

 الحق ذلك عن يتنازلوا أن لهم ويمكن .فيضخلتلبلةاق غير بصفة الرقاع تلك في اإلكتتاب يةأفضل بحق يملكونها،

 .للمساهمين اإلستثنائية مةالعا الجلسة قواعد حسب وتنعقد تدعى خاصة جلسة خالل
 مع المحدثة اإلقتراع حق شهادات وتمنح .اإلستثمار شهادات صيغة في إال الرقاع تلك تحويل يمكن وال

 إال حقوقهم نسبة حدود في اإلقتراع حق شهادات كيمال لصالح الرقاع تحويل بمناسبة صدرةالم اإلستثمار شهادات
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 في آنفا المذكورة اإلقتراع حق شهادات وتمنح .منهم البعض لفائدة أو المالكين مجموع لفائدة تنازلهم صورة في

 .وقت أي في تحويلها يمكن التي الرقاع إلى بالنسبة لكوذ مالية سنة كل نهاية
 :386 لفصلا

إلى بالنسبة عليها المنصوص القواعد نفس إلى اللما رأس في التخفيض حالة في اإلستثمار شهادات ضعخت
 .األسهم

 دسالسا الفرع

 اإلسم خفية الشركة إنحالل

 :387 الفصل
 فيةخ الشركة حل قعي المجلة، هذه من 27 إلى 21من بالفصول إليها المشار اإلنحالل حاالت عن ظرلنا بقطع

 : اإلسم
 هذه من بعده وما 291 الفصل ألحكام قاطب للعادة رقةاالخ العامة سةالجل تتخذه المبكر الحل في بقرار-

 .المجلة
 كل من طلب على بناء عام عن يزيد ما منذ سبعة من لألق المساهمين عدد تقلص إذا محكمةال من بحكم-

شكل تغيير أو تسويةلاجراءاتإب للقيام أشهر بستة ضافيإجلأ للشركة يمنح أن يمكن أنه غير .األمر يهمه من
 .مصلحة ذي كل من طلبب الشركة
 في البت قبل التغيير هذا أو يةالتسو هذه متت إذا الشركة بحل تصرح أن بالنظر المتعهدة للمحكمة يمكن وال

 .الدعوى أصل
 :388 الفصل

 على صادقةمال خلتاري الموالية أشهر ربعةاأل خالل يةالجماع اإلدارة ئةهي أو ارةداإل مجلس على يجب

 مةالعا الجلسة يدعو أن الخسائر، تيجةن هامال رأس نصف دون أصبحت الذاتية أموالها أن أظهرت تيال ساباتحال

 .شركةال حل يتعين كان إذا ما لتقرير لإلنعقاد للعادة الخارقة
 أن الخسائر، معاينة تاريخ من العام أجل فيو لاإلنحال تقرر لم إذا ادةعلل الخارقة مةالعا الجلسة على ويجب

المذكور اللما رأس في زيادة تجري أن أو سائر،خال مقدار األقل على يساوي بمقدار ركةشال مال رأس من تخفض
 .سائرخال هذه يمةق نفس األقل على يضاهي
اءضقلا من يطلب أن األمر هيهم من لكل يمكن المذكور ألجلا في للعادة الخارقة العامة الجلسة تنعقد لم وإذا
 .الشركة بحل الحكم

أو ئيةاضرال تسويةلاجراءاتإ موضوع هي التي اإلسم خفية الشركات على الفصل هذا أحكام تنطبق وال
 .القضائية
 :389 الفصل

 الجلسة تتخذه الذي الشركة، مال رأس في الزيادة أو التخفيض أو الحل قرار إشهار الحاالت جميع في يجب

 .المجلة هذه من 16 الفصل ألحكام طبقا .للعادة رقةاالخ ةمالعا
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 نيالثا العنوان

 ألسهمبا المقارضة شركة

 األول الفرع

 التأسيس قواعد

 :390 الفصل
 عدة أو شخص ينب يبرم عقد بمقتضى تتكون أسهم إلى مالها رأس يقسم شركة هي باألسهم صةالمقا شركة

 .بالمال مقارضين شركاء وبين بالعمل المقارضين الشركاء من أشخاص
 عددهم يكون وال مساهمته حدود في إال منهم كل يلزم وال المساهمين صفة فقط بالمال المقارضين وللشركاء

 .أفراد ثالثة من أقل
 .الشركة ديون عن ضامنبالت مسؤولين ويكونون جراتلا صفة بالعمل رضينوللمقا
 :391 الفصل

 األحكام مع المتالئمة اإلسم خفية الشركات وقواعد البسيطة لمقارضةا بشركات المتعلقة القواعد تنطبق

 .المجلة هذه من 209 إلى 176 من الفصول بإستثناء باألسهم مقارضةال شركات على العنوان بهذا صةالخا
 )2005 جانفي 26 في المؤرخ 2005 نةلس 12 عدد القانونب نقح(392 لصالف

 التي الحصص تدفع أن ويجب .دينار آالف عشرة عن باألسهم ضةارقملا شركة الم رأس يقل أن يمكن ال

 .اإلكتتاب عند وكاملة حاال اللماب ضونراقملا الشركاء يقدمها


الثاني القرع 


اهورقابت الشركة إدارة 

 :393 الفصل
 نالمقارضي الشركاء بين من وجوبا إختيارهم يقع وكالء عدة أو وكيل قبل من باألسهم رضةاالمق شركة تسير
 .عليه إختيارهم يقع ممن أو بالعمل

 الشركات مؤسسي صفة بنفس التأسيس بإجراءات القيام يتولون الذين الوكالء أو الوكيل التأسيسي العقد ويعين

 .اإلسم خفية
 وكالءال أو الوكيل بالعمل المقارضين الشركاء كل موافقة بعد العادية مةالعا سةالجل تعين الشركة وجود واثناء

 .ذلك لفاخي التأسيسي بالعقد شرط هناك كان إذا إال
 من طلبب شرعي لسبب عزله يمكن كما .أسيسيتال بالعقد عليها المنصوص لشروطلقاوف الوكيل عزل ويمكن

 .المستعجلة لإلجراءات قاوف األصل قاضي قبل من شريك كل
 .لذلك مخالف شرط كل غيا ال ويعد
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 :394 الفصل
 صورة وفي وكيل،ت بموجب تدخله كان ولو الشركة أعمال إدارة في دخلتال البالم ارضقلما للشريك يمكن ال

 .المجلة هذه من 71 الفصل أحكام عليه نطبقت تدخله
 تسيير في تدخال تعتبر ال المجلة هذه من 395 بالفصل عليها المنصوص)1"(مراقبةال مجلس" في والمشاركة

 .الشركة
 :395 الفصل

 ثةالث من تركبي)2"(بةالمراق مجلس" يسيسالتأ بالعقد المحددة شروطلل وفقا ة،ديالعا مةالعا سةالجل تعين

 .قلاأل على مساهمين
 .باطال ّدعُي به وتعيينه )3"(بةالمراق بمجلس" عضوا يكون أن بالعمل ارضقم لشريك يمكن وال
 ).4"(بةالمراق مجلس" أعضاء تعيين في كةالمشار بالعمل المقارضين صفة لهم الذين للمساهمين يمكن وال
 فإن لعملهم مباشرتهم مدة أو)5"(المراقبة مجلس" أعضاء إختيار كيفية على يسيسالتأ العقد ينص لم وإذا

 رأس من بالمائة خمسين األقل على يملكون الذين بالمال المقارضين الشركاء من بقرار يعنون المجلس ذلك أعضاء

 .كةالشر مال
 .نواتس الثث الوكالة مدة وتدوم

 :396 فصلال
 أعضاء تعيين وعلى التسيير على مصادقةبال المتعلقة لكت بإستثناء العامة، الجلسات قرارات كل تستوجب

 الموافقة ،)6"(المراقبة مجلس

 :397 الفصل
 بيمراق صالحيات نفس الغرض هذا في وله الشركة لتسيير ستمرةالم المراقبة)7"(بةالمراق مجلس" يتولى

 .ساباتحال
 .هاحظ ال التي إلخالالتاكل إلى خاصة، فيه شيري عاديةلا العامة الجلسة إلى تقريرا مجلسال ويرفع
 .لإلنعقاد للشركاء عامةال سةالجل دعوة له ويمكن
 :398 الفصل

 .الشركة بإسم التالحا كل في للتصرف السلطات كامل للوكيل
 أثبتت إذا إال الشركة موضوع في تدخل ال التي الوكيل الأعمب حتى الغير، مع عالقاتهم في الشركة، وتلتزم

 مجرد يكفي وال .الظروف بإعتبار يجهله أن يمكن ال أنه أو موضوعها يتجاوز العمل بأن علم على انك الغير أن

.حجة لتكوين التأسيسي العقد إشهار

"
.
 

