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به   تقيد  المساهمين"،  "سجل  عليه  يطلق  خاص  بسجل  الشركة  "تحتفظ 

وما   ومواطنهم  وجنسياتهم  المساهمين  والقدر  أسماء  منهم  كل  يمتلكه 

الس قيمة  من  هذهالمدفوع  على  االطالع  والهيئة  ولإلدارة  انات  البي  هم، 

 والحصول على نسخة منها.

ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة 

من هذا السجل لدى جهة اإليداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا 

مسا لكل  ويجوز  يخص السجل،  فيما  مجاناً  السجل  هذا  على  االطالع  هم 

 وجهة اإليداع في هذا الشأن.  لهيئةمساهمته، وفقاً للضوابط التي تحددها ا

ولكل ذي شأن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة  

 إذا قُـيِّّد شخص فيه أو ُحذف منه دون مبّرر.

تُرسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى   

موعد في  الن  اإلدارة  المحدد  التاريخ  من  أسبوعان  االجتماع  أقصاه  عقاد 

 اريخ إجراء التعديل.." أو من تـ السنوي للجمعية العامة،

 

 (8مادة )
 

 

 

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد      
أسم منهم  به  كل  يملكه  وما  ومواطنهم  وجنسياتهم  المساهمين  اء 

  ، السهم  قيمة  من  المدفوع  الشركاتمراقبوإلدارة  والقدر  حق    ة 
هذه  االطالع   ،  على  منها  نسخة  على  والحصول  ويجوز  البيانات 

للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف  
ظيم هذا  جهة حفظ وتن متابعة شؤون المساهمين ، وان تفوض تلك ال

 . السجل إذا رغبت في ذلك  
ولكل ذي شأن  ويجوز لكل مساهم اإلطالع على السجل مجانًا ،     

تص طلب  في  بالسجالحق  الواردة  البيانات  قيد  حيح  إذا  وبخاصة  ل 
 شخص فيه أو حذف منه دون مبرر . 

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل ، وكل تغيير يطرأ  
الشركاتمراقبدارة  إ لى  ا عليها   من   ة  األكثر  على  أسبوعين  قبل 

 التاريخ المحدد لصرف األرباح للمساهمين . 
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 يُشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي:  "

واحد    -  1 عمره عن  يقل  باألهلية أال  متمتعاً  يكون  وأن  عاماً،  وعشرين 

 الكاملة. 

ُمخلّة    -2 جريمة  في  أو  جناية،  بعقوبة  عليه  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 

الجرا من  جريمة  في  أو  األمانة،  أو  في  بالشرف  عليها  المنصوص  ئم 

بإفالسه،    ( من هذا القـانون، أو أن يكون قد قضي335(، )334المادتين )

 ه اعتباره. إليما لم يكن قد رد 

أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة يُحّدده النظام األساسي    -  3

ستين  المعتمدة، خالل  البنوك  أحد  في  أو  اإليداع  جهة  لدى  إيداعها  ويتم 

 اً من  يوم

 ( 52مادة )
 

 :  يشترط في عضو مجلس اإلدارة
 يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا وأن يكون متمتعًا باألهلية  أال .1

 الكاملة. 
ية ، او في جريمة مخلة  جنا  كم عليه بعقوبةاال يكون قد سبق الح .2

يها في  بالشرف او األمانة ، أو في جريمة من الجرائم المشار ال 
أو    ( من قانون الشركات التجارية ،  335( ، )    334المادتين )  

 ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .  أن يكون قد قضى بإفالسه، 

هم  آآلف سهم من أس( ثالثة  3000مالكًا لعدد )همًا و امس  أن يكون .3
ستين يومًا من ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة ، خالل  الشركة  



 

الرهن أو    عها مع عدم قابليتها للتداول أو تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيدا

إلى أن تنتهي مدة العضوي ة ويُصدَّق على ميزانية آخر سنة مالية الحجز 

 قام فيها العضو بأعماله. 

