( ) 1إجراءات تأسيس شركة -:

إجراءات تأسيس /تسجيل الشركات

 .1طلب معيوٌ للنصجل التجاري مً اصل  +صورة باألمساء املقرتحة للعركة و أٌ يكوٌ الطلب مقدما مً ذلامي او ظخط ذو
صفة قاىوىية ختول لُ ذلك.
 .2عقد و لوائح تأشيض العركة

بعد املوافقة املبدئية -:

 .1إعداد مقر العركة مع وضع الفتة باالشه املقبول يف مكاٌ واضح باملقر.
 .2تقديه عدد ثالثة كتيبات مطبوعة مً عقد و لوائح تأشيض العركة مع مراعاة العروط الواردة يف املوافقة املبدئية.
 .3ملء االشتنارة ش 2أ اخلاصة برأط املال على أٌ تكوٌ مطبوعة و موقعة.
 .4ملء اشتنارة ش  2اخلاصة باإلقرار على أٌ تكوٌ مطبوعة و موقعة مً مقدو الطلب و موثقة مً ذلامي آخر .
 .5االشتنارة القضائية (أراىيك اليعر ) مطبوعة.
 .6جيب خته املصتيدات الصابقة مً الضرائب و السكاة مع وضع الدمػات القاىوىية الالزمة.
بعد املراجعة -:

تدفع الرشوو اليَائية لتصجيل العركة .كاألتي-:
أوال :العركة اليت رأمساهلا  50ألف جييُ الرشوو حوالي  860جييُ
ثاىياً  :العركة اليت رأمساهلا 100الف جييُ الرشوو حوالي  1050جييُ
ثالجاً  :العركة اليت بَا مؤشض أجييب احلد االدىي لرأط املال  100ألف جييُ والرشوو  1050جييُ .
تصجل العركة يف الصجل و إعطاء رقه ىَائي للعركة يكوٌ مضاحباً للعركة.
ج -تطبع ظَادة التأشيض باللػة العربية و االجنليسية و بعد التوقيع عليَا تكوٌ للعركة العخضية االعتبارية  ,يصله مقدو
الطلب ظَادة تأشيض العركة باللػتني العربية و االجنليسية  +كتيبني موثقني مً عقد و الئخة تأشيض العركة املعتندة.
إجراءات تسجيل فرع شركة أجنبية -:
أٌ يقدو طلب التصجيل مً ذلامي أو ظخط ذو صفة قاىوىية ختول لُ ذلك و يراعى إذا كاٌ األصل غري عربي فيجب ترمجتُ
باللػة العربية مً جَة معتندة و جيب أٌ حيتوي على اآلتي -:
(أ)عقد و لوائح تأشيض العركة األو.
(ب)ظَادة التصجيل أو شيد اىعاء العركة االو.
(ج) قائنة بأعضاء دللض إدارة العركة األو.

(د) تفويض موثق مً العركة لعخط مقيه بالصوداٌ الشتالو االعالىات القضائية و آخر لعخط مقيه عادة بالصوداٌ
لتنجيل العركة بالصوداٌ.
(ٍـ) قرار دللض إدارة العركة األو بفتح فرع هلا يف الصوداٌ.
كل املصتيدات الصابقة جيب أٌ ختته خبته العركة و موثقة مً خارجية بلد التصجيل و الصفارة الصوداىية بتلك الدولة.
(و) رشوو تصجيل فرع العركة األجيبية مبلؼ  3300جييُ

قسى انًخابعت
حنبيهاث عايت

أوالً -:

صفة االشخاص الذين يحق لهم الظهور لمتابعة اجراءات االيداعات امام شعبة المتابعة و

التفتيش ىم -:
 - 1أن يكون مقدم الطلب محامي أو مستشار الشركة.
 - 2أن يكون مقدم الطلب عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير أو أي شخص آخر تفوضو الشركة
من شخص لديو نماذج توقيعات بالملف.

ثانياً -:

المروس.
 - 1أن يكون الطلب في ورق الشركة أو المحامي َ

 - 2أن تكون الترويسو مطابقة لشهادة التأسيس و ختم الشركة.
 - 3أن يكون الطلب مطبوعاً او مختوماً بخاتم الشركة و ممهوراً بتوقيع الشخص الذي لو الحق في
ذلك وفقاً لنموذج التوقيعات المودعة بالملف.

