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تعریف " األطراف ذات العالقة الوارد في نص المادة 
 ) "التعاریف"1(

) 1تعریف " األطراف ذات العالقة الوارد في نص المادة ( 
 "التعاریف"

 األطراف ذات العالقة :  العالقة:األطراف ذات 
رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة  •

التنفیذیة العلیا بالشركة، والشركات التي یملك فیھا أي 
من ھؤالء حصة مسیطرة، والشركات األم أو التابعة 

 أو الشقیقة أو الحلیفة للشركة.
أقارب رئیس أو عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة  •

 العلیا حتى الدرجة األولى.التنفیذیة 
الشخص الطبیعي أو االعتباري الذى كان خالل السنة  •

ً بنسبة  % فأكثر 10السابقة على التعامل مساھما
بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتھا أو شركتھا األم 

 أو شركاتھا التابعة.
 الشخص الذي لھ سیطرة على الشركة. •

ف ذات عالقة وفقاً األشخاص والجھات التي یتم تحدیدھا كأطرا 
 للقرارات أو األنظمة الصادرة عن الھیئة.

) 1تعریف " السیطرة الوارد في نص المادة (
 "التعاریف"

 ) "التعاریف"1تعریف " السیطرة الوارد في نص المادة ( 

 السیطـــــرة:
في  -بشكل مباشر أو غیر مباشر -القدرة على التأثیر أو التحكم 

مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة تعیین أغلبیة أعضاء 
منھ أو من الجمعیة العمومیة للشركة، وذلك من خالل ملكیة نسبة 
من األسھم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتیب آخر یؤدي إلى ذات 

 التأثیر.

 السیطـــــرة:  
القدرة على توجیھ إدارة وسیاسات الشركة والتحكم في السیاسات 

 :كون ذلك من خالل التحكم فيوی ،المالیة والتشغیلیة
أعضائھ أو التحكم في تعیینات تشكیل مجلس اإلدارة أو انتخاب غالبیة 

السیطرة على اسھم ذات  /تالك إمسیطرة بالوتكون  ،الجھاز اإلداري
 % فأكثر30حقوق تصویت في الشركة تبلغ نسبة 

 )12نص المادة (  )12نص المادة (
 الشركة والتصرف بھاإدراج أسھم   التصرف باألسھم

تتبع الشركة القوانین واألنظمة والقرارات المعمول بھا لدى 
الھیئة والسوق المالي المدرجة فیھ بشأن إصدار وتسجیل أسھم 
الشركة وتداولھا ونقل ملكیتھا ورھنھا وترتیب أي حقوق علیھا، 
وال یجوز تسجیل أّي تنازل عن أسھم الشركة أو التصرف فیھا 

على أي وجھ، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف أو رھنھا 
او الرھن مخالفة أحكام قانون الشركات التجاریة واألنظمة 

 والقرارات التي تصدرھا الھیئة وھذا النظام األساسي.

أدرجت الشركة أسھمھا في سوق دبي المالي، كما یجوز  .1 
للمجلس إدراج أسھمھا و/أو شھادات إیداع دولیة مقابل 

ي األسواق المالیة األخرى داخل و/أو خارج أسھمھا ف
الدولة، ویتعین على الشركة أن تتبع القوانین واألنظمة 

ولدى الھیئة والسوق  واللوائح المعمول بھا في تلك األسواق
 .المالي المدرجة فیھ

تتبع الشركة القوانین واألنظمة والقرارات المعمول بھا لدى  .2
بشأن إصدار وتسجیل الھیئة والسوق المالي المدرجة فیھ 

أسھم الشركة وتداولھا ونقل ملكیتھا ورھنھا وترتیب أي 
حقوق علیھا، وال یجوز تسجیل أّي تنازل عن أسھم الشركة 
أو التصرف فیھا أو رھنھا على أي وجھ، إذا كان من شأن 
ً ألحكام قانون  التنازل أو التصرف أو الرھن مخالفا

والقرارات التي واألنظمة وتعدیالتھ الشركات التجاریة 
 تصدرھا الھیئة وھذا النظام األساسي.

 )14) من المادة (1( ةنص الفقر  )14) من المادة (1(ة نص الفقر
بعد الحصول على موافقة الھیئة والسلطة المختصة یجوز زیادة 
رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة 

إصدار إلى القیمة  اإلسمیة لألسھم األصلیة أو بإضافة عالوة
 اإلسمیة كما یجوز تخفیض رأس مال الشركة.

