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لحماية طار التشريعى والتنظيمىاإل  

سهم فى مصرحقوق األقليات من حاملي األ  

 المقدمة 

واحدددددددة مددددددا أهددددددم الضددددددمانات الداعمددددددة السددددددتقرار االقتصدددددداد ود دددددد  عجلددددددة  األقليددددددات تعددددددد حقددددددوق
 التنمية.

وممددددددا ال دددددد   يددددددأل أا دعددددددم ال ددددددعور عاألمدددددداا لددددددد  صدددددد ار المسددددددتثمريا ي ددددددجع م علددددددى ضدددددد  
مرحلدددددة مددددددا مراحددددد  حيدددددداة  أيدددددةأمدددددوال م  دددددى الم ددددددروعات ضدددددامنيا أا حقدددددوق م لددددددا ت ددددددر  ددددددى 

 الم روع االستثمار .
حرصدددددددال مندددددددأل علدددددددى دعدددددددم اسدددددددتقرار  ةكفالدددددددة هددددددد   الضدددددددمان إلدددددددىوقدددددددد عمدددددددد الم دددددددرع المصدددددددر  

إدارة مسددددددتقرة لل ددددددركات تعتمددددددد علددددددى صدددددديانأل حقددددددوق صدددددد ار وتددددددو ير ،  االقتصدددددداديةاألوضدددددداع 
 .(1)و ل  على قدم المساواة م  أغلعية المساهميا ،المساهميا

وقدددددد جددددداء  لددددد  تما ددددديال مددددد  الممارسدددددات الدوليدددددة  دددددى هددددد ا ال ددددد ا ، حيددددد  أكدددددد تقريدددددر ممارسدددددة 
 حمايددددددةلدددددددعم  اإلصددددددالحاتعمددددددا   الصددددددادر عددددددا العندددددد  الدددددددولى  قيددددددام مصددددددر عالعديددددددد مددددددا األ

 دددددى تحسددددديا ترتيدددددا مصدددددر لتتقددددددم ثمانيدددددة  أسددددد ماألمدددددر الددددد   ،حقدددددوق األقليدددددات  دددددى ال دددددركات 
 .(2)مراكز ه ا العام

عال دددددددددركات  دددددددددي اإل صدددددددددا  عدددددددددا  األقليددددددددداتوتدددددددددتل ا األهدددددددددداح الر يسدددددددددية لحمايدددددددددة حقدددددددددوق 
ضددددددماا العدالددددددة وال ددددددفا ية، عاإلضددددددا ة إلددددددى انت دددددداا أعضدددددداء مسددددددتقليا المعلومددددددات الجوهريددددددة  ل

 ددددددددي مجددددددددالا اإلدارة مددددددددا  و  ال عددددددددرة واال تصدددددددداا لتفعيدددددددد  الرقاعددددددددة ال اتيددددددددة  ددددددددي ال ددددددددركة، 
كددددد ا الرقاعدددددة والتفتددددددي  ، وتنظددددديم  ليدددددات اجتماعدددددات الجمعيددددددات العموميدددددة لل دددددركة والددددددعوة ل ددددددا 

                                                           
مبادئها االربعة لحوكمة الشركات و التى تشمل:  و قد أولت منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية أهمية لحماية حقوق صغار حملة االسهم فى 1 

ضمان وجود اساس إلطار فعال لحوكمة الشركات ،وحقوق المساهمين،و المعاملة المتكافئة للمساهمين ،ودور اصحاب المصالح فى حوكمة 
 الشركات ،واالفصاح و الشفافية ،و مسئوليات مجلس األدارة

 . 2112الدولى لعام راجع تقرير ممارسة االعمال للبنك  2 
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تسدددددددددددوية المنازعدددددددددددات عددددددددددديا  و ليدددددددددددات  مجدددددددددددالا االدارات ومراقعدددددددددددي الحسددددددددددداعات أعمدددددددددددا علدددددددددددى 
ال دددددك  القدددددانوني  كددددداا أيدددددال و  ،مدددددا  ال دددددركة رأا دددددي  إسددددد امات مالمسدددددتثمريا ايمدددددا كاندددددت نسدددددعة 

 لل ركة مح  المنازعة.