الشركة   حقوق  لضمان  السابقة  الفقرة  في  إليها  المشار  األسهم  وتُخّصص 

لس  ر عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجوالمساهمين والدائنين والغي

 ر بطلت عضويته.ن على الوجه المذكواإلدارة، وإذا لم يقدم العضو الضما

إدارة  ب  يجو مجلس  أعضاء  ثلث  يكون  وأن    الشركةأن  المستقلين،  من 
أو   الشركة  إلدارة  متفرغين  غير  أعضائه  أغلبية  أجراً  تكون  يتقاضون 

 فيها،
 

اإلدا مجلس  عضو  فقد  زوإذا  الشروط  هذه  من  أياً  صفة  رة  عنه  الت 

 يخ فقدانه ذلك الشرط.".لعضوية من تارا

 

ال بدء  مع  تاريخ  إيداعها  ويستمر   ، أو  عضوية  للتداول  قابليتها  عدم 
الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية  

 آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله . 
ال األسهم  في  وتخصص  إليها  حقوق  مشار  لضمان  السابقة  الفقرة 

التي  المسؤولية  عن  والغير  والدائنين  والمساهمين  على    الشركة  تقع 
الوجه   على  الضمان  العضو  يقدم  لم  وإذا   ، اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 عضويته .  المذكور بطلت
اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة   وإذا فقد عضو مجلس 

 . انه ذلك الشرطالعضوية من تاريخ فقد
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ي، واستثناًء  تراع السرّ دارة باالق"تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإل

بالتعيين عن طريق المؤسسين، ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة  من  

الواحد   للسهم  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، يكون  التصويت على  وعند 

للمساهم   الُمرّشحين، ويجوز  المساهم لمن بختاره من  صوت واحد يمنحه 

سهم  أن يصوت الوال يجوز    توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من ُمرشح، 

انت على  التصويت  ويكون  ُمرشح،  من  أعضاء مجلس الواحد ألكثر  خاب 

اإلدارة في الشركات الُمدرجة في السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي  

 تضعه الهيئة.".

 

 ( 27مادة )

 
قتراع  السااري  االدارة باااالخب  الجمعية العامة اعضاء  مجلس تنت     

لااس االدارة يكااون للسااهم اعضاااء مج  لااى  انتخااا وعنااد التصااويت  ع
م لماااان يختاااااره ماااان المرشااااحين المساااااه حااااهيمنالواحااااد  صااااوت واحااااد 

ز يجااو من مرشح وال م توزيع  تصويت اسهمه بين اكثر للمساهويجوز  
 .مرشحن يصوت السهم الواحد اكثر من ا

يق الجمعيااة دارة  قباال تصااداالوفااي  حالااة  انتهاااء  ماادة مجلااس      
الاااى تااااريخ  المجلاااس  رير المالياااة للشاااركة تمتاااد مااادة العاماااة علاااى التقاااا

 انعقاد  الجمعية العامة العادية .
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يُمثلها لدى الغير وأمام القضاء،  "رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة و

يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يُفوض   وعليه أن يُنفذ قرارات المجلس وأن

في  أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  مجلس اإلدارة    غيره من أعضاء 

 ويجب أن يـكون التفويض ُمحدد المدة والموضوع.بعض صالحيـاته، 

 الرئيس عند غيابه.". ويحل نائب الرئيس محل 

 

    مادة )29(
 

رئيس مجلس اإلدارة هااو رئاايس الشااركة ويمثلهااا لاادى الغياار وأمااام      
 أن يتقيد بتوصياته .رارات المجلس و القضاء ، وعليه أن ينفذ ق

الحياته لغيااااره ماااان يفااااوض بعاااا  صاااا  ولاااارئيس مجلااااس اإلدارة أن    
 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .أعضاء المجلس ، 
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يضع مجلس اإلدارة ســنوياً تحــت تصــرف المســاهمين، الطالعهــم قبــل  " 
لعامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس انعقاد الجمعية ا

 ، كشفاً تفصيلياً بأسبوع على األقلاإلدارة 

 

 

 يتضمن البيانات التالية:

لغ التــي حصــل عليهــا رئــيس مجلــس إدارة الشــركة وكــل ع المبــاجمي  -  1
أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضــور جلســات عضو من  

 عن المصاريف، وأية مبـالغ أخرى بـأي صفـة كانت. مجلس اإلدارة وبدل

المزايــا العينيــة والنقديــة التــي يتمتــع بهــا رئــيس مجلــس اإلدارة وكــل  - 2
 جلس اإلدارة في السنة المالية.عضو من أعضاء م

اإلدارة توزيعهــا علــى أعضــاء مجلــس المكافآت التــي يقتــرل مجلــس    -  3
 اإلدارة.

