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 م 1002( لسنة 21قانون رقم )
 م 2331( لسنة 11بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بشــأن الشركات التجاريــــة
 

 باسم الشعب :
 رئيس الجميورية :

 بعد االطالع عمى دستور الجميورية اليمنية. -
 م بشأن الشركات التجارية.7997( لسنة 22وعمى القانون رقم ) -
 نــواب.وبعد موافقة مجمــس ال -

 )أصدرنا القانون اآلتي نصـو(
 م بشأن الشركات التجارية.7997( لسنة 22(من القانون رقم )77( من المادة )2( : تحذف الفقرة )7مادة )
 ( من القانون المذكور عمى النحو التالي :258( : تعدل الفقرة )د( من المادة )2مادة )

ة لحضور اجتماع الجمعية العامة لمشركاء لتكون قراراتيا صحيحة يجب أن توجو الدعوة كتابيًا لمندوب الوزار  -د 
 ، وفي حالة عدم حضور مندوب الوزارة تكون االجتماعات صحيحة.           

 ( : يعمل بيذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.3مادة )
 بصنعاء -صدر برئاسة الجميورية 

 ىـ 7422/شعبان/ 26بتاريخ : 
 م2007/ نوفمبر  / 77موافق : ال

 
 عمي عبداهلل صالــح
 رئيس الجمهورية
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 م1002( لسنة 12قانون رقم )
 م 2331( لسنة 11بتعديل القانون رقم )

 بشأن الشركات التجارية وتعديالته 
 

 باسم الشعب. 
 رئيس الجميورية.  

 بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية. 
 م بشأن الشركات التجارية وتعديالتو. 7997( لسنة 22ن رقم )وعمى القانو 

 وبعد موافقة مجمس الوزراء ومجمس النواب. 
 أصدرنا القانون اآلتي نصو:

 ،66/7، 65، 62، 47/2، 43/7، 38/2، 27، 20، 77/7، 76/2، 5، 4/2، 3، 2( تعدل المواد ) 7مادة )
، 246/أ، 245، 242، 227، 773/7/أ، 734/أ، 722/أ، 94/د، 87/أ، 84، 76، 69، 68/7/2 

م بشأن الشركات 7997( لسنة 22( من القانون رقم )272، 267، 266/أ، 267/أ، 255/د، 254/أ،ج،248
 التجارية، وذلك عمى النحو التالي:

 
 ( تكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إلى جانب كل منيا ما لم ينص عمى خالف ذلك:2مادة )
 يورية          : الجميورية اليمنية الجم

 الوزيــر          : وزير الصناعة والتجارة 
 الوزارة             : وزارة الصناعة والتجارة 

 السجل              : السجل التجاري 
 نظام الشركة       : النظام األساسي لمشركة 

 العقد               : عقد تأسيس الشركة 
 : مدير عام اإلدارة العامة لمشركات.        المراقب     

 المحكمة           : الييئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصيا البت في القضايا المتعمقة بأحكام ىذا القانون. 
 الشركة            : أي شركة تجارية، ويتحدد نوعيا حسب سياق النص. 

 . الجمعية العامة    : الجمعية العامة لممساىمين
 الشركة األجنبية   : أي شركة يكون مركزىا الرئيسي أو تكون مؤسسة خارج الجميورية. 

 
( يعتبر ىذا القانون جزءًا من القانون التجاري وتسري أحكامو عمى جميع الشركات التجارية المؤسسة في 3مادة )

 الجميورية والواردة في ىذا القانون أو يقع فييا مركزىا الرئيسي. 
شيارىا وفقًا ألحكام ىذا القانون.  -2 (4مادة )  يتم تكوين الشركة وتأسيسيا وتسجيميا وا 
( يفسر أي نص في العقد أو النظام وفقًا لما ورد في احدىما ويستكمل بالرجوع إلى أحكام ىذا القانون 5مادة )