 - 4يجب أن يشتمل الطلب على رقم التأسيس الوارد في شهادة التأسيس.
 - 5أن يكون خاتم الشركة مطابقاً لالسم الوارد في شهادة التأسيس و يراعى فيو أن يكون متضمناً
لكلمة ( محدودة ) فيما عدا الشركات الخيرية و المصارف.
 - 6استيفاء الدمغات القانونية الالزمة للطلب.
ثالثاً -:

انًسخنذاث انخي يجب حقذيًها بعذ حأسيس انشركت -:

 - 1أن تكون جميع االستمارات المقدمة لاليداع مطبوعة و مختومة بخاتم الشركة و موقعة من الشخص
المختص.
 - 2إيداع االستمارة (ش )9الخاصة بأعضاء مجلس االدارة في خالل ستة أشهر بالنسبة للشركات العامة
و ثالثة أشهر بالنسبة للشركات الخاصة باإلضافة لقرار الجمعية العمومية بتعيين أعضاء مجلس
االدارة.

 - 3يجب على الشركة ايداع االستمارة (ش  – )5الخاصة بالمقر – فوراً و في حالة تغيير المقر يجب
ايداع االستمارة (ش )6فوراً.
 - 4إيداع قرار مجلس االدارة بتعيين المدير العام و نماذج من توقيعاتو كم يجب ايداع قرار بتعيين
سكرتير مجلس االدارة و نماذج توقيعاتو.
 - 5يجب إيداع التقرير السنوي  -االستمارة (ش  – )28كل سنة من تاريخ االجتماع التأسيسي أو
االجتماع السنوي السابق على أن ال يتجاوز ذلك فترة أقصاىا خمسة عشر شهراً.
 - 6في حاالت التنازل عن االسهم بالنسبة للشركات الخاصة يجب إحضار اآلتي -:
(أ)

عقد التنازل موثقاً من محامي مستوفياً للشروط الشكلية و مشتمالً على الموضوع.

(ب)قبول المتنازل إليو التنازل – اذا كان التنازل بموجب اقرار.
(ج) قرار من مجلس االدارة بالموافقة على التنازل.

(د) إذا كان المتنازل أو المتنازل اليو قاصراً يجب ارفاق موافقة ولي القاصر.

(ىـ) في حالة التنازل ألجنبي يجب ملء االستمارة الخاصة باألجانب و موافقة مجلس االدارة على التنازل
مع مراعاة الضوابط الخاصة بالشركة ذات المؤسس األجنبي.
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إجراءاث حسجيم زيادة رأس انًال -:

أ  -إحضار قرار من الجمعية العمومية بزيادة رأس المال وفقاً لما ىو منصوص عليو في الئحة تأسيس
الشركة.

ب  -ملء االستمارة (ش )4و ختمها لدى ضرائب الدمغة.
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إجراءاث حسجيم انرهن -:

أ /تقديم طلب تسجيل الرىن خالل  21يوماً من تاريخ إبرام العقد وفقاً للمادة  102من قانون الشركات
لسنة  1925م و في حالة انقضاء المدة المذكورة يجوز تمديدىا بواسطة المحكمة بمقتضى أحكام المادة
 113من قانون الشركات لسنة 1925م.
ب /إحضار عقد رىن موثق من محامي أو المستشار القانوني للشركة.

ج /ملء االستمارة (ش )16موقعاً عليها بواسطة المدير العام أو سكرتير الشركة و ختمها لدى إدارة ضريبة

الدمغة.

د /إذا كان المرىون عقاراً أو منقوالً مثالً ( عربة – سفينة – طائرة ) يجب إحضار شهادة بحث تفيد قيده

لدى الجهة المختصة  ,و ألغراض التسجيل يبدأ حساب المدة المشار إليها أعاله من تاريخ قيد و تسجيل
الرىن لدى الجهة المختصة.

ىـ /يجوز أن يقدم طلب التسجيل بواسطة المرتهن بمقتضى أحكام المادة  109من قانون الشركات لسنة
1925م.
و /يجوز تسجيل أي رىن حيازي أو تأميني الحق في حالة وجود رىن عائم و مسجل.
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إجراءاث حغيير اسى انشركت -:

(أ) إحضار قرار خاص من الجمعية العمومية لتغيير اسم الشركة.
(ب) موافقة المسجل التجاري على تغيير االسم.
(ج) النشر في إحدى الصحف اليومية عن رغبة الشركة في تغيير اسمها و ذلك لعلم الكافة.