 

 :موال قلية في شركات األألافهوم م

ق  وا ما الناحية الحساعية العدد األيمثل يا  اا ال األ الل وية:قلية ما الناحية د عاألقص  ي  
 س م .جمالي ما حاملي الحصا أو األعالنسعة للعدد اإل

 .ال ركات عالنظر إلى رأا ما  ال ركة مجا يتحدد مف وم األقلية  ى  ،وما الناحية القانونية
 ا الما .أيا يمتلكوا القدر األق  ما نصح ر عأل مجموعة المساهميا ال  يقصدو 

من خالل وذلك  ،الشركات فيالحاكمة لحماية األقليات  المبادئوفيما يلى نستعرض أهم 
 التالية: الثالثة الفصول

 .قليات عال ركات المصريةضمانات وحقوق األ:  الفصل األول

 .دارية  ي حماية حقوق األقلياتور الج ة اإلد:  الفصل الثانى

 منازعات المستثمريا.: تسوية  الفصل الثالث
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 الفصل األول

   قليات بالشركات المصريةاألضمانات وحقوق 

 : التأسيس : والً أ

في ع روط ت   أيةتضميا عقد الت سيا  ال يجوز .1
ععض م ما المس ولية الناجمة عا  أوالمؤسسيا 

 ا علىن   ر  ي  أية  روط أ، أو ت سيا ال ركة
ج  ي ر دلم ت   ما ،ن ا  اععد إ ،سريان ا على ال ركة

 .(3) عقد الت سيا

 -:الشركة باآلتىمؤسس  (4)وقد ألزم القانون 

 ع   عناية الرج  الحريا. 

 تيجة ن و ال يرصيا ال ركة أضرار قد ت  للمؤسسيا عا أية أ التضامنيةمس ولية ال
 .أحكام القانوام الفة 

 تحص  علي ا عاسم ال ركة. رعا  ي  أو أاموا   رد أية 

 وعيا االت سي تحت ال ركة عيا يتم تصرح يأ سيس ات  ععد ال ركة حق  ى يسر  الو  .2
 يعال جم  ؤ اعضا كاا  اإ ،ال ركة ادارة مجلاما  التصرح ه ا دعتم  ي   لم ما و ل  ،مؤسسي ا

 ما وأ ،التصرح  ي مصلحة ل م تكا لم وأ ،المؤسسيا ما التصرح جر أ عما ل م صلة ال
  و  اللمؤسسي  يأل يكوا ال اجتماع  ى لل ركة العامة الجمعية ما عقرار وأ ،ال ركاء جماعة

 .(5) معدودة صواتأ المصلحة

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  9999لسنة  959من القانون رقم  9 ةالماد انظر 3 

 وشركات الشخص الواحد.
 
والشركات ذات المسئولية المحدودة سهم ألكات المساهمة وشركات التوصية بابشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  99 ةالماد انظر 4 

 وشركات الشخص الواحد.
 
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كات المساهمة وشركات التوصية باألبشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  91 ةالماد رانظ 5 

 وشركات الشخص الواحد.
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  : (6) ا  مؤسسي ا أكتتا ع ركة لم يتم ت سيس ا عسعا  طع لك  م  ر  جاز الم  أكما  .3

 يع اوتوز  المد وعة األمدوا  عدرد يقدوم مدا تعيديا المستعجلة األمور قاضى ما يطلا 
 كتتعيا.الم   على

   االقتضاء عند عالتعويض - التضاما سعي  على – المؤسسيا على  يرج. 
 اإو ل   ،الت سيا تحت ال ركة ما  رأا  ى عأل كتتاا ما قيمة اسدترداد يطلا  

 .ال ركة ت سيا إجراءات ات ا   ى العدء دوا ،االكتتاا تاري  على سنة مضدت

 

  : الجمعيات:  ثانياً 

  : طالع على المستنداتالوا ر الجمعياتحضو  -1
 ريقعط للمساهميا العامة الجمعية حضورالحق  ى ال ركات المساهمة   ى لمساهمل -أ

 ألعن نياي   أا اإلدارة مجلا أعضاء غير ما للمساهم يجوز وال اإلناعة، أو األصالة
 .(7) امةالع الجمعية حضور  ى اإلدارة مجلا أعضاء أحد

ريق طعا  -لل ركة ة الجمعية العام ى اجتماع   أا ي مث  على المساهم ع  ر  الم  ر ظح -ا
ا أس م االسمية ما ر ( ما مجموع األ% 11)صوات يجاوز ألعددال ما ا - الوكالة

 .(8)مثلة  ي االجتماع س م الم( ما األ% 21)وعما ال يجاوز  ،المساهمة ما  ال ركة

ما  ألما يروندراج إ  يالحق سما  ال ركة ( ما رأ% 5للمساهميا حاملي ) -ج
 . (9) العامة العاديةعما  الجمعية موضوعات تما مصالح م عجدو  أ

                                                           
دة سهم والشركات ذات المسئولية المحدوالمساهمة وشركات التوصية باألكات بشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  91المادة انظر 6

 وشركات الشخص الواحد.
 
ة المحدودة سهم والشركات ذات المسئوليكات المساهمة وشركات التوصية باألبشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  59 ةالماد انظر 7

 وشركات الشخص الواحد.
 
