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 1991لسنة ( 203)قانون رقم 
 بإصدار

 قانون شركات قطاع األعمال العام
 الشعبباسم 

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجمس الشعب القانون ااَلتى نصو، وقد أصدرناه

 (المادة األولى)
 

القطاع الشركات القابضة  كيقصد بيذا ،يعمؿ فى شأف قطاع االعماؿ العاـ بأحكاـ القانكف المرافؽ
كتتخذ ىػذه الشركات بنكعييا شكؿ شركات  ،ابعة ليا الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكفكالشركات الت

يػرد بشأنو نص خاص فى ىػذا القانػكف كبما اليتعارض مػع أحكامو  كيسػرل عمييا فيما لـ ،المساىمة
 سيـ كالشركات ذات المسئكلية المحدكدةشركات المساىمة كشركات التكصية باأل نصكص قانكف

 . 9989لسنة  959قانكف رقـ الصادر بال
عمى  9981لسنة  97 تسرل أحكاـ قانكف ىيئات القطاع العاـ كشركاتو الصادر بالقانكف رقـ كال

 . الشركات المشار الييا
(المادة الثانية)  

 9981لسنة  97رقـ  تحػؿ الشركات القابضة محؿ ىيئات القطاع العاـ الخاضعة ألحكاـ القانكف
التػى تشػرؼ عمييا ىذه الييئات كذلؾ اعتبارا  ؿ الشػركات التابعة محػؿ الشركاتكما تحػ ،المشػار اليو

 . كدكف حاجة الى أل اجراء آخر مف تاريخ العمؿ بيذا القانكف
ما لييئات القطاع العاـ  كتنتقؿ الى الشركات القابضة كالشركات التابعة ليا بحسب األحكاؿ كافة

كما تتحمؿ جميع التزاماتيا كتسأؿ  ،كااليجار كؽ االنتفاعكشركاتو الممغاة مف حقكؽ بما فييا حق
 . مسئكلية كاممة عنيا

نفقتيا فى الكقائع المصرية  كينشػر النظػاـ االساسػى لكؿ شػركة مف الشركات القابضة كالتابعة عمى
 . كتقيد فى السجؿ التجارل

 (المادة الثالثة)
المرافؽ خالؿ ستة أشير  عة كفؽ أحكاـ القانكفتشكؿ مجالس ادارة الشركات القابضة كالشركات التاب

 . مف تاريخ العمؿ بو
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كشػركاتو بحسب  كيتكلى رؤساء كأعضاء مجالس االدارة الحاليكف لكؿ مف ىيئات القطاع العاـ
 . االدارة الجديدة ليا األحػكاؿ ادارة الشركات المذككرة كذلؾ حتى يتـ تشكيؿ مجالس

 (المادة الرابعة)
فى تاريخ العمؿ بيذا  بكؿ مف ىيئات القطاع العاـ كشركاتو المكجكدكف بالخدمة ينقػؿ العاممكف

بػذات أكضاعيػـ الكظيفية كأجػكرىـ كبدالتيػـ  القانكف الى الشركات القابضة أك الشركات التابعة ليا
 . كالعينية كالتعكيضات كأجازاتيـ كمزاياىـ النقػدية

شئكنيػـ الكظيفية كذلؾ الػى أف  نظمػة كالقكاعػد التى تنظـكتستمر معاممة ىػؤالء العاممػيف بجميع األ
المنقكليف الييا طبقا ألحكػاـ القانػكف المرافػؽ خػالؿ سنة مػف  تصدر لكائػح أنظمػة العاممػيف بالشػركات

 . المذككر التاريخ
نقدية كأجازات كمزايا  كيحتفػظ العامؿ المنقكؿ بصفة شخصية بما يحصػؿ عميو مػف أجػكر كبدالت

 ليػذه المػكائح دكف أف يؤثر ذلؾ عمػى ما كعينية كتعكيضات كلك كانت تزيد عمػى مايستحقو طبقػا
 . مزايا يستحقو مستقبال مػف أية عالكات أك

 (المادة الخامسة)
المرافػؽ ال يسػرل نظػاـ  مع عدـ االخالؿ بما كرد فى شأنو نص خاص فى ىذا القانكف أك فى القانكف

عمػى العامميف بالشركات الخاضعة  9978لسنة  88قطاع العاـ الصادر بالقانكف رقـ العامميف بال
 . اعتبارا مف تاريخ العمؿ بالمكائح المشار الييا ألحكػاـ القانػكف المرافؽ كذلؾ

 (المادة السادسة)
لفصؿ الييا الػى أف يتػـ ا تستمر محاكػـ مجمس الدكلة فػى نظػر الدعاكل كالطعكف اآلتية التى رفعت

 . كذلؾ دكف حاجة الى أل اجراء آخر فييا بحكـ بات كفقا لمقكاعد المعمكؿ بيا حاليا
المتعمقة بالعامميف بالشركات  الدعاكل التأديبية كطعكف الجزاءات التأديبية كغيرىا مف الدعاكل -أكال 

فى المادة قبؿ العمؿ بالمكائح المنصكص عمييا  ألحكاـ ىذا القانكف متى كانت قد رفعت الخاضعة
 . السابقة
كانت قد رفعت قبؿ العمؿ  الدعاكل كالطعكف األخرل التى تككف تمؾ الشركات طرفا فييا متى -ثانيا 

 . بيذا القانكف
 (المادة السابعة)

تحميميا بأية أعباء تخػؿ  يجػكز حرماف الشػركات الخاضعػة ألحكاـ ىذا القانكف مف أية مزايا أك ال
المشار اليو  9989لسنة  959حكػاـ القانكف رقػـ أل ػركات المساىمػة الخاضعػةبالمساكاة بينيا كبيف ش
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 9979لسنة  66مف المادة السادسة مف القانكف رقـ ( 9)كيمغى البند ، التى تعمؿ فى ذات النشاط
النقدية  كفى حدكد المكازنة) كما تمغى عبارة( بنؾ ناصر االجتماعى ) ىيئة عامة باسـ  بانشاء

فى شأف  9975لسنة  998رقـ  مف القانكف( 9)الػكاردة فػى الفقرة االكلى مف المادة ( السارية 
 . االستيراد كالتصدير

 (المادة الثامنة)

كعميو أف يقدـ  .القانكف يصدر رئيس الجميكرية قرارا بتحديد الكزير المختص فى تطبيؽ أحكاـ ىذا
التنفيذية عف نتائج أعماؿ الشركات الخاضعة  الالئحة لى مجمس الكزراء تقارير دكرية كفقا لما تحددها

  ألحكاـ ىذا القانكف

 (المادة التاسعة)
الييئات االقتصادية أك  يجكز بقرار مف رئيس الجميكرية بعد مكافقة مجمس الكزراء تحكيؿ احدل

أنظمة خاصة الى شركة قابضة أك شركة  المؤسسات العامة أك شركات القطاع العاـ المقرر ليا
 . ضع ألحكاـ ىذا القانكفتابعة تخ

 (المادة العاشرة)
االدارية كالتنفيذية المقررة  تخػؿ أحكاـ المادة الثامنة مػف ىػذا القانكف باالختصاصات كالسمطات ال

 . الجميكرية لمكزراء بمقتضى القكانيف كالمكائح كالقرارات
 (المادة الحادية عشرة)

النظاـ االساسى لمشركات  العقد االبتدائى كنماذج يختػص مجمػس الدكلة دكف غػيره بمراجعة نمػكذج
 . الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف

ابداء الػرأل مسببا  كلمشركات المشار الييا أف تطمب الى مجمس الدكلة عف طريؽ الكزير المختص
 مجالس ادارتيا أك بغير ذلؾ مف المسائؿ التى فػى المسػائؿ المتعمقة بشئكف العاممػيف فييا أك أعضاء

 .تتعمؽ بأل شأف آخر مف شئكنيا
 (المادة الثانية عشرة)