(1 

(2 

(3 

(4 

(5 

(6 

(7 

تأسيسيال العقد بطهايض التي للقواعد وفقا بالعمل المقارضين للشركاء يةشخصلا

 . 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
. 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
. 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من ثالثال بالفصل العبارة عوضت

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
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 الغير معارضة يمكن ال الفصل هذا عن مةوالناج الوكيل لسلطات المحددة التأسيسي بالعقد اردةالو والشروط

 .بها
 :399 الفصل
 .المجلة هذه من 398بالفصل عليها المنصوص سلطاتلا حدة على كل لهؤالء إنف الوكالء، تعدد حالة في

 ولحص ثبت إذا إال الغير تجاه أثر أي نهع يترتب ال خرآ وكيل أعمال على الوكيل من الواقع واإلعتراض

 .العمل ذلك لمباشرة تهصالحي بعدم له العلم
 اتإلتزام نفس وله المسؤولية قواعد لنفس الوكيل يخضع المجلة، هذه من 391 الفصل اتلمقتضي وخالفا

 .اإلسم يةخف الشركة مسيري
 :400 الفصل

 .لكلذ لفاخم شرط هناك يكن لم ما بالعمل ينرضالمقا الشركاء كل موافقة التأسيسي، العقد تغيير يستوجب
 يقع المال رأس في الترفيع عن تجان التأسيسي بالعقد تغيير كل في محضر تحرير الوكالء أو الوكيل ويتولى

 .المجلة هذه من 16 للفصل قاوف إشهاره
 :401 الفصل

)1"(بةراقمال مجلس" أعضاء أحد أو وكالئها وأحد الشركة بين بواسطة أو مباشرة المبرمة اإلتفاقات تخضع
 .اإلسم خفية الشركة مسيرو يعقدها التي اإلتفاقات على المطبقة األحكام إلى

أعضاء أحد أو الوكالء أحد يكون مؤسسة أية وبين شركةال بين واقعةلا اإلتفاقات على السابقة ةرالفق وتطبق
 أو إدارة مجلس عضو أو وكيال أو فيها محدودة غير لمسؤولية متحمال يكارش أو مالكا كةللشر)2"(المراقبة مجلس"

 .المؤسسة لهذه عاما مديرا أو يةجماع إدارة هيئة عضو
 .اإلتفاق على)3"(المراقبة مجلس" افقوي أن ويجب
 :402 الفصل
حالة في إال عنها المنجرة النتائج أو التسيير أعمال بسبب مسؤولية يةأ)4"(بةالمراق مجلس"عضاءأ يتحمل ال
 .فيها يةشخصلا شاركةالم

 الكشف يتولوا ولم بها علموا إذا الوكالء من المقترفة الجنح عن رتبتالم الضرر عن مدنيا مساءلتهم ويمكن

 .العامة للجلسة عنها
.بمهامهم قيامهم عند رفةتالمق يةشخصلا األخطاء عن مسؤولين ويعدون

. 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
. 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
. 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
 . 2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت
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 الثالث الفرع

 وإنحاللها الشركة شكل تغيير

 :403 الفصل
 ذات شركة أو اإلسم خفية كةشر إلى باألسهم المقارضة شركة شكل تغيير للعادة الخارقة مةالعا الجلسة تقرر

 .اللماب المقارضين ركاءالش وبأغلبية بالعمل المقارضين شركاءلا جميع بموافقة وذلك محدودة مسؤولية
حدأ وفاة حالة في إال تكوينها اريخت من األقل على سنتين قبل تتغير أن باألسهم ضةالمقار لشركة يمكن وال
 .ذلك خالف على تأسيسيال العقد ينص لم ما بالعمل المقارضين الشركاء

 .المجلة هذه من 16 الفصل ألحكام وفقا باألسهم رضةاالمق شركة شكل تغيير إشهار قعي أن ويجب
 :404 الفصل

 ارضعيت ال فيما باألسهم رضةامقال شركة لىع اإلسم يةخف اتالشرك بإنحالل تعلقةمال القانونية امحكاأل تطبق

 .العنوان بهذا الواردة األحكام مع
 :405 الفصل
 .باألسهم المقارضة شركة حاللنإ إلى بالمال المقارض الشريك وفاة تؤدي ال
 مقارضين شركاء يصبحون هؤالءّنإف المتوفى، الشريك ورثة مع كةالشرستمرارإ على التنصيص تم وإذا

 .ترشيدهم يقع ولم قصرا نوااك ولو بالمال
 ترشيدهم يقع ولم راقص ورثته جميع وكان بالعمل المقارض الوحيد الشريك هو فىالمتو الشريك كان وإذا

 الشركة تنحلالّإو الوفاة من بداية أشهر ستة أجل في الشركة تغيير أو بالعمل مقارض جديد بشريك تعويضه يجب

 .جلاأل ذلك بإنتهاء قانونا
فقده أو بالعمل ارضقلما الوحيد الشريك حالة في الشركة إستمرار على التأسيسي بالعقد التنصيص وقع وإذا
 من طلببو الشركة مقر هاب التي اإلبتدائية بالمحكمة اليجاإلستع اضيقلل يمكن نهفإمهامهل مباشرته تعذر أو ألهليته

 لتغيير الضرورية المدة املك اإلدارة الأعمبو العاجلة ألعمالاب امقيال يتولى قتيو مسير تعيين مصلحة ذي كل

 .واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر ثالثة المدة تلك تتجاوز أن بدون بالعمل مقارض يدجد شريك يةوتسم الشركة
 امأم للحضور بالتعيين طالب ومن لمعينا الشخص دعوة قعوت الحكم على اإلعتراض مصلحة ذي لكل ويمكن

 .الحكم أصدر الذي القاضي
 :406 لفصلا

أو ارةجلتامارسةم عليه التحجير أو بالعمل المقارض يدحولا الشريك بتفليس الحكم حالة في الشركة تنحل
 من وضعية في حدهمأ وكان بالعمل مقارضين شركاء عدة على إشتملت إذا أنه إال أهليته نقصان أو بإنعدام القضاء

 فيما إستمرارها باإلجماع الشركاء بقية قرر أو أسيسيتال قدالع نصإذا إال تنحل فإنها ذكرها لسابقا الوضعيات

 .بينهم
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 الثالث العنوان

 المتغير المال رأس ذات الشركات

 :407 الفصل
 أن يقتضي شرط على باألسهم المقارضة وشركات اإلسم خفية للشركات التأسيسي العقد في التنصيص يمكن

 جدد شركاء قبول طريق عن أو الشركاء بها يقوم متتابعة دفعات بموجب إما للزيادة قابال يكون شركةال مال رأس

 .بعضها أو ألسهمهم الشركاء إسترجاع عند للتخفيض قابال يكون كما
ارإعتبب هالمنظمةلا العامة للقواعد أعاله المذكور الشرط على تأسيسيال عقدها ينص التي الشركات وتخضع

 : التالية لألحكام وكذلك .الخاص نوعها
 األسهم إسترجاع بموجب مالها رأس عنه يقل أن يجوز ال أدنى مبلغا تأسيسيال عقدها ضبطي أن يجب

 .كةالشر مال رأس من العشرين الجزء عن يقل أن ينبغيال المبلغ وهذا شركاءلا وإنسحاب

.اللما رأس عشر دفع بعد إال نهائية صفةب الشركة تكوين يتم وال 

لذلك لفاامخ شرطا الشركة عقد تضمن إذا إال مناسبا يراه الذي الوقت في الشركة من اإلنسحاب شريك ولكل 

 .صلفلا هذا من ثةالثال الفقرة تطبيق مراعاة مع
 إلدخالالالزمة األغلبية حصول عند لحقا لها يكون مةعاال سةالجل أن يقتضي شرط على التنصيص ويمكن

 .الشركة عن ثرأك أو شريك إقصاء تقرر أن في تأسيسيال العقد على تنقيحات
 ملزما يبقى عامةال سةالجل من ارقرب أو تهإراد بمحض سواء الشركة عن لهإنفصا تم يالذ الشريك أن على

 الم من إسترجعه ما حدود في وذلك إنفصاله عند القائمة زاماتتاإلل بجميع ريوالغ الشركاء تجاه سنوات خمس لمدة

 .إنفصاله عند
 لجلسةا عن يصدر قرار بمقتضى فيه الزيادة ويمكن .دينار آالف شرةالع يتجاوز أن يجوز ال اللما ورأس