بعد الحصول على موافقة الھیئة یجوز للجمعیة العمومیة تخفیض رأس  
مال الشركة كما یجوز لھا زیادة رأس المال المصدر بإصدار أسھم 

إصدار  جدیدة بنفس القیمة اإلسمیة لألسھم األصلیة أو بإضافة عالوة 
 .سمیةإلى القیمة اإل

 )14) من المادة (4نص الفقرة (  )14) من المادة (4نص الفقرة (
یكون للمساھمین حق األولویة في اإلكتتاب باألسھم الجدیدة 

األسھم القواعد الخاصة ھذه ویسري على اإلكتتاب في 
باإلكتتاب في األسھم األصلیة ویُستثني من حق األولویة في 

 یلي:اإلكتتاب باألسھم الجدیدة ما 
 

یؤدي الى تحقیق منافع للشركة  دخول شریك إستراتیجي
 .وزیادة ربحیتھا

 

یكون للمساھمین حق األولویة في اإلكتتاب باألسھم الجدیدة  
األسھم القواعد الخاصة باإلكتتاب ھذه ویسري على اإلكتتاب في 

في األسھم األصلیة ویُستثني من حق األولویة في اإلكتتاب 
 باألسھم الجدیدة ما یلي:

 
یؤدي الى تحقیق منافع للشركة  شریك إستراتیجيدخول  .أ

 .وزیادة ربحیتھا



 

 

المستحقة للحكومــة اإلتحادیة  تحویل الدیون النقدیة
والحكومات المحلیة والھیئات والمؤسسات العامة في الدولة 

 إلى أسھم في رأسمال الشركة. والبنوك وشركات التمویل
 

من خالل إعداد برنامج  برنامج تحفیز موظفي الشركة
وزیادة ربحیة الشركة  المتمیزیھدف للتحفیز على األداء 

 .بتملك الموظفین ألسھمھا
 

قبل الشركة الى  منالمصدرة  تحویل السندات أو الصكوك
 أسھم فیھا.

 
وفي االحوال المذكورة أعاله یتعین الحصول على موافقة 
 الھیئة وإستصدار قرار خاص من الجمعیة العمومیة

وإستیفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا 
 الشأن.

المستحقة للحكومــة اإلتحادیة  تحویل الدیون النقدیة .ب
والحكومات المحلیة والھیئات والمؤسسات العامة في الدولة 

 إلى أسھم في رأسمال الشركة. والبنوك وشركات التمویل
من خالل إعداد برنامج  برنامج تحفیز موظفي الشركة .ج

وزیادة ربحیة الشركة  المتمیزیھدف للتحفیز على األداء 
 بتملك الموظفین ألسھمھا

قبل الشركة الى  منالمصدرة  تحویل السندات أو الصكوك .د
 أسھم فیھا.

 ) من قانون الشركات.283وفقا لنص المادة ( االندماج .ه
األس���ھم أو األوراق المالیة القابلة للتحویل إلى أس���ھم  امتالك .و

 .قرارات التي تصدرھا الھیئةالوفقاً لألحكام و
 
  
االحوال المذكورة أعاله یتعین الحصول على موافقة الھیئة وفي 

وإستصدار قرار خاص من الجمعیة العمومیة وإستیفاء الشروط 
 والضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن.

  16المادة نص 
 إصدار سندات القرض أو الصكوك

  16المادة نص  
 إصدار سندات القرض أو الصكوك

یكون للشركة بعد موافقة الھیئة وبموجب قرار خاص أن 
تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك 
إسالمیة، ویبین القرار قیمة السندات أو الصكوك وشروط 

أسھم، ولھا أن تصدر إصدارھا ومدى قابلیتھا للتحویل إلى 
قرارا بتفویض مجلس اإلدارة في تحدید موعد إصدار 
السندات أو الصكوك على أال یتجاوز سنة من تاریخ 

 .الموافقة على التفویض

یكون للشركة بعد موافقة الھیئة وبموجب قرار خاص أن تقرر  
إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسالمیة، ویبین 
القرار قیمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارھا ومدى 

ان تقرر قابلیتھا للتحویل إلى أسھم، و یجوز للجمعیة العمومیة 
ت و و تفوض مجلس اإلدارة لتحدید تاریخ إصدار السندا

 ووفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن.، الصكوك

 )17) من المادة (1نص الفقرة (
 تداول السندات أو الصكوك

 )17) من المادة (1نص الفقرة ( 
 تداول السندات أو الصكوك

یجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول .1
إلى أسھم في الشركة سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول 

 بقیم متساویة لكل إصدار.

