
المرسوم بقانون اتحادي  التعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي للشركة ليتطابق مع متطلّبات  

 في شأن الشركات التجارية. (  2021( لسنة )32رقم )

 النص المعمول به حاليا  النص المطروح للتعديل 

 إعادة الصياغة 

  شركة المتحدة األغذية شركةتأسست 

في إمارة دبي بدولة   –مساهمة عامة 

  المرسوم بموجب المتحدة العربية ماراتاإل

 نوفمبر  4 بتاريخ الصادر

 السلطات موافقة بعد ،"(المرسوم)"1976

 رقمالرخصة التجارية  بموجب المختصة

  1977/ 03/ 29بتاريخ  الصادرة 300253

  دبيبإمارة  االقتصاديةدائرة التنمية  من

يس ــا عقد تأســ الشركة يحكمهوحيث أن 

 1994و ــيوني 7ه في  ـــم توقيعـــذي تـــوال

دل ـــب عــدى كاتــل ـــــهديقه وتوثيقــوتص

( 94/9467رقم )بـي ـــدب ,   وتعديالته

)"النظام األصلي"( وفقاً للقانون اإلتحادي 

بخصوص الشركات   2015( لسنة 2رقم )

. التجارية )بتعديالته(  

 

رقم   االتحاديمرسوم بقانون  وحيث صدار

في شأن الشركات   2021( لسنة 32)

قد و 2021/ 09/ 20التجارية الصادر في 

( 2رقم ) االتحاديالقانون  إلغاء علىنص 

في شأن الشركات التجارية   2015لسنة 

على الشركات  وأوجب له،والقوانين المعدلة 

  أنظمتها بتعديل القائمةالمساهمة العامة 

.أحكامه مع يتوافق بما األساسية  

 

 تمهيد

 شـــركة  المتحدة  األغذية شرررركةتأســـســـت 

ــاهمـة عـامـة   ة   –مســـ دوـل في إمـارة دبي ـب

  المرســوم  بموجب المتحدة العربية ماراتاإل

ــخ  الصـــــــادر ــاريـ ــتـ ــر  4  بـ ــبـ ــمـ ــوفـ   نـ

 الســلطات موافقة  بعد  ،"(المرســوم)"1976

  رقم الرخصــة التجارية   وبموجب المختصــة

  1977/ 29/03بتاريخ   الصـــادرة  300253

ة    من ةدائرة التنمـي ارة    االقتصـــــادـي إـم   دبيـب

يس  ــــــ ا عقد تأســــــ وحيث أن الشركة يحكمه

و  ــــــ يوني  7ه في ـــــــــ م توقيعـــــــــ ذي تـــــــــ وال

ب  ـــدى كاتــــ ل  ــــــــــهديقه وتوثيقــــ وتص  1994

ــــ ع ــــ دل دبــ ــام  94/9467رقم )بــ ي  ــ ( ونظــ

ــ أساس ــ ي تــ ــ يوني  7م توقيعه في  ــ   1994و  ــ

ــ وتوثيق ــ ــ ه لــ ــ ــ دى كاتــ ــ ب عــ دل دبي برقم ــ

ــلي"( وفقــاً 94/9468) ( )"النظــام األصــ

انون اإلتحـادي رقم ) ة  8للـق ـــن   1984( لســ

 بخصوص الشركات التجارية )بتعديالته(،

رقم )  االتحاديكان القانون   ولما ــنة 2 ( لســ

2015 في ـشأن الـشركات التجارية الـصادر    

25/03/2015ـفي   ـنص     ــاء  ـعـلىقــد  غ   إـل

رقم )  االتحاديالقانون   1984( لســنة  8 في   

شـــأن الشـــركات التجارية والقوانين المعدلة 

اهمة العامة  وأوجب له، على الـشركات المـس

  يتوافق بما  األسـاسـية  أنظمتها بتعديل  القائمة

.أحكامه  مع  

 

اجتماع  انعقد 00/00/2022بتاريخ  -6

الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب  

قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام 

المرسوم  األساسي للشركة ليتوافق وأحكام 

 ال يوجد 



شأن  في 2021( لسنة 32رقم )بقانون 

 الشركات التجارية وذلك على النحو التالي: 
الباب االول  إضافات جديدة على النظام  تعريفات: 

 ات. تعريف

عضو مجلس إدارة مستقل:  .1

العضو الذي ال تربطه بالشركة 

  اإلدارة صأو بأي من أشخا

التنفيذية العليا فيها أو مدقق 

 حساباتها أو الشركة األم أو

التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي 

مادية   عالقة قد تؤدي إلى منفعة

أو معنوية قد تؤثر على قراراته،  

االستقاللية عن  وتنتفي صفة

عضو مجلس اإلدارة على وجه 

الحاالت الواردة   يف صالخصو

القرارات الصادرة عن هيئة في 

األوراق المالية والسلع والمتعلقة 

 . بهذا األمر
عضو مجلس إدارة تنفيذي:  .2

العضو الذي يكون متفرغا إلدارة  

الشركة أو يتقاضى راتبا شهريا 

 أو سنويا من الشركة.
  تنفيذي:عضو مجلس إدارة غير  .3

العضو الذي ال يكون متفرغا 

إلدارة الشركة أو ال يتقاضى 

 راتبا شهريا أو سنويا من الشركة. 
 