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين. المبالغ المخصصة لكل عضو من - 4

التي يكون فيها ألي من رئيس وأعضاء مجلــس التعامالت والصفقات    -  5
مصــلحة تتعــارض مــع مصــلحة عليــا وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة الاإلدارة 
( مــن 109موافقة ُمسبقة وفقاً ألحكــام المــادة )وتتطلب إفصاحاً أو  الشركة  

 تلك التعامالت والصفقات.هذا القـانون، باإلضافة إلى تفاصيل 

المبالغ التــي أنفقــت فعــالً فــي ســبيل الدعايــة بــأي صــورة كانـــت مــع   -  6
 التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.

 المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته. مع بيان الجهةالتبرعات  - 7

ــي  -8 ــا ف ــة العلي ــي تصــرف ألي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــدالت الت الب
 الشركة.

ك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة، يجــب أن يرفــق بهــذا ة للبنــووبالنســب
الحســابات يقــرر فيــه أن القــروض النقديــة أو  مراقــبالكشــف تقريــر مــن 

 الضمانات التي تـكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء  االعتمادات أو
مجلس إدارتهــا خــالل الســنة الماليــة، قــد تتــت دون إخــالل بأحكــام المــادة 

 ا القانون.( من هذ110)

ويجب أن يُوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئــيس مجلــس اإلدارة وأحــد 
األعضــاء، ويكــون رئــيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين عــن تنفيــذ 

الــواردة فــي جميــع األوراق التــي أحكام هذه المادة، وعن صــحة البيانــات  
 نصت على إعدادها.".

 

 ( 93مادة )
 

 

همين ، إلطالعهاام ويًا تحت تصرف المسااايضع مجلس اإلدارة سن    
عاماااة التاااي تااادعى للنظااار فاااي ميزانياااة نعقااااد الجمعياااة الإالخااااص قبااال 

الشااركة وتقرياار مجلااس اإلدارة بثالثااة أيااام علااى األقاال ، كشاافًا تفصاايليًا 
 يتضمن البيانات التالية :  

لتاااي حصااال عليهاااا رئااايس مجلاااس إدارة الشاااركة ، مباااال  اجمياااع ال  -1
المجلاااس فاااي السااانة المالياااة مااان أجاااور  ضااااء هاااذاوكااال عضاااو مااان أع
اإلدارة وبااادل عااان  مقابااال حضاااور جلساااات مجلاااسوأتعاااا  ومرتباااات و 

المصاريف ، وكذلك مااا قااب  كاال ماانهم بوصاافه مو فااًا فنيااًا أو إداريااا 
 داه للشركة .إداري أو استشاري أ  مقابل أي عمل فني أوفي 

دارة وكاال عضااو المزايااا العينيااة التااي يتمتااع بهااا رئاايس مجلااس اإل -2
 ي السنة المالية .فمن أعضاء مجلس اإلدارة  

المكافآت التااي يقتاارح مجلااس اإلدارة توزيعهااا علااى أعضاااء مجلااس   -3
 اإلدارة .

 المبااااااال  المخصصااااااة لكاااااال عضااااااو ماااااان أعضاااااااء مجلااااااس اإلدارة  -4
أو احتيااااااطي أو تعاااااوي  عااااان انتهااااااء  كمعاااااا الحااااااليين والساااااابقين 

 الخدمة .

ة أو مجلااااااس اإلدار  ن فيهااااااا ألحااااااد أعضاااااااءالعمليااااااات التااااااي يكااااااو  -5
 مصلحة الشركة . المديرين مصلحة تتعارض مع 

المبال  التااي أنفقاات فعاااًل فااي ساابيل الدعايااة بااأي صااورة كاناات مااع   -6
 مبل  . التفصيالت الخاصة بكل

 التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التباارع وتفصاايالته  -7
ة المشااار إليااه رئاايس مجلااس اإلدار ويجااب أن يوقااع الكشااص التفصاايلي .

ئاايس وأعضاااء مجلااس اإلدارة مسااؤولين عاان وأحد األعضاااء ، ويكااون ر 
تنفيااااذ أحكااااام هااااذه المااااادة ، وعاااان صااااحة البيانااااات الااااواردة فااااي جميااااع 

 وراق التي نصت على إعدادها .األ
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  اإلدارة   مجلس  أعضاء  مكافآت  تحديد  طريقة  كةللشر  األساسي  النظام  يبين

  خصم   بعد  الصافي  الربح  من%(  5)  على  المكافأة  تلك  نسبة  تزيد  أال  على

  من %(  5)   عن   يقل  ال  ربح  وتوزيع  القانونية  واالستقطاعات  االحتياطيات

 .المساهمين على المدفوع الشركة  مال رأس

اء مجلس للشركة على حصول أعضويجوز النص في النظام األساسي  "

مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط   اإلدارة على

الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا في هذه  

 المبلغ.".