 .دينار آالف العشرة تتجاوز أن ينبغي ال الزيادة هذهّنأ على سنة بعد سنة مةالعا

.كاملة تهامبقي اءفوال بعد حتى إسمية زاؤهاجأ أو األسهم وتكون 

.نهائية بصفة الشركة تكوين بعد إال للتداول قابلة تكون وال 

لسجم يمنح التأسيسي بالعقد شرط ذكر ويمكن الشركة دفاترب هانقل باتثإبعد إال اولدلتل طرحها يمكن الو

حكاماأل مقتضيات مراعاة مع وذلك قللنا هذا في المعارضة حق مةالعا جلسةال أو الجماعية اإلدارة هيئة أو اإلدارة
 .ياتدضوالتعا المتغير المال رأس ذات اإلستثمارات كاتربش صةالخا
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الخامس الكتاب 


اهوتجمع شكلها وتغيير وإنقسامها الشركات إندماج 

األول العنوان 


عامة أحكام 

 :408 الفصل
 وفقو اإلنقسام طريق عن تتفرغ أن أو لهاكش تغير أن لها يمكن كما جمعتت أن أو تندمج أن للشركات يمكن

 .الخصوص هذا في العمل بها الجاري التشاريع مراعاة مع المجلة بهذه عليها المنصوص اإلجراءات
 :409 الفصل
 :يةالتال الغايات إحدى قيقحتل التجمع أو الشكل تغيير أو اإلنقسام أو اإلندماج يتم
 .رجياوالخ الداخلي الصعيدين على صاديةتاإلق التغييرات مسايرة-
 .واإلنتاج شغيلوالت اإلستثمار مزيد على يساعد مال رأس توفير-
 .والتوزيع العمل اليبأس تطوير-
 .المنتوج جودة وتحسين الجديدة التقنية على الحصول-
 .والمنافسة التصدير على أكبر قدرة كسب-
 .عهام المتعاملة افطراأل لدى المؤسسة في الثقة دعم-
 .شغللا مواطن وتدعيم خلق-
 لتحقيق أو األداءات من تهربال لىإيرمي كان إذا التجمع أو الشكل تغيير أو اإلنقسام أو ندماجإلا يجوز وال

 .واألسعار نافسةمبال المتعلق القانون من 8و 7و 6و 5صولفلا بأحكام الممنوعة اياتالغ إحدى
 :410 الفصل

 العمليات بإحدى المعنية الشركة مال رأس يكون أن الشكل تغيير أو اإلنقسام أو اإلندماج حالة في يشترط

 .بالكامل تحريره تم قد المذكورة
 نيالثا العنوان

 الشركات إندماج

 :411 الفصل
أو كةشر تيعابسإ من سواء اإلندماج وينتج .جديدة واحدة شركة لتكوين أكثرف شركتين ادحتإهو اإلندماج

 .الشركات تلك من جديدة شركة تكوين من أو األخرى اتالشرك لبقية شركات عدة
 الشركة إلى المالية لذممها الكلي واإلنتقال مستوعبةال أو المدمجة الشركات إنحالل إلى اإلندماج ويؤدي

 .مستوعبةلا الشركة إلى أو الجديدة
يتم أن فيجب لإلستيعاب نتيجة اإلندماج كان وإذا المستوعبة أو مدمجةلا الشركات تصفية بدون اإلندماج ويتم
 .المجلة هذه أحكام طبق المستوعبة ركةشال مال رأس في بالترفيع
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 :412 الفصل
 .مختلفة أشكال ذات شركات أو واحد شكل ذات شركات اإلندماج يشمل أن كنيم
 أو محدودة مسؤولية ذات شركة أو اإلسم خفية شركة تأسيس إلى يؤدي أن يجب الحاالت كل في أنه غير

 .باألسهم ضةرامق شركة
 أغلبية تكون أن يجب تونسية شركات عدة أو واحدة شركة مع أجنبية شركات عدة أو واحدة كةشر وإندماج

 .تونسية معنوية أشخاص أو طبيعيين أشخاص بيد يهاف المال رأس
 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانونب الثانية رةالفق من والخامسة الرابعة المطة حتنق(:413 الفصل
 )2005 جويلية

 .العملية وآثار شروط كل ويبين يحدد اجإندم مشروع اجاإلندم بقيس أن يجب
 : يلي ما على اإلندماج مشروع يحتوي أن ويجب

 .ثهإحدا المزمع اإلندماج وشروط وأهداف أسباب-
 .باإلندماج معنية شركة لكل إلجتماعيا والمقر ونشاط وجنسية وشكل تسمية-
 .كليا إنتقالها على تنص التي والخصوم ألصولا في كشف-
 أو محاسـب خبير يتواله للمؤسسة اقتصادي وتقدير المالية القوائم حسب والخصوم لألصول المالي التقدير-

 .ّصتخم خبير
 .شركاتلا كافة إلى بالنسبة التاريخ نفس في واإلقتصادي ماليال التقدير-
عطاءإ في الشركة حصص أو األسهم منه تبتدئ الذي التاريخ إلى إضافة االندماج خوتاري االنحالل تاريخ-
 .الشركة مرابيح في كةللمشار الحق

ماجداإلن منحة اءقتضإلا وعند هامن تبقى ما ومقدار حصص أو أسهم من الشركة حقوق مبادلة نسب ضبط-
 .اإلندماج قبل المرابيح وحصة
 .والمسيرين واألجراء كاءرالش وقحق تحديد-
 .اإلختيار وأسباب للتقدير المعتمدة ريقةالط تحديد-
 .معنية شركة كل مال رأس املك يرتحر تم ذاإ إال اإلندماج تحقيق يمكن ال التالحا كل وفي-
 :414 الفصل

 جراءاتلإل العامة مةالمساه ذات الشركات أو العمومية والشركات الخاصة ركاتالش بين اإلندماج يخضع

 .العمل بها الجاري والتراتيب
 :415 الفصل

 تقسيم في رعش قد يكون ال أن رطبش تصفية حالة في جميعها أو اهادإح شركات بين اإلندماج تحقيق يمكن

 .الشركاء بين أصولها
 .ائيضق إذن على بناء اإلنقاذ إلجراءات عةخاض جميعها أو إحداها شركات بين اإلندماج يتحقق أن ويمكن
جديدةلا الشركة إلى بالنسبة المقررة الشكلية القواعد تراعي أن المعنية الشركات على االتحال كل في وجب
 .اإلندماج عن المنبثقة
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 :416 الفصل
يكون المالية السوق هيئة ترخيص فإن مةعا مساهمة ذات إلندماجا بصدد التي الشركات إحدى كانت إذا
 .ضروريا
 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد القانون ب نقح(:417 الفصل

لمقرا رتهابدائ الكائن اإلبتدائية المحكمة يسرئ يعينه العدليين الخبراء مةبقائ ّممرس مختص خبير يعد
 كتابيا تقريرا الشخصية، مسؤوليته وتحت ،العريضة على إذن بموجب باإلندماج المعنية الشركات إلحدى اإلجتماعي

أن االستيعاب أو باالندماج المعنية الشركة على يجب التي زمةالال الوثائق كل على اطالعه بعد إلندماجا كيفية حول
 .الخاصة يازاتتواإلم العينية الحصص يمةق ّريقد كما الضرورية، ياترتحال بكل القيام من ّنهتمك وأن بها تمده

 يضبط كما .حقيقية االنتقال، ضوعوم المالية، للذمة لمسندةاالقيمة وأن صفةنم المبادلة نسبة أن من الخبير ويتثبت

 .للتقدير الخاصة الصعوبات ديحد أن جبوي مناسبة نتكا ذاإ ما ضحيوو المبادلة بةسن يدلتحد المتبعة الطرق أو الطريقة
 .اهماتسم مراقب الحالة هذه في الخبير ويعتبر
 :418 الفصل

 :للعادة رقةاالخ عامةال الجلسة إنعقاد قبل شهرين شركاءلا ذمة على اجاإلندمب المعنية الشركة تضع أن يجب
 .ستيعاباإل أو اإلندماج مشروع-
 .اتاهمسالم مراقب تقرير-
 .مراقب كةللشر كان إذا باتاالحس مراقب تقرير-
 .األخيرة سنوات الثللث التصرف تقرير-
شركة لكل اإلسم يةخف الشركة غير شركاتلا إلى نسبةبال المساهمين جلسات أو اإلدارة مجالس تقارير-
 .باإلندماج معنية

 .اءالشرك إلعالم مةالالز ماليةلا القوائم-
 .الجديدة للشركة التأسيسي العقد مشروع-
على هادخالإيجب التي يراتتحوللاملكلا النص الشركة تضع أن يجب إستيعاب بعملية يتعلق األمر كان إذاو
 .مستوعبةلا للشركة تأسيسيال العقد