یجوز للشركة، بعد موافقة الھیئة، إصدار سندات أو صكوك .1 
قابلة للتداول، سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول إلى أسھم، 

 .في الشركة بقیم متساویة لكل إصدار

 )21(المادة نص 
 الجمعیة العمومیة ألعضاء مجلس اإلدارة حاالت تعیین

  )21(المادة نص  
ستثناءاً من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس  إ
اإلدارة الذي یتعین أن یس��بق إجتماع الجمعیة العمومیة 

ووفقاً لحكم المقرر انعقادھا إلنتخاب أعض����اء المجلس 
، یجوز للجمعیة ) من قانون الش����ركات144/2المادة (

العمومیة أن تعین عدداً من األعض���اء من ذوي الخبرة 
في مجلس اإلدارة من غیر المس������اھمین في الش������ركة 
على أال یتجاوز ثلث عدد األعض�����اء المحددین بالنظام 

 األساسي في حال تحقق أیاً من الحاالت التالیة:
 
عدم توافر الع�دد المطلوب من المرش�������حین خالل  .أ

بشكل  س اإلدارةفترة فتح باب الترشح لعضویة مجل
یؤدي إلى نقص عدد أعض�������اء مجلس اإلدارة عن 

 .الحد األدنى لصحة إنعقاده

مع مراعاة أحكام قانون الشركات والنظام األساسي للشركة،  
یجوز أن یكون أعض���اء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة من 

 غیر المساھمین.



 

 

الموافقة على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة الذین تم  .ب
تعینھم في المراكز الش����������اغرة من قب����ل مجلس 

 .اإلدارة
إس��تقالة أعض��اء مجلس اإلدارة أثناء إنعقاد إجتماع  .ج

لتیس�������یر الجمعی�ة العمومی�ة وتعیین مجلس مؤقت 
أعمال الش����ركة لحین فتح باب الترش����ح لعض����ویة 

 .المجلس
 )29نص الفقرة (أ) من المادة (  )29نص الفقرة (أ) من المادة (

إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات أال تتجاوز حاالت أ.
 ).29حذف الفقرة (أ) من المادة (  سنویاً.

 )37(المادة نص 
مسؤولیة أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساھمین 

 والغیر

 )37(المادة نص  
 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةمسؤولیة 

أعض������اء مجلس اإلدارة مس������ؤولون تجاه الش������ركة  .1
عن جمیع أعمال الغش وإس����اءة والمس����اھمین والغیر 

ـة لقانون الشركات  ـال السلطة، وعن كل مخالف استعم
وھذا النظام األس�������اس�������ي، وعن الخطأ في اإلدارة، 

 ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك
 

تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند (أ) من ھذه  .2
المادة على جمیع أعض�������اء مجلس اإلدارة إذا نش�������أ 

بإجماع اآلراء، أما إذا كان الخطأ عن قرار ص�������در 
القرار محل المساءلة صادراً باألغلبیة فال یسأل عنھ 
المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضھم بمحضر 
الجلس���ة، فإذا تغیب أحد األعض���اء عن الجلس���ة التي 
صدر فیھا القرار فال تنتفي مسؤولیتھ إال إذا ثبت عدم 

ھ علم��ھ ب��القرار أو علم��ھ ب��ھ مع ع��دم إس�������تط��اعت��
 .اإلعتراض علیھ

أعض���اء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة مس���ؤولون تجاه  .1 
الش�������ركة والمس�������اھمین والغیر عن جمیع أعمال الغش 
وإس��اءة اس��تعمال الس��لطة، وعن مخالفة قانون الش��ركات 

و یبطل كل ش���رط یقض���ي بغیر  ،وھذا النظام األس���اس���ي
الم��دیر یمث��ل اإلدارة التنفی��ذی��ة الم��دیر الع��ام أو و ،ذل��ك

ونوابھم وكل من في  التنفیذي أو الرئیس التنفیذي للش��ركة
مس�������توى الوظائف التنفیذیة العلیا، ومس�������ؤولي اإلدارة 
التنفیذیة الذین تم تعیینھم ش���خص���یا في مناص���بھم من قبل 

  مجلس اإلدارة.
 