 

 ( 40مادة )
 

تحد طريقة  للشركة  االساسي  النظام  مجلس  ي يبين  أعضاء  مكافآت  د 
المكافأ تلك  نسبة  تزيد  اال  على  )االدارة  على  م5ة  الربح  %(  ن 

ات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح  الصافي بعد خصم االحتياط
 % ( من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين . 5ال يقل عن ) 
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  لسنة، ا  في  األقل  على  مرة  اإلدارة  مجلس  من  بدعوة  العامة  الجمعية  تنعقد

 ويجب  اإلدارة،  موافقة  بعد  المجلس  يحددهما  اللذين   والزمان  مكانلا  وفي

 للشركة  المالية  السنة لنهاية التالية األربعة الشهور خالل االنعقاد يكون أن

 . لذلك الحاجة دعت كلما الجمعية دعوة اإلدارة ولمجلس

وفق الحديثة،  التقنية  وسائل  خالل  من  العامة،  الجمعية  عقد  اً "ويجوز 

 الوزارة."  التي تحددهاللضوابط 

 

 ( 24مادة )
 

      ( المواد  احكام  مراعاة  الشركات    125،    124مع  قانون  ( من 
العامة بدعوة من  2005( لسنة  11التجارية رقم  ) الجمعية  تنعقد  م 

ذين  ، وفي المكان والزمان الل   مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة
كات، ويجب أن يكون  ة الشر مراقبإدارة    يحددهما المجلس بعد موافقة

للشركة.  المالية  السنة  لنهاية  التالية  األربعة  الشهور  خالل    االنعقاد 
 ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. 
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عامة، ويكون له عدد  لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية ال  -  1" 

أسهم عدد  يعادل  األصوات  المطلقمن  باألغلبية  القرارات  وتصدر  ة  ه، 
 لألسهم الممثلة في االجتماع.

 يُمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. - 2

يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون   -  3
التوكيل يكون  وأن  مساهماً،  يجوز   الوكيل  وال  بالكتابة،  وثابتاً  خاصاً 

اجتماعات الجمعية   كيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضورللمساهم تو
 العامة نيابة عنه. 

وفي جميع األحوال، ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل 4-
 %( من رأس مال الشركة.". 5بهـذه الصفة على )

 

 ( 54مادة )
 

 

ماعات الجمعية العامة، ويكون  لكل مساهم حق حضور اجت .1
ت يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات له عدد من األصوا 

 الممثلة في االجتماع. باألغلبية المطلقة لألسهم 
 يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.  .2
يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط   .3

يكون   وأن  مساهمًا،  الوكيل  يكون  وثابتًا أن  خاصًا  التوكيل 
للم يجوز  وال  مجلس بالكتابة،  أعضاء  أحد  توكيل  ساهم 

 العامة نيابة عنه. اإلدارة في حضور اجتماعات الجمعية 
التي   .4 األسهم  عدد  يزيد  أن  يجوز  ال  األحوال  جميع  وفي 

%( من أسهم رأس مال 5يحوزها الوكيل بهذه الصفة على )
 الشركة. 

ال .5 المعنوية،  األشخاص  عدا  ألحد فيما  يكون  أن  يجوز   
األصوات من  عدد  )  المساهمين  عدد 25يجاوز  من   )%

 ماع. األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجت
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 الجمعية  تختص  القانون،  هذا  من(  137)  المادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع

 اآلتية باألمور خاص بوجه العامة

  المالي   مركزها  وعن   الشركة   شاطن  عن   اإلدارة   مجلس   تقرير  مناقشة  -1

ً   التقرير  يتضمن  أن   ويجب  للشركة،  المستقبلية  والخطة  السنة،  خالل   شرحا

 ً ً   والمصروفات  اإليرادات  لبنود  وافيا ً   وبيانا   يقترحها   التي   بالطريقة  تفصيليا