 

ضوابط ومتطلبات  قواعد اإلفصاح:  - 13

اإلفصاح الواردة في القانون واألنظمة 

والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح  

  الداخلية الخاصة بالسوق.

قواعد اإلفصاح: قواعد   .13

ومتطلبات اإلفصاح الواردة في  

القانون واألنظمة والقرارات 

 الصادرة بمقتضاها. 

 تعريفات: 
ــدقيق  -14 ــداخلي:  الت ــابي   ال نشـــــاب رق

واســتشــاري مســتقل وموضــوعي م صــمم  

التدقيق الداخلي: العمليات  -14

واإلجراءات التي تقوم بها الشركة  



ــتوى عمليات  ــين مس ــافة قيمة وتحس إلض

   الشركة.

بالقوانين  التزامهاللتحقق من 

واألنظمة والقرارات واللوائح التي 

 تنظم عملها. 

أي حدث أو واقعة أو  : الجوهريةالمعلومة 

قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير  

مباشر على سعر الورقة المالية أو حجم  

تداولها أو يكون لها تأثير على قرار الشخص  

في شراء الورقة المالية أو االحتفاظ بها أو  

 بيعها أو التصرف بها. 

 

شركة ترتبط بالشركة التابعة    الشركة األم:

 من خالل أي من العالقات التالية:
ي  • ـف حـق  اـل هــا  لــدـي ون  ـك ـي أن 

ــالفعــل   ب تقوم  أو  ممــارســـــة 

ــيطرة على   ــة الســ بممــارســـ

 التابعةالشركة  
ـشركة أم للـشركة األم للـشركة   •

 التابعة. 
 

 

 تعريفات:

شـركة تتبع الشـركة الشـركة التابعة:    -19

 األم.  

 

  

  األطراف ذات العالقة: -تعريفات: 
للشركة   إدارة  رئيس وأعضاء مجلس 

العليا   التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء 

للشركة والعاملين بها، والشركات التي 

من   أي  فيها  يقل يساهم  ال  بما  هؤالء 

وكذا   30عن   رأسمالها،  من   %

 الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. 

 
 

   األطراف ذات العالقة: -
 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة   •

وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  

بالشركة، والشركات التي يملك فيها 

أي من هؤالء حصة مسيطرة، 

الشقيقة والشركات األم أو التابعة أو 

 أو الحليفة للشركة.

أقارب رئيس أو عضو مجلس  •

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا  

 حتى الدرجة األولى.



الشخص الطبيعي أو االعتباري   •

الذي كان خالل السنة السابقة على  

% فأكثر  10التعامل مساهماً بنسبة 

بالشركة أو عضواً في مجلس 

إدارتها أو شركتها األم أو شركاتها 

 لتابعةا
الشخص الذي له سيطرة على   •

 . الشركة

 

  

 : 02المادة  اضافات مظلله باالصفر
 

يتولى كل عضو من أعضاء مجلس  -أ

اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات 

ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل  

األعضاء   انتخابالمجلس، ويجوز إعادة 

 مدة عضويتهم.   انتهتالذين 
 
في  -ب أعضاء  يعين  أن  اإلدارة  لمجلس 

المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن 

يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية 

أول   أو   اجتماعفي  تعيينهم  إلقرار  لها 

األعضاء المعينين    باستثناء،  تعيين غيرهم

من قبل الحكومة اإلتحادية أو المحلية في  

مساهمتها  بموجب  الشركة  إدارة  مجلس 

(  148في رأسمال الشركة بموجب المادة )

 . من قانون الشركات
 

إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد   . ج

أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والية 

مجلس اإلدارة وجب على المجلس دعوة  

خالل ثالثين  لالجتماعلعمومية الجمعية ا

 النتخابيوماً من تاريخ شغر آخر مركز 

من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع  

 األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

  :20المادة 

 

يتولى كل عضو من أعضاء مجلس  -أ

اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات 

ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد  

  انتخابتشكيل المجلس، ويجوز إعادة 

 مدة عضويتهم.  انتهتاألعضاء الذين 
 
لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في  -ب

المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن  

يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية  

لها إلقرار تعيينهم أو تعيين   اجتماعفي أول 

 غيرهم.
 