 .9991 لسنة 95س المال رقم أالتنفيذية لقانون سوق رالالئحة  من 9المادة انظر  8
 
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كات المساهمة وشركات التوصية باألبشأن شر 9999لسنة  959نون رقم امن الق 36 المادةانظر 9

 من الئحته التنفيذية. 999و  979 تينوكذا الماد ،وشركات الشخص الواحد
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تم تطالع المساهميا على كا ة المستندات والملفات التى اع على  ر  ا الم  ر  ح   -د
 ،تمثيل م دا   الجمعيةضرورة ا على ر  ، كما ح  مناق ت ا عجدو  أعما  الجمعية

ع  قالجمعية الم قرر الجتماع موعد لعاو ل  عالنا على وجوا إ طار المساهميا 
 .(10) عوقت كا يانعقادها 

 - الج ة اإلداريةلد   -طلا االطالع أا يمصلحة   يع أل   ر  الم  ما أجاز ك        
 ،المحاضر والتقارير المتعلقة عال ركةك ل  و ، على الوثا ق والسجالت                
 .(11) ق علي اصد  عيانات أو صور من ا م   على والحصو                 

امة ر ما الجمعية العصد  ويق  عاطالل ك  قرار ي   ،المساهمياالتزامات جوز زيادة ي ال -ه
 التى يستمدها عصفتأل  ساسيةاأل المساا عحقوق المساهمنأل ما   

 .(12)  ريكا

 الموضوعات مناق ة:   ي الحق العامدة الجمعيدة اجتماع يحضر مساهم لك  -و
 الحساعات ومراقعي اإلدارة مجلا أعضاء واسدتجواا األعمدا ، جدو   ي درجةالم  

 اطالل ع ويق  .العامة الجمعية انعقاد قع  األس لة ما ي داء ما مقد  ي   أا ولأل ع  ن ا.
 .(13) الحق هد ا ما المساهم حرماالى يؤد  إ نا ك 

( على األق  ما أس م وحصا % 11) ال ركاء المالكيا لد أويحق للمساهميا  -ز
تاحة المعلومات وصور المستندات المتعلقة ععقود المعاوضة ال ركة التقدم عطلا إ

  المرتعطة. ل ركة م  األطراح عرم ا اوالصفقات التى ت  

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  9999لسنة  959من القانون رقم  35انظر المادة   10 

 من الئحته التنفيذية.  106، وكذا المادة رقم المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
 المال.بإصدار قانون سوق راس  9991لسنة  95من القانون رقم  70انظر المادة   11 
 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  9999لسنة  959من القانون رقم  39انظر المادة  12 

 المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
المسئولية بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات  9999لسنة  959من القانون رقم  71المادة انظر  13 

 المحدودة وشركات الشخص الواحد.
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 مةلل ي ة العا ءيحق لطالعي االطالع اللجو ، تقاعس اأو و ي حا  ر ض ال ركة 
  .(14) المعلوماتتل   عإتاحةم ال ركة لز  ستثمار الستصدار قرار ي  لال
 

  : امةالع جتماعات الجمعيةالدعوة ال -2

إ طار جمي  المساهميا على ضرورة قانوا ال نا -أ
 النعقادها الم قرر الموعد قع العامة عدعوة الجمعية 

 .(15)علم جمي  المساهميا ، مما يضما كا ي عوقت

ال ركة أا يدعو  على مجلا إدارةع نأل  ناكما  -ا
الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد إ ا طلا إليأل  ل  

   مثد  ي   المساهميا ما عددو مراقا الحساعات، أ
 وأا ،الطلا أسعاا أا يوضحوا ع رط، ال ركة ما  رأا ما األق  على (% 5)

 ماألس  ه   سحا يجوز وال .المعتمدة العنو  أحد أو ال ركة مركز أس م م يودعوا
 .(16) الجمعية انفضاض ععد إال

      سما  ال ركة دعوة الجمعية العامة ( ما رأ% 11)لمساهميا المالكيا لنسعة حق لي  -ج
 .(17) ل ل تدعو سعاا جدية ا دامت هنا  أم ،العادية لالنعقادغير 

 

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات  9999لسنة  959من القانون رقم  936مكرر و  957نظر المادتين ا  91 

 .1099لسنة  96ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا الكتاب الدوري رقم 
 . 9999لسنة  959ن الالئحة التنفيذية للقانون م 106انظر المادة  15
 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات  9999لسنة  959من القانون رقم  39المادة من  6الفقرة انظر  16

 المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  بشأن شركات 9999لسنة  959من القانون رقم  70المادة انظر  17

 وشركات الشخص الواحد.
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ثناء انعقاد حقوق وضمانات المساهم أ -3
 : الجمعية

ال يجوز ألعضاء مجلا اإلدارة  -أ
التصويت على قرارات     ى ترااال

الجمعية العامة  ى   ا تحديد رواتع م 
ا  الء و  عراء  مت م، أو إت مآومكا 

 .(18) عا اإلدارة مس وليت م

لو و    ،ألو أحد أعضا ، أعز  مجلا اإلدارة -  وقت  ى أ -جوز للجمعية العامة ي -ا
 .(19) درجال  ى جدو  األعما لم يكا  ل  م  