اشير مف تاريخ العمؿ بيذا  يصدر رئيس مجمس الكزراء الالئحة التنفيذية لمقانكف المرافؽ خالؿ ثالثة
 . القانكف

الخاضعػة ألحكاـ ىػذا القانػكف  كمػا يصدر نمػكذج العقد االبتدائػى كنمكذج النظػاـ األساسػى لمشركات
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 . التنفيذية بالالئحة خػالؿ ثالثة أشيػر مػف تاريػخ العمؿكذلؾ 
 . كيجكز أف تتعدد نماذج النظـ األساسية لمشركات بحسب طبيعة أنشطتيا

 (المادة الثالثة عشرة)
 ه،تاريخ نشر  كيعمؿ بو بعد ثالثيف يكما مف ،ينشر ىذا القانكف فى الجريدة الرسمية

 . ذ كقانكف مف قكانينياكينف، يبصـ ىذا القانكف بخاتـ الدكلة 
 . ىػ 9899ذل الحجة سنة  7صدر برياسة الجميكرية فى 
 (ـ 9999يكنية سنة 99)                            

 
 . حسنى مبارؾ
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 قانــون
  شركات قطاع األعمال العام

  الباب األول
  الشركات القابضة

  الفصل األول
 التأسيس

 (1مادة )
 

 ،اقػتراح الػكزير المختص ضة قػرار مػف رئيس مجمس الكزراء بناء عمػىيصدر بتأسيس الشػركة القاب
كتثبت ليا الشخصية  ،شخػاص االعتبارية العامػةلأل كيكػكف رأسماليا مممككا بالكامػؿ لمػدكلة أك

 . قيدىا فى السجؿ التجارل العتبارية مػف تاريخا
الخاص كيحدد القرار  اص القانكفكتعتبر مػف أشخ ،كتأخػذ الشركة القابضة شكؿ شركة المساىمة

 . ماليا نشئت مف أجمو كرأسألذل ا الصادر بتأسيسيا اسميا كمركزىا الرئيسى كمدتيا كالغرض
الكقائع المصرية كتقيد  كينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظاميا األساسى عمى نفقتيا فى

 . الشركة فى السجؿ التجارل
 

 (2مادة )
كما يككف ليا عند االقتضاء ، ضة مف خالؿ الشركات التابعة ليا استثمار أمكالياالقاب تتكلى الشركة

 . أف تقـك باالستثمار بنفسيا
المشاركة فى تنمية  كتتكلى الشركة القابضة فى مجاؿ نشاطيا كمف خالؿ الشركات التابعة ليا

 . القتصاد القكمى فى اطار السياسة العامة لمدكلةا
 : حقيؽ أغراضيا القياـ باألعماؿ اآلتيةكلمشركة أيضا فى سبيؿ ت

العامة أك الخاصة أك  تأسيس شػركات مساىمػة بمفػردىا أك باالشػتراؾ مػع االشخاص االعتبارية -9
 . األفراد

 . سيـ شركات المساىمة أك بيعيا أك المساىمة فى رأسمالياأشراء  -2
تمكيؿ كسندات كأية  مف أسيـ كصككؾ تككيف كادارة محفظة األكراؽ المالية لمشركة بما تتضمنو -1
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 . دكات أك أصكؿ مالية أخرلأ
 . غراضياأ جػراء جمػيع التصرفات التى مػف شأنيا أف تساعد فػى تحقيؽ كؿ أك بعضإ -8

  الفصل الثانى
  مجمس االدارة

 (3مادة )

ناء عمػى إقتراح الجمعية العامة ب يتكلػى إدارة الشػركة القابضة مجمػس إدارة يصدر بتشكيمو قػرار مػف
يقؿ عف سبعة كال  كيتككف مف عدد فردل مف األعضاء ال ،رئيسيا لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد

 : كيشكؿ عمى الكجو اآلتى، يزيد عمى أحد عشر
 . دارةرئيس متفرغ لإل -9
ية قتصادية كالمالاإل يقؿ عػف خمسة يختاركف مػف ذكل الخػبرة فى النكاحى عدد مػف األعضاء ال -2

دارة األعماؿ  . كالفنية كالقانكنية كا 
 . تحادتحاد العاـ لنقابات عماؿ مصر يختاره مجمس إدارة اإلممثؿ عف اإل -1

 . دارة مف العامميف بالشركةكال يعتبر رئيس كأعضاء مجمس اإل
رة دايتقاضاه رئيس مجمػس اإل كما ػ،دارةاألعضاء المتفرغيف لإل كيحدد القرار الصادر بتشكيؿ المجمس

يحػدد ىػذا القرار مكافأة العضكية كبدؿ حضكر  كما ،كاألعضاء المتفرغػكف مػف ركاتب مقطكعة
كيحدد النظاـ األساسى لمشركة المكافأة  ،رئيس كأعضاء المجمس الجمسات الذل يتقاضاه كؿ مف

 . مف ىذا القانكف( 18)يستحقكنيا بمراعاة نص المادة  السنكية التى
 (4مادة )

أك بعقكبة مقػيدة  ،جناية ككف رئيسا أك عضكا بمجمس ادارة الشركة مف حكـ عميو بعقكبةال يجكز أف ي
لمنصكص عمييا فػى اتفالس أك بعقكبة مػف العقكبات  لمحػرية فػى جريمة مخػمة بالشػرؼ أك االمانة أك

 . ىذا القانكف مف 59ك  55ك  89المػكاد 
 (5مادة )

العضكية بقرار مسبب مف  لشػركة كميـ أك بعضيـ أثناء مدةدارة اإيجػكز عػزؿ رئيس كأعضاء مجمػس 
مػف ىذا القانكف اذا كاف مف  29فػى المادة  الجمعية العامة كذلؾ طبقا لالجراءات المنصكص عمييا

 . الشركة شأف استمرارىـ األضػرار بمصمحة
ألىداؼ المحددة الشركة ا دارة الشركة اذا لـ تحقؽإكما اليجػكز تجديد تعييف رئيس كأعضاء مجمس 

 . ليا خالؿ مدة العضكية
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 (6مادة )
كالقياـ بكافة األعمػاؿ  لمجمػس ادارة الشركة مباشػرة كػؿ السمطات الالزمة لتصريؼ أمكر الشركة

 ،تختص بو الجمعية العامة لمشركة فيما عػدا ما كذلؾ ،الػالزمة لتحقيؽ الغرض الذل أنشئت مف أجمو
 : يأتى ما مى األخصع كلمجمس االدارة فى سبيؿ ذلؾ

 . كضع السياسات العامة كتحديد الكسائؿ الالزمة لتحقيقيا -9
كصككؾ تمكيؿ كسندات  ادارة محفظة األكراؽ المالية لمشػركة بيعا كشػراء بما تتضمنو مف أسيـ -2

 . كأية أدكات كأصكؿ مالية أخرل
االشخاص االعتبارية  تراؾ معاقػتراح تأسيس شػركات مساىمة تؤسسيا الشركة بمفردىا أك باالش -1

 . العامة أك الخاصة أك االفراد
 .سيـ الشركات المساىمة أك بيعيا أك المساىمة فى رأس مالياأشراء  -8
الشركات المتعثرة التابعة ليا  القياـ بكافػة األعمػاؿ الػالزمة لتصحيح اليياكؿ التمكيمية كمسػار -5

 . فةكترشيد التكم ،كتعظيـ ربحية ىذه الشركات
 . العامة لمشركة اقرار مشركع الميزانية كالحسابات الختامية تمييدا لعرضيا عمى الجمعية -6
 . بالشركة كضػع معايير االداء كتقييميا كفحػص التقارير التى تقدـ عف سير العمؿ -7
كاالدارية بالنكاحى المالية  اعتمػاد الييكؿ التنظيمػى لمشػركة ككضػع المػكائح الداخمية المتعمقة -8