 

 

 

 
إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد   -ج

أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والية 

مجلس اإلدارة وجب على المجلس دعوة  

خالل ثالثين  لالجتماعالجمعية العمومية 

 النتخابيوماً من تاريخ شغر آخر مركز 

من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع  

 األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه. 



 
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن   -ه

حضور ثالث جلسات متتالية أو خمس 

جلسات متقطعة خالل مدة مجلس اإلدارة  

 أ عتبر مستقيالً.  اإلدارةجلس دون عذر يقبله م
 
يشغر أيضاً منصب عضو المجلس في  -و

 حال أن ذلك العضو:
 
توفى أو أصيب بعارض من  -1

عوارض األهلية أو أصبح عاجزا بصرورة 

أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في  

 مجلس اإلدارة 
 
أدين بأية جريمة مخلة بالشرف  -2

 واألمانة بموجب حكم قضائي بات 
السه أو توقف عن دفع ديونه  أعلن إف -3

التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار 

 إفالسه 
 
استقال من منصبه بموجب إشعار   -4

 خطي أرسله للشركة بهذا المعنى 
 
 انتهت مدة عضويته ولم يعد انتخابه    -5
 
صدر قرار خاص عن الجمعية  -6

 .العمومية بعزله

إذا كانت عضويته مخالفة ألحكام قانون . 7

 . الشركات
 
إذا تقرر عزل عضو مجلس اإلدارة فال   -ز

يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل 

 مضي ثالث سنوات من تاريخ عزله. 

 
يب أحد أعضاء مجلس اإلدارة إذا تغ -ه

عن حضور ثالث جلسات متتالية أو خمس 

جلسات متقطعة خالل مدة مجلس اإلدارة  

أ عتبر  اإلدارةدون عذر يقبله مجلس 

 مستقيالً.
يشغر أيضاً منصب عضو المجلس في  -و

 حال أن ذلك العضو:
 
توفى أو أصيب بعارض من  -1

 عوارض األهلية 
 
بالشرف أدين بأية جريمة مخلة  -2

 واألمانة بموجب حكم قضائي بات 
 
أعلن إفالسه أو توقف عن دفع   -3

ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك  

 بإشهار إفالسه
 
 
استقال من منصبه بموجب إشعار   -4

 خطي أرسله للشركة بهذا المعنى 
 
 انتهت مدة عضويته ولم يعد انتخابه    -5
صدر قرار خاص عن الجمعية  -6

 العمومية بعزله
 
 
إذا تقرر عزل عضو مجلس اإلدارة فال   -ز

يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل 

 مضي ثالث سنوات من تاريخ عزله. 
 

   22المادة 

الصادرة  والشروب  بالضوابط  الشركة  تلتزم 

مجلس  لعضوية  الترشح  بشأن  الهيئة  عن 

   22المادة 

تلتزم الشركة بالضوابط والشروب الصادرة 

مجلس  لعضوية  الترشح  بشأن  الهيئة  عن 



ويتعين على المرشح لعضوية مجلس   اإلدارة

  :اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي

 

الخبرات  -1 بها  موضحاً  الذاتية  السيرة 

صفة  تحديد  مع  العلمي  والمؤهل  العملية 

/   يترشح لها )تنفيذي /غير تنفيذي  التيالعضو  

 .مستقل(
 

  بأحكام بالتزامهإقرار  -2
  له  المنفذةقانون الشركات التجارية والقرارات  

  والنظام األساسي للشركة، وأنه سوف يبذل
 .عناية الشخص الحريص في إداء عمله

 

والمؤسسات   -3 الشركات  بأسماء  بيان 

عضوية   يشغل  أو  فيها  العمل  يزاول  التي 

عمل   أي  وكذلك  إداراتها  به  مجالس  يقوم 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة  

 .للشركة
 

للمادة  -4 المرشح  مخالفة  بعدم  إقرار 

 .( من قانون الشركات التجارية149)
 

الشخص   -5 ممثلي  حال   االعتباري في 

الشخص   من  رسمي  كتاب  إرفاق  يتعين 

محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين   االعتباري

 .لعضوية مجلس اإلدارة
التجارية  بيا  -6 بالشركات  أو   التين  يساهم 

يشارك في ملكيتها وعدد األسهم أو الحصص  

 .فيها
خاصة    وموقعةيجب تقديم ترشيحات خطية    -7

( خمسة  15بعضوية المجلس على األقل قبل )

العمومية ذي   الجمعية  عشر يوما من اجتماع 

عن  بعرض  المساهمين  تزويد  يجب  الصلة. 