 .اإلندماج في تشارك التي للشركات يسيسالتأ العقد-
 .اإلستيعاب أو اإلندماج عقد-
 إلى بالنسبة األمر لكوكذ .دماجاإلن في شاركت التي ركاتالش متصرفى أو المديرين وجنسية ولقب إسم-

 .المستوعبة أو الجديدة الشركة
 على صادقةمال في حديثا سهايتأس تم تيال أو توعبةسالم للشركة للعادة الخارقة عامةال سةالجل وتنظر

 أشكال من كلش بكل صةوالخا المجلة بهذه المطلوبة الشروط وفق إستيعابها وقع تيال كاترللش العينية المساهمات

 .اتالشرك
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 :419 الفصل
 مشروع إشهار من بداية يوما ثالثين أجل في اإلندماج على يعترض أن تندمج التي للشركات دائن لكل يمكن

 .لمجلةا هذه من 16صلفلاوفق يهعل مصادقلا اإلندماج
 ال أن بشرط ذكورالم اإلعتراض بحق الرقاع وأصحاب مةالمساه سندات أو اإلستثمار شهادة مالكو ويتمتع

من أو الرقاع ابأصح أو اإلستثمار شهادات مالكيل صةالخا سةالجل قبل من عليه مصادقةال متت قد اإلندماج يكون
 .المساهمة سندات أصحاب جلسة قبل

 اإلقتضاء عند المختصة اإلبتدائية المحكمة رئيس أو يةالتجار الدائرة رئيس فإن إعتراض، هناك كان وإذا

 .قانونا مبررا يكن لم إذا إعتراضهم يرفض أو الالزمة ناتامضال بإعطائهم أو للدائنين الفوري صلخالاب يقضي
 :420 الفصل
 .لهم المدينة ذمة على بحقوقهم إلندماجا في تساهم التي الشركات من شركة كل دائنو فظيحت
ائرةلدا رئيس أو تدائيةاإلب مةمحكلا رئيس من بها المأذون ناتاالضم توظيف أو الديون خالص تعذر وعند
 .ئنونالدا به يعارض ال اإلندماج فإن التجارية


.آثاره من يحد وال إتمامه يمنع ال اإلندماج على الدائن إعتراض ومجرد 

مانعا يكون ال اإلعتراض تضاءاإلق عند تصةخالم اإلبتدائية المحكمة يسرئ أو يةتجارال الدائرة رئيس ورفض 

 .ديونه بخالص فورا المطالبة من الدائن مكنت التي اإلتفاقات تنفيذ من

.الخالص يقع لم إذا األصلي الدين مع تنتقل األخيرة هذه فإن بتوثقة الدين ضمان تم وإذا 

بةعوتسملاأو ثةمحدلا الشركة إلى بها الموثقة الضمانات مع تحال ديونهم فإن الدائنين خالص يقع لم وإذا

 بعد ديونهم شأتن اللذين الدائنين إزاء باألفضلية ممتازا أو عاديا دينهم كان سواء التالحا كل في ونالدائن ويتمتع

 .اإلندماج
 :421 الفصل

 اإلبتدائية المحكمة رئيس أو التجارية الدائرة رئيس قبل من عليهم المقترحة الضمانات الدائنون يقبل عندما

 .العربية باللغة إحداهما يوميتين وبصحيفتين التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد إشهارها يقع بالنظر تصةخالم
كفالته عدم أو إحالة في رادتهإ عن صريحة بصفة ربيع أن الكفيل فعلى بكفالة موثقة الديون كانت وإذا
 .اإلندماج بموجب اثهاإحد قررملا كةالشر لصالح
 .هاإزاء قانونا نافذة الشغل عقود وتستمر اإلندماج عن المتولدة شركةال لفائدة مباشرة اإليجار قدع يحال كما
 :422 الفصل

 شركةال إلى اإلندماج في تشارك تيال الشركات لكل اراتواإلط جراءاأل عمل عقود قانونية بصفة تنقل

 .المستوعبة أو حديثا المكونة
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 :423 الفصل
 هـذه مـن 16 للفصـل وفقا يتم أن ويجب التجاري باألصل الخاص اإلشهار من اإلندماج إشهار )1"(يعفي"

 .المجلة
 المتعلـق للقانون وفقا التجاري بالسجل ترسيمها يجب اإلندماج عن ناجمة جديدة بشركة األمر يتعلق وعندما

 .التجاري بالسجل
 من اإلستيعاب حالة وفي التجاري بالسجل الترسيم تاريخ من اإلندماج آثار تبدأ جديدة شركة إنشاء حالة وفي

 .آخر تاريخ على اإلستيعاب عقد نص إذا إال اإلندماج عملية قررت ةللعاد خارقة عامة جلسة آخر تاريخ
 .المجلة هذه من 16 الفصل وفق اإلندماج إشهار يقع أن ويجب
 :424 الفصل
أن الضروري من يسل فإنه إستيعابها تم التي كةالشر حصص أو أسهم كل لكتم المستوعبة شركةال نتكا إذا
 .لمجلةا هذه من 413بالفصل يهالإارلمشا ناتياالب كل على اإلندماج مشروع يحتوي

 .الحصص مراقب وتقرير الحسابات مراقب وتقرير التصرف تقرير إعداد من يعفى الحالة هذه وفي
في المشاركة ولىألل يمكن ال فإنه ستستوعبها تيال الشركة في مساهمة إستيعابها سيقع التي الشركة نتكا وإذا
 .اإلندماج تقرر التي للعادة ارقةالخ العامة الجلسة في التصويت
 :425 الفصل

 الوزراء ومن ذلك في مصلحة له معنوي أو طبيعي شخص كل من اإلندماج النبط دعوى ممارسة يمكن

 الجديدة ركةشال ترسيم تاريخ من يةبدا سنوات ثالث بمضي الدعوى وتسقط التجارية الشركات بشأن المعنيين

 اجاإلندم ارإشه من بداية التالحا كل وفي نهائيا اإلستيعاب يهف أصبح الذي ريخالتا من بداية أو التجاري جللساب

 .لمجلةا هذه من 16صلفلا وفق
 :تاليةلا لألسباب إال اإلندماج ببطالن التصريح يمكن وال
 .اإلندماج عملية قررت التي الجلسة مداولة بطالن-
 .اإلشهار إنعدام-
 .الخاصة الترتيبية أو التشريعية واألحكام مجلةال هذه أحكام إحترام عدم-

 لتسوية شهران قدره أجال تمنح أن ولها البطالن بتالفي نفسها تلقاء من ولو تأذن أن بالنظر المتعهدة وللمحكمة

 .التسوية تتم ولم ألجلا إنقضى إذا باإلبطال وجوبا ويحكم لذلك قابلة كانت إن الوضعية
نسيةالتو للجمهورية الرسمي دئبالرا نهائيا بحصأالذي مةمحكلا قرار إشهار يتم أن يجب األخيرة الحالة وفي
 .المجلة هذه من 16صلفلا أحكام وفق العربية غةبالل إحداهما يوميتين وبجريدتين
تاريخ من مستوعبةلا أو المحدثة الشركة تهاأأنش التي واأللتزامات العقود على اإلندماج إبطال ينسحب وال
بالديون بينهم فيما تضامنلبا ملزمين ومسيروها المندمجة الشركات وتبقى بإبطالها،حكملا تاريخ إلى إنبعاثها

.عنها المترتبة واإللتزامات

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد القانون من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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ببونالمتس تضامنلبا يتحملها الدائنين أو كاءرالش أو بالغير الالحقة األضرار فإن اجاإلندم ببطالن حكم وإذا
 .البطالن في

 :426 الفصل
 يمكن فإنه هيمنة موضع إلى أو عمودي أو أفقي تركيز إلى أو مشروع غير اقإتف إلى إلندماجا أفضى إذا

 .واألسعار نافسةمبال المتعلق القانون ألحكام وفقا إبطاله
 :427 الفصل
يذفنت عن مسيريها مع تضامنلبا مسؤولة العملية في متساه التي الشركات كل فإن اإلندماج إلغاء حالة في
 .معنوي أو يعيبط شخص لكل صلةاالح األضرار وعن عليهم محمولةال اإللتزامات

 الثالث العنوان

 الشركات إنقسام

 :428 الفصل
 ويكون .جديدة اتشرك بتكوين أو موجودة شركات عدة بين المالية ذمتها امقتسإبواسطة شركةال إنقسام يتم

 حريرت ويجب .تصفية بدون قسمةالمن الشركة إضمحالل وجوبا عنه ينجر ياكل كان وإذا .كليا أو جزئيا اإلنقسام