 والقانون التجاري والغرف التجارية بما ال يتعارض مع صراحة النص في ىذا القانون.
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يجوز تعديل أو تغيير اسم الشركة أن يتوافق اسميا الجديد مع أغراض إنشائيا وفقًا ألحكام المادة  -2( 76ة )ماد
السابقة، عمى أن ال يؤثر ذلك عمى حقوقيا أو التزاماتيا قبل الغير ويجب أن يسجل التعديل أو التغيير في سجل 

 . الشركات ويشير في السجل التجاري وينشر في الصحف الرسمية
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا إما عمى وثيقة عادية أو رسمية موثقة لدى جية رسمية،  -7( 77مادة )

 ويصدر الوزير قرارًا بنموذج عقد شركات التضامن.
( يجب أن يسجل عقد تأسيس شركة التضامن وأي تعديالت تطرأ عميو في سجل الشركات التضامنية 20مادة )

ظ نسخة من العقد وأي تعديالت عميو لدى إدارة الشركات وان يشير في السجل التجاري بمراكز المحافظات وتحف
في مركز المحافظة التي يكون فييا المركز الرئيسي لمشركة خالل شير من تاريخ تسجيل عقد التأسيس أو 

 تعديمو.
 ( تسجل شركات التضامن وفقًا لإلجراءات التالية:27مادة )

المراقب أو مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة، وترفق النسخة األصمية من العقد يقدم طمب التسجيل إلى  -أ
موقعًا من الشركاء جميعًا أمام المراقب أو من يفوضو خطيًا أو أمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى 

 المحكمة.
 يتضمن طمب التسجيل البيانات التالية: -ب
 تاريخ تقديم الطمب  -7
 شركة اسم ال -2
 نوعيا  -3
 غايتيا ونطاق عمميا  -4
 رأسماليا  -5
 أسماء الشركاء وحصو كل منيم في رأس المال. -6
 مركزىا الرئيسي وعنوانيا. -7
 المدير أو المدراء المفوضين بالتوقيع عن الشركة بموجب عقدىا المرفق.  -8
 مدة الشركة إذا كانت محددة المدة.  -9
 مفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة بموجب عقدىا المرفق. يوقع طمب التسجيل من ال -ج

إذا كانت معارضة المديرين اآلخرين مستندة إلى مخالفة عقد الشركة، فيجب تنفيذ معارضتيم  -2( 38مادة )
 وعند االختالف يكون تقدير األمر لمجية القضائية المسئولة. 

، تستمر شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائيا بين إذا لم يكن في عقد الشركة نص مخالف -7( 43مادة )
 بقية الشركاء. 

إذا لم ينص عقد الشركة عمى تعيين المصفي أو المصفيين أو طريقة تعيينيم ولم يتفق الشركاء  -2( 47مادة )
 عمى اختيارىم تتولى المحكمة المختصة تعيينيم.

لتحقيق أغراضيا وأال يقل عن خمسين مميون لاير  ( يجب أن يكون رأس مال شركة المساىمة كافيا62مادة )
 بالنسبة لمشركات ذات االكتتاب العام، وعن خمسة عشر مميون لاير بالنسبة لشركات المقفمة. 

 ( يصدر بنموذج العقد االبتدائي والنظام األساسي لشركات المساىمة قرار من الوزير. 65مادة )
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ة التي تطرح أسيميا لالكتتاب العام إال بعد الحصول عمى ال يجوز تأسيس شركة المساىم -7( 66مادة )
ترخيص بذلك بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء، أما الشركة التي ال تطرح أسيميا لالكتتاب العام وتسمى شركة 

 مساىمة مقفمة فيجري الترخيص بتأسييا بقرار من الوزير.
السجل المعد لذلك في الوزارة ويجب أن يكون  يقيد طمب الترخيص لتأسيس شركة المساىمة في -7( 68مادة )