 صرفها تاريخ وتعيين السنة أربال صافي لتوزيع اإلدارة مجلس

 الحسابات  وعن  الشركة  ميزانية  عن  الحسابات  يمراقب  تقرير  مناقشة  -2

 اإلدارة مجلس قدمها التي ختاميةال

  والمصادقة   والخسائر  األربال  وحساب  السنوية  الميزانية  مناقشة  -3

 توزيعها  يجب التي األربال واعتماد عليهما،

 واعتماده الحوكمة تقرير مناقشة -4

 اإلدارة مجلس  أعضاء ذمة  إبراء في النظر -5

 وتحديد  بات الحسا  يمراقب  وتعيين  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  انتخاب  -6

ً   يكن  لم   ما  التالية،   المالية   السنة  خالل  إليهم  يؤدى  الذي   األجر  في  معينا

 للشركة  األساسي النظام

 التخاذ  األعمال  جدول  في  اإلدارة  مجلس  يدرجه  آخر  اقترال  أي  بحث  -7

  المدرجة   المسائل  غير  في  المداولة  العامة  للجمعية  يجوز   وال  فيه،  قرار

 الخطيرة  الوقائع في المداولة حق للجمعية  كوني ذلك ومع األعمال، بجدول

 االجتماع  أثناء تتكشف التي

المساهمين   من  عدد  طلب  )"وإذا  الشركة 5يمثلون  مال  رأس  من   )%  

مجلس  على  وجب  األعمال،  جدول  في  ُمعينة  مسائل  إدراج  األقل  على 

ة أن تقرر مناقشة هذه المسائل اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعي

 الجتماع.".في ا

. 

 

 ( 64مادة ) 
 

( من قانون الشركات  137مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )
 تية: التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص باألمور اآل 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها   .1
أن   للشركة، ويجب  المستقبلية  والخطة  السنة،  المالي خالل 

شرحاً  التقرير  وافييتضمن  والمصروفات    اإليرادات  لبنود  ًا 
لتوزيع   اإلدارة  مجلس  يقترحها  التي  بالطريقة  تفصيليًا  وبيانًا 

 فها. صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صر 
تقرير   .2 وعن مراقبمناقشة  الشركة  ميزانية  عن  الحسابات  ي 

 الحسابات الختامية التي قدمها مجلس اإلدارة. 
وحسا  .3 السنوية  الميزانية  والخسائر  األرب  مناقشة  اح 

 والمصادقة عليهما، واعتماد األرباح التي يجب توزيعها. 
واعتماده  .4 الحوكمة  تقرير  من   مناقشة  قرار  صدور  )عند 

 . مختص( الوزير ال
 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.  .5
وتعيين   .6 اإلدارة،  مجلس  أعضاء  الحسابات  مراقبانتخا   ي 

المالية التالية،    السنة  وتحديد األجر الذي يؤدى إليهم خالل
 ما لم يكن معينًا في النظام األساسي للشركة. 

جدول  .7 في  اإلدارة  مجلس  يدرجه  آخر  اقتراح  أي  بحث 
قرار فيه، وال يجوز للجمعية العامة المداولة  األعمال التخاذ  

في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال، ومع ذلك يكون  
تي تتكشص أثناء يرة ال للجمعية حق المداولة في الوقائع الخط 

 االجتماع. 
%( من رأس مال الشركة  10وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون )

األ جدول  في  معينة  مسائل  إدراج  األقل  على  على  وجب  عمال، 
الجمعية أن تقرر مناقشة   مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق 

 هذه المسائل في االجتماع. 
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"يـكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يُعينها النظام األساسي  

المساهم في مداولة الجمعية العامة، والتصويت    ويجوز أن تكون مشاركة

وفق إلكترونياً، وذلك  وبالتنسيق مع  فيها  الوزارة،  تحددها  التي  للضوابط  اً 

 .الهيئة

إذا كان القرار متعلقاً    ويجب أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري

المسؤولية  دعوى  بإقامة  أو  بعزلهم  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بانتخاب 

أ المساهمين  عليهم  من  عدد  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ذلك  طلب  إذا  و 

األصو ُعشر  يجوز  بمثلون  وال  األقل،  على  االجتماع  في  الحاضرة  ات 

قرارات   على  التصويت  في  االشتراك  اإلدارة  مجلس  الجمعية ألعضاء 

 العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

الجمعية   تصدرها  التي  القرارات  القانون  وتكون  هذا  ألحكام  وفقاً  العامة 

المساهمي لجميع  ُملزمة  للشركة  ن سواء كانوا حاضرين  والنظام األساسي 

أو   موافقين  كانوا  وسواء  غائبين،  أو  فيه  صدرت  الـذي  االجتماع  في 

 وعلى مجلس اإلدارة تنفيذها فور صدورها.". مخالفين لها، 

 