 .مجزءال الشركة مال رأس كامل
المسؤولية ذات والشركات باألسهم رضةاالمق وشركات اإلسم يةخف اتالشرك)1"(الّإ اإلنقسام تقبل وال"
 .المحدودة
 :429 الفصل
 شروط بنفس لعادةل الخارقة مةالعا سةالجل تصويت إلى ويقدم اإلنقسام مشروع إعداد بعد إال اإلنقسام يتم ال

 :يةالتال البيانات على يحتوي ال إنقسام مشروع كل غيا ال ويعتبر .اإلندماج

.لإلنقسام الداعية األسباب 


.تحقيقها المراد والتقنية ماليةوال تماعيةإلجوا تصاديةاإلق األهداف- 

وعدد اإلنقسام نم المستفيدة الشركات من شركة لكل يةوالجنس انونيقال والشكل والمقر التجاري اإلسم- 

 .التجاري سجللبا ترسيمها
 .اإلنقسام من مستفيدة شركة كل مسيري أسماء-
 .هافي المعتمدة الطريقة بيان مع اإلنقسام من مستفيدة شركة لكل المحالة والخصوم صولألا قيمة-
 اإذ للشركاء ترجع التي أو جزئيا اإلنقسام كان إذا للشركة ترجع التي األسهم أو الحصص سبن ضبط-
 .كليا اإلنقسام كان

 .المبادلة نسب تحديد-
 .إختيارها وأسباب المبادلة نسب ضبطل المعتمدة الطريقة تحديد-
.اإلنقسام من المستفيدة شركاتلا بين العمال توزيع قائمة-

 .2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 نةلس 65 عدد قانونال من الثالث بالفصل العبارة عوضت)1
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 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 لسنة 65 عدد ونبالقان نقح(430 الفصل
 العدليين الخبراء بقائمة ّممرس ختصم خبير قبل من لإلحالة وضةالمعر والخصوم صولألا عناصر تقدير يقع

 .يةالشخص مسؤوليته وتحت اإلندماج في المعتمدة الطريقة بنفس
العينية الحصة على دقةابالمص قرارا اإلنقسام من المستفيدة ركةشلل للعادة رقةاالخ مةالعا الجلسة وتتخذ
 .برفضها أو الخبير قبل من المقدرة
 :431 الفصل

 بالشركة المتعلقة بالديون سمةقالم الشركة دائني لكل بينها فيما بالتضامن ملزمة المستفيدة الشركات تكون

 وإستبدالها .شركة لكل منها حيلأما قيمة عن النظر بقطع تحل لم التي أو هامن الحالة طبيعتها انتك مهما المنقسمة

 .المذكورة الشركة دائني إزاء تجديدا يكون ال
امحكأوفق اإلندماج حالة في توفرها جبالوا الشروط بنفس يقع دينهم طبيعة كانت مهما دائنينلا راضوإعت
 .المجلة هذه من بعده وما 419 الفصول
 :432 الفصل

 ونسيةتال للجمهورية الرسمي ئدبالرا للعادة الخارقة العامة سةالجل قبل من المتخذ امقساإلن قرار إشهار يجب

 16 الفصل وفق العربية باللغة إحداهما يوميتين بجريدتين وكذلك المذكورة سةالجل إنعقاد ختاري ييل الذي الشهر في

 .المجلة هذه من
شهاراإل إجراءات إتمام يوم إلى اإلنقسام جراءاتإ مدة لدائنيها ملزمة إنقسام موضوع شركة كل وتبقى
 .التجاري سجللبا والترسيم

 .اإلنقسام على المجلة هذه من 426 إلى 424 من الفصول أحكام وتنطبق

 الرابع العنوان

لشركاتا شكل تغيير

 :433 الفصل
 .المجلة بهذه المبنية األشكال أحد بإختيار شكلها تغير أن محاصةلا شركة غير شركة لكل يمكن
 مسؤولية ذات شركة أو باألسهم ضةمقار شركة لتصبح إال شكلها رّيتغ أن اإلسم خفية للشركة يمكن وال

 .وجودها على عامين مرور بعد إال شكلها تغيير يمكن ال اإلسم خفية الشركة إلى بالنسبة أنه على .حدودةم
 .اإلنفاذ إلجراءات خاضعة مؤسسة كل شكل التغيير يشمل أن يمكن كما
 :434 الفصل

 بعاتو لمجلةاهذه أحكام وفق للشركاء للعادة رقةاالخ مةعاال سةالجل قبل من الشركة شكل تغيير قرار يتخذ

 .الشركات من صنف بكل الخاصة لألحكام
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 :435 الفصل
 أن شكلها تغيير موضوع هي تيال الشركة وكيل أو الجماعية اإلدارة هيئة أو اإلدارة مجلس ئيسر على يجب

اباتحسال مراقب يعده بتقرير صحوبام عنه ستنبثق التي شركةال وشكل واألهداف ألسبابا يهف يشرح مشروعا يعد
 .وجد إن

 المجلة هذه أحكام وفق عليه للمصادقة كاءرللش للعادة الخارقة العامة الجلسة إلى المشروع يقدم أن ويجب

 .الشركات من صنف بكل صةالخا امحكألل وتبعا
 :436 الفصل
 .الجديد الشكل تحت تبقى التي المعنوية الشخصية فقدان إلى كةالشر شكل تغيير يؤدي ال
 .المجلة هذه من 16الفصل امحكأ وفق الجديد التأسيسي عقدال إشهار جبي أنه على
 :437 الفصل
 عليها كانوا التي الصفة بنفس بديونها زمينمل يبقون الذين الشركاء مسؤولية على الشركة شكل تغيير يؤثر ال

 .ذلك قبل نشأت التي واإللتزامات العقود أو الدائنين حقوق على وال شكلها، تغيير قبل
 .الشروط بنفس لشكلاتغيير غير ناشئةلا كةالشر إلى شكلها تغيير وقع التي الشركة من المبرمة قودالع وتنتقل
 شكلها تغير التي الشركة دائني فإن الجديد الشكل عن ناجمة جديدة ماناتض إلى الشكل تغيير يؤدي وعندما

 .بذلك ينتفعون
 :438 الفصل

عام بين تتراوح لمدة بالسجن اقبعي العمل به رياجال يعبالتشر عليها صوصنلما اتالعقوب عن النظر بقطع
 : فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار آالف عشرة إلى ألف من يةوبخط امأعو وخمسة
 أو امقساإلن أو اإلندماج عملية إتمام على تأثير لها كان مضللة أو خاطئة معلومات تقديم يتعمد من كل-

 .الشركة شكل تغيير
 بالسوق مهيمن مركز على الحصول لغاية الشركة شكل تغيير أو امقساإلن أو اجاإلندم ققيح من كل-

 .سةالمناف لقواعد الطبيعي السير منع أو تعطيل شأنه من الداخلية

 الخامس العنوان

 ةياإلقتصاد المصالح تجمع

 )2005 جويلية 27 في المؤرخ 2005 ةلسن 65 عدد القانونب ىاألول الفقرة نقحت(:439 الفصل
 محدودة لمدة معنويين، أو كانوا طبيعيين أشخاص، عدة أو شخصين من تصاديةاإلق المصالح تجمع ّنيتكو

 .وتنميتها النشاط ذلك نتائج لتحسين أو ألعضائه اإلقتصادي لنشاطا تسهيل قصد سواء وذلك
 لكبذ متصلة بغةص إال له يكون أن يمكن وال ألعضائه اإلقتصادي بالنشاط متصال نشاطه يكون أن ويجب

 .النشاط
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 :440 الفصل
 تجمعا يكونوا أن خاص ترتيبي أو تشريعي لنظام خاضعة تجارية غير مهنة يمارسون الذين لألشخاص يمكن

 .فيه المشاركة أو اإلقتصادية للمصالح
 :441 الفصل

 سندات بواسطة ضائهأع حقوق تمثيل يمكن وال .الم رأس بدون صاديةتإلقاالمصالح تجمع يتكون أن يمكن

 .لهذا مخالف شرط كل الغيا ويعد .اولدلتلقابلة
 :442 الفصل
 التي العمليات إنجاز إال يمكنه ال ماك .لنفسه باحرأيقتحق إلى يهدف أن اإلقتصادية المصالح لتجمع يمكن ال

 .نشاطه بموضوع مباشرة عالقة لها
 :443 الفصل

 بالسـجل ترسـيمه تاريخ من بداية األهلية وعلى المعنوية ةالشخصي على اإلقتصادية المصالح تجمع يحصل

 صـبغة ذا نشـاطا يمارس كان إذا مدنيا ويكون التجارة، بأعمال القيام موضوعه كان إذا تجاريا ويكون .التجاري