) من ھذه 1تقع المس���ؤولیة المنص���وص علیھا في الفقرة ( .2
رة إذا نش�����أ الخطأ المادة على جمیع أعض�����اء مجلس اإلدا

عن قرار ص�������در بإجماع اآلراء أما إذا كان القرار محل 
المسألة صادراً باألغلبیة فال یسأل عنھ المعارضون متى 
كانوا قد أثبتوا اعتراض����ھم بمحض����ر الجلس����ة، فإذا تغیب 
أحد األعض�����اء عن الجلس�����ة التي ص�����در فیھا القرار فال 

ر أو علمھ بھ مسؤولیتھ إال إذا ثبت عدم علمھ بالقرا يتنتف
تقع المس�������ؤولیة ومع عدم اس�������تطاعتھ االعتراض علیھ. 

) من ھ��ذه الم��ادة على 1المنص�������وص علیھ��ا في الفقرة (
 .نشأ الخطأ بموجب قرار صادراً عنھاإذا اإلدارة التنفیذیة 

 )40) من المادة (1نص الفقرة (  )40) من المادة (1نص الفقرة (
بإمارة دبي، ویكون لكل تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة .1

مساھم حق حضور إجتماعات الجمعیة العمومیة ویكون لھ من 
األصوات ما یعادل عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور 
اجتماعات الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر 
أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة، 

ن المساھمین حائزاً بھذه الصفة ویجب أال یكون الوكیل لعدد م
%) من رأس مال الشركة المصدر، ویمثل 5على أكثر من (

 ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناً.

، إمارة دبيفي  بعد موافقة الھیئة تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة.1 
عقدھا من خالل تقنیة الحضور عن بعد وفق الضوابط ویجوز 

، وفي جمیع األحوال یكون لكل مساھم حددھا الھیئةوالشروط التي ت
حق حضور إجتماعات الجمعیة العمومیة ویكون لھ من األصوات ما 
یعادل عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور اجتماعات الجمعیة 
العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة 

یكون الوكیل لعدد من بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة، ویجب أال 
%) من رأس مال 5المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (

 الشركة المصدر، ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناً.
 )41نص المادة (  )41نص المادة (

 رقم الھیئة ادارة مجلس قرار من) 24( المادة حكم مراعاة مع
 وحوكمة المؤسسي االنضباط معاییر بشأن 2016 لسنة) م.ر/7(

 لحضور المساھمین إلى الدعوة توجھ المساھمة، الشركات
 یومیتین صحیفتین في بإعالن العمومیة الجمعیة إجتماعات

 وإخطار العربیة باللغة االقل على إحداھما تصدر محلیتین
 ھاتفیة نصیة رسائل إرسال خالل من أو مسجلة بكتب المساھمین

 لإلجتماع المحدد الموعد قبل وذلك" وجد إن" الكتروني وبرید
ً  عشر بخمسة  موافقة على الحصول بعد وذلك األقل على یوما

 العمومیة الجمعیة إجتماعات لحضور المساھمین إلى الدعوة توجھ 
 االقل على إحداھما تصدر محلیتین یومیتین صحیفتین في بإعالن
 إرسال خالل من أو مسجلة بكتب المساھمین وإخطار العربیة باللغة

 قبل وذلك" وجد إن" الكتروني وبرید )SMSھاتفیة ( نصیة رسائل
یوماً،  واحد وعشرین )21بمدة ال تقل عن ( لإلجتماع المحدد الموعد
 الدعوة تتضمن أن ویجب الھیئة، موافقة على الحصول بعد وذلك
 إلى الدعوة أوراق من صورة وترسل اإلجتماع ذلك أعمال جدول
 .المختصة والسلطة الھیئة



 

 

 اإلجتماع ذلك أعمال جدول الدعوة تتضمن أن ویجب الھیئة،
 .المختصة والسلطة الھیئة إلى الدعوة أوراق من صورة وترسل