 
 ( 05مادة )
 

 

العامة       الجمعية  في  التصويت  أأليدي ) يكون  أن    (برفع  ويجب 
يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان القرار متعلقًا بانتخا   

أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو    أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم 
رئيس  ذلك  طلب  أو  إذا  اإلدارة  يمثلون    مجلس  المساهمين  من  عدد 

يجوز   وال  األقل،  على  االجتماع  في  الحاضرة  األصوات  عشر 
ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية  

 العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية . 
قاوتكون      وفقًا ألحكام  العامة  الجمعية  التي تصدرها  نون  القرارات 

ارية والنظام األساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين الشركات التج
غائبين،   أو  فيه  صدرت  الذي  االجتماع  في  حاضرين  كانوا  سواء 
تنفيذها   اإلدارة  مجلس  وعلى  لها،  مخالفين  أو  موافقين  كانوا  وسواء 

وإبالغ صورة  إدارة    فور صدورها  إلى  خالل  مراقبمنها  الشركات   ة 
 . من تاريخ صدورها خمسة عشر يوماً 
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 بصفة  عقدةمن  العامة الجمعية من إال اآلتية المسائل في قرار اتخاذ يجوز ال

 عادية  غير

 األساسي نظامها  أو  الشركة عقد تعديل -1

 الشركة مال رأس تخفيض أو زيادة -2

 الشركة مدة تمديد -3

  أو   أخرى  شركة  في  اندماجها  أو  تحولها  أو  تصفيتها  أو  الشركة  حل  -4

 عليها االستحواذ

 

 

 العامة غير العادية الجمعية 

 
 ( 45مادة )

 
ن الجمعية العامة منعقدة  ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال م

 بصفة غير عادية: 
 ركة أو نظامها األساسي. تعديل عقد الش .1
 زيادة أو تخفي  رأس مال الشركة. .2
 تمديد مدة الشركة. .3
في شركة  .4 اندماجها  أو  تحولها  أو  أو تصفيتها  الشركة  حل 

 االستحواذ عليها.  أخرى أو 



  بأي   فيه  التصرف  أو  الشركة   أجله   من  قامت  الذي  المشروع  كل  بيع  -5

 خر آ وجه

  على   بالموافقة  قرار   اتخاذ   حالة   في   التجاري  السجل   في  يؤشر  أن  ويجب

 المسائل  هذه من مسألة أي

 

النظام في  تعديالت  إجراء  الجمعية  لهذه  يجوز  ال  ذلك  األساسي    "ومع 

جنسية   تغيير  أو  المساهمين  أعباء  زيادة  شأنها  من  يكون  للشركة 

ي الدولة إلى دولة  الشركة، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة ف 

 ار يقضي بغير ذلك.". أخرى، ويقع باطالً كل قر

 

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف   .5
 أي وجه آخر. فيه ب

 

ات  حالة  في  التجاري  السجل  في  يؤشر  أن  بالموافقة  ويجب  قرار  خاذ 
 على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام األساسي  
شأنها   من  يكون  الغرض  للشركة  تعديل  أو  المساهمين  أعباء  زيادة 

نقل المركز الرئيسي للشركة  األساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو  
دولة   إلى  الدولة  في  يقضي  المؤسسة  قرار  كل  باطاًل  ويقع  أخرى، 

 بغير ذلك. 
 

 

 الفصل السادس 

 الحسابات   وامراقب

 
 ( 85مادة )
 

  ( المواد  احكام  مراعاة   قانون  151،    150،    143مع  من   )
التجارية   للشركة  الشركات  تعينه  ح  مراقبيكون  أكثر  أو  سابات 

إعادة  الجمعية   لها  ويجوز  أتعابه،  تقدير  وتتولى  سنة  لمدة  العامة 
تعيينه، على أال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، وال يجوز  

الحسابات    مراقبيشترط في  و    .تفوي  مجلس اإلدارة في هذا الشأن 
سجل   في  مقيدًا  اسمه  يكون  المراقبأن  للقواني  طبقًا  ين  حسابات 

 واألنظمة المعمول بها. 
 