ما الجمعية العامة سقوط دعو  المس ولية المدنية ر صد  ي  قرار  أ ال يترتا على  -ج
 . ام مم تنفي  اثناء عسعا األ طاء التى تق  من م  ى  ،ضد أعضاء مجلا اإلدارة

 العامة عتقرير ما مجلا على الجمعية ض  ر  ا للمس ولية قد ع  ا  ا كاا الفع  الموج  و 
سنة ما تاري  صدور  عمضي الدعو  تسقطه    إا  ،و مراقا الحساعاتاإلدارة أ
 .(20)عالمصادقة على تقرير مجلا اإلدارة  الجمعية العامةقرار 

أو تعليق  ،دعو  المس ولية ظام ال ركة يقضى عالتناز  عايق  عاطالل ك   رط  ى ن -د
 .(21) رعلى ات ا  أ  إجراء   أوق ما الجمعية العامة سع   ا م  معا رت ا على إ

 
 

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  9999لسنة  959من القانون رقم  71المادة انظر  18

 وشركات الشخص الواحد.
 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  9999لسنة  959ن رقم من القانو 77المادة انظر  19

 وشركات الشخص الواحد.
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات  9999لسنة  959من القانون رقم  901لمادة من ا 1و 9الفقرتين انظر 20

 ركات الشخص الواحد.ذات المسئولية المحدودة وش
 
سهم والشركات ذات بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باأل 9999لسنة  959قانون رقم المن  901لمادة من ا 6نظرالفقرة ا 21

 .المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
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 : التراكميالتصويت  -4
ا وجود عما يضم ،ز أصوات م ومنح ا ألحد المر حياتمكيا األقلية ما تركي على حفاظال    

  .التراكميالتصويت  ، تم استحدا  نظاماإلدارةل م دا   مجلا  ممثالل 
كتلة عمنح ال، أعضاء مجلا اإلدارة  قط انت اا يما ي ا ، للمساهمه ا النظام  يسمحو    

كثر ما أ أو لمر ح واحد ،رأا ما  ال ركة مااألس م المملوكة لأل التصويتية التى تمثل ا 
 .(22) المر حيا ل    عضوية مجلا اإلدارة

 م التى األسعددال ما األصوات مساويال لعدد  عمنح ك  مساهم ةا الكتلة التصويتيحس  وت     
أال  رطع  ، صص ا المساهم لك  مر حويجوز أا ت تلح نسعة األس م التى ي   .يملك ا

  ى جمي  األحوا .حصتأل اإلجمالية تتجاوز 

  : الثًا : التزامات مجلس اإلدارة أمام المساهمينث

 ل  و  ،انت اع منت اا أعضاء مجالا اإلدارة أو تجديد ة الالزمة الع المدة الزمني ر  حدد الم   .1
 : (23) للضواعط التاليةو قال 

 .ثال  سنواتاإلدارة عمدة مجلا تحديد  .أ

 .جاريالت ما تاري  قيد ال ركة  ى السج  مجلا اإلدارة  يسا مدة العضوية تحت   .ا

 د للنظر  ى القوا معق  نت اء أعما  أو  جمعية عامة ت  تنت ى مدة مجلا اإلدارة عا .ج
 عا السنة المالية التى تق   ي ا ن اية مدة العضوية. المالية        

 تسر  عليأل كا ة تعييا جديدعتعر تجديد العضوية عمجلا اإلدارة عمثاعة ي   .د
 .سرت علي التعييا األو  التياألحكام و  ال روط        

                                                           
سهم والشركات ذات وشركات التوصية باألكات المساهمة بشأن شر 9999لسنة  959 من القانون رقم 76المادة من  1انظرالفقرة  22

فيذية ئحة التنالالمن  9مكرر  110المادة ، و1099لسنة  1بالقانون رقم  التى تمت إضافتهاو ،المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
  .للهيئة العامة لالستثمار التنفيذىلرئيس الصادر عن ا 1099 لسنة 9 رقمالكتاب الدورى كذا و ،9999 لسنة 959 رقم لقانونل

 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  9999لسنة  959من القانون رقم  77المادة انظر  23 

التنفيذى  عن الرئيس الصادر 1099لسنة  5ب الدورى رقم من الئحته التنفيذية، و الكتا 166المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المادة 
 للهيئة العامة لالستثمار. 
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 ألعما  العادية اليوميةل لتسيير يعد مجلسال  ،مجلا اإلدارة المنت ية مدتأل .ه
 الجمعية العامةما قع   التجديد  ل  حتى إعادة ،لل ركة        
  .انت اا مجلا إدارة جديد أو        

 المتعلقة  تل سواء، قرارات مؤثرة أو جوهرية  ات ا   ا المجلا ل يحق وال     
 ضرر عمصالحاللحاق ما   ن ا إ التي، أو تل  رأا ما  ال ركة عزيادة     
 المساهميا أو ععض م.     

