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 سبب التعدیل  الص�اغة �عد التعدیل المقترح  الص�اغة الحال�ة رقم المادة مسلسل 

 )1المادة (  -1

 التعار�ف

ــركات" االتحادي رقم القانون    "قانون الشــ
في شــــأن الشــــركات   2015) لســــنة 2(

التجاریّة وأي لوائح وقرارات تصدر تنفیذاً  
ـلھ وأي ـقانون آخر یكون مـعدالً ـلھ أو یـحل  

 .محلھ في المستقبل

انون الشـــــركـات" انون  ا  "ـق لمرســـــوم بـق
ــنة  32اتحادي رقم ( ــأن    2021) لســ بشــ

  وأي تعدیل یطرأ علیھ  الشــركات التجاریة
انون آخر   ھ أو یحـل  وأي ـق یكون معـدالً ـل
 .محلھ في المستقبل

 

انون  إلغـاء  تم   ة 2رقم (  االتحـاديالـق ) لســــــن

ھ      2015 ث حـل محـل انون  حـی المرســـــوم بـق

بشـــــأن    2021) لســـــنـة  32اتحـادي رقم (
 .الشركات التجاریة

 )7المادة (   -2

راس المال 

 المصدر

حدد رأس مال الشــــــــــــر�ة المصــــــــــــدر   7-1

ــار، 1,821,428,571(�مبلغ   ) مل�ــ

ثمـان مـئة وواحـد وعشــــــــــــــرون ملیوـنًا،  

وأر�عمــائــة وثمــاني وعشــــــــــــــرون ألفــًا،  

درهم   وخمس مئـة وواحـد وســــــــــــــ�عون 

عـــــــــلـــــــــى  مـــــــــوزعـــــــــیـــــــــن  امـــــــــاراتـــــــــي 

) مل�ـــار، ثمـــان  1,821,428,571(

مئة وواحد وعشرون ملیونًا، وأر�عمائة  

حدد رأس مال الشــــــــــــر�ة المصــــــــــــدر   7-1

مل�ـــار�ن  )  2,193,539,885�مبلغ (

ــائـــــة   ملیونـــــًا    وثالثـــــة وتســــــــــــــعون ومـــ

وخمســــــــــــــمائة وتســــــــــــــعة وثالثون ألفًا  

درهم    وثمــانمــائــة وخمســـــــــــــــة وثمــانون 

عـــــــــلـــــــــى   مـــــــــوزعـــــــــیـــــــــن  امـــــــــاراتـــــــــي 

مل�ار�ن ومائة  )  2,193,539,885(

ــمائة   ــعون ملیونًا وخمســــــ وثالثة وتســــــ

ة دخول  ال نتیـج ادة راس الـم ادة زـی تعكس الـم
 المساھم االستراتیجي.
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وثماني وعشـــــــــــــرون ألفًا، وخمس مئة  

وواحد وســــــ�عون ســــــهم �ق�مة اســــــمّ�ة  

) درهم امـارتي واحـد لكـل 1قـدارهـا (م

ســـــــهم مدفوع �الكامل، وجم�ع أســـــــهم  

ــاو�ة مع   ــر�ة من ذات الفئة متســــ الشــــ

الــحــقــوق  فــي  الــ�ــعــض  ــا  ــهـــــ �ــعضـــــــــــــ

 وااللتزامات. 

ــة وثالثون  ــة    وتســــــــــــــعـ ــائـ ــانمـ ــًا وثمـ ألفـ

ســـهم �ق�مة اســـمّ�ة    وخمســـة وثمانون 

) درهم امـارتي واحـد لكـل 1مقـدارهـا (

مل، وجم�ع أســــــهم  ســــــهم مدفوع �الكا

ــاو�ة مع   ــر�ة من ذات الفئة متســـ الشـــ

الــحــقــوق   فــي  الــ�ــعــض  ــا  ــهـــــ �ــعضـــــــــــــ

 .  وااللتزامات 

 

 

 

 

 

 15المادة   -3

ز�ادة أو 

تخف�ض رأس  

 المال

بعـد الحصـــــول على موافقـة الھیئـة   .أ
ادة  ــة یجوز زـی والســـــلـطة المختصـــ
رأســمال الشــركة المصــدر بإصــدار  
ــمیة   ــھم جدیدة بنفس القیمة اإلســ أســ
ــافة عالوة   ــلیة أو بإض ــھم األص لألس
میة كما یجوز   إصـدار إلى القیمة اإلـس

  تخفیض رأس مال الشركة.
ــھم الجدیدة  .ب  ــدار األســ وال یجوز إصــ

بـأقـل من قیمتھــا اإلســـــمیــة وإذا تم  
إصـــــدارـھا ـبأكثر من ذـلك أضـــــیف  

