
 م 0222( لسنة   1قرار مجلس النواب رقم )  

 م1111( لسنة 11بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون  رقم )

  م1111( لسنة 00( من القانون رقم )041بتعديل المادة )

 بشـأن الشركات التجـــــــــارية 

 

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 اليمنية .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية 

 م بشأن الالئحة الداخلية للمجلس .1997( لسنة 43وعلى القانون رقم )

وبناًء على المداولة التي  ججراايا المجليس حيوق القيرار الجمهيورا بالقيانون 
( لسنة 22( من القانون رقم )245م بتعديــق المادة )1999( لسنة 15رقم )
 م بشأن الشركات التجارية.97

  ــــــرر   قــــــــــــــــ  

( : جقـييييييـر مجلييييييس النــييييييـواب ـيييييي  جلستـييييييـ  المنعقــييييييـدة بتاريـييييييـ  1ميييييادة )
م القرار الجمهورا بالقانون رقيم 22/1/2000اـ المواـق 16/10/1420
( لسيينة 22( ميين القييانون رقييم )245م بتعييديق المييادة )1999( لسينة 15)

 م بشأن الشركات التجارية .97

 من تاري  صدوره وينشر ـ  الجريدة الرسمية .( : يعمق بهذا القرار 2مادة )

 بصنعاء -صدر بمجلس النواب 

 اـ16/10/1420بتاري  

 م2000/ 1/ 22المواـق    

 عبدهللا بن حسين األحمر

 رئيس مجلـس النـواب

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م1111( لسنة 11قرار جمهوري بالقانون  رقم )
 م 1111( لسنة 00( من القانون رقم )041بتعديل المادة )

 بشـأن الشركات التجـــــــــارية
 

 رئيس الجمهورية :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .

 م بشـأن الشركات التجارية .1997( لسنة 22وعلى القانون رقم   )
 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

 وبعد مواـقة مجلس الوزراء .
قــــــــــــــــــرر 

( 22( مين القيانون رقيم )245ق الفقرتان )ب ، ج( من المادة )تعد -( : ج 1مادة )
م بشييأن الشييركات التجارييية ، ويكييون نصييهما علييى النحييو 1997لسيينة 
 التال  :

يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مرـقاً ب  نسيخة مين عقيد  -ب
 التأسيس ، ونسخة من مشروع النظام األساس  . 

تواقيعهم ـ  عقد التأسيس والنظام األساس  على المؤسسين جن يثبتوا  -ج 
جمام المراقب جو من يفوض  خطياً بذلك جو جمام مدير عام مكتب اليوزارة 

 بالمحاـظة جو لدى المحكمة المختصة . 
( : يعمق بهذا القرار الجمهورا بالقانون من تاري  صدوره وينشر ـ  2مادة )

 الجريدة الرسمية .

 عاءصدر برئاسة الجمهورية ـ بصن
 اـ1419/رمضان/   30بتاري  

 م1999/ ينايـــر/ 17المواـق 
 

 عبد الكريم اإلريان                              عل  عبد هللا صالــــح
 رئيس مجلس الوزراء                           رئيس الجمهوريـــة

 