رأا الما   ى مجلا  ما لل ركة على تمثي  حد أدنى األساسيا النظام ين  ما الجا ز أا  .2
 .(24)ال ركة  ما أس م (%01)عمجلا اإلدارة لك   ال مقعدعما ال يجاوز اإلدارة، 

ا عدد ما عدي على أسعاا جدية ي   عناءل  ،العامة لالستثمار والمناطق الحرة لمجلا إدارة ال ي ة .3
قرارات  وقح  ،وععد التثعت ،على األق  ما أس م ال ركة( % 5) المساهميا ال يا يملكوا

أو  ،لصالح   ة معينة ما المساهميا أو لإلضرار ع مر الجمعية العامة لل ركة التى تصد  
  . لجلا نف   اا ألعضاء مجلا اإلدارة أو غيرهم

التحكيم  ال   لجنةعرض طلا إعطا  قرارات الجمعية العامة على  ،وعلى أصحاا ال  ا
عر اعت   ، ا  ه ا اإلجراءات إ ا انقضت المدة دوا ، ما تاري  صدور القرار  مسة ع ر يومال 

 .(25) ا لم يكا الوقح ك

أو  ا الما  دد استقرار سوق رأإ ا قام  طر ي   ،العامة للرقاعة المالية لمجلا إدارة ال ي ة .4
 :(26) تيةاآل أا يت   ما يرا  ما التداعير ،ع ا ركة أو المتعامليا مال  يمصالح المساهميا 

  .توجيأل تنعيأل إلى ال ركة  -أ

 .األن طة المر ا ل ا عمزاولت امن  ال ركة ما مزاولة ك  أو ععض   -ا

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  999لسنة  959مكرر من القانون رقم  77انظر المادة  24 

التنفيذية للقانون رقم من الالئحة  9مكرر  110، وكذا المادة 1099لسنة  1المحدودة وشركات الشخص الواحد، والتى أضافها القانون رقم 
 للهيئة العامة لالستثمار.  التنفيذيالصادر عن الرئيس  1099لسنة  6، وكذلك الكتاب الدورى رقم 9999لسنة  959

 

 .قانون سوق رأس المال صداربإ 9991لسنة  95من القانون رقم  90المادة انظر  25
 
 .قانون سوق رأس المال إصدارب 9991لسنة  95من القانون رقم  31المادة انظر  26
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 لمجلا إلى االنعقاد للنظر  ى أمرمطالعة ر يا مجلا إدارة ال ركة عدعوة ا  -ج
 ريحض  على أا  ،زالت اإت ا  الالزم نحو او  ،الم الفات المنسوعة إلى ال ركة         
 العامة للرقاعة  ى ه   الحالة ممث  أو أكثر عا ال ي ة اجتماع مجلا اإلدارة         
  .المالية         

 حددها مجلاة التى ي  دو ل  للم ،ا  ى مجلا إدارة ال ركةتعييا عضو مراق  -د
 ىالم اركة  الحق  ى ويكوا ل  ا العضو  .العامة للرقاعة المالية إدارة ال ي ة         
  .قراراتما  ي ت   وتسجي  رأيأل  يما اإلدارة،  مجلا مناق ات         

 لحيا تعيياو ل   ،إلدارة ال ركة مؤقتا ح  مجلا اإلدارة وتعييا مفوض  -ه
  .قررةمجلا إدارة جديد عاإلدارة القانونية الم           

 .اإلزام ال ركة الم الفة عزيادة قيمة الت ميا المودع من   -و
كما  ،ألي ما أعضاء مجلا إدارت ا كاا ما أي ندوع   نقديال  م قرضال قد  ل ركة أا ت   يجوز ال .5

  .(27) م  ال ير هؤالء األعضاء أا تضما أي قرض يعقد  أحد ال يجوز

اهمة مسالل ركة اإدارة لعضو مجلا  -ع ير تر يا  اا ما الجمعيدة العامدة  -ال يجوز  .6
ل دركة، ا تزاولأل    ى أحد  روع الن اط ال ،ال يرأو لحساا  ،تجدار لحسداعألاإلأو لمديرها 

ال كداا لل ركة أا و   ر العمليات التى عا رها لحسداعأل ال ااعتعأا تتعويض أو تطالعأل عا 
 .(28) .هيك ن ا أجريت لحساع ا 

   

 

 

                                                           
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ألبشأن شركات المساهمة وشركات التوصية با 9999لسنة  959من القانون رقم  93المادة انظر  27

 وشركات الشخص الواحد.
 