تزويد   أجل  من  التصويت  قبل  المرشحين 

الخبرات   بشأن  واضحة  بفكرة  المساهمين 

انتخاب  يتم  للمرشحين.  المهنية  والمؤهالت 

ويتعين على المرشح لعضوية مجلس   اإلدارة

  :اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي

 

بها الخبرات  -1 السيرة الذاتية موضحاً 

صفة  تحديد  مع  العلمي  والمؤهل  العملية 

يترشح لها )تنفيذي /غير تنفيذي    التيالعضو  

 .مستقل( /
 

  بأحكام بالتزامهإقرار  -2
 المنفذة قانون الشركات التجارية والقرارات  

  له
  والنظام األساسي للشركة، وأنه سوف يبذل

 .عناية الشخص الحريص في إداء عمله
 

والمؤسسات   -3 الشركات  بأسماء  بيان 

عضوية   يشغل  أو  فيها  العمل  يزاول  التي 

به   يقوم  عمل  أي  وكذلك  إداراتها  مجالس 

يشكل   مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 

 .منافسة للشركة
 

مخالفة   -4 بعدم  للمادة  إقرار  المرشح 

 .( من قانون الشركات التجارية149)
 

 االعتباري في حال ممثلي الشخص   -5

الشخص   من  رسمي  كتاب  إرفاق  يتعين 

محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين    االعتباري

 .لعضوية مجلس اإلدارة
 

يساهم   التيبيان بالشركات التجارية   -6

أو   األسهم  وعدد  ملكيتها  في  يشارك  أو 

 .الحصص فيها
 



االق بواسطة  اإلدارة  مجلس  تراع أعضاء 

بدولة  به  المعمول  للقانون  ووفقا  السري 

 .اإلمارات العربية المتحدة
 

 :  92المادة 

 قرارات التمرير

الى   بالحد    اإلدارةمجلس    التزامباإلضافة 

)  اجتماعاتهلعدد    األدنى بالمادة  ( 28الواردة 

من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس اإلدارة وفقاً  

الشأن  بهذا  الهيئة  عن  الصادرة  للضوابط 

الحاالت   في  بالتمرير  قراراته  بعض  إصدار 

الطارئة وت عتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة  

تمت الدعوة اليه    اجتماعفي    اتخذتكما لو أنها  

 :وعقد أصوالً مع مراعاة ما يلي
الخاصة   القرارات  تتجاوز حاالت إصدار  أال 

 مرات سنويا أربعبالتمرير 

موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على    أ.

أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير 

 .حالة بارئة
اإلدارة  ب. مجلس  أعضاء  جميع  تسليم 

مصحوباً  عليه  للموافقة  خطياً  مكتوب  القرار 

 .المستندات والوثائق الالزمة لمراجعتهبكافة 
 

يجب الموافقة الخطية باألغلبية على أي من   ج.

قرارات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير مع 

ضرورة عرضها في اإلجتماع التالي لمجلس 

 .اجتماعهاإلدارة لتضمينها بمحضر  
 

عدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماع ومن ثم  د.  

بالحد االلتزام  اجتماعات   يتعين  لعدد  األدنى 

   مجلس اإلدارة.

 :  92المادة 

 قرارات التمرير

الى   بالحد   اإلدارةمجلس    التزامباإلضافة 

( 28الواردة بالمادة )  اجتماعاتهلعدد    األدنى

اإلدارة   لمجلس  يجوز  فإنه  النظام،  هذا  من 

وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن 

إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت 

صحيحة   القرارات  تلك  وت عتبر  الطارئة 

أنها   لو  كما  تمت   اجتماعفي    اتخذتونافذة 

 :الدعوة اليه وعقد أصوالً مع مراعاة ما يلي
أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات الخاصة  

 مرات سنويا أربعبالتمرير 

باألغلبية    أ. اإلدارة  مجلس  أعضاء  موافقة 

على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار 

 .بالتمرير حالة بارئة
اإلدارة    ب. مجلس  أعضاء  جميع  تسليم 

القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً  

الالزمة بكافة   والوثائق  المستندات 

 .لمراجعته
 

يجب الموافقة الخطية باألغلبية على أي    ج.

الصادرة   اإلدارة  مجلس  قرارات  من 

بالتمرير مع ضرورة عرضها في اإلجتماع 

بمحضر  لتضمينها  اإلدارة  لمجلس  التالي 

 .اجتماعه

 اضافة مظللة باالصفر: 34المادة 

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األبراف  

ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة 

 :  34المادة 

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األبراف  

ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما  



% من رأسمال الشركة  5فيما ال يجاوز 

المصدر، وبموافقة الجمعية العمومية 

وال يجوز ذلك  للشركة فيما زاد على 

 5إبرام الصفقات التي تجاوز قيمتها )
%( من رأس المال المصدر إال بعد  

  بواسطة مقيم معتمد لدي الهيئة،تقييمها 

وال يجوز للطرف ذو العالقة االشتراك  

في التصويت الخاص بقرار مجلس  

اإلدارة أو الجمعية العمومية الصادر في 

ويتعين على مدقق شأن هذا الصفقة. 

حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على  

بيان بصفقات تعارض المصالح  

لشركة والتعامالت المالية التي تمت بين ا

وأي من األبراف ذات العالقة  

 بشأنها. اتخذتواإلجراءات التي 

% من رأسمال الشركة  5ال يجاوز 

المصدر، وبموافقة الجمعية العمومية 

للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم  

ات في جميع األحوال بواسطة مقيم الصفق

معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق 

حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على  

بيان بصفقات تعارض المصالح  

والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة 

وأي من األبراف ذات العالقة  

 بشأنها. اتخذتواإلجراءات التي 

 :  37المادة 

  واإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة   . 1

والمساهمين  الشركة  تجاه  مسؤولون 

وإساءة   الغش  أعمال  جميع  عن  والغير 

مخالفـة  كل  وعن  السلطة،  استعمـال 

األساسي،  النظام  وهذا  الشركات  لقانون 

وعن الخطأ في اإلدارة، ويبطل كل شرب  

 .يقضي بغير ذلك
لبند  تقع المسؤولية المنصوص عليها في ا . 2

أعضاء 1) جميع  على  المادة  هذه  من   )

قرار   عن  الخطأ  نشأ  إذا  اإلدارة  مجلس 

صدر بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار  

محل المساءلة صادراً باألغلبية فال يسأل 

أثبتوا   قد  كانوا  متى  المعارضون  عنه 

تغيب   اعتراضهم فإذا  الجلسة،  بمحضر 

أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها 

ثبت الق إذا  إال  مسؤوليته  تنتفي  فال  رار 

عدم   مع  به  علمه  أو  بالقرار  علمه  عدم 

 اإلعتراض عليه. استطاعته

 :  37المادة 

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه  . 1

الشركة والمساهمين والغير عن جميع  

أعمال الغش وإساءة استعمـال السلطة، 

وعن كل مخالفـة لقانون الشركات وهذا  

في   الخطأ  وعن  األساسي،  النظام 

اإلدارة، ويبطل كل شرب يقضي بغير  

 .ذلك
 

تقع المسؤولية المنصوص عليها في  .2

( من هذه المادة على جميع أعضاء  1البند )

مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار 

صدر بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار 

محل المساءلة صادراً باألغلبية فال يسأل 

المعارضون متى كانوا قد أثبتوا  عنه

بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد   اعتراضهم

األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها 

القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم 

  استطاعتهعلمه بالقرار أو علمه به مع عدم 

 اإلعتراض عليه. 

 :  40المادة    :04المادة 



 اجتماعات يكون لكل مساهم حق حضور  أ.

من  له  ويكون  العمومية  الجمعية 

األصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز  

لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن  

أعضاء   غير  من  يختاره  من  عنه  ينيب 

اإلدارة   أو  مجلس  بالشركة  العاملين  أو 

أو   المالية  األوراق  في  وسابة  شركة 

خاص ثابت   بها بمقتضى توكيلالعاملين  

الوكيل  بالكتابة   ينص صراحة على حق 

في حضور اجتماعات الجمعية العمومية  

قراراتها، على  أال    والتصويت  ويجب 

المساهمين حائزاً  لعدد من  الوكيل  يكون 

( من  أكثر  على  الصفة  من  5بهذه   )%

ويمثل  المصدر،  الشركة  مال  رأس 

عنهم  النائبون  وفاقديها  األهلية  ناقصي 

 ً  .قانونا
 

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه  ب.

قرار   بموجب  إدارته  على  القائمين  أو 

يقوم   من  أو  إدارته  مجلس  من  صادر 

في   ليمثله  الجمعية   اجتماعاتمقامه، 

للشخص   ويكون  للشركة،  العمومية 

بموجب   المقررة  الصالحيات  المفوض 

 .قرار التفويض
 

 

حضور   أ. حق  مساهم  لكل  يكون 

الجمعية العمومية ويكون له   عاتاجتما

أسهمه،   عدد  يعادل  ما  األصوات  من 

الجمعية   حضور  حق  له  لمن  ويجوز 

ينيب عنه من يختاره من  العمومية أن 

بمقتضى   اإلدارة  مجلس  أعضاء  غير 

توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أال  

يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً 

( من  أكثر  على  الصفة  من 5بهذه   )%

ويمثل  المصدر،  الشركة  مال  رأس 

النائبون عنهم  وفاقديها  األهلية  ناقصي 

 ً  .قانونا
 

أحد  ب. يفوض  أن  االعتباري  للشخص 

ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب  

من  أو  إدارته  مجلس  من  قرار صادر 

في   ليمثله  مقامه،   اجتماعاتيقوم 

ويكون  للشركة،  العمومية  الجمعية 

ات المقررة للشخص المفوض الصالحي

 .بموجب قرار التفويض
 

 :  41المادة 

 