 .مدنية
 .التجارية الملكية يكتسب أن تجاريا موضوعه يكون الذي اإلقتصادية المصالح لتجمع ويمكن

 :444 الفصل
 علـى يحصـل أن قبـل التكـوين طور في وهو اإلقتصادية المصالح بإسم تصرفوا الذين األشخاص كوني

 ووقـع أنشـئ الـذي التجمع تبنى إذا إال بها المتعهد باألعمال المحدود غير بالتضامن ملزمين المعنوية الشخصية

 .بها المتعهد اإللتزامات كامل قانونية بصفة ترسيمه
 .إبرامها تاريخ من اإلقتصادية المصالح تجمع على محمولة اإللتزامات هذه وتعتبر

 :445 الفصل
 .العقود بطالن أسباب من بسبب أو اآلمرة القانونية األحكام بخرقه تصاديةإلقا المصالح تجمع يبطل
 .نوناقا باطلة ذكر مال الخارقة ومداوالته أعماله تكون كما

 البطالن ذلك انك إذا إال األصل في اإلبتدائية المحكمة تنظر أن وقبل سببه بزوال البطالن دعوى وتنقضي

 .جمعتلا موضوع شرعية عدم على قائما
 :446 الفصل

كان إذا إال ديونه على المحدود غير تضامنلوبا شخصيا مسؤولين يةصادتاإلق المصالح تجمع اءأعض يكون
 .المتعاقد الغير مع لفاخم فاقتإ هناك

 .التجمع على التنبيه بعد إال األعضاء أحد ضد الديون تخالصإس مواصلة للدائنين يمكن وال
 من سنوات ثالث بعد إال السابقة الديون عن تهمسؤولي تنقضي ال التجمع أعضاء أحد نسحابإ حالة وفي

 .بهإنسحا إشهار تاريخ
 .الغير به يعارض وال األعضاء بين إال ماضيا يكون ال الجزئي أو كليلا اإلعفاء على إتفاق وكل
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 أو ذلك على تأسيسيال بالعقد نص متى مهنضماإل السابقة الديون من بالتجمع الجديد العضو إعفاء ويمكن

 .ئهإعفا على جمعتلا أعضاء كافة صادق
 .به الغير لمعارضة قابل غير كان وإال المجلة هذه من 16 الفصل ألحكام وفقا اءاإلعف قرار ارإشه ويجب
 :447 الفصل
 العامة للشروط وفقا رقاعا يصدر أن أو ارخدلإل عامة بدعوة يقوم أن اإلقتصادية لحصاالم لتجمع يمكن ال

 دارصإل المجلة هذه هاب جاءت التي للشروط تستجيب اإلسم يةخف شركات من متكونا كان إذا إال السندات إلصدار

 .رقاعية قروض
 :448 الفصل

 .اآلمرة ونيةالقان النصوص اةمراع مع التجمع تنظيم صاديةتاإلق لحاصلما تجمع عقد يضبط
 .لمجلةا هذه من 16و 3 الفصلين وفق وإشهاره تحريره ويتم
 :تاليةلا البيانات يتضمن أن ويجب

 .جمعتلا تسمية)1
وإذا اعيمجتاإل المقر أو الخاص المقر وعنوان نيالقانو والشكل كاترللش اعيمجلا اإلسم أو اإلسم)2
 .جمعتلا أعضاء من عضو لكل يالتجار بالسجل الترسيم عدد األمر إستوجب
 :449 الفصل

 .يسيستأال بالعقد المحددة شروطلل وفقا جدد أعضاء قبول وجوده، أثناء للتجمع يمكن
 قد يكون أن على أسيسيتال بالعقد عليها المنصوص شروطلل قاوف ينسحب أن التجمع من عضو لكل ويمكن

 .الضرر لغرم عرضة كان وإال بإلتزاماته أوفى
 :450 الفصل
لكوذ تهمد في التمديد ارقر أو لمبكرا اإلنحالل لكذ في بما ارقر كل ألخذ مؤهلة التجمع اءأعض جمعية تعد
 .التأسيسي بالعقد المحددة للشروط وفقا

النصاب لشروط وفقا إتخاذها قعي منها البعض أو راتاالقر كل أن على تأسيسيال العقد ينص أن ويمكن
 .يحددها التي واألغلبية
 .باإلجماع القرارات تتخذ العقد، سكوت ندوع
في يحتسب ال صوته فإن اءاألعض حدأب مباشرة غير أو مباشرة بصفة باتاتخاإلن موضوع تعلق وإذا
 .المستوجب النصاب

األصوات من عدد ضوع لكل أن على تأسيسيال قدعلا نص إذا إال واحد صوت التجمع في عضو لكل ويسند
 .آلخرينل الممنوح العدد عن مختلف
 :451 الفصل

 .معنويين أو طبيعيين أشخاص عدة أو شخص التجمع يدير
 يراسم كان لو ماك الجزائية أو المدنية المسؤوليات لنفس متحمال يكون له قارا ممثال المعنوي الشخص ويعين

 .شخصيا له
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 :452 الفصل
 اإلدارة مجلس اءأعض ويحدد عالتجم إدارة األعضاء، جمعية التعذر وعند للتجمع، التأسيسي العقد ينظم

 .لعزلا وشروط والسلطات الحياتصوال
 وكل .موضوعه في يدخل عمل بكل التجمع إدارة مجلس في عضو كل يلزم الغير مع التجمع عالقات وفي

 .لغيرا به ارضعي ال للسلطات تحديد
 عن الغير تجاه أو معالتج تجاه الحالة حسب ضامنوبالت شخصيا مسؤولين للتجمع المسيرون أو المسير ويعد

 .التجمع على مطبقةلا التراتيب األحكام ومخالفة التسيير في أخطائهم وعن التجمع عقد خرق
 من ينوبه ما بقدر بالتعويض ملزما يعد مسير كل فإن الفعل، نفس جراء من المسؤوليات تعدد حالة وفي

 .ؤوليةمسال
 :453 الفصل

 .األقل على واحد تصرف اقبمر اإلقتصادية المصالح أعضاء جمعية تعين
 من التجمع أعضاء ضمن من نويختار أشخاص عدة أو شخص بواسطة التصرف بةرقا تمارس أن ويجب

 .ارةداإل مجلس أعضاء غير
 .تعينهم التي سةالجل قرار أو يسيسالتأ العقد بواسطة مهامهم ومدة سلطاتهم تحديد ويتم
 :454 الفصل

 قاوف محاسبة وثائق مسك رياجت موضوع له الذي اإلقتصادية مصالحال تجمع إدارة مجلس اءأعض على يجب
 .المجلة هذه من 201صلفلا ألحكام

 .التجمع اءأعض ذمة على السابقة قرةفلاب إليها شارمال ئقالوثا وضع ويجب
 :455 الفصل

 ئلرسالاالخصوص وعلى للغير والموجهة التجمع عن الصادرة ئقوالوثا ألعمالا بجالء تشير أن يجب

 عالمة أو "تصاديةاإلق لحاصملاتجمع" بكلمات وعةمتب التجمع تسمية إلى مختلفةال اراتواإلشه إلعالناتوا والفواتير

 المصالح جمعت"عالمة التسمية بعد ثائقوالو األعمال هذه تتضمن أن يجب جمعتلا تصفية حالة فيو "إ.م.ت"

 ".تصفية وضع في صاديةتاإلق
 :456 الفصل

اويتسلاب التوزيع يكون وإال أسيسيتال بالعقد المحددة النسب حسب التجمع أعضاء بين ألرباحا توزيع يكون
 .بينهم
 :457 الفصل

 :قانونا تصاديةإلقا المصالح تجمع ينحل
 .ألجلا بحلول)1
 .وضوعهم إنقضاء أو بتحقيق)2
 سييستأال عقدال تضىقإإذا إال التجمع في العضو المعنوي الشخص إنحالل أو الطبيعي شخصلا بوفاة)3

 .جمعتلا نشاط مواصلة باإلجماع عضاءاأل بقية قرر إذا أو ذلك الفخ للتجمع
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 : أيضا التجمع ينحل كما
 .األعضاء جميع عن صادر بقرار)1
 .ائيضق بقرار)2
أو فيها التصرف أو شركة إدارة من يمنعه حكم وربصد أو السهفإ إعالن أو يةاألهل األعضاء أحد بفقد)3
 .بدونه التجمع إستمرار عضاءاأل بقية قرر أو التأسيسي العقد صن إذا إال مراقبتها
 :458 الفصل