والشركات ذات المسئولية المحدودة هم ألسكات المساهمة وشركات التوصية بابشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  99 ةانظر الماد 28

 وشركات الشخص الواحد.
 



12 
 

  : اإلفصاح رابعًا:

تكوا لأل مصلحة تتعارض   ا،يريمدوك  مددير ما  ،على ك  عضو  ي مجلا إدارة ال ركة .0
وأا  ، لد عغ المجلا عل  قرارها، أا ي  إلض على مجلا اإلدارة عر  م  مصلحة ال ركة  ى عمليدة ت  

  . ى محضر الجلسةه ا ثعت إعالغأل ي  

 ا ه      يالتصويت ال اا عالقرار الصادر   ياال ترا    ا العضو أو المديروال يجوز ل 
  .العملية

 .(29)وعلى مجلا اإلدارة إعالغ أو  جمعية عامة عالعمليات الم دار إلي ا 

 ألي وزيج ال كما – لت سيس ا التالية ال ما السدنوات  دال  – ال دركة يسمؤس ألحد يجوز ال .2
 ةالمعاوض عقود ما عقد أ   ى طر ال  يكوا أا ،وقت أ   ى إدارت ا مجلدا أعضاء ما عضو
 صرح.الت   اع ال مقد  م   العامة الجمعية ر صت إ ا إال ،القرارها المجلا ه ا على ضعر  ت   التى

  .(30) ةالماد ه   حكامألعالم الفة  معر  ي   عقد ك  عاطالل  ويعتعر

 : ختياريةثناء التصفية االحقوق المساهمين أخامسًا : 

نفا ع عز اليكوا . و صفى  عز  الم   ،وألسعاا مقعولة ،ال ركاءألحد المساهميا أو  يجوز .1
 .ية ال ركةها الم رع  ى مرحلة تصفقر  ل  و قال للضواعط التى أو  ،ا ع اي  الكيفية التى ع  

 ه   دحد  ت  لم   ا إ .تعيينأل وثيقة  ي ل ل  المحددة المدة  ي التصفية ن اءإع المصفى يلتزم .2

 أا يجا التي المدة لتعييا المحكمة الي األمر ير   أا مساهم أو  ري  لك  جاز ،المدة
 (31) التصفية  ي ا تنت ي

 

                                                           
هم والشركات ذات المسئولية المحدودة ألسكات المساهمة وشركات التوصية بابشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  97 المادةانظر 19

 وشركات الشخص الواحد. 
 
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة األالمساهمة وشركات التوصية بكات بشأن شر 9999لسنة  959من القانون رقم  99لمادة انظرا 30

 وشركات الشخص الواحد. 
 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  9999لسنة  959من من القانون رقم  950انظر المادة  31 

رئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق لل 1099سبتمبر  3بتاريخ  517رقم  قراركذا الو، المحدودة وشركات الشخص الواحد
  .الحرة
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 الفصل الثانى

 األقلياتدارية في حماية حقوق دور الجهة اإل

 

  عن طريق الهيئة كةللشر  عامةال ةالجمعي انعقاد:  والً أ

يدعوا  اأ ال ي ة العام لالستثمار وألمراقا الحساعات 
  : اآلتيةالجمعية العامة لالنعقاد  ى األحوا  

 دارة عا الدعوة النعقاد مجلا اإل تقاعا
، على الرغم ما الجمعية العمومية لل ركة

  .وجوا  ل 
  نقا عدد أعضاء مجلا اإلدارة عا الحد األدنى

  انعقاد الواجا توا ر  لصحة 

 (32)امتناع األعضاء المكمليا ل ل  الحد عا الحضور. 

 : (33) العمومية ةطلب وقف الجمعيحق المساهم فى  : ثانياً 

 عا تق  ال نسعة يملكوا ال يا المساهميا طلا على عناءل  ،لل ي ة العامة لالستثمار يكوا
 عا صدر ما عوقح قرار إصدار الطلا، جدية ل ا ثعت متىو  ال ركة، أس م ما( 5%)

 ساهمياالم ما معينة   ة لصالح صدرما  أو ،ع م إضرارلا قرارات ما لل ركة العامة الجمعية
  .غيرهم أو اإلدارة مجلا ألعضاء  اا نف  لجلا أو

 : اآلتيةللشروط ويخضع ذلك 
                                                           

سهم والشركات ذات المسئولية بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باأل 9999لسنة  959ون رقم انمن الق 31المادة انظر  32 
كتوبر أ 97بتاريخ  333رقم والمناطق الحرة ى للهيئة العامة لالستثمار قرار الرئيس التنفيذكذلك و ،المحدودة وشركات الشخص الواحد

1099. 
 