قـانوني، ولو  الفرق إلى االحتیـاطي ال

ــتیفاء كامل یجوز   .أ ــركة بعد اســ للشــ
رأس مالھا المصدر أن تقرر بموجب  
مـــاـلھــا   رأس  زیـــادة  خـــاص  ـقرار 
المصـدر. ویجب على مجلس اإلدارة 
ادة رأس المـال خالل  تنفیـذ قرار زـی

) ثالث سنوات من تاریخ صدوره 3(
وإال اعتبر القرار كأن لم یكن بالنسبة  
لمقــدار الزیــادة التي لم یتم تنفیــذھــا  

ك المـ ادة خالل تـل دة. ویبین قرار زـی
رأس الـمال المصـــــدر مـقدار الزـیادة 
في رأس المال وسعر إصدار األسھم  

 . الجدیدة

تعــدیــل النص بمــا یتوافق مع أحكــام قــانون  
 الشركات التجاریة



 

 3/24  
 

 سبب التعدیل  الص�اغة �عد التعدیل المقترح  الص�اغة الحال�ة رقم المادة مسلسل 

ــك   ــذل ب ــانوني  الق ــاطي  االحتی جــاوز 
 .نصف رأسمال الشركة المصدر

وتكون زیــادة رأس مــال الشـــــركــة  . ج
المصـــدر أو تخفیضـــھ بموجب قرار 
خاص یصـــدر من الجمعیّة العمومیّة  
بنــاًء على اقتراح من مجلس اإلدارة 
ــماع تقریر مدقق  في الحالتین وبعد س
ة أي تخفیض،   ات في حـاـل ــاـب الحســـ

ـیـب أن  اـلزیـــادة  وـعـلى  حـــالـــة  ـفي  ـین 
ــھم   ــدار األســ ــعر إصــ مقدارھا وســ
التخفیض   ــة  ویبین في حــال الجــدیــدة 

 .مقدار ھذا التخفیض وكیفیة تنفیذه
�كون للمســـــــــــــــاهمین حق األولو�ـة في  . د 

ــري  ــهم الجدیدة و�ســــــــ االكتتاب �األســــــــ
على االكتتاب في هذه األسـهم القواعد 
الخــاصـــــــــــــــة �ــاالكتتــاب في األســــــــــــــهم  

ولو�ة  األصـــــــل�ة وُ�ســـــــتثني من حق األ
 في االكتتاب �األسهم الجدیدة ما یلي: 

دخول شر�ك استرات�جي یؤدي  )1
ــافع للشــــــــــــــر�ـــة  الى تحقیق منـ

 وز�ادة ر�حیتها.

ــدر  .ب  إذا كانت زیادة رأس المال المص
تتضـــمن حصـــصـــاً عینیة فیجب أن 
یتبع بشــــــأنھــا األحكــام الواردة في 
ركات التجاریة والضـوابط   قانون الـش

یتعلق    الصــــــادرة عن الھیئــة فیمــا 
 .بالتقییم

تـصدر أـسھم زیادة رأس مال الشركة  . ج
ســـمیة معادلة للقیمة االســـمیة  ابقیمة  

ــلیة، ومع ذلك یجوز   ــھم األصـ لألسـ
ركة بقرار خاص وبعد الحصـول  للـش
 على موافقة الھیئة أن تقرر ما یلي: 

ــدار إلى  .1 ــافة عالوة إصــ إضــ
القیمة االســــمیة للســــھم وأن  
ة   اـل ا وذـلك في ـح دارـھ دد مـق تـح
القیمــة الســـــوقیــة عن   زیــادة 

لقیمة االـسمیة للـسھم وتـضاف  ا
عالوة اإلصدار إلى االحتیاطي  
ــك  ــذل ب ــاوز  ج ولو  ــانوني  الق

 نصف رأس المال. 
منح خصـم إصـدار على القیمة   .2

االســـــمـیة للســـــھم وأن تـحدد 
مقداره وذلك في حالة انخفاض  
القیمــة الســـــوقیــة عن القیمــة  



 

 4/24  
 

 سبب التعدیل  الص�اغة �عد التعدیل المقترح  الص�اغة الحال�ة رقم المادة مسلسل 

ــة   )2 ــد�ـــــ الــنــقـــــ ــدیــون  الـــــ ــل  تــحــو�ـــــ
المســــــتحقة للحكومة االتحاد�ة  
والحكومــات المحل�ــة والهیئــات  
والمؤســســات العاّمة في الدولة 
والبنوك وشــر�ات التمو�ل إلى 

 أسهم في رأسمال الشر�ة. 