 . كالفنية كغيرىا
 . ما يرل رئيس الجمعية العامة أك رئيس مجمس االدارة عرضو عمى المجمس -9

 (7مادة )
غيابو يندب رئيس  كفػى حالة ،يجتمع مجمس االدارة مرة عمى األقؿ كؿ شير بدعكة مف رئيسو
 . الجمعية العامة مف بيف أعضاء المجمس مف يرأس االجتماع

قػراراتو بأغمبية أصكات  كتصدر ،اد المجمػس صحيحا اال بحضكر أغمبية األعضػاءيكػكف انعقػ كال
 . الرئيس كعند التساكل يرجح الجانب الػذل منو ،الحاضريف

مػف العاممػيف بالشركة  كلممجمس أف يدعك لحضكر اجتماعاتو مف يرل االستعانة بيـ مف ذكل الخبرة
 . المجمس مف قرارات ا يتخذهأك غػيرىـ دكف أف يككف ليػـ صكت معدكد فيم

كما يجكز  ،اختصاصاتو كيجػكز لممجمس أف يشكؿ مف بيف أعضائو لجنة أك لجانا يعيد الييا ببعض
ببعػض اختصاصاتو كلممجمس أف يفكض أحد  لو أف يعيد الى رئيس مجمس االدارة أك أحد المديريف
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مى المجمس تقريرا بما قاـ بو مف بميمة محددة عمى أف يعرض ع أعضائو أك أحد المديريف فى القياـ
 . أعماؿ

 (8مادة )

 : بما يأتى يمثؿ رئيس مجمس االدارة الشركة أماـ القضاء كفى صالتيا بالغير كيختص
 . تنفيذ قرارات مجمس االدارة -9
 . ادارة الشركة كتصريؼ شئكنيا -2

عضك مجمس االدارة ل كيباشػر رئيس مجمس االدارة االختصاصات المقررة فػى القكانيف كالمكائح
مف أعضاء مجمس االدارة فى بعض  كاحدا أك أكثر كلو أف يفكض .المنتدب كيقكـ بكاجباتو

 . اختصاصاتو

  الفصل الثالث
  الجمعيػػػة العػػامة

 (9مادة )
 : تتككف الجمعية العامة لمشركة عمى النحك التالى

 . الكزير المختص رئيسا -9
لمشركة القابضة ال  ألنشطة التى تقـك بيا الشركات التابعةأعضاء مف ذكل الخبرة فى مجاؿ ا -2

ممثؿ كاحػد عمػى األقػؿ يرشحو  يزيد عمى أربعة عشر مف بينيـ يقؿ عددىـ عف اثنى عشر كال
كيحدد القرار ما ، باختيارىـ قرار مف رئيس مجمس الكزراء االتحػاد العػاـ لنقابات عمػاؿ مػصر يصدر

 . قا لمقكاعد التى تحددىا الالئحة التنفيذيةالحضكر كف يتقاضكنو مف بدؿ
كمراقبك الحسابات بالجياز  كيحضر اجتماعات الجمعية العامػة رئيػس كأعضػاء مجمػس ادارة الشػركة

 . المركزل لممحاسبات دكف أف يككف ليـ صكت معدكد
ب فييا التى تتطم كتصدر قرارات الجمعية العامة بأغمبية أصكات الحاضريف فيما عدا األحكاؿ

 .الالئحة التنفيذية أك النظاـ االساسى لمشركة أغمبية خاصة
التصكيت عمػى المسػائؿ  كنظػاـ ،كتبيف الالئحة التنفيذية شػركط صحػة انعقاد الجمعية العامة

 . منعقدة فى اجتماع عادل أك غير عادل المعركضة عمييا بحسب مػا اذا كانت الجمعية العامة
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 (10مادة )
لمشركة تختص الجمعية العامة  ة أحكاـ ىػذا القانػكف كالئحتو التنفيذية كالنظاـ االساسىمػع مػراعا

 : العادية بما يأتى
المجمس مف المسئكلية  التصديؽ عمػى تقػرير مجمػس االدارة عػف نشػاط الشركة كالنظر فى اخالء( أ)

 . عف الفترة المقدـ عنيا التقرير
 . ابات الختامية لمشركةالتصديؽ عمى الميزانية كالحس( ب)
كيككف التصكيت عمى ، المكافقة عمى استمرار رئيس كأعضاء مجمس االدارة لمدة تالية أك عزليـ (ج)

 . ذلؾ بطريؽ االقتراع السرل
 . المكافقة عمى تكزيع االرباح( د)
 . كؿ مايرل رئيس الجمعية العامة أك مجمس االدارة عرضو عمييا( ق)
مكافقة الجمعية العامة كطبقا  ع فػى أصؿ مػف خطكط االنتاج الرئيسية اال بعػديجػكز التصرؼ بالبي كال

 . لمقكاعد التى تحددىا الالئحة التنفيذية
 (11مادة )

 . كفقا الحكاـ الالئحة التنفيذية يجػكز تعديؿ نظػاـ الشػركة اال بمكافقة الجمعية العامة غير العادية ال

 

  الفصل الرابع
  كة كمراقبة حساباتياالنظاـ المالى لمشر 

 (12مادة )
 

 .يحدد النظاـ األساسى بداية كنياية السنة المالية لمشركة
كتعتبر أمكاؿ الشركة مف األمكاؿ المممككة لمدكلة ممكية خاصة، كتكدع الشركة مكاردىا بالنقد المحمى 

 . أحد البنكؾ التجارية كاألجنبى فى حساب مصرفى بالبنؾ المركزل أك
 (13مادة )

المساىمػيف كايرادات  ػد الشػركة القابضة قكائػـ مالية مجمعة تعػرض أصكؿ كالتزامات كحقكؽتع
كفقا لالكضاع كالشركط كالبيانات التى  كمصركفات كاستخدامات الشػركة كالشػركات التابعة ليػا

 . تحددىا الالئحة التنفيذية
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 (14مادة )
ار مف الجمعية العامة طبقا ألحكاـ ىذا القانكف تحدد األرباح الصافية لمشركة، كيتـ تكزيعيا بقر 

 . كالئحتو التنفيذية
 .كيؤكؿ نصيب الدكلة فى ىذه األرباح إلى الخزانة العامة

كلكزير المالية أك مف يفكضو الخصـ مف خالؿ البنؾ المركزل المصرل بمستحقات الدكلة فى أرباح 
الجمعية العامة عمى حسابات ىذه الشركات القابضة طبقا لحساب التكزيع المصادؽ عميو مف 

لشركات بالجياز المصرفى، كذلؾ فى حالة تخمفيا عف السداد فى مكعد غايتو ستة أشير مف قرار ا
 9. الجمعية العامة بتكزيع األرباح

 (15مادة )
 . طبقا لقانكنو يتكلػى الجياز المركزل لممحاسبات مراقبة حسابات الشركة كتقييـ أدائيا

 
  الباب الثانى

  الشركات التابعة لمشركات القابضة
  الفصل األول
  التأسػػيس

 
 (16مادة )

%  59الشركات القابضة  تعتبر شركة تابعة فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف الشركة التى يككف الحدل
 . ماليا عمى األقؿ مف رأس

االعتبارية العامة األشخاص  فاذا اشػترؾ فػى ىػذه النسبة أكػثر مػف شػركة مػف الشركات القابضة أك
قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعيا ىذه  أك بنكؾ القطاع العاـ يصدر رئيس مجمػس الكزراء

 . الشركة
مف تاريخ قيدىا فى  كتتخذ الشركة التابعة شكؿ شركة مساىمة كتثبت ليا الشخصية االعتبارية

 . السجؿ التجارل
اء ال يقؿ عف خمسة كال يزيد عمى تسعة بمف فييـ كيتككف مجمس االدارة مف عدد فردل مف األعض