سهم والشركات ذات المسئولية كات المساهمة وشركات التوصية باألبشأن شر 9999لسنة  959ون رقم انقمكرر من ال 73المادة انظر  33 

 .المحدودة وشركات الشخص الواحد
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 ما رأا ما  ال ركة (%5)م الطلا مما يملكوا نسعة قد  ا ي  أ. 
 س م.تقديم ما يفيد تجديد ملكية األ 
 المطلوا وقف ا. القراراتاري  صدور يومال ما ت ثالثيام الطلا  ال  يقدت 

 : على أعمال الشركات الرقابةطلب فى الشريك  أوحق المساهم ثالثًا: 

و أم ما المساهميا قد  ية  كو  ت  أعح   الحرةال ي ة العامة لالستثمار والمناطق تتولى  
  .(34) 0190لسنة  051القانوا رقم حكام أغيرهم ما أصحاا المصلحة  يما يتعلق عتنفي  

 : شروط اختصاص الهيئة بالرقابة ▪

  دارية جسيمة و مالية  م الفاتجود و  .التنفي ية وال حتأل ،سالح ال كرتق  عالم الفة للقانوا ا 
  ال اضعة للرقاعة ما  ركات األموا أا تكوا ال ركة. 

 : التفتيش على أعمال الشركات : رابعاً 

 (% 21)ولل ركاء الحا زيا على  ،لل ي ة العامة لالستثمار والمناطق الحرةيكوا 
ا الما  على أما ر  (% 11) و ،ق  عالنسعة الى العنو ا الما  على األأما ر 
ركة ا يطلعوا التفتي  على ال أ ،لى غيرها ما  ركات المساهمةإق  عالنسعة األ

ى الحساعات ما م الفات جسيمة و مراقعأدارة، عضاء مجلا اإلألى إا نس  ي   يما 
ح رج  سعاا ما ي  ما األ د  متى وج   ،و النظامأقررها القانوا ء واجعات م التى ي  داأ ى 

 .(35) وجود ه   الم الفات

 

 

                                                           
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية  9999لسنة  959القانون رقم  من 955 ةانظر الماد 34

 المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات  9999لسنة  959من القانون رقم  959 لمادةاألولى من ا ةانظر الفقر 35

 الشخص الواحد. ذات المسئولية المحدودة وشركات
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 : شروط اختصاص الهيئة بالتفتيش .1
   دارية جسيمة تق  عالم الفة للقانوا رقم ، وال حتأل 0190لسنة  051وجود م الفات مالية وا 

 .التنفي ية
  ركة مساهمةفتي  أا تكوا ال ركة ال اضعة للت . 

 : اآلتىية للتفتيش بـــتقوم اللجنة الرئيس .2

   والت كد  ،ومناق ت م  ي ا مة ما األطراحدق  دراسة و حا طلا التفتي  والمستندات الم
 ما جدية ال كو .

 طراح.عرض الصلح على األ 
  صدار التوصيات الالزمة. ةالن ا ي التقاريرإعداد  وا 

 

 : نتائج أعمال لجنة التفتيش .3

لةشاللجنة الم  تنتهى       : أحد أمرينمنسوبة للشركة إلى الفات اللفحص المخ ك ًّ

 عدم وجود م الفات.  

 .للجنةا ينت ي األمر عتسليم أصحاا ال  ا تقرير عما انت ت إليأل ،و ى ه   الحالة

 توجود م الفا.  

وال اصدددددددددددة عدعوة  ،1121لسدددددددددددنة  151ما القانوا  161ق المادة طع  ت   ،و ى ه   الحالة
ما  إلى الم دددكو  ي حق م ا  سددد  الجمعية العمومية لل دددركة عا طريق ال ي ة للنظر  يما ن  

 وعرض ا على الجمعية العمومية الت ا  ما يلزم حيال م. ،م الفات
 

 : الفرق بين الرقابة والتفتيش ▪

 : وذلك على النحو التالى

   أو ،ق ا ما  ال ددددددركة على األأر  ما (% 11)ا يمتل  أم الطلا قد   ى م   ي ددددددترط التفتي   
 نةنسعة معيال ت ترط ملكية   ،الرقاعة أما .حد العنو أم ضد قد   ا كاا الطلا م  ( إ% 21) 
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 صفة.  وم الطلا د  قا يكوا م  أ تتطلانما ا  و  ،س ماألما   
  موا .األ  على جمي   ركات تكوا ما الرقاعة  قط. أالتفتي  على ال ركات المساهمة  يكوا 
  ر ددة عدددعوة الجمعيددة العموميددة للنظال ي قيددام لىالتفتي  إ ، ينت ىوجود م ددالفددات ة ى حددالدد 

 ى  الرقدداعددة أمددا  .ور   دعو  المسدددددددددددددد وليددة ،التصددددددددددددددويددت على عز  المجلاو  ،التقرير  ى     
 .الشأن نسخة من التقرير فقط حوا  الى تسليم  و جمي  األ تنت ى  ى     

 : الشريك فى التظلم من القرارات اإلداريةحق المساهم أو  خامسًا :