 )42) من المادة (2نص الفقرة (  )42) من المادة (2نص الفقرة (
یجوز للھیئة أو لمدقق الحسابات أو لمساھم أو أكثر . 2

رأس مال الشركة على األقل كحد %) من 20یملكون (
أدنى وألسباب جدیة تقدیم طلب لمجلس إدارة الشركة لعقد 
الجمعیة العمومیة ویتعین على مجلس اإلدارة في ھذه الحالة 
دعوة الجمعیة العمومیة خالل خمسة أیام من تاریخ تقدیم 

 .الطلب

) من 176) و(175) و(174مع مراعاة نص��وص المواد (. 2 
شركا یجوز للھیئة أو لمدقق الحسابات أو لمساھم أو ت قانون ال
%) من رأس مال الش�������ركة على األقل كحد 10أكثر یملكون (

أدنى وألس�������باب جدیة تقدیم طلب لمجلس إدارة الش�������ركة لعقد 
الجمعی��ة العمومی��ة ویتعین على مجلس اإلدارة في ھ��ذه الح��ال�ة 
دعوة الجمعی��ة العمومی��ة خالل خمس��������ة أی��ام من ت��اریخ تق��دیم 

 .طلبال
 )47) من المادة (1نص الفقرة (

 وقائع االجتماع وتدوینرئاسة الجمعیة العمومیة 
 )47) من المادة (1نص الفقرة ( 

 وقائع االجتماع وتدوینرئاسة الجمعیة العمومیة 
یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة  .1

وفي حالة غیابِھ یرأسھا نائبھ وفي حال غیابھما یرأسھا 
مساھم یختاره المساھمون لذلك، ویكون التصویت أي 

بأیة وسیلة تحددھا الجمعیة العمومیة، كما تعین الجمعیة 
مقرراً لإلجتماع، وإذا كانـت الجمعیــة تبحث في أمر 
یتعلق برئیس اإلجتماع أیا كان وجب أن تختار الجمعیة 
من بین المساھمین من یتولى رئاسة اإلجتماع خالل 

مر، ویعین الرئیس جامعاً لألصوات على مناقشة ھذا األ
 .أن تقر الجمعیة العمومیة تعیینھ

یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي  .1 
حالة غیابھ یرأسھا نائبھ، و في حالة غیابھما، یرأسھا أي 

ذلك، مجلس اإلدارة ل یختارهعضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
للعضو یرأسھا أي  عدم اختیار مجلس اإلدارةوفي حالة 

كما تعین الجمعیة مقرراً  شخص تختاره الجمعیة العمومیة،
لإلجتماع، وإذا كانـت الجمعیــة تبحث في أمر یتعلق برئیس 

وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین  ،اإلجتماع أیا كان
من یتولى رئاسة اإلجتماع خالل مناقشة ھذا األمر، ویعین 

على أن تقر الجمعیة العمومیة الرئیس جامعاً لألصوات 
 .تعیینھ

 )48نص المادة (  )48نص المادة (
یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا 
رئیس الجمعیة إال إذا قررت الجمعیة العمومیة طریقة معینة 
للتصویت، وإذا تعلق األمر بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو 

بتعیینھم في الحاالت التى یجوز فیھا بعزلھم أو بمساءلتھم أو 
) من ھذا النظام، فیجب إتباع طریقة 21ذلك وفقاً لحكم المادة (

 التصویت السري التراكمي.

یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس  
الجمعیة إال إذا قررت الجمعیة العمومیة طریقة معینة للتصویت، وإذا 

بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فیجب إتباع طریقة تعلق األمر 
، ویكون التصویت سري في حالة عزل أو التصویت السري التراكمي

 ُمساءلة أعضاء مجلس اإلدارة.

 )50نص المادة (  )50نص المادة (
یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص في الحاالت 

  -التالیة:
 زیادة رأس المال أو تخفیضھ. .1
 إصدار سندات قرض أو صكوك. .2
 في أغراض خدمة المجتمع.  طوعیةتقدیم مساھمات  .3
 حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى . .4
بیع المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو  .5

 التصرف فیھ بأي وجھ آخر. 
 إطالة مدة الشركة. .6
 تعدیل عقد التأسیس أو النظام االساسي. .7
قانون الشركات إصدار في الحاالت التى یتطلب فیھا  .8

 قرار خاص.
 