 .تصفية إلى اإلقتصادية المصالح تجمع إنحالل يؤدي
 .التصفية لضرورة مةقائ التجمع يةشخص وتبقى
 .لمجلةا هذه من 53 إلى 28من صولفلاألحكام وفقا تصفيةلا وتمارس
قدعلاب عليها المنصوص لشروطلوفقا أعضائه بين تصفيةلا فاضل يقسم التجمع، ديون خالص وبعد أنه على
 .التأسيسي
 .األعضاء بين بالتساوي يةتصفلا فاضل يقسم التنصيص عدم وعند
 :459 الفصل

عن توقف الذي التجاري الموضوع ذي يةتصاداإلق المصالح تجمع ضد ماعيج راءجإ أي إفتتاح عن يترتب
 .جمعتلا كبذل التجار األعضاء تجاه تلقائية فةبص جراءاتاإل تلك إفتتاح الدفع
 :460 الفصل

 .دينار آالف وثالثة ثالثمائة بين تتراوح بخطية المجلة هذه من 455 للفصل خرق كل يعاقب
 شأنه من يرتعب وكل "إ.م.ت" المةعو "تصاديةاإلق المصالح تجمع"تسيمةل للقانون مخالف إستعمال كل ويعاقب

 .الفصل هذا من األولى بالفقرة عليه المنصوص العقاب نفسب العالمة أو سميةالت تلك مع لطخ إنشاء

 دسالسا العنوان

)1(الشركات تجمع

 )479 إلى 461 من الفصول( السادس العنوان أضيف
 ).2001 ديسمبر 6 في المؤرخ 2001 لسنة 117 عدد القانون بمقتضى

 :461 الفصل
 تركةمش بمصالح مرتبطة تكون القانونية يتهاشخص منها واحدة لكل الشركات من وعةممج هو كاترالش تجمع

بشكل رقابتها عليها رسوتما عليفال أو القانوني هانفوذ تحت كاترالش يةبق األم، الشركة وتسمى ها،اإحد وتمسك
.القرار وحدة إلى يؤدي

 إليها ةيممنتلا الشرآات وعلى ئمةاالق الشرآات عاتمتج على ينيتع"نهأ على 2001 بريسمد 6 في المؤرخ 2001 نةلس 117 عدد القانون من الثاني صلالف نص)1
 ".التنفيذ يزح لهدخو تاريخ من ننتيس خالل ألحكامه طبقا اعهاأوض سويت أن نوناالق ذاه صدور عند
. 2005 بريسمد 31 إلى أعاله بالفقرة هايلع المنصوص الفترة وتمدد: "يلي آما 2004 بريسمد 31 في رخمؤلا 2004 سنةل 90 عدد م.ق 41 صلبالف نقيحهت وقع
 وضعيتها يةتسو إطار في اتالشرآ هاب تقوم التي المساهمات في يتوفتلا من يةالمتأت ئدةالزا يمةقلا الشرآات على بةضريلل ضعالخا الربح ضبط يةلغا للطرح وتقبل
 نةلس يةلاالمو واتنس الخمس مدةل جمدت وأن "خاص نظام ذو طياحتيا" مىسي بحساب زنةاومال خصوم منض رصدها قعي أن طةشري فصللا هذا ألحكام طبقا
 ".التفويت
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 : شركة كل العنوان هذا معنى على أخرى شركة لنفوذ عةخاض وتعتبر
 فيها، اإلقتراع وقحق أغلبية تمنحها هامال رأس من لنسبة اسكةم أخرى شركة تكون-

آخرين، اءشرك مع فاقتإ بمقتضى أو بمفردها فيها اإلقتراع قوقح ألغلبية سكةام أخرى شركة تكون أو-
اإلقتراع قوقح بمقتضى العامة جلستها إطار في راتاالقر إتخاذ في يافعل متحكمة أخرى شركة تكون أو-
 .فعلية بصفة بها تتمتع التي

ألقلا على ئةالما في ألربعين باشرةم غير أو مباشرة صفةب ماسكة شركة كانت متى النفوذ وجود ويفترض
 .منها أكبر بةلنس ماسك آخر شريك هناك يكون أن على أخرى ركةش في اإلقتراع حقوق من

 الشـركات مـن ركةش كل مال رأس في مباشرة غير بصفة أو مباشرة مساهمة األم الشركة تكون أن ويجب

 .الشركات تجمع إلى المنتمية
 مباشـرة غير أو مباشرة بصفة مالها رأس من بالمائة خمسين من أكثر يرجع شركة كل فرعية شركة وتعتبر

 .اإلقتراع حق حاملها تمنح ال التي األسهم إعتبار دون وذلك األم للشركة
 .القانونية بالشخصية الشركات تجمع يتمتع وال
 :462 الفصل

 .اإلسم خفية شركة شكل األم الشركة تتخذ أن يجب
 :463 الفصل
مسك على هانشاط ويقتصر رياجت أو عيصنا نشاط أي تمارس ال التي األم الشركة قابضة شركة تعد
 .وإدارتها أخرى شركات في مساهمات
 الوثائق بجميع ضةقاب كشركة صفتها على تنص وأن أسهم شركة شكل القابضة كةالشر تتخذ أن ويجب

 .عنها الصادرة
 :464 الفصل
 بقواعـد اإلخـالل أو الضـرائب من التهرب مثل للقانون مخالفة أهداف الشركات لتجمع تكون أن يمكن ال

 .المنافسة
 :465 الفصل

 إلـى المنتميـة الشركات من واحدة كل مال رأس من لنسبة األم الشركة بإمتالك المباشرة المساهمة تحصل

 .الشركات تجمع
 الشـركة مـال رأس مـن لنسبة الشركات تجمع إلى منتمية شركة بإمتالك المباشرة غير المساهمة وتحصل

 جميـع على نفوذها ممارسة األم للشركة يخول مما أخرى شركة مال رأس من لنسبة األخيرة هذه وإمتالك أخرى

 .التسلسل طريق عن الشركات هذه
 شـركات أو شركة مال رأس من لنسبة الشركات تجمع إلى يةمنتم شركة بإمتالك المتبادلة المساهمة وتحصل

 .مالها رأس في مساهمة فيه أعضاء أخرى
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 :466 الفصل
 تفوق بنسبةمالها رأس في مساهمة تكون رىخأ أسهم شركة في ماتهمسا تمتلك أن أسهم لشركة يمكن ال

 .بالمائة عشرة
 بذلك األخرى الشركة إعالم المقتنية الشركة على فإن الفصل هذا من األولى ةرالفق أحكام مخالفة صورة وفي

 .اإلمتالك تاريخ من يوما عشر خمسة يتجاوز ال أجل خالل
 المساهمات من نىاألد للنسبة كةالمال الشركة فإن الوضعية، تسوية على الشركتين بين إتفاق يحصل لم فإن

 .اإلمتالك تاريخ من العام يتجاوزال جلأ في ملكيتها إكتسبت التي المساهامات في بالتفويت ملزمة تكون
أسهم في تملكها نسبة تخفيض الشركتين من واحدة كل علىف ألهمية،ابذات بادلةتالم مساهماتلا كانت وإذا
 .ئةمابال العشرة اوزجيت ال ّدح إلى األخرى

 .يةالوضعتسوية تتم أن إلى بها المرتبط تصويتلاحق من ساهماتهام في تفويتلبا مةالملز كةالشر وتحرم
 :467 الفصل
مالها رأس في همةامس تكون أسهم شركة مال رأس في اتاهمسم متلكت أن أسهم كةشر غير ركةشل يمكن ال
 .بالمائة العشرة تفوق بنسبة

 ملزمة تكون المساهمات هذه كتإمتل التي كةالشر فإن الفصل هذا من األولى فقرةال أحكام مخالفة صورة وفي

 لكت في وبالتوفيت اإلمتالك تاريخ من يوما عشر خمسة يتجاوز ال أجل خالل بذلك رىاألخ الشركة بإعالم

 بتلك المرتبطة التصويت حقوق ممارسة يمكنها وال اإلمتالك تاريخ من العام يتجاوز ال أجل في المساهمات

 .التفويت يتم أن إلى المساهمات
 :468 الفصل
 قلت أو ئةبالما لعشرة مساوية بنسبة أسهم شركة غير كةشر الم رأس في ساهمةمل كةمال ركةش انتك إذا

 .المذكورة نسبةال حدود في إال األولى في مساهمات تمتلك أن يمكنها ال األخيرة هذه فإن عنها
تاريخ من عام جلأ في الزائدة النسبة عن تخليبال ملزمة تكون فإنها النسبة لتلك هاتجاوز صورة وفي
 .هال إمتالكها
 .التفويت يتم أن إلى ماتهالمسا لكبت المرتبطة تصويتلا وقحق تمارس نأ يمكنها وال
 :469 الفصل
 هذه من 461صلفلاب تعريفها تم كما فرعية شركة إلى عةالراج التصويت قوقح أو المساهمات تعتمد ال