برنامج تحفیز موظفي الشـر�ة  )3
من خالل إعداد برنامج یهدف 
اـلـمـتـمـیز  االداء  عــلى  ـلـلـتحــفـیز 

لك وز�ادة ر�ح�ة الشــــــــــــر�ة بتم
 الموظفین ألسهمها.

تحو�ل السـندات او الصـكوك:  )4
المصــدرة من قبل الشــر�ة الى 

 .أسهم فیها

 

االســمیة للســھم، وینشــأ مقابل  
خصـــــم اإلصـــــدار احتـیاطي  

الم في حقوق  ــب  ــال ــة ســــ لكی
ــماً من  ــدد خص بالمیزانیة ویس
األرباح المـستقبلیة للـشركة قبل 

 إقرار أي توزیعات لألرباح.
 

اة  ة مواـف ویـجب على الشـــــرـك
من  بتقریر صــــــادر  ــة  الھیئ
مســتشــار مالي مســتقل معتمد 
لــدى الھیئــة یحــدد فیــھ كیفیــة  
احتســـــاب عالوة أو خصــــم  

 اإلصدار. 
 

یكون للمســـــاھمین حق األولوـیة في  .د 
ــري   ــھم الجدیدة ویسـ االكتتاب باألسـ
األســـــھم   ھـــذه  ـفي  االـكـتتـــاب  ـعـلى 
القواعــد الخــاصــــــة بــاالكتتــاب في 
ــتثني من حق  ــلیة ویُس ــھم األص األس
ــاألســـــھم   ب ــاب  االكتت ــة في  األولوی

دة   دـی اة الـج ة مع مراـع الـی االت الـت الـح
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یتعین   ــذ�ورة أعاله  المــ وفي جم�ع االحوال 
الحصــــــول على موافقة الهیئة واســــــتصــــــدار  
قرار خاص من الجمع�ة العموم�ة واسـت�فاء  
الشروط والضوا�ط الصادرة عن الهیئة بهذا 

 .الشأن

 

ة   ات التجـارـی انون الشـــــرـك ام ـق أحـك
 ن الھیئة: والضوابط الصادرة ع

 مساھمة الشریك االستراتیجي.   .1
ــكوك   .2 ــندات أو الص تحویل الس

المصـدرة من قبل الشـركة إلى 
 أسھم فیھا.

إصـــدار أســـھم بموجب نظام   .3
 تحفیز الموظفین. 

تحویل الدیون النقدیة إلى أسھم   .4
 في رأس مال الشركة. 

ة  .5 اج مع شـــــرـك دـم ـحاالت االـن
 أخرى. 

جــة   .6 ـی ـت ـن مـــال  اـل رأس  زیـــادة 
 االستحواذ على شركات قائمة. 

 )17المادة (  -4

إصدار سندات 

القرض أو 

 الصكوك

�كون للشــــــــــــــر�ــة �موجــب قرار خــاص  
ة �عـد   صـــــــــــــــادر من جمعیتهــا العموم�ــّ
موافقة الهیئة أن تقرر إصـدار سـندات 
ــكـــوك   صــــــــــــــ أو  نـــوع  أي  مـــن  قـــرض 
إســــالم�ة، و�بین القرار ق�مة الســــندات 
أو الصــكوك وشــروط إصــدارها ومدى 
قابلیتها للتحو�ل إلى أســـــــــــهم، ولها أن  
تصــــــــــــدر قرارا بتفو�ض مجلس اإلدارة  

إصــــدار الســــندات أو    في تحدید موعد 

�كون للشــــــــــــــر�ـة �موجـب قرار خـاص 
ــادر من جمعیتهـا العموم�ّـة �عـد   صــــــــــــ
موافقة الهیئة أن تقرر إصدار سندات 
صــــــــــــــــكــوك   أو  نــوع  أي  مــن  قــرض 
إســـالم�ة، و�بین القرار ق�مة الســـندات 
أو الصــكوك وشــروط إصــدارها ومدى 
قابلیتها للتحو�ل إلى أســـــــــهم، ولها أن  
تصــــــــــدر قرارا بتفو�ض مجلس اإلدارة  

تعــدیــل النص بمــا یتوافق مع أحكــام قــانون  
 الشركات التجاریة
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الصـــــــكوك على أال یتجاوز ســـــــنة من  
 تار�خ الموافقة على التفو�ض.

إصـــدار الســـندات أو    في تحدید موعد 
 الصكوك.