ا ال ي دة العامة عما القرارات اإلداريدة الصددددددددددددددادرة  يحق للمسدددددددددددددداهم أو ال ددددددددددددددريد  تقدديم تظلم
 لعام  22م رق ألحكام قانوا االستثمار قال تطعي ،إلى لجنة التظلماتوالمناطق الحرة لالستثمار  

 عاألسدد م ا  ددركات المسدداهمة و ددركات التوصدديةع دد  0190لسددنة  051والقانوا رقم  2102
 .(36) الواحدية المحدودة و ركات ال  ا وال ركات  ات المس ول

 ه ا ى  قراراها ويكوا التظلم، تقديم تاري  ما يومال  سددددددددتيا  ال  قرارها اللجنة درصددددددددوت 
 .مال لل ي ةن ا يال وم لز   ال  ا         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سهم والشركات ذات المسئولية ألكات المساهمة وشركات التوصية بابشأن شر 9999لسنة  959لقانون رقم مكرر من ا 930المادة انظر  36 

 .1099لسنة  1القانون رقم ، والتى تمت إضافتها بالمحدودة وشركات الشخص الواحد
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 الفصل الثالث 

 منازعات المستثمرينتسوية 

  : ة منازعات المستثمرينمركز تسويالتعريف بأواًل : 

 ة المستثمريا عال يتسوية منازعات مركز  أن ئ
وهو يت ع   .2111عام  العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 لية الوساطة كون ا أحد أهم الوسا   الودية لتسوية 
 . التقاضيعا ععيدال  المنازعات

و ي ا يقوم   ا محايد )وسيط( عمساعدة أطراح 
وقت و الما  م، و ل  تو يرال للودية وسريعة للنزاع القا م عين سعي م للوصو  إلى تسوية   يلنزاع ا

 اللجوء إلى القضاء.  ياألطراح دوا إ ال  عحق والج د، و 

 ما  ال  ا تيارو عصدددددددددددورة ودية، طراح المنازعات عيا األتسدددددددددددوية  ى المركز دور  تمث وي
 على :  ساعدهمي وسيط محايد

  .تحديد المسا   مح  النزاع .1
 .ال ياراتاستك اح و لق  .2

  يما عين م.التواص   .3
  .و جزء منألالتوص  إلي ح  رضا ي ع اا تسوية النزاع أ .4

 .(37)سلطة الفص  النزاع للمركز ا يكوا دوا أ
 
 

                                                           
 .1099لسنة  3للهيئة رقم  التنفيذيللرئيس  الدوريالكتاب كذا و  ،1009لسنة  970قرار وزير االستثمار رقم انظر  37 
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  :نطاق اختصاص المركزثانيًا : 

ي تا المركز عتسوية المنازعات التي تن   عيا 
ال ركات  أو عيا ،ال ركاءالمستثمريا ععض م الععض، أ  عيا 

و ل   ،أو عيا المساهميا وال ركات ،كاا  كل ا القانوني أيال 
ل م   ما يكف  م ،تفق أطراح النزاع على اللجوء إلى المركزمتى ا

  .رضا ية سريعة وعادلة التوص  إلى تسوية

 :المنازعاتتسوية المركز ل آلية ثالثًا :

   هعند وض   ت،وقد روعي. المستثمريا منازعاتو قال لقواعد مركز تسوية  الوساطةتتم  
الستفادة ما   ر ما انت ت إليأل الممارسات الدولية والت ريعات المقارنة، وك ا توصيات لجنة ، اقواعدال

 (.ترا سونيتحدة للقانوا التجاري الدولي )الاألمم الم

 : مزايا اللجوء إلى المركز في تسوية النزاع:  رابعاً 

 : هنا  مزايا عديدة يو رها اللجوء للمركز لتسوية النزاع القا م، ومن ا 

 عما يسددددددداعد على اسدددددددتمرار العالقات االسدددددددتثمارية ،التو يق عيا األطراح المتنازعيا 
 .وال راكات التجارية

   والج د. تو ير الوقت و الما 

 فة.كل  غير م  و  ،التوص  إلى تسوية سريعة ورضا ية 

   لمنازعات، اتسددددوية الطرق التقليدية لععكا و ل   ،نتيجة التسددددويةم األطراح  ي تحك
 .اتوق  نتا ج ال ي مك ا  والتي

 على سددددمعة ال ددددركة عما ال يؤثر ى سددددرية المعلومات ال اصددددة عالنزاع، المحا ظة عل
 .وكيان ا التجاري

  ندداععددة ما إرادت م الحرة  عددات م عطرق وديددةاز نددمتسددددددددددددددويددة اكتسددددددددددددددداا األطراح  عرة
 وعما يتناسا م  النظرة المستقعلية التي تحا ظ على كياا ال ركة.، والمستقلة