 :رئيس المجمس عمى النحك التالى
                                                 

 .2559لسنة  989أضيفت الفقرة األخيرة بالقانكف   9
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رئيس غير متفرغ مف ذكل الخبرة، تعينو الجمعية العامة لمشركة بناء عمى ترشيح مجمس إدارة ( أ)
 .الشركة القابضة

الجيات أعضاء غير متفرغيف يعينيـ مجمس إدارة الشركة القابضة مف ذكل الخبرة، يمثمكف ( ب)
 .المساىمة فى الشركة، كيككف عددىـ نصؼ عدد أعضاء المجمس

عدد مف األعضاء مماثؿ لعدد األعضاء مف ذكل الخبرة يتـ انتخابيـ مف العامميف بالشركة (.ج)
 .طبقًا ألحكاـ القانكف المنظـ لذلؾ

ة فى الشركة رئيس المجنة النقابية كال يككف لو صكت معدكد، كفى حالة تعدد المجاف النقابي( د)
 .تختار النقابة العامة أحد رؤساء ىذه المجاف

أ، )كتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاة كؿ مف رئيس كأعضاء المجمس المشار الييـ فى البنديف 
مف الفقرة السابقة مف مكافَات العضكية كما يحدد النظاـ األساسى لمشركة المكافأة السنكية ( ب

 .مف ىذا القانكف 18مادة التى يستحقكنيا بمراعاة نص ال
كتحدد الجمعية العامة بدؿ حضكر الجمسات الذل يتقاضاه أعضاء المجمس كما يستحقو أعضاؤه 

 .المنتخبكف مف مكافأة سنكية بما ال يجاكز األجر السنكل األساسى
( ب)المعينيف المنصكص عمييا فى البند كيختار مجمس إدارة الشركة القابضة مف بيف األعضاء 

دارة كيحدد ما يتقاضاه مف راتب مقطكع باالضافة الى ما يستحقة منتدبا أك أكثر يتفرغ لالعضكا 
 .مف مبالغ طبقا لمفقرة الرابعة مف ىذه المادة

فى حالة غيابو أك خمك المنتدب فى حالة غيابو كيحدد المجمس مف يحؿ محؿ العضك المنتدب 
 .أك خمك منصبة أك عزلو

 (17مادة )
مجمػس ادارة الشركة  كة التابعة قػرار مػف الكزير المختص بناء عمى اقتراحيصدر بتأسيس الشر 

عمى نفقة الشركة فى الكقائع المصرية كتقيد  كينشر ىػذا القرار مرفقا بو النظاـ األساسى ،القابضة
 . الشركة فى السجؿ التجارل

 

  الفصل الثانى
 رأس ماؿ الشركة كأسيميا

 .لى أسيـ أسمية متساكية القيمةيقسـ رأس ماؿ الشركة ا -18مادة 
تزيد عمى مائة  جنييات كال سمية لمسيػـ بحيث ال تقؿ عػف خمسػةكيحػدد النظاـ األساسػى القيمة اال

التػى حمت بمقتضى أحكػاـ ىػذا القانكف محػؿ  جنيو، كاليسرل ىػذا الحكـ عمى الشركات التابعة
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 . ىيئات القطاع العاـ الشركات التى كانت تشرؼ عمييا

كاليجكز اصداره بأقؿ مف قيمتو االسمية، كما اليجػكز اصداره بقيمة  ،كيككف السيـ غير قابؿ لمتجزئة
الالئحة التنفيذية، عمى أف تضاؼ ىذه الزيادة الى  ال فى األحكاؿ كبالشركط التى تحددىاإأعمى 

 . االحتياطى

الييئة العامة لسكؽ  قرار مفيجػكز بأل حاؿ أف تجاكز مصاريؼ االصدار الحد الذل يصدر بو  كال
 . الماؿ

استبداؿ الشيادات المفقكدة أك  كتنظػـ الالئحة التنفيذية ما تتضمنو شيػادات األسيـ مف بيانات ككيفية
 .عند تعديؿ نظاـ الشركة التالفة كمػا يتبع بالنسبة ليػذه الشيادات

 (19مادة )

حصص عينية ماديػة أك  زيادة رأس ماليااذا دخؿ فى تككيف رأس ماؿ الشركة عند تأسيسيا أك عند 
األحػكاؿ أف يطمبكا الى الكزير المختص  معنكية كجب عمػى المؤسسيف أك مجمػس االدارة بحسب

 . قدرت تقديرا صحيحا التحقؽ مما اذا كانت ىذه الحصص قد
ػدل حابرئاسة مستشار ب كتتكلى التحقؽ مف صحة ىذا التقدير لجنة تشكؿ بقرار مف الكزير المختص

األكػثر مػف ذكل الخػبرة االقتصادية كالمحاسبية  كعضكية أربعة عمى. الييئات القضائية يختاره رئيسيا
عػف المػؤسسيف أك المساىمػيف يختاره مجمػس ادارة الشركة القابضة أك  كممثؿ ،كالقانكنية كالفنية

كالجياز المركزل  ة الماليةكممثؿ عػف كػؿ مػف كزار  ،ادارة الشػركة التابعػة بحسب االحػكاؿ مجمػس
 .لممحاسبات

 تاريػخ احالػة األكراؽ الييا كتقدـ المجنة تقريرىا الى الكزير المختص فى مدة أقصاىا ستكف يكما مف
 .منو كال يصبح التقدير نيائيا اال بعػد اعتماده

 (20مادة )
امػة لبكرصػات األكراؽ المالية الع تككف أسيػـ الشػركة قابمة لمتداكؿ طبقا لألحكػاـ المبينة فى الالئحة

كقانػكف شركات المساىمة كشركات التكصية باألسيـ ، 9957لسنة  969الصػادرة بالقانكف رقػـ 
 . 9989لسنة  959المحدكدة الصادر بالقانكف رقـ  كالشركات ذات المسئكلية

تب فييا التى يكت كيجكز تداكؿ حصص التأسيس كاالسيـ التى تعطى مقابؿ حصة عينية كاألسيـ
 . مؤسسك الشركة مف تاريخ قيدىا فى السجؿ التجارل
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  الفصل الثالث
  مجمس االدارة

 (21مادة )
يممؾ رأس ماليا بأكممو شػركة  مف ىذا القانكف يتكلى ادارة الشركة التى( 8)مع مراعاة أحكاـ المادة 

نكؾ القطاع العاـ أخػرل أك أشخاص عامػة أك ب قابضة بمفردىا أك باالشتراؾ مػع شركات قابضة
 . سنكات قابمة لمتجديد مجمػس ادارة يعيف لمػدة ثالث

غيابو يندب رئيس  كفػى حالة ،كيجتمع مجمػس االدارة مرة عمى األقؿ كؿ شير بدعكة مف رئيسو
 . الجمعية العامة مف بيف أعضاء المجمس مف يرأس االجتماع

عمى تسعة بمف فييـ  يزيد عف خمسة كاليقؿ  كيتككف مجمػس االدارة مف عدد فردل مف األعضاء ال
 : رئيس المجمس عمى النحك التالى

عمى ترشيح مجمس ادارة  تعينو الجمعية العامة لمشركة بناء ،رئيس غػير متفرغ مػف ذكل الخػبرة (أ)
 .الشركة القابضة

 يمثمكف الجيات، أعضاء غير متفرغيف يعينيـ مجمس ادارة الشركة القابضة مف ذكل الخبرة (ب)
 . المساىمة فى الشركة كيككف عددىـ نصؼ عدد أعضاء المجمس

العامميف بالشركة  عػدد مػف االعضاء مماثؿ لعدد االعضاء مف ذكل الخبرة يتـ انتخابيـ مف (ج)
 . حكاـ القانكف المنظـ لذلؾطبقا أل