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور 

الجمعية العمومية بإعالن في  اجتماعات

صحيفتين يوميتين محليتين تصدر 

باللغة العربية وبكتب   األقلعلى  أحدهما

  اإلدارةمسجلة مصحوبة بتقرير مجلس 

أو بواسطة وتقرير مدققي الحسابات 

الوسائل التقنية الحديثة مثل الرسائل 

النصية أو البريد اإللكتروني أو أية  

وذلك قبل   بريقة أخرى تجيزها الهيئة

 (41) المادة
 

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور 

الجمعية العمومية بإعالن في  اجتماعات

  أحدهماصحيفتين يوميتين محليتين تصدر 

باللغة العربية وبكتب مسجلة   األقلعلى 

 وتقرير اإلدارةمصحوبة بتقرير مجلس 

مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد  

خمسة عشر يوماً على األقل   لالجتماع

  الهيئة،وذلك بعد الحصول على موافقة 

ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك  



بواحد وعشرين  لالجتماعالموعد المحدد 

 ً على األقل وذلك بعد الحصول على  يوما

ويجب أن تتضمن الدعوة  الهيئة،موافقة 

ذلك اإلجتماع وترسل   جدول أعمال

صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة  

 والسلطة المختصة.

اإلجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة 

 إلى الهيئة والسلطة المختصة.

 :  42المادة 

ــى مجلـــــس اإلدارة  أ. يجـــــب علـــ

ــوة  ــالل دعـــ ــة خـــ ــة العموميـــ الجمعيـــ

األشـــهر األربعـــة التاليـــة لنهايـــة الســـنة 

 .المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك

ــك  ب. ــر يملـ ــاهم أو أكثـ ــوز لمسـ يجـ

مــــــن رأس مــــــال  %(10يملكــــــون )/

الشــــركة علــــى األقــــل كحــــد أدنــــى 

ــس  ــديم بلـــب لمجلـ ــة تقـ ــباب جديـ وألسـ

الشـــركة لعقـــد الجمعيـــة العموميـــة  إدارة

رة فـــي هـــذه ويتعـــين علـــى مجلـــس اإلدا

ــالل  ــة خ ــة العمومي ــوة الجمعي ــة دع الحال

خمســة أيــام مــن تــاريخ تقــديم الطلــب. 

ويـــتم انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة خـــالل 

ــاوز ) ــدة ال تتج ــاريخ 30م ــن ت ــاً م ( يوم

 .الدعوة لالجتماع

للهيئـــة أن تطلـــب مـــن رئـــيس  ج.

ــه  ــوم مقامــ ــن يقــ ــس اإلدارة أو مــ مجلــ

ــة  ــة العمومي ــد الجمعي ــدعوة لعق ــه ال توجي

ــي ا ــي فــ ــواردة فــ ــاالت الــ ــدى الحــ حــ

 القانون

 

 :  42المادة 

دعوة   أ. اإلدارة  مجلس  على  يجب 

األربعة   األشهر  خالل  العمومية  الجمعية 

التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى  

 .وجها لذلك
 

يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو  ب.

%( من  20لمساهم أو أكثر يملك /يملكون )

عل الشركة  مال  أدنى  رأس  كحد  األقل  ى 

لمجلس   بلب  تقديم  جدية    إدارة وألسباب 

الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على  

مجلس اإلدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية 

تقديم  تاريخ  أيام من  العمومية خالل خمسة 

 الطلب. 

 

 :  44المادة 

في  -أ يرغبون  الذين  المساهمون  يسجل 

العمومية    اجتماعحضور   الجمعية 

أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده 

مكان   في  الغرض  لهذا  الشركة  إدارة 

المحدد   الوقت  ذلك    النعقاداإلجتماع قبل 

 .اإلجتماع بوقت كاف

 :  44المادة 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في   -أ

الجمعية العمومية أسماءهم    اجتماعحضور  

إدارة   تعده  الذي  اإللكتروني  السجل  في 

الشركة لهذا الغرض في مكان اإلجتماع قبل 

المحدد   بوقت    النعقاد الوقت  اإلجتماع  ذلك 

 .كاف



 