) من قانون الشركات 139وفي جمیع األحوال وفقاً لحكم المادة (
یتعین موافقة الھیئة والسلطة المختصة على إستصدار القرار 

 .الخاص بتعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة

  -یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص في الحاالت التالیة: 
 زیادة رأس المال أو تخفیضھ. .1
 إصدار سندات قرض أو صكوك. .2
 في أغراض خدمة المجتمع.  طوعیةتقدیم مساھمات  .3
 حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى . .4
بیع المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو التصرف فیھ  .5

 خر. بأي وجھ آ
 إطالة مدة الشركة. .6
أو ضوابط  في الحاالت التى یتطلب فیھا قانون الشركات .7

 حوكمة الشركات المساھمة العامة الصادرة عن الھیئة
 إصدار قرار خاص.

 
) من قانون الشركات یتعین 139وفي جمیع األحوال وفقاً لحكم المادة (

سیس موافقة الھیئة على إستصدار القرار الخاص بتعدیل عقد التأ
، ویجب على الشركة تزوید السلطة المختصة والنظام األساسي للشركة

 بنسخة من ھذا القرار.
 ) 51) من المادة (2نص الفقرة (

 إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعیة العمومیة
 )51) من المادة (2نص الفقرة ( 

 إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعیة العمومیة
ً للضوابط  )1( الفقرةإستثناء من .2 من ھذه المادة ووفقا

الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن یكون للجمعیة العمومیة 
 الصالحیة فیما یلي:

 

للضوابط الصادرة عن الھیئة ووفقا  )1( الفقرةإستثناء من .2 
كون للجمعیة العمومیة حق المداولة في الوقائع بھذا الشأن، ی

االجتماع، وإذا طلبت الھیئة أو مساھم الخطیرة التي تكتشف أثناء 
أسھم  %) من5(یملكون نسبة ال تقل من المساھمین أو عدد 
، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الشركة رأسمال



 

 

حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف  .أ
 أثناء اإلجتماع.

إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة  .ب
العمومیة وذلك بناء على طلب یقدم من الھیئة أو 

%) من رأس مال 10من المساھمین یمثل (عدد 
الشركة على األقل، ویجب على رئیس إجتماع 
الجمعیة العمومیة إدراج البند اإلضافي قبل البدء 
في مناقشة جدول األعمال أو عرض الموضوع 
على الجمعیة العمومیة لتقرر إضافة البند الى 

 جدول األعمال من عدمھ.

لعمومیة، إدراج بند أو بنود إضافیة بجدول أعمال الجمعیة ا
الجمعیة؛ وجب على رئیس االجتماع إدراج البند أو البنود على 

 جدول األعمال.

 )52) من المادة (2نص الفقرة (  )52) من المادة (2نص الفقرة (
یُعیَّن مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید وعلیھ مراقبة .2

التي عین لھا على أال تتجاوز مدة  حسابات السنة المالیة
 تجدید تعیینھ ثالث سنوات متتالیة.

حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید وعلیھ مراقبة الیُعیَّن مدقق .2 
حسابات السنة المالیة التي عین لھا على أال تتجاوز مدة تجدید 

من تاریخ تولي مھام التدقیق  ستة سنوات متتالیة) 6(تعیینھ 
بالشركة، ویتعین في ھذه الحالة تغییر الشریك المسؤول عن 

) ثالث سنوات مالیة، 3أعمال التدقیق للشركة بعد انتھاء (
ویجوز إعادة تعیینھ لتدقیق حسابات الشركة بعد مرور سنتین 

 مالیتین على األقل من تاریخ انتھاء مدة تعیینھ.
 )58) من المادة (1نص الفقرة (  )58المادة () من 1نص الفقرة (

یتعین أن تكون المیزانیة العمومیة عن السنة المالیة قد .1
تم تدقیقھا قبل اإلجتماع السنوي للجمعیة العمومیة بشھر 
على األقل، وعلى المجلس إعداد تقریر عن نشاط الشركة 
ومركزھا المالي في ختام السنة المالیة والطریقة التي 

 یقترحھا لتوزیع األرباح الصافیة.