ى الشركة تختار النقابية ف كفػى حالة تعػدد المجاف ،رئيس المجنة النقابية كاليككف لو صكت معدكد( د)
 . النقابة العامة أحد رؤساء ىذه المجاف

( ب ،أ)الييـ فى البنديف  كأعضاء المجمس المشار يتقاضاه كػؿ مف رئيس كتحػدد الجمعية العامة ما
النظاـ االساسػى لمشػركة المكافأة السنكية التػى  مف الفقرة السابقة مف مكافآت العضكية كما يحدد

 . مف ىذا القانكف 18المادة  يستحقكنيا بمػراعاة نػص
يستحقو أعضػاؤه  كتحدد الجمعية العامة بدؿ حضكر الجمسات الذل يتقاضاه أعضاء المجمس كما

 . األساسى اليجػاكز األجػر السػنكل المنتخبكف مػف مكافأة سنكية بما
( ب)عمييا فػى البند  ادارة الشركة القابضة مػف بيف األعضاء المعينيف المنصكص كيختار مجمس

مف راتب مقطكع باالضافة الى مايستحقو مػف  يتقاضاه عضكا منتدبا أك أكػثر يتفرغ لالدارة كيحدد ما
 .ىذه المادة مبالغ طبقا لمفقرة الرابعة مػف

 . أك عزلو غيابو أك خمك منصبو كيحدد المجمس مػف يحؿ محػؿ العضك المنتدب فى حالة
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كفػى ىذه الحالة يحدد ، كلممجمس أف يعيد الى رئيسو بأعماؿ العضك المنتدب عمى أف يتفرغ لالدارة
 .مف مبالغ كفقا لمفقرة الرابعة مف ىذه المادة يستحقو لو ما يتقاضاه مف راتب مقطكع باالضافة إلى ما

 (22مادة )
يساىػـ فػى رأس ماليا أفػراد أك  ذا القانكف يتكلى ادارة الشركة التىمف ى( 8)مع مراعاة أحكاـ المادة 

ادارة يعيف لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد يتككف مف  مجمس ،أشخاص اعتبارية مػف القطاع الخاص
يزيد عمى تسعة بما فييـ رئيس المجمس كذلؾ عمى  يقؿ عف خمسة كال ال عدد فردل مف األعضاء

 : التالى النحك
بناء عمى ترشيح مجمس  يعينو رئيس الجمعية العامة لمشركة ،رئيس غػير متفرغ مػف ذكل الخبرة( أ)

 . ادارة الشركة القابضة
القابضة يمثمكف الجيات  مػف ذكل الخػبرة يختارىػـ مجمػس ادارة الشركة ،أعضػاء غػير متفرغػيف( ب)

 . المساىمة فى الشركة
أك األفراد  شخاص االعتبارية مف القطاع الخاصو األتممك أعضاء غير متفرغيف بنسبة ما( ج)

 . العامة فى الجمعية المساىميف فى الشركة يختارىـ ممثمك ىذه الجيات
المنظػـ لػذلؾ كيككف  أعضاء غػير متفرغػيف يتػـ انتخابيـ مف العامميف بالشركة طبقا لمقانكف (د)

 (.ج)ك ( ب)بنديف لم عددىػـ مساكيا لمجمكع عػدد أعضاء مجمس االدارة طبقا
النقابية فى الشركة تختار  رئيس المجنة النقابية كال يككف لو صكت معدكد كفى حالة تعدد المجاف( ق)

 . النقابة العامة أحد رؤساء ىذه المجاف
ك  الييػـ فػى البنكد أ ك ب كأعضاء المجمس المشار كتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كؿ مف رئيس

االساسى لمشركة المكافأة السنكية التى يستحقكنيا بمراعاة  كما يحػدد النظػاـ ،يةمػف مكافأة العضك  ج
 . مف ىذا القانكف( 18)نص المادة 

كما يستحقو أعضػاء  ،كتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجمس مف بدؿ حضكر الجمسات
 . كل األساسىاألجر السن يجاكز المجمػس المنتخبكف مػف المكافأة السنكية بمػا ال

عضكا ( ب)البند  كيختار مجمس ادارة الشركة القابضة مف بيف األعضاء المنصكص عمييـ فى
 . غيابو أك خمك منصبو أك عزلو منتدبا يتفرغ لالدارة كيحدد المجمس مف يحؿ محمو فػى حالة

 . ة لالدارةفى ىذه الحال كلمجمس االدارة أف يعيد الى رئيسو بأعماؿ العضك المنتدب عمى أف يتفرغ
الذل يتفرغ لالدارة  مجمس االدارة كتسرل فى شأف مستحقات عضك مجمس االدارة المنتدب أك رئيس

 . أحكاـ المادة السابقة
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 (23مادة )
كالقياـ بكافة األعمػاؿ الالزمة  لعضك مجمػس االدارة المنتدب جميع السمطػات المتعمقة بػادارة الشػركة

اختصاص الجمعية العامة كمجمػس االدارة طبقا ألحكاـ  مايدخؿ فى كذلؾ فيما عػدا ،لتحقيؽ غرضيا
 .التنفيذية كنظاـ الشركة ىػذا القانكف كالئحتو

 (24مادة )
 .يمثؿ عضك مجمس االدارة المنتدب الشركة أماـ القضاء كفى صالتيا بالغير

 
  الفصل الرابع
  الجمعية العامة

 (25مادة )
بأكممو أك تشترؾ فى ممكيتو مع  تػى تمػمؾ الشركةالقابضة رأس مالياتتكػكف الجمعية العامة لمشػركة ال

 : القطاع العاـ عمى النحك اآلتى شركات قابضة أخرل أك مع أشخاص عامة أك بنكؾ
 . رئيساو، أك مػف يحػؿ محمو فػى حالة غياب رئيس مجمػس ادارة الشػركة القابضة -9
 . عيا الشركةأعضاء مجمس ادارة الشركة القابضة التى تتب -2
لمشركة القابضة كتحدد  أعضاء مف ذكل الخبرة اليزيد عددىـ عمى أربعة تختارىـ الجمعية العامة -1

 . ما يتقاضكنو مف بدؿ الحضكر
كأعضاء مجمس ادارة  عضكاف تختارىما المجنة النقابية كيحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس -8

 . دكف أف يككف ليـ صكت معدكد كزل لممحاسباتالشركة كمراقبك الحسابات مف الجياز المر 
التى تتطمب فييا  كتصدر قرارات الجمعية العامة بأغمبية أصكات الحاضريف فيما عدا األحكاؿ

 . لتنفيذية أك النظاـ األساسى لمشركة أغمبية خاصةاالالئحة 
المسائؿ  عمػى كتبيف الالئحة التنفيذية شركط صحة انعقاد الجمعية العامة كنظاـ التصكيت

 . اجتماع عادل أك غير عادل المعركضة عمييا بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى
 (26مادة )

القابضة أفراد أك أشخاص  تككف الجمعية العامة لمشػركة التػى يساىػـ فػي رأس ماليا مػع الشركة
 : اعتبارية مف القطاع الخاص عمى النحك اآلتى

 . رئيسا، ركة القابضة أك مف يحؿ محمو عند غيابورئيس مجمس ادارة الش -9
 . أعضاء مجمس ادارة الشركة القابضة التى تتبعيا الشركة -2
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كيككف ليػـ حػؽ حضكر ، المساىمكف مف األفراد أك األشخاص االعتبارية مف القطاع الخاص -1
بتة فػى تككيؿ كتابػى كأف االنابة بشػرط أف تككف ثا الجمعية العامػة باالصالة عػف أنفسيػـ أك بطريػؽ

  كمػع ذلؾ ،لـ يشترط نظاـ الشػركة لمحضكر حيازة عػدد معيف مػف األسيـ ما، يكػكف الككيؿ مساىما
األساسػى لمشركة  يككف لكؿ مساىػـ حائز لعشرة أسيـ عمػى األقؿ حػؽ الحضكر كلػك قضى النظاـ

