
 9199 لسنة 951 رقم قانون

  قانون بإصدار

 المحدودة المسئولية ذات والشركات باألسهم التوصية وشركات المساهمة شركات

 الشعب باسم

 الجمهورية رئيس

 : أصدرناه ولد نصه اآلتى المانون الشعب مجلس ررل 

 (9) مادة

 ذات والشركات باألسهم التوصية وشركات المساهمة الشركات على المرافك المانون أحكام تسرى

 .المحدودة المسئولية

 وشركات المساهمة بشركات الخاصة األحكام بعض بشؤن 4591 لسنة 62 رلم المانون ويلغى

 4521 لسنة 611 رلم المانونان يلغى كما المحدودة، المسئولية ذات والشركات باألسهم التوصية

 شركات إدارة مجالس بتشكيل 4524 لسنة 431 ورلم المساهمة شركات فى االندماج بشؤن

 .المرافك المانون أحكام مع يتعارض حكم كل وكذلن المساهمة

 (2) مادة

 أو العام المطاع بشركات الخاصة الموانين فى أحكام من ورد بما المرافك المانون أحكام تخل ال

 .الشركات بعض أوضاع بتنظيم أو الحرة والمناطك واألجنبى العربى المال باستثمار

 الموانين فى خاص نص فيه يرد لم فيما إليها المشار الشركات على المرافك المانون أحكام وتسرى

 .لها المنظمة

 (3) مادة

 المساهمة الشركات وظائف فى التعيين شؤن فى 4591 لسنة443 رلم المانون أحكام تسرى ال

 عن شخص أى يتماضاه ما زيادة جواز بعدم 4524 لسنة 443 رلم والمانون العامة، والمإسسات

 انتخاب وإجراءات شروط تحديد شؤن فى 4513 لسنة 13 رلم والمانون سنوياً، جنيه آالف خمسة

 تسرى ال كما المرافك، المانون ألحكام الخاضعة الشركات على اإلدارة، مجالس فى العمال ممثلى

 العامة المإسسات فى لعاملينل األرباح من نسبة بتخصيص 4521 لسنة 5 رلم المانون أحكام

 .مصر فى األجنبية الشركات تمثيل ومكاتب فروع على األخرى والمنشآت

 الخاضعة الشركات فى لألجور أعلى حد تحديد تكفل التى المواعد يضع أن الوزراء ولمجلس

 .المرافك المانون ألحكام

  



 (4) مادة

 العمود ونماذج التنظيمية المرارات وكافة المرافك، للمانون التنفيذية الالئحة المختص الوزير يصدر

 مدة خالل وذلن المال، لسوق العامة الهيئة رأى أخذ بعد المرافك المانون فى إليها المشار واألنظمة

 .المانون هذا نشر تاريخ من اشهر ستة تجاوز ال

 (5) مادة

 أحكام تطبيك فى المختصة اإلدارية والجهة المختص الوزير منه بمرار الجمهورية رئيس يحدد

 .المرافك المانون

 (6) مادة

 .نشره تاريخ من أشهر ستة بعد به ويعمل الرسمية، الجريدة فى المانون هذا ينشر

 .لوانينها من كمانون وينفذ الدولة بخاتم المانون هذا يبصم

 ( 4514 سنة سبتمبر 41)  4114 سنة المعدة ذى 45 فى الجمهورية برئاسة صدر

 

 السادات أنور

 .9199 أكتوبر أول فى 44 العدد ، الرسمية الجريدة