أسم   -ب المساهمين  سجل  يتضمن  أن  يجب 

ينوب عنه وعدد   أو من  األسهم  المساهم 

يمثلها   التي  األسهم  وعدد  يملكها  التي 

الوكالة،   سند  تقديم  مع  مالكيها  وأسماء 

ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور 

التي   فيها عدد األصوات  يذكر  اإلجتماع 

 .يمثلها أصالة أو وكالة
 

خالصة   -ج المساهمين  سجل  من  يستخرج 

في  مثلت  التي  األسهم  بعدد  مطبوعة 

ونسبة   توقيعها اإلجتماع  ويتم  الحضور 

ورئيس   الجلسة  مقرر  من  كل  قبل  من 

اإلجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم  

ويتم  للهيئة  الممثل  للمراقب  منها  نسخة 

بمحضر   منها  نسخة   اجتماعإلحاق 

  .الجمعية العمومية

 

 

العمومية       -د الجمعية  حضور  يجوز 

باعتماد  قراراتها  على  والتصويت 

الح التقنية  اآلليات  الوسائل  ضمن  ديثة 

 .ا لدى الهيئةهالمعمول في
 

لحضور   -ه التسجيل  باب   اجتماعاتيغلق 

رئيس  يعلن  عندما  العمومية  الجمعية 

لذلك    اكتمالاإلجتماع   المحدد  النصاب 

وال يجوز بعد   اكتماله،اإلجتماع أو عدم  

ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه 

يجوز   ال  كما  اإلجتماع  ذلك  لحضور 

داد بصوته أو برأيه في المسائل التي اإلعت

 تطرح في ذلك اإلجتماع.

 

المساهمين  -ب سجل  يتضمن  أن  يجب 

أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم 

ء  التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها وأسما

ويعطى   الوكالة،  سند  تقديم  مع  مالكيها 

المساهم أو النائب بطاقة لحضور اإلجتماع 

يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة 

 .أو وكالة
 

المساهمين  -ج سجل  من  يستخرج 

خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في  

اإلجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من  

قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس اإلجتماع  

منها  نسخة  وتسلم  الشركة  حسابات  ومدقق 

للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها  

  .الجمعية العمومية اجتماعبمحضر 

 

 

 

لحضور يغ -د التسجيل  باب  لق 

يعلن   اجتماعات عندما  العمومية  الجمعية 

اإلجتماع   المحدد   اكتمالرئيس  النصاب 

عدم   أو  اإلجتماع  يجوز    اكتماله،لذلك  وال 

بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه 

لحضور ذلك اإلجتماع كما ال يجوز اإلعتداد 

بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في  

 إلجتماع.ذلك ا

 (50) المادة

 

  إصدار القرار الخاص
 

 (50) المادة

 

  إصدار القرار الخاص
 



قرار   إصدار  العمومية  الجمعية  على  يتعين 

  - :التاليةخاص في الحاالت 

 

 تغيير اسم الشركة -أ

 

 .زيادة رأس المال أو تخفيضه    -ب
 

 .إصدار سندات قرض أو صكوك -ج
 

أغراض  -د في  بوعية  مساهمات  تقديم 

  .خدمة المجتمع

 

 

 .الشركة أو إدماجها في شركة أخرىحل   -ه
 

أو  -و الشركة  به  قامت  الذي  المشروع  بيع 

  .التصرف فيه بأي وجه آخر

 

 .أو إنقاصها إبالة مدة الشركة      -ز
 

 .األساسيتعديل عقد التأسيس أو النظام  -ح
 

%( أو    51عند رغبة الشركة بيع نسبة ) - ب

سواء  )موجوداتها(  أصولها  من  أكثر 

عملية البيع ستتم بصفقة واحدة أو  أكانت  

من خالل عدة صفقات وذلك خالل سنة 

 . من تاريخ عقد أول صفقة أو تعامل
 

 دخول شريك استراتيجي     -ي

 

في     -ك أسهم  إلى  النقدية  الديون  تحويل 

 .رأسمال الشركة
 

الشركة      -ل موظفي  تحفيز  برنامج  إصدار 

 .بتملك أسهم فيها
 

العمومية إصدار قرار   الجمعية  يتعين على 

  - :التاليةخاص في الحاالت 

 

 

 .زيادة رأس المال أو تخفيضه    -أ
 

 .إصدار سندات قرض أو صكوك -ب
 

أغراض   -ج في  بوعية  مساهمات  تقديم 

  .ة المجتمعخدم

 

 

شركة   -د في  إدماجها  أو  الشركة  حل 

 .أخرى
 

بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو   -ه

  .التصرف فيه بأي وجه آخر

 

 .إبالة مدة الشركة  -و
 

 .األساسيتعديل عقد التأسيس أو النظام   -ز
 

الحاالت    -ح قانون   التيفي  فيها  يتطلب 

 .الشركات إصدار قرار خاص
 

وفي جميع األحوال وفقاً لحكم المادة  

( من قانون الشركات يتعين موافقة 139)

  استصدارالهيئة والسلطة المختصة على 

القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام  

 األساسي للشركة. 