 .بغير ذلؾ
القطاع العاـ أك  شخاص العامة أك بنكؾكيككف حؽ التصكيت لممثمى الشركة القابضة أك األ

نصيب كػؿ منيـ فػى رأس الماؿ كفقػا  االشخاص االعتبارية مػف القطاع الخاص أك األفػراد بنسبة
 . لمشركة األساسى لنصاب التصكيت الػذل يقضى بػو النظاـ

حكاؿ عدا األ الحاضريف فيما كتصدر قػرارات الجمعية العامة بأغمبية أصكات ممثمى أسيػـ رأس الماؿ
 . األساسى لمشركة أغمبية خاصة التى تتطمب فييا الالئحة التنفيذية أك النظاـ

الحسابات مف  كيحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس كأعضاء مجمس ادارة الشركة كمراقبك
 . الجياز المركزل لممحاسبات دكف أف يككف ليـ صكت معدكد

التصكيت عمى المسائؿ  نعقاد الجمعية العامة كنظػاـكتبيف الالئحػة التنفيذية شػركط صحػة ا
 . المعركضة عمييا

 (27مادة )
الجمعية العامة العادية بما  مع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية كالنظاـ األساسى تختص

 : يأتى
 . التصديؽ عمى الميزانية كحساب األرباح كالخسائر( أ)
 . المسئكلية دارة عف نشاط الشركة كالنظر فى اخالئو مفالتصديؽ عمى تقرير مجمس اال (ب)
 . المكافقة عمى تكزيع األرباح( ج)
كيككف التصكيت عمى ، المكافقة عمى استمرار رئيس كأعضاء مجمس االدارة لمدة تالية أك عزليـ( د)

 . ذلؾ بطريؽ االقتراع السرل
القابضة أك مجمػس  مس ادارة الشركةيرل رئيػس الجمعية العامة لمشػركة أك رئيس مج كػؿ ما( ق)

االعتبارية مف القطاع الخاص أك االفراد الذيف  ادارة الشػركة التابعة ليا أك المساىمكف مػف االشخاص
 . عرضو عمى الجمعية العامة مػف رأس الماؿ%  95ممككف ي
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 (28مادة )
العادية ككفقا ألحكاـ الالئحة  يربمكافقة الجمعية العامة غ ال يجكز تعديؿ النظاـ األساسى لمشركة اال

 . التنفيذية
 (29مادة )

كأعضاء  عزؿ رئيس يجكز لرئيس الجمعية العامة دعكة الجمعية الجتماع غير عادل لمنظر فى
 . المجمس مجمس ادارة الشركة كميـ أك بعضيـ أثناء مدة عضكيتيـ فى

العامة كأعضاء مجمس  الجمعية كيتعيف فى ىذه الحالة عمى رئيس الجمعية العامة أف يخطر كال مف
كذلؾ قبؿ انعقاد الجمعية العامة بعشػرة أياـ  االدارة المطمكب عزليـ برأيو كما يستند اليو مف أسباب

جاء فيو فػى مػذكرة  االخطػار مػف أعضػاء مجمػس االدارة أف يناقػش ما كلمػف كجػو اليو، عمى األقؿ
رئيس الجمعية العامة  كيتكلى ،ىا بثالثة أياـ عمػى األقػؿسكرتارية الجمعية العامة قبؿ انعقاد تػكدع

أمػاـ الجمعية العامة قبؿ اتخاذ قرارىا لمرد عمى  كلمقدـ المذكرة أف يمثؿ، تالكة المذكرة عمى الجمعية
 . أسباب عزلو

العزؿ صحيحا اال اذا صدر  كاليككف قػرار ،كتتخذ الجمعية العامػة قػرارىا بطريؽ االقتراع السرل
 . أغمبية ثمثى األسيـ الممثمة فى االجتماعب

مف الشركة اعتبارا مف  كيحـر مف صدر القرار بعزلو مف مرتبو كمكافآتو كأية مبالغ كاف يتقاضاىا
 . تاريخ صدكر القرار

اجتماعات الجمعية  يجػكز لرئيس كأعضػاء مجمػس ادارة الشػركة حضكر كفػى جميع األحػكاؿ ال
 أعضائو أك رئيس المجمس أك بعض عماليا مكضكع عزؿ المجمس بأكمموالعامة اذا تضمف جدكؿ أ

. 
بتعييف مفكض أك أكثر  كفػى حالة عػزؿ المجمس بأكممو تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا

ادارة جديد طبقا ألحكاـ ىذا القانكف خالؿ ثالثة  الدارة الشركة بصفة مؤقتة الى أف يتـ تشكيؿ مجمس
 . العزؿ صدكر قرارأشير مف تاريخ 

أعضاء المجمس فيتـ  مجمس االدارة أك العضك المنتدب أك بعض أما اذا اقتصر العزؿ عمى رئيس
 .الجديد مدة عضكية سمفو كيكمؿ العضك ،استكماؿ المجمس طبقا ألحكاـ ىذا القانكف

 (30مادة )
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تػى يساىػـ فييا مػع ال مع عدـ االخالؿ بأحكاـ ىذا القانكف تسرل عمى الجمعيات العامة لمشركات
مف  76الى  59االفراد أحكاـ المكاد مف  شخاص اعتبارية مف القطاع الخاص أكأالشركة القابضة 

 . اليو المشار 9989لسنة  959القانكف رقـ 
 الفصل الخامس

  النظاـ المالى لمشركة كمراقبة حساباتيا
 (31مادة )

المالية لمشركة القابضة التى  مشركة بمراعاة السنةيحدد النظاـ األساسى بداية كنياية السنة المالية ل
 .تتبعيا

 (32مادة )
كذلؾ بعد خصـ جميع  األرباح الصافية ىى األرباح الناتجة عف العمميات التى باشرتيا الشركة

كافػة االىالكات كالمخصصات التػى  التكاليؼ الالزمة لتحقيؽ ىذه األرباح كبعد حساب كتجنيب
 . قبؿ اجراء أل تكزيع بأية صكرة مف الصكر لألرباح ة بحسابيا كتجنيبياتقضى األصكؿ المحاسبي

جػزءا مف عشريف عمػى األقؿ  كيجنب مجمس االدارة مف صافى االرباح المشار الييا فى الفقرة السابقة
لمشركة كقؼ تجنيب ىذا االحتياطى أك تخفيض  كيجكز لمجمعية العامة ،لتككيف احتياطى قانكنى

 . الماؿ يساكل نصؼ رأس ما نسبتو اذا بمغ
 . رأس الماؿ كيجػكز استخداـ االحتياطى القانكنى فػى تغطية خسائر الشركة كفى زيادة
الصافية لتككيف احتياطى  كما يجػكز أف ينص فى نظاـ الشركة عمى تجنيب نسبة معينة مػف األرباح

 . نظامى
نظاـ الشػركة جػاز  عمييا فػىكاذا لـ يكف االحتياطى النظامى مخصصا ألغراض معينة منصكص 

أك  ،استخدامو فيما يعكد بالنفع عمى الشركة لمجمعية العامة بناء عمى اقتراح مجمس االدارة أف تقرر
 . عمى المساىميف

 .كلمجمعية العامة بناء عمى اقتراح مجمس االدارة تككيف احتياطيات اخرل
 . لقابمة لمتكزيعكتبيف الالئحة التنفيذية قكاعد كأحكاـ تكزيع األرباح ا

 (33مادة )
الجمعية بناء عمى اقتراح  يكػكف لمعاممػيف بالشػركة نصيب فػى األرباح التى يتقرر تكزيعيا تحدده

 .مف ىذه األرباح%  95مجمس االدارة بما اليقؿ عف 
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 . أجكرىـ السنكية االساسية لمعامميف نقدا مػف ىػذه األرباح عمى مجمكع يصرؼ يجػكز أف يزيد ما كال
السنكية مف األرباح عمى الخدمات  كتبيف الػالئحة التنفيذية كيفية تكزيػع ما يزيد عمػى مجمػكع األجػكر