 الطمب مصحوبًا بمشروع العقد االبتدائي والنظام األساسي لمشركة وشيادة إيداع رأس المال المدفوع لمشركة. 
يجوز لموزارة أن تطمب إدخال تعديالت عمى مشروع العقد االبتدائي والنظام األساسي إذا لم يكن متفقًا مع  -2

 ومطابقًا لمنموذج المنصوص عميو في القانون.  أحكام القانون
( تودع نسخ كافية من مشروع العقد االبتدائي والنظام األساسي لمشركة لدى المصارف المعتمدة التي 69مادة )

من مشروع النظام األساسي مقابل  تتمقي طمبات االكتتاب ويجوز لكل ذي شأن الحصول عمى نسخة مطبوعة
 ثمن معقول تحدده الالئحة. 

%( من قيمتو االسمية 25( ال يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سيم نقدي عند االكتتاب عن )76مادة )
ويجب أن يدفع الباقي من قيمة السيم خالل سنتين من تاريخ تأسيس الشركة في مواعيد التي يعينيا نظام الشركة 

س إدارتيا ويؤشر عمى السيم بالقدر المدفوع من قيمتو عدا شركات المساىمة المقفمة فيجب دفع رأس أو مجم
 المال بالكامل عند تأسييا أو زيادة رأس ماليا.

يقدم المؤسسون خالل عشرة أيام من تاريخ انتياء اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية طمبًا إلى  -( أ84مادة ) 
س الشركة وفقًا لمشروط التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون، ويجب أن يرفق الوزير بإعالن تأسي

 -بالطمب:
إقرار بحصول االكتتاب برأس المال كاماًل وما دفعو المكتتبون من قيمة األسيم وبيان بأسمائيم وعدد  -7   

 األسيم التي اكتتب بيا كل منيم.
 محضر جمسة الجمعية التأسيسية. -2   
 العقد االبتدائي والنظام األساسي لمشركة كما أقرتو الجمعية. -3   
قرارات الجمعية بالمصادقة عمى تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة  -4   

 األول ومراقب الحسابات.
 الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس المحددة في الالئحة. -5   

تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطالنيا وفي تسوية حقوق المساىمين قبل بعضيم البعض  -( د87مادة )
 الشروط الواردة في نظاميا األساسي وعند خموه تطبق األحكام الخاصة الواردة في ىذا القانون. 

 يجب أال تقل القيمة االسمية لمسيم عن عشرة آالف لاير. -( أ94مادة )
دارة الشركة المساىمة مجمس إدارة ويعين نظام الشركة عدد أعضائو عمى أال يقل عن يتولى إ -( أ722مادة ) 

 ثالثة وال يزيد عن أحد عشر عضوًا.
فيما عدا ممثمي الحكومة والشخصيات االعتبارية في مجمس اإلدارة يجب أن يكون رئيس  -( أ734مادة )

 شركة. وأعضاء مجمس إدارة الشركة المساىمة مالكين لعدد من أسيم ال
ال تجتمع الجمعية العامة غير العادية إال بناًء عمى دعوة من مجمس اإلدارة وعمى المجمس  -7( 773مادة )

%( من رأس المال، ويجب أن تذكر مواضيع 25توجيو ىذه الدعوة إذا طمب إليو ذلك عدد من المساىمين يمثل )
ذا لم جدول األعمال في الدعوة الموجية لممساىمين وال يجوز المداو  لة في موضوعات لم يرد ذكرىا في الدعوة وا 
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يقم المجمس بدعوة الجمعية خالل خمسة عشر يومًا من تقديم الطمب جاز لمطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة بطمب 
 لتوجيو الدعوة، وعمى الوزارة أن تدعو الجمعية لالنعقاد. 