 فصل السادس ال

 الحسابات   وامراقب

 
 ( 85مادة )
 

  ( المواد  احكام  مراعاة   قانون  151،    150،    143مع  من   )
التجارية   للشركة  الشركات  تعينه  ح  مراقبيكون  أكثر  أو  سابات 

إعادة   لها  ويجوز  أتعابه،  تقدير  وتتولى  سنة  لمدة  العامة  الجمعية 
تصلة، وال يجوز  تعيينه، على أال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات م

الحسابات    مراقبيشترط في  و    .تفوي  مجلس اإلدارة في هذا الشأن 
سجل   في  مقيدًا  اسمه  يكون  المراقبأن  للقواني  طبقًا  ين  حسابات 

 واألنظمة المعمول بها. 
 

 

 ( 06مادة )
تقرير       يتضمن  أن  المادة    مراقبيجب  في  إليه  المشار  الحسابات 

 ما يلي: السابقة 

 ( 06مادة )
 

تقرير       يتضمن  أن  المادة    مراقبيجب  في  إليه  المشار  الحسابات 

 ما يلي: السابقة 



 

قد حصل   .1 التي    علىأنه  والبيانات واإليضاحات  المعلومات 

 رآها ضرورية ألداء عمله. 

لقواعد   .2 وفقًا  منتظمة  وسجالت  حسابات  تمسك  الشركة  أن 

 المحاسبة المتعارف عليها عالميًا. 

تعتبر   .3 الشركة  لحسابات  بها  قام  التي  التدقيق  إجراءات  أن 

 داء رأيه حول المركز كافية في رأيه لتشكل أساسًا معقواًل إلب 

مالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقًا لقواعد  ال

 التدقيق المتعارف عليها عالميًا. 

 

حصل  .1 قد  التي  أنه  واإليضاحات  والبيانات  المعلومات  على 

 رآها ضرورية ألداء عمله. 

لقواعد  .2 وفقًا  منتظمة  وسجالت  حسابات  تمسك  الشركة  أن 

 المحاسبة المتعارف عليها عالميًا. 

تعتبر  .3 الشركة  لحسابات  بها  قام  التي  التدقيق  إجراءات  أن 

إلب  معقواًل  أساسًا  لتشكل  رأيه  في  المركز كافية  حول  رأيه   داء 

لقواعد   وفقًا  للشركة  النقدية  والتدفقات  األعمال  ونتائج  المالي 

 لتدقيق المتعارف عليها عالميًا. ا

 

 

 ( 16مادة )
 

 عن صحة البيانات الواردة في تقريره  الحسابات مسؤوالً   اقبمر يكون  

عقد   أثناء  مساهم  ولكل  المساهمين،  مجموع  عن  وكياًل  بوصفه 

ال العامة أن يناقش  وأن يستوضحه عما ورد في هذا    مراقبالجمعية 

 التقرير. 

 

 ( 16مادة )
 

 

 عن صحة البيانات الواردة في تقريره  سابات مسؤوالً الح   اقبمر يكون  

عقد   أثناء  مساهم  ولكل  المساهمين،  مجموع  عن  وكياًل  بوصفه 

ال العامة أن يناقش  وأن يستوضحه عما ورد في هذا    مراقبالجمعية 

 التقرير. 

 

 

 ( 46المادة )
 

الصحص       في  سنوية  نصص  مالية  تقارير  نشر  الشركة  على 
التالمحل  اليومية  اإللكتروني  ي تصدية  الموقع  وعلى  العربية  باللغة  ر 

هذه   مراجعة  تتم  أن  على  المساهمين،  الطالع  وجد،  إن  للشركة 
قبل   من  موافقة    مراقبالتقارير  بعد  إال  نشرها  يجوز  وال  الحسابات، 

 ة الشركات. مراقبإدارة 
 

 ( 46المادة )
 

 

الصحص       في  سنوية  نصص  مالية  تقارير  نشر  الشركة  على 
التي تصديالمحل  اليومية  اإللكتروني  ة  الموقع  وعلى  العربية  باللغة  ر 

هذه   مراجعة  تتم  أن  على  المساهمين،  الطالع  وجد،  إن  للشركة 
قبل   من  موافقة    مراقبالتقارير  بعد  إال  نشرها  يجوز  وال  الحسابات، 

 ة الشركات. مراقبإدارة 
 