 .التى تعكد بالنفع عمى العامميف بالشركة
 

 (34مادة ) 
يجػكز تقػدير  ال االدارة ك يبيف النظاـ األساسػى لمشػركة كيفية تحديد كتكزيع مكافأة أعضاء مجمس

مػف الربػح القابؿ لمتكزيع بعد %  5بأكػثر مػف  الدارة بنسبة معينة فػى األربػاحمكافأة مجمػس ا
 . رأس الماؿ لممساىميف كالعامميف كحصة أكلى مف%  5تخصيص ربح اليقؿ عف 

 (35مادة )
 . طبقا لقانكنو يتكلى الجياز المركزل لممحاسبات مراقبة حسابات الشركة كتقييـ أدائيا

 
  الباب الثالث

  اـ العامةاألحك
  الفصل األول

  اندماج كتقسيـ كانقضاء كتصفية
  الشركات القابضة كالشركات التابعة ليا

 (36مادة )
عمػى عػرض الػكزير  يجكز بقرار مف رئيس مجمس الكزراء تقسيـ كادماج الشركات القابضة بناء

س ادارة الشركة أك كذلؾ بقػرار مػف مجم كما يجػكز تقسيـ كادماج الشركات التابعة ليا ،المختص
العامة لمشركات المندمجة كالمندمج فييا أك المقسمة حسب  الشركات القابضة كاعتماد الجمعيات

 . األحكاؿ
يترتب عمى  المستقمة مع ما كيكػكف لكؿ شػركة نشأت عػف االندماج أك التقسيػـ الشخصية االعتبارية

 . ذلؾ مف آثار قانكنية
 915االندمػاج أحكاـ المػكاد مػف  كف كالئحتو التنفيذية تسرل عمى حاالتكمػع مراعػاة أحكاـ ىػذا القان

 . المشار اليو 9989لسنة  959مػف القانكف رقـ  915الى 
 (37مادة )
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المنصكص عمييا فػى  تتكلى تقدير صافػى أصػكؿ الشػركات فى حاالت االندماج كالتقسيـ المجنة
المجنة بالنسبة لمشػركات القابضة مػف الكزير  تمد قراراتكيجب أف تع ،مػف ىػذا القانػكف (99)المادة 

 التابعة مػف الجمعية العامة لمشػركة المندمجة كالشػركة المندمػج فييا أك كبالنسبة لمشػركات ،المختص
 . الشركة المقسمة بحسب االحكاؿ

 
 (38مادة )

يبػادر الػى دعػكة  فاذا بمغت خسائر الشركة نصؼ رأس الماؿ المصدر كجب عمى مجمس االدارة أ
 . استمرارىا الجمعية العامة غػير العادية لمنظر فػى حػؿ الشػركة أك

 (38مادة )
 : تنقضى الشركة بأحد األسباب األتية 
 . حؿ الشركة -9
 . انتياء المدة المحددة فى نظاـ الشركة -2
 . انتياء الغرض الذل أسست الشركة مف أجمو -1
 . االندماج أك التقسيـ -8
مف  958الى  917 كتطبؽ عمييا أحكاـ المكاد مف، تككف الشركة المنقضية فى حالة تصفيةك 

 .المشار اليو كالئحتو التنفيذية 9989لسنة  959القانكف رقـ 
 

  الفصل الثانى
  التحكػػػػيـ

 (40مادة )
ا القانكف الخاضعة ألحكاـ ىذ يجكز االتفاؽ عمى التحكيـ فى المنازعات التى تقػع فيما بيف الشركات

فراد العتبارية مف القطاع الخاص أك األاألشخػاص ا أك بينيا كبيف االشخاص االعتبارية العامة أك
  كتطبؽ فػى ىػذا الشػأف أحكػاـ الباب الثالث مػف الكتاب الثالث مػف قانكف كطنييف كانكا أك أجانب

 . المرافعات المدنية كالتجارية
 

 (41مادة )
مركزية أك محمية أك ىيئة  كات القطاع العاـ أك بينيا كبيف جيػة حككمػيةطمبات التحكيػـ بيف شػر 

قبؿ تاريخ العمؿ بيذا القانكف ككذلؾ منازعات  عامة أك ىيئة قطاع عاـ أك مؤسسة عامة التى قدمت
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الصادرة فييا يستمر نظرىا أمػاـ ىيئات التحكيـ المشكمة طبقا ألحكاـ  التنفيذ الكقتية فى األحكاـ
لألحكاـ  كطبقػا 9981لسنة  97يئات القطاع العاـ كشػركاتو الصػادر بالقانػكف رقػـ ى قانكف

 . كاالجراءات المنصكص عمييا فيو
 

 

 

  الفصل الثالث
  فى نظاـ العامميف فى الشركات القابضة

  كالشركات التابعة ليا
 (42مادة )

كتتضمف  .بنظػاـ العامميف بيا قةتضع الشركة باالشتراؾ مع النقابة العامة المختصة المكائح المتعم
كالعالكات كالبدالت كاألجازات طبقا لمتنظيـ الخاص بكؿ  جػكرذه المػكائح عمػى األخػص نظاـ األىػ

 . المكائح مف الكزير المختص كتعتمد ىذه ،شركة
الخػاص بأعضاء االدارة  كما تضع الشػركة باالشتراؾ مػع النقابة العامة لممحاميف الئحة النظاـ

كبدالتيـ كأحكاـ كاجػراءات قياس آدائيـ  ،المحامػيف لقانكنية بيػا كذلؾ بمراعػاة درجػات قيدىـ بجداكؿا
 . تأديبيـ ككاجباتيـ كاجػراءات

القانكنية بالييئات العامة  كالػى أف تصدر ىػذه الالئحة تسػرل فػى شأنيػـ أحكاـ قانكف االدارات
 . 9971لسنة  87بالقانكف رقـ  الصادركالمؤسسات العامة كالكحدات التابعة ليا 

 . المختص كتصدر ىذه الالئحة بقرار مف رئيس مجمس الكزراء بناء عمى عرض الكزير

 (43مادة )
 : يراعى فى كضع المكائح المنظمة لشئكف العامميف ما يأتى

كة طبيعة أنشطػة الشر  أف يككف لكؿ شػركة ىيكؿ تنظيمى كجػدكؿ لمكظائؼ بما يتفػؽ مػع -أكال 
 .كأىدافيا
 . التزاـ نظاـ األجكر بالحد االدنى المقرر قانكنا -ثانيا 
كالمزايا المالية لمعامميف فى  ربط األجر كنظاـ الحكافز كالبدالت كالمكافآت كسائر التعكيضات -ثالثا 

 . كما تحققو مف أرباح تحققو الشركة مف انتاج أك رقـ أعماؿ ضكء ما
 (44مادة )
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 79ك  78أحكاـ المكاد  العامميف بالشركات القابضة كالتحقيؽ معيـ كتأديبيـ تسرل فى شأف كاجبات
مػف قانكف نظػػاـ العامميف  91ك  92ك 99ك  87ك  86ك  85ك  81ك  82ك  89ك  85ك 

بشػأف  9958لسنة  997كأحكػاـ القانكف رقػـ  9978 لسنة 88بالقطاع العػػاـ الصادر بالقانكف رقـ 
 المشار 9972لسنة  87كالمحاكمات التأديبية كأحكاـ قانكف مجمس الدكلة رقـ  يػةتنظيـ النيابة االدار 

 .الييا
الشركات المشار الييا فى  كتختص المحاكـ التأديبية بمجمس الدكلة دكف غيرىا بالنسبة لمعامميف فى