.تلتزم الشركة بنشر المیزانیة العمومیة المالیة السنویة لھا وفقاً 1 
ان تلتزم بأن تودع الضوابط الصادرة عن الھیئة، لألنظمة و

 نسخة منھا لدى الھیئة و السلطة المختصة.

 )58) من المادة (3نص الفقرة (   )58) من المادة (3نص الفقرة (
تلتزم الشركة بموافاة الھیئة بمسودة دعوة الجمعیة .3

العمومیة السنویة لمساھمي الشركة للموافقة على نشر 
الدعوة في الصحف الیومیة قبل موعد إنعقاد إجتماع 
الجمعیة العمومیة بوقت كاٍف مع مراعاة حكم المادة 

) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعیة 172(
 شر یوماً من تاریخ االجتماع.العمومیة قبل خمسة ع

تلتزم الشركة بموافاة الھیئة بمسودة دعوة الجمعیة العمومیة .3 
السنویة لمساھمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف 
الیومیة قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعیة العمومیة بوقت كاٍف 

) من قانون الشركات بشأن نشر 172مع مراعاة حكم المادة (
ً  واحد وعشرین) 21(دعوة الجمعیة العمومیة قبل  على یوما

 من تاریخ االجتماع.األقل 
 )64(المادة نص 

 تحقیق الشركة لخسائر  بلغت نصف رأسمالھا
 )64(المادة نص  

 تحقیق الشركة لخسائر  بلغت نصف رأسمالھا
المصدر وجب إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا 

ً من تاریخ 30على مجلس اإلدارة خالل ( ) ثالثین یوما
اإلفصاح للھیئة عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة دعوة 
الجمعیة العمومیة لالنعقاد إلتخاذ قرار خاص بحل الشركة 
 قبل األجل المحدد لھا أو إستمرارھا في مباشرة نشاطھا.  

 
 
 

 
 

رأس مالھا المصدر وجب  إذا بلغت خسائر الشركة نصف .1 
ً من تاریخ 30على مجلس اإلدارة خالل ( ) ثالثین یوما

اإلفصاح للھیئة عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة دعوة 
ً من 30(خالل  الجمعیة العمومیة لالنعقاد ) ثالثین یوما

باستمراریة قرار خاص  تاریخ الدعوة للنظر في اتخاذ
، قبل األجل المحدد لھا حلھا الشركة في مباشرة نشاطھا  أو

ذا لم یقم مجلس اإلدارة بالدعوة إلجتماع الجمعیة وإ
العمومیة، أو تعذر على ھذه الجمعیة إصدار قراراً في 
الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى امام المحكمة 

 القانون.ألحكام المختصة بطلب حل الشركة وتصفیتھا وفقاً 
 
ة، عند دعوة الجمعیة یتعین على مجلس إدارة الشرك .2

 من ھذه المادة، مراعاة ما 1العمومیة وفقاً ألحكام الفقرة 
 : یلي

 



 

 

أ. في حالة أوصى مجلس اإلدارة بإستمراریة الشركة، یجب 
وخطة إعادة  مدقق الحساباتأن یرفق مع الدعوة تقریر 

الھیكلة معتمدة من مجلس اإلدارة بشرط أن تتضمن دراسة 
 الدین والجدول الزمني للتنفیذ. جدوى وخطة إعادة ھیكلة

 
قبل األجل ب. في حالة أوصى مجلس اإلدارة بحل الشركة 

یتعین أن یرفق مع الدعوة تقریر المحدد لھا وتصفیتھا، 
الزمني  وخطة تصفیة الشركة وجدولھا مدقق الحسابات

معتمد من مجلس إدارة الشركة ومستشارھا المالي، مع 
  علیھ الھیئة.ممن توافق ترشیح مصف أو أكثر 

مجلس اإلدارة اإلشراف على تنفیذ خطة إعادة ھیكلة  یتولى .3
عن أشھر ثالثة ) 3الشركة وإخطار الھیئة بتقریر كل (

نتائج تنفیذ ھذه الخطة ومدى االلتزام بجدولھا الزمني، 
ویجوز لھ بعد الحصول على موافقة الھیئة تعیین مستشار 

ویحق للھیئة إقالة مالي لمعاونتھ في إعداد وتنفیذ الخطة، 
المستشار المالي وتعیین مستشار مالي آخر في حال عدم 

  قیامھ بالمھام المناطة بھ.
 