 سيم قرار من الوزير. ( يصدر بنموذج النظام األساسي لشركة التوصية باأل227مادة )
( ال يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن شريكين وأن ال يزيد عمى 242مادة )

 ثالثين شريكًا.
 تتأسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بترخيص بقرار من الوزير. -7 -( أ245مادة )
 النظام األساسي لشركات ذات المسئولية المحدودة.يصدر الوزير قرار بنموذج عقد التأسيس و  -2     
( عمى المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة عمى النظام األساسي أن يقوموا بمعامالت 246مادة )

 اإلشيار لمشركة في السجل التجاري وفقًا ألحكام القانون. 
دة كافيًا لتحقيق أغراضيا، بحيث ال يقل يجب أن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدو  -( أ248مادة )

 عن ثالثة ماليين لاير، ويجب أن يثبت الوفاء بو كاماًل حين التأسيس.
يجب أن يكون دفع الحصص النقدية ثابتًا في مصرف معتمد، ويجب أن تودع الشيادة المثبتة لمدفع مع  -ج     

 عقد التأسيس لدى إدارة الشركات.
حصة باإلرث إلى أكثر من شخص وكان عددىم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء عمى  إذا انتقمت -( د254مادة )

ثالثين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة لمشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقيم أو بحكم 
 القضاء إلى عددىم منيم ضمن الحد األقصى لعدد الشركاء. 

 يزيد عدد الشركاء عمى ثالثين.  يجوز تقسيم الحصص عمى أن ال -( أ255مادة )
يجب أن ينص النظام األساسي لمشركة عمى تعيين مفتش لمحسابات أو أكثر بقرار من الجمعية  -( أ267مادة ) 

 العامة لمشركاء من الجدول الذي تصنعو الوزارة. 
ة مساىمة اكتتاب ( يجوز لمشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية باألسيم التحول إلى شرك266مادة )

عام أو مقفمة وفقًا لألحكام المنصوص عمييا في ىذا القانون ويقدم طمب التحويل في ىذه الحالة إلى المراقب 
 -مرفقًا بو مايمي:

 قرار الجمعية العمومية غير العادية لمشركة بالموافقة عمى التحويل. -أ   
ومالية عن أوضاع الشركة وما ستكون عميو بعد أسباب ومبررات التحويل مبنية عمى دراسة اقتصادية  -ب  

 التحويل.
الميزانية السنوية لمشركة لمثالث السنوات السابقة عمى طمب التحويل وبحيث ال يقل معدل األرباح السنوية  -جـ 

 %( من رأسمال الشركة المدفوع.70الصافية خالليا عن )
 بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. -د   
 ن من الشركة بالتقديرات األولية لموجوداتيا ومطموباتيا.بيا -ىـ 

 قرار من الوزير بالترخيص والمصادقة عمى عقد التأسيس والنظام األساسي لمشركة. -و   
( لموزير بناء عمى اقتراح المراقب الموافقة عمى تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة 267مادة )

ة مساىمة اكتتاب عام أو مقفمة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطمب المشار إليو التوصية باألسيم إلى شرك
 -( من ىذا القانون وبعد استكمال اإلجراءات التالية:266في المادة )
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تقدير موجودات ومطموبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص يشكميا  -أ   
 ن من ضمنيا مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب المجنة عمى نفقة الشركة.الوزير عمى أن يكو 

 موافقة الدائنين الخطية عمى التحويل. -ب  
( إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة 272مادة )

ن الدمج من ذلك النوع، عمى أنو يجوز لمشركة ذات فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة ع
المسئولية المحدودة أو شركة التوصية باألسيم االندماج في شركة مساىمة اكتتاب عام أو مقفمة قائمة أو تأسيس 

 شركة مساىمة ذات اكتتاب عام جديدة.
 ( يعمل بيذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.2مادة )

 
 بصنعاء  -رئاسة الجميوريةصدر ب
 ىـ 7425/ رمضان/ 77بتاريخ 
 م 2004/ أكتوبر / 25الموافق 

 
 عمي عبد اهلل صالح                                                             
 رئيس الجميورية                                                           

 