 

 ) 20المادة (  -5

 إدارة الشر�ة

یتولى إدارة الشـــــركــة مجلس إدارة  .أ
ــة  )5(مكون من   ــاء،    خمســـ أعضـــ

تنتخبھم الجمعیة العمومیة للمسـاھمین  
 .بالتصویت السري التراكمي

ـتـكون   .ب  أن  األـحوال  ـجـمـیع  ـفي  ـیجـــب 
أغلبیــة أعضــــــاء المجلس بمــا فیھم  

 الرئیس من مواطني الدولة.

یتولى إدارة الشــركة مجلس إدارة 
أعضـــاء،    خمســـة  )5(مكون من  

یــة   وـم ـم ـع اـل یـــة  ـع ـم ـج اـل م  ـھ ـب ـخ ـت ـن ـت
للمســـاھمین بالتصـــویت الســـري 

  .التراكمي

لم یتطـلب ـقانون الشـــــرـكات الـجدـید أن یكون  
 غالبیة أعضاء المجلس من مواطني الدولة.

 )21المادة (  -6

العضو�ة  مدة 

�مجلس  

 اإلدارة 

یتولى كل عضـو من أعضـاء مجلس  .أ
اإلدارة منصـــبھ لمدة ثالث ســـنوات  
اد  دة یـع ذه الـم ة ـھ اـی ة، وفي نـھ میالدـی
ــادة  إع ویجوز  المجلس،  ــل  تشـــــكی

ــاء الذین    انتخاب  مدة   انتھت األعضــ
  عضویتھم.

لمجلس اإلدارة أن یعین أعضــاء في  .ب 
المراكز التي تخلو في أثـناء الســــــنة 
على   التعیین  ھــذا  یعرض  أن  على 

  اجتمـاعة العمومیـة في أول  الجمعیـ
 لھا إلقرار تعیینھم أو تعیین غیرھم.

لـمدة ثالث  تكون ـمدة مجلس اإلدارة .أ
تبدأ من االنتخاب    ســــنوات میالدیة

، وفي نھــایــة ھــذه المــدة او التعیین
یعاد تشــكیل المجلس، ویجوز إعادة  

  العضو ألكثر من مرة.  انتخاب 
إذا شـغر مركز أحد أعضـاء مجلس  .ب 

أن   اإلدارة  ـجـلس  ـم ـل ـجوز  ـی اإلدارة 
ــاغر   ــواً في المركز الشـ یعین عضـ

ا ( ــاـھ دة أقصـــ ) ثالثین  30خالل ـم
ى أن یعرض ھــذا التعیین  علیومــاً  

أول  في  الـعـمومیـــة  الـجـمـعیـــة  عـلى 

ام المواد   ا ألحـك   143تم إدـخال التـعدیالت وفـق

المادة من قانون الشــــركات الجدید  و  145و  

ـھـیئــة    )21( إدارة  ـمـجـلس  رـئـیس  ـقرار  ـمن 

/ر.م) لســـنة  3(  ماألوراق المالیة والســـلع رق

2020. 
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إذا بلغت المراكز الشـاغرة ربع عدد  . ج
ــاء المجلس أو أكثر خالل مدة  أعضـ
على   وجــب  اإلدارة  مجلس  والیــة 
ة   الـعـمومیــّ ة  الـجـمـعیـــّ دعوة  الـمـجـلس 
ـمن  ـیومـــاً  ـثالـثـین  ـخالل  ـلالـجـتمـــاع 
تاریخ شـغر آخر مركز النتخاب من 

شــــاغرة، وفي جمیع  یمأل المراكز ال
األحوال یكـمل العضـــــو الـجدـید ـمدة 

 .سلفھ
یجب أن یكون للشركة مقرر لمجلس  .د 

مقرر  یكون  أن  یجوز  وال  اإلدارة، 
 المجلس من أعضائھ.

تغیب أحد أعـضاء مجلس اإلدارة  إذا . ه
عن حضور ثالث جلسات متتالیة أو 
خمس جلســـــات متقطـعة خالل ـمدة 
لــھ   ـب ـق ـی عـــذر  دون  اإلدارة  س  ـل ـج ـم

 رة أُعتبر مستقیالً.مجلس االدا
غر أیضـاً منصـب عضـو المجلس  . و یـش

 حال أن ذلك العضو. في
بعــارض من   .1 توفى أو أصـــــیــب 

 عوارض األھلیة
أدین ـبأـیة جریـمة مخـلة ـبالشـــــرف   .2

 واألمانة بموجب حكم قضائي بات 

اع ھ أو تعیین    اجتـم ا إلقرار تعییـن لـھ
دة   غیره د ـم دـی ل العضـــــو الـج ویكـم
 .سلفھ

إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد  . ج
أعضاء المجلس أو أكثر وجب على  
ة   ــّ العمومی ة  ــّ الجمعی دعوة  المجلس 
من   یومــاً  ثالثین  لالجتمــاع خالل 

آخر مركز النتخاب من  تاریخ شغر  
یمأل المراكز الشـــاغرة، وفي جمیع  
األحوال یكـمل العضـــــو الـجدید مدة 

 .سلفھ
مقرر  .د  للشـــــركــة  یكون  أن  یجــب 

لمجلس اإلدارة، وال یجوز أن یكون  
 أعضائھ.بین مقرر المجلس من 

 فيیشــغر منصــب عضــو المجلس   . ه
 :الحاالت التالیة

توفى أو أصــیب بعارض من إذا  .1
األـھـلیـــة أصـــــ  ـعوارض  ـبح  أو 

عاجزاً بصـــورة أخرى عن أداء 
ـمـجـلس   ـفي  ـكعضـــــو  ـمھـــامـــھ 

 اإلدارة.
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ــھ أو توقف عن دفع  .3 أعلن إفالســـ
ة حتى لو لم یقترن   ھ التجـارـی دیوـن

 ذلك بإشھار إفالسھ
منـصبھ بموجب إـشعار  اـستقال من   .4

 خطي أرسلھ للشركة بھذا المعنى
انتھـت مـدة عضـــــویتـھ ولم یعـد  .5

 انتخابھ 
صـــــدر قرار ـخاص عن الجمعـیة   .6

 العمومیة بعزلھ
إذا تقرر عزل عضـو مجلس اإلدارة  . ز

فال یجوز إعادة ترشـــیحھ لعضـــویة  
ــنوات   ــي ثالث سـ المجلس قبل مضـ

 من تاریخ عزلھ.
 

مخلــة إذا   .2 جریمــة  بــأیــة  أدین 
بالشـــرف واألمانة بموجب حكم 

 قضائي بات 
أعلن إفالســـــھ أو توقف عن  إذا   .3

دفع دیونـھ التجـاریـة حتى لو لم 
  یقترن ذلك بإشھار إفالسھ

إذا كــانــت عضـــــویتــھ مخــالفـة   .4
 ألحكام قانون الشركات.

ــبھ بموجب  إذا  .5 ــتقال من منص اس
إـشعار خطي أرـسلھ للـشركة بھذا 

 المعنى
د اانتھت مدة عضـویتھ ولم یعإذا  .6

 انتخابھ 
إذا تغـیب عن حضـــــور اجتـماع   .7

ات متتالیة أو  المجلس ثالث جلـس
خمس جلسات متقطعة خالل مدة 
یقبلــھ   مجلس اإلدارة دون عــذر 

 المجلس
إذا تقرر عزل عضو مجلس اإلدارة  . و

ــویة    یجوزفال  ــیحھ لعض إعادة ترش
المجلس قبل مضـــي ثالث ســـنوات  

 من تاریخ عزلھ.
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 )22المادة ( 

حاالت تعیین  

الجمعّ�ة  

العمومّ�ة  

ألعضاء 

 مجلس اإلدارة 

استثناًء من وجوب إتباع آلیة الترشح  
لعضـــویة مجلس اإلدارة الذي یتعین  
ــبق اجتماع الجمعیّة العمومیّة   أن یسـ

ادـھا النتـخاب أعضـــــاء  المقرر   انعـق
)  2- 144المجلس ووفـقاً لحكم البـند (

من قانون الشــركات، یجوز للجمعیّة  
العمومیّة أن تعین عدداً من األعضاء  
اإلدارة  الخبرة في مجلس  من ذوي 
من غیر المساھمین في الشركة على  
أال یتجـاوز ثلـث عـدد األعضـــــاء  
المحددین بالنظام األسـاسـي في حال 

 الحاالت التالیة:تحقق أیاً من 

 

عـــدم توافر العـــدد المطلوب من   )1(
�ــــــاب  فتح  فترة  خالل  المرشــــــــــــــحین 
الترشــــــــــــــح لعضــــــــــــــو�ة مجلس اإلدارة 
�شـــكل یؤدي الى نقص عدد أعضـــاء 
األدنــى  ــد  الــحـــــ عــن  اإلدارة  مــجــلــس 

 لصحة انعقاده.

ــاء    )2( الموافقــة على تعیین أعضـــــــــــــ
تعینهم في  تم  ــذین  الـــ اإلدارة  مجلس 

تم الـحذف الـمادة نظراً ألن ـقانون الشـــــرـكات  
االت تعیین   د لم ینص على ـح دـی ة الـج