قانون   التيالحاالت    في  -   م  فيها  يتطلب 

 .الشركات إصدار قرار خاص
 

لحكم المادة ) (  139وفي جميع األحوال وفقاً 

الهيئة   موافقة  يتعين  الشركات  قانون  من 

القرار   استصداروالسلطة المختصة على  

والنظام  التأسيس  عقد  بتعديل  الخاص 

 األساسي للشركة. 

 :  51المادة 

 

مع مراعاة األحكام ذات الصلة من قانون   -أ

العمومية   الشركات، للجمعية  يجوز  ال 

المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول  

 .األعمال
 

المادة ومع    استثناء -ب )أ( من هذه  البند  من 

الهيئة   االلتزام عن  الصادرة  بالضوابط 

العمومية  للجمعية  يكون  الشأن  بهذا 

 :الصالحية فيما يلي
 

التي   -1 الخطيرة  الوقائع  في  المداولة  حق 

  .اإلجتماعتكتشف أثناء 

 

 

جدول   -2 -1 في  إضافي  بند  إدراج 

وفق  العمومية  الجمعية  أعمال 

بهذا   الهيئة  عن  الصادرة  الضوابط 

من   يقدم  على بلب  بناء  وذلك  الشأن 

 5الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل )
( من رأس مال الشركة على األقل،  %

رئيس   على  الجمعية    اجتماعويجب 

قبل  اإلضافي  البند  إدراج  العمومية 

أو  األعمال  جدول  مناقشة  في  البدء 

الجمعية  على  الموضوع  عرض 

العمومية لتقرر إضافة البند إلى جدول  

 األعمال من عدمه. 

 :  51المادة 

 

من   -أ الصلة  ذات  األحكام  مراعاة  مع 

للجمعية   الشركات،قانون   يجوز  ال 

ال غير  في  المداولة  مسائل العمومية 

 .المدرجة بجدول األعمال
 

من البند )أ( من هذه المادة ومع   استثناء -ب

بالضوابط الصادرة عن الهيئة   االلتزام

العمومية  للجمعية  يكون  الشأن  بهذا 

 :الصالحية فيما يلي
 

التي   -1 الخطيرة  الوقائع  المداولة في  حق 

  .تكتشف أثناء اإلجتماع

 

 

ل  إدراج بند إضافي في جدول أعما -2

الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة 

عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على بلب  

يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل 

( من رأس مال الشركة على األقل،  % 10)

الجمعية  اجتماع ويجب على رئيس 

العمومية إدراج البند اإلضافي قبل البدء في 

مناقشة جدول األعمال أو عرض 

الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر 

 إضافة البند إلى جدول األعمال من عدمه. 



 : 52المادة 

أكثر   أو  واحد  حسابات  مدقق  للشركة  يكون 

قابلة  سنة  لمدة  العمومية  الجمعية  تعينه 

وتقدر   مراقبة    أتعابه،للتجديد  وعليه 

 .حسابات السنة المالية التي عين لها
 

أكثر  -أ أو  حسابات  مدقق  للشركة  يكون 

تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءاً  

ب على ترشيح من مجلس اإلدارة، ويشتر

لدي  مقيداً  يكون  أن  الحسابات  مدقق  في 

 .الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة
 

قابلة  -ب سنة  لمدة  حسابات  مدقق  ي عيين 

السنة   حسابات  مراقبة  وعليه  للتجديد 

المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة  

تعينه   ويتعين  تجديد  متتالية  سنوات  ستة 

المسؤول   الشريك  تغيير  الحالة  هذه  في 

( 3)أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء    عن
 .ثالث سنوات مالية

 

نهاية  -ج من  مهامه  الحسابات  مدقق  يتولى 

نهاية    اجتماع إلى  الجمعية   اجتماع تلك 

 الجمعية العمومية السنوية التالية.

 : 52المادة 

يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر  

تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة 

وتقدر  للتجدي مراقبة   أتعابه،د  وعليه 

 .حسابات السنة المالية التي عين لها
 

أكثر   -أ أو  حسابات  مدقق  للشركة  يكون 

العمومية  الجمعية  أتعابه  وتحدد  تعينه 

اإلدارة،   مجلس  من  ترشيح  على  بناءاً 

الحسابات أن يكون   ويشترب في مدقق 

له بمزاولة  الهيئة ومرخص  لدي  مقيداً 

 .المهنة
 

قابلة  -ب سنة  لمدة  حسابات  مدقق  ي عيين 

السنة  حسابات  مراقبة  وعليه  للتجديد 

المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة  

 متتالية   ثالثة سنواتتجديد تعينه  

 

يتولى مدقق الحسابات مهامه من   -ج

 اجتماعتلك الجمعية إلى نهاية   اجتماعنهاية 

 الجمعية العمومية السنوية التالية.

  