 .األم للشركة عامةال بالجلسات واألغلبية نصابال إلحتساب المجلة
 :470 الفصل

الشركات، تجمع إلى المنتمية الشركات على التجاري سجللبا التنصيص تتولى أن أم كةشر كل على يجب
 لها التي األم الشركة وعلى إليه، إنتمائها على التجاري بالسجل التنصيص تتولى أن إليه منتمية شركة كل وعلى

 .عليها نفوذ
 .الشركات تجمع إلى ئهاإنتما على اءقتضإلاعند هاب الخاص صرفتلا بتقرير التنصيص عليها ويجب
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تلك صفتها نتهاءإوعلى بضةاق كشركة صفتها على التجاري بالسجل تنص أن ضةالقاب الشركة على ويجب
 .ذلك حصل إن

ضعةاوالخ ونسيةتال بالبالد رهاقم الكائن الشركات على صلفلاهذا من والثانية ولىألاالفقرتين امحكأ وتنطبق
 .بالخارج مقرها أم شركة لنفوذ
 )2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 ةلسن 96 عدد القانون ب ثانيةال فقرةال نقحت(:471 لفصلا

 هذه من 461 الفصل أحكام معنى على أخرى شركات على فعلي أو قانوني نفوذ لها التي األم الشركة على

 التشريع ألحكام طبقا مجمعة مالية قوائمتصرف،لا وتقرير السنوية المالية قوائمها انبج إلى عد،ت أن المجلة

 .كاترالش بتجمع اصخ تصرف تقرير كذلك تعد وأن العمل به الجاري المحاسبي
 مرسمين يكونوا أن يجب ذينال األم الشركة باتاحس مراقبي أو مراقب يقلتدق المجمعة يةالمال القوائم وتخضع

 .التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة بجدول
 اتالشرك مجموع لدى صالحة يراها التي اتحريتال لكل الحسابات راقبم إجراء ةإمكاني عن النظر وبصرف

قبيامر تقارير على اإلطالع بعد إال المجمعة المالية القوائم بنزاهة يشهد ال فإنه كاترالش تجمع إلى المنتمية
 مراقب تعيين جوبلو خاضعة ركاتالش تلك كانت إن الشركات، تجمع إلى المنتمية كاتربالش الخاصين ساباتحال

 .باتاحس
 :472 الفصل

 مراقب وتقرير الشركات بتجمع الخاص التصرف تقرير مع المجمعة المالية القوائم تضع أن األم الشركة على

 .فيها اءللشرك العامة الجلسة إنعقاد تاريخ من شهر قبل وذلك هابمقر ركاءالش كل ذمة على األم ركةشال باتاحس
 العربية غةبالل الصادرة تونسيةال اليومية الصحف بإحدى المجمعة المالية القوائم شرتن أن األم الشركة وعلى

 .ليهاع صادقةمال تاريخ من شهر خالل وذلك
 :473 الفصل

 :التالية البيانات الخصوص وجه على الشركات تجمع بتصرف المتعلق التقرير يتضمن أن يجب
 لمجمعة،ا المالية بالقوائم المشمولة الشركات كل وضعية-

 الشركات، تجمع لوضعية المتوقع التطور-

 الشركات، بتجمع قةلالمتع واإلستثمار والتنمية البحوث مجال في النشاطات مختلف-

 فيه، أعدت الذي والتاريخ المجمعة الحسابات توقيف تاريخ بين طرأت التي الهامة األحداث-

 .جمعةالم بالشركات الحاصلة المساهمات على المدخلة التحويرات-
 :474 الفصل

 جمعت إلى المنتمية الشركات بين المالية بالعلميات القيام جوزي فإنه المخالفة األحكام جميع عن النظر بصرف

 بقية على نفوذ إلحداها ويكون مال رأس روابطب مباشرة غير أو مباشرة بصفة مرتبطة تكون تيوال اتالشرك

 .المعنية كةالشر سرأ نصف من أكثر في المساهمة عن تجان الشركات
 الحساب على تسبقة أو القرض لمؤسسات المنظم التشريع معنى على قرض كل المالية بالعملية ويقصد

 .ومدته طبيعته كانت مهما ضمان أو الجاري
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 :يةتاللا بالشروط إال العمليات بهذه القيام يمكن وال
 ها،ب قام الذي للطرف صعوبات عنها تنجر وال عادية عمليةال تكون أن-1

 جبائية، إعتبارات عن ناتجة تكون ال وأن بها المعنية للشركة الفعلية بالحاجة مبررة العملية تكون أن-2

 بها، امتق التي ركةشال إلى نسبةبال متوقع أو فعلي مقابل للعملية يكون أن-3

 . بها نيةعالم للشركة نالفعليي أو القانونيين سيرينللم شخصية أغراض تحقيق إلى العملية تهدف ال أن-4
 :475 الفصل

 الشركة بين برمةالم اإلتفاقات فإن المسيرين، نفس شركات تجمع إلى منتمية أكثر أو لشركتين يكون عندما

 في تتمثل خاصة مراقبة إجراءات إلى تخضع بينها ما في العضو الشركات أو رعيةالف الشركات وإحدى األم

 مراقب يعده خاص تقرير على ناءب معنية، ركةش بكل كاتللشر العادية عامةال الجلسة قبل من يهالع صادقةمال

 .باتاحس مراقب تعيين جوبول خاضعة الشركة نتكا إن للغرض ساباتحال
 .عادية بشروط المبرمة الجارية العمليات قبيل من تفاقاإل كان إذا بةالمراق إلجراءات لزوم وال
 :476 الفصل
 ويمكنه له المدينة الشركة من إال بديونه المطالبة شركات عتجم إلى المنتمية شركاتلا إحدى لدائن يمكن ال

 : التالية التالحا في التضامن وجه على عام هامطالبت أو الشركات تجمع نفس في ضوع أخرى شركة بةمطال
 المنتمية المدينة الشركة عهداتت في مساهمة بأنها اإليهام شأنه بما تصرفت الشركات من شركة أن أثبت إذا-

 الشركات، تجمع إلى

نشاط في قصد عن تدخلت قد اتالشرك تجمع إلى المنتمية شركاتلا إحدى أو األم الشركة تكون عندما-
 .لغيرا مع تهاالعامم في المدينة الشركة
 :477 الفصل

 من بالمائة العشرة عن تقل ال مساهماتهم انتك إذا اتشرك جمعت إلى منتمية شركة في الشركاء ألقلية يمكن

 إتخاذ صورة في األم، الشركة في األغلبية يمثلون الذين الشركاء ضد الشركة دعوى يباشروا أن مالها رأس

 .يةلألقل المشروعة وقلحقاابحس على األغلبية لحاصم خدمة وتهدف الشركة بمصالح تمس قرارات
 :478 الفصل

 جمعت إلى منتميةال الشركات إحدى ضد تفتح تيال يسالتفل أو ئيةاالقض التسوية راءاتجإ حبس يمكن

 التعسف أو التحيل صورة في أو المالية ذممها الطإخت صورة في معها إليه المنتمية كاترالش بقية على الشركات

أنو وهمية كانت المدينة الشركة أن ثبت إذا أو يستفللا أو يةالتسو إجراءات موضوع الشركة أموال إستغالل في
 .هافي الشركاء بمظهر هرتظ اتالشرك جمعت إلى تميةالمن الشركات

 تجمع إلى المنتمية الشركات لبقية الفعليين أو القانونيين المسيرين على الفلسة إجراءات بسحب الحكم ويمكن

 .الشركة تفليس في تسببوا أنهم ثبت إذا الشركات
 :479 الفصل
 ومديروها مونالعا المديرون ورؤساؤها المعنية شركاتلا وكالء دينار آالف سةخم قدرها بخطية اقبعي

النسب فوقت تيال بالمساهمات األخرى الشركة يعلموا لم ينلذا الجماعية إدارتها اتهيئ وأعضاء العامون
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 عليها المنصوص اإلجراءات ّمونيتم ال الذين أو المجلة هذه من 468و 467و 466صولفلاب عليها المنصوص


.المجلة هذه من 472 بالفصل 
 الجماعية اإلدارة هيئات اءوأعض العامون والمديرون العامون لمديرونارؤساءلا يةالخط بنفس ويعاقب

 تلك عدا أخرى بأنشطة هاقيام بحكم لكت هالصفت ضةالقاب الشركة فقدان بإشهار يقومون ال الذين بضةاالق للشركات


.المجلة هذه من 
463صلفلبا عليها المنصوص 
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