بعد مضي أسبوع من تاريخ النشر يجب على مقدم الطلب إحضار أصل شهادة التأسيس القديمة و دفع

الرسوم و تسليمو الشهادة الجديدة.
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يجب في حانت انخصفيت االخخياريت إحضار اآلحي -:

(أ) إيداع قرار الجمعية العمومية القاضي بتصفية الشركة و تعيين المصفي.
(ب) ملء االستمارة (ش )23الخاصة بتعيين المصفي.
(ج) يجب إيداع التقرير الختامي الذي يوضح حساب التصفية بعد اجازتو من الجمعية العمومية خالل عام
من بدء التصفية.
(د)ملء االستمارة (ش ( )24التقرير الختامي للتصفية ).
(ىـ) يجب في حالة استمرار تصفية الشركة مدة تزيد عن السنة اخطار المسجل التجاري بذلك بعد ملء
االستمارة المقررة بموجب قواعد التصفية لسنة 1928م.

(و) بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ ايداع االستمارة (ش

 )24و التقرير الختامي تعد الشركة منحلَة من

السجل التجاري نهائياً ما لم يظهر سبب بخالف ذلك وفقاً ألحكام المادة  208من قانون الشركات لسنة

1925م.

 -11في حانت انخصفيت عن طريق انًحكًت أو ححج اشرافها -:

أ /إيداع أمر المحكمة القاضي بالتصفية و تعيين المصفي الرسمي.
ب /إيداع األمر النهائي.
 -12إجراءاث حخصيص األسهى -:

أ /إيداع قرار من مجلس ادارة الشركة بالموافقة على تخصيص األسهم.
ب /ملء االستمارة (ش.)13

 -13يراعى في اإليداعات المتعلقة بالتصرفات أعاله أن تكون ايداعات الشركة السنوية مكتملة إال في حالة
تسجيل الرىن بموجب أحكام المادة  109من قانون الشركات.
 -14تمأل استمارات اإليداعات بصورة دقيقة و واضحة و صحيحة و ال يقبل الكشط أو التعديل و أن تكون
االستمارات كلها مطبوعة.
ضىابط انخنازالث و حغيير اسى انشركت و يذيرها انعاو .
أوالً -:ضىابط حغيير انًذير انعاو

- 1

إحضار عقد عمل بين الشركة و المدير العام.

- 2

إحضار إقرار مشفوع باليمين بقبولو كمدير عام للشركة.

- 3

مثول المدير العام السابق و الحالي أمام المستشار القانوني المختص بمباشرة اإلجراء
للتأكد من رغبتو و صحة تعيينو.

- 4

إحضار إقرار من الشركة بعدم وجود شيكات راجعة.

- 6

يترتب على عدم تقديم اإليداعات المطلوبة في الزمن المحدد لها مخالفة قانونية.

- 5

إحضار قرار من مجلس إدارة الشركة بتعيين المدير العام بعد استيفاء الضوابط أعاله.

ثانياً -:ضىابط انخنازالث-:

- 1

إحضار عقد تنازل موثق من محام

- 2

إحضار قرار من مجلس اإلدارة بالموافقة على التنازل .

ثالثاً -:ضىابط حغيير اسى انشركت -:

- 1

إحضار قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بتغيير اسم الشركة.

توضيح أسباب مقنعة لتغيير اسم الشركة.
انضىابط وفقا نهًىجهاث وانسياست انعايت

( )1يحظر علي غير السوداني العمل في مجال ( التجارة العمومية ,االستيراد والتصدير ألغراض تجارية ,
الصحافة واألعالم وجميع أعمال النشر  ,الشحن والتفريغ والتخليص .
( )2العمل في التنقيب والتعدين ( الحصول علي موافقة وزارة الطاقة ) .
( )3العمل في مجال أنشطة الطيران ( الحصول علي موافقة الطيران المدني ).
( )4العمل في مجال بيوت الخبرة وتقديم االستشارات وإعداد دراسات الجدوى ( مجلس تنظيم بيوت
الخبرة ) .
( )5العمل في مجال تخطيط المدن والمسح الجوي ( الحصول علي موافقة وزارة الدفاع ).
( )6العمل في مجال الصرافة والبنوك ( الحصول علي موافقة بنك السودان ) .
( )7العمل في مجال تداول وبيع األسهم والخدمات المالية ( الحصول علي موافقة سوق لألوراق المالية ).
( )8الشركة التي بها مساىم أجنبي أو فرع لشركة أجنبية وترغب في العمل في مجال المواصفات
والمقاييس ( الحصول علي موافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
( )9العمل في مجال تحصيل اإليرادات للجهات الحكومية ( الحصول علي موافقة وزارة المالية ) .
 /10يحظر علي الشركات العمل في مجال إنشاء محطات الخدمة البترولية .