 : الفقرة السابقة بما يمى
 . المجنة الثالثية عمى العرضتكقيع جػزاء االحالة الػى المعاش أك الفصؿ مف الشركة بعد ( أ)

الرئاسية أك المجالس  الفػصؿ فػى التظممات مػف القػرارات التأديبية الصادرة مػف السمطػات( ب)
 . التأديبية المختصة بالشركة

الطعكف فى القرارات التأديبية  كيككف الطعف فى أحكاـ المحاكـ التأديبية الصادرة بتكقيع الجزاء أك فى
 . دارية العميا بمجمس الدكلةأماـ المحكمة اال

كتأديبيػـ أحكػاـ الفصؿ الخامػس  كتسػرل فػى شػأف كاجبات العاممػيف بالشػركات التابعة كالتحقيؽ معيػـ
 . 9989لسنة  917بالقانكف رقـ  مػف الباب الثالث مػف قانكف العمؿ الصادر

 

 (45مادة )
 : تنتيى خدمة العامؿ ألحد األسباب اآلتية

 . الدكؿ األخرل نسية المصرية أك انتفاء شرط المعاممة بالمثؿ بالنسبة لرعايافقد الج -9
لسنة  79بالقانكف رقـ  بمكغ سف الستيف كذلؾ بمراعاة أحكاـ قانكف التأميف االجتماعى الصادر -2

9975 . 
 . عدـ المياقة بالخدمة صحيا -1
بالشرؼ أك األمانة ما لـ  يمة مخمةصدكر حكـ بات بعقكبة جناية أك بعقكبة مقيدة لمحرية فى جر  -8

 . يكف الحكـ مع كقؼ التنفيذ الشامؿ
يؤدل ذلؾ الى انتياء  كدكف اخالؿ بأحكاـ قانكف العقكبات اذا كاف قد حكـ عميو ألكؿ مرة فال

مف كاقع أسباب الحكـ كظركؼ الكاقعة أف  الخدمة اال اذا قدرت لجنة شئكف العامميف بقرار مسبب
 . الكظيفة أك طبيعة العمؿ يتعارض مع مقتضياتبقاءه فى الخدمة 

 . انتياء العمؿ العرضى أك المؤقت أك المكسمى -5
 . االستقالة -6
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 . االحالة إلى المعاش أك الفصؿ -7
 . الكفاة -8

العامؿ بسبب االستقالة أك عدـ  كتحػدد الالئحة التنفيذية االكضػاع كاالجراءات الخاصة بانتياء خدمػة
 . مة صحياالمياقة لمخد

 

 (46مادة )
العامميف مف شاغمى  يجكز عند الضركرة القصكل بقرار مف رئيس مجمس الكزراء مد خدمة أل مف

 . لمدة سنة قابمة لمتجديد لمدة أقصاىا سنتاف الكظائؼ القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة
 (47مادة )

كالعامميف بيذه الكحدات  ألحكاـ ىذا القانكف يككف نقؿ رؤسػاء كحدات األمف فى الشركات الخاضعة
 . اجراء آخر ألل بقرار مف السمطة المختصة فى الشركة دكف حاجة

 (48مادة )
منازعات العمؿ الجماعية  تسػرل أحكاـ الفصؿ الثالث مػف الباب الرابع مػف قانػكف العمؿ فى شأف

 . التى تنشأ بيف ادارة الشركة كالتنظيـ النقابى
 . المينية كاـ الباب الخامس مػف القانكف المذككر بشأف السالمة كالصحةكتسػرل أح

نص خاص فى ىذا القانكف  كما تسرل أحكاـ قانكف العمؿ عمى العامميف بالشركة فيما لـ يرد بشأنو
 . أك المكائح الصادرة تنفيذا لو

  الفصل الرابع
 الػعقكبات

 (49مادة )
العقكبات أك أل قانػكف آخػر  قانكنػى أشػد ينػص عمييا قانكفمػع عػدـ االخػالؿ بأية عقكبة أك كصؼ 

تجاكز عشرة اآلؼ جنيو أك  التقؿ عف ألفى جنيو كال تقػؿ عػف سنتيف كبغرامة يعاقب بالحبس مػدة ال
 : مف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية باحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ

مػف كثائؽ الشػركة  أك فى غػير ذلؾ كؿ مف عبث عمدا فى نظاـ الشركة أك فى نشرات االكتتاب -9
القانكف أك قانكف شركات المساىمة المشار  أك أثبت بيا بيانات غػير صحيحة أك مخالفة ألحكاـ ىػذا

 . كزعيا مع عممو بذلؾ اليو ككؿ مف كقع ىذه الكثائؽ أك
 . قيقيةقيمتيا الح كؿ مػف قػكـ بسػكء قصد الحصص العينية المقدمة مػف الشركاء بأكثر مػف -2
فكائد عمى خالؼ  كػؿ مػدير أك عضك مجمػس ادارة كزع عمػى المساىميف أك غيرىـ أرباحا أك -1
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 . ىذا التكزيع أحكاـ ىذا القانكف أك نظاـ الشركة ككؿ مراقب حسابات أقػر
الميزانية أك فى  كؿ مػدير أك عضك مجمػس ادارة أك مصؼ ذكػر عمدا بيانات غػير صحيحة فػى -8

 . ىذه الكثائؽ رباح كالخسائر أك أغفؿ عمدا ذكر كقائع جكىرية فىحساب اال
عمدا كقائع  كؿ مراقب حسابات تعمد كضع تقرير غير صحيح عف نتيجة مراجعتو أك أخفى -5

 . جكىرية فى ىذا التقرير
ككؿ شخص  كؿ مدير أك عضك مجمس ادارة أك مراقب حسابات أك معاكف لو أك عامؿ لديو -6

أسرار الشركة أك استغؿ ىذه  فتيش عمى الشركة أفشى ما يحصؿ عميو بحكـ عممو مفيعيد اليو بالت
 . لو أك لغيره األسرار لجمب نفع خاص

عمدا فػى تقريره  كؿ شخص عيف مف قبؿ الجية االدارية المختصة لمتفتيش عمى الشركة اثبت -7
ية مف شأنيا أف تؤثر فى نتيجة كقائع جكىر  عػف نتيجة التفتيش كقائع كاذبة أك أغفؿ عمدا فػى تقريره

 . التفتيش
 (50مادة )

تقؿ  آخر يعاقب بغرامة ال شد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أل قانكفأمع عدـ االخالؿ بأية عقكبة 
يصدر أسيمػا أك صكككا أك سػندات أك  تجاكز خمسة اآلؼ جنيو كؿ مف عف خمسمائة جنيو كال

ا حكاـ المقررة فى ىذيعرضيا لمتداكؿ عمى خالؼ األ ايصاالت اكتتاب أك شيػادات مػؤقتة أك
 .لقانكفا

 (51مادة )
فى حدييا األدنى  تضاعؼ فى حالة العكد الغرامات المنصكص عمييا فى المادتيف السابقتيف

 . كاألقصى
 (52مادة )

مكف عمى كما يعػد القائ ،العامة تعتبر أمػكاؿ الشػركات الخاضعة ألحكاـ ىػذا القانكف فػى حكـ األمكاؿ
العمكمييف كذلؾ فى تطبيؽ أحكاـ البابيف الثالث كالرابع مف  ادارتيا كالعاممكف فييا فى حكـ المكظفيف

 .مف قانكف العقكبات الكتاب الثانى
 (53مادة )

 996مكررا ك  996فى المكاد  ال يجكز احالة الدعكل الجنائية الى المحكمة فى الجرائـ المشار الييا
بالنسبة الػى أعضاء مجمػس ادارة الشركات  مف قانكف العقكبات( ب)ررا مك 996ك ( أ)مكررا 
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بناء عمى أمر مف النائب العاـ أك مف النائب العاـ المساعد أك مف  لخاضعة ألحكاـ ىػذا القانكف االا
 . العاـ األكؿ المحامى

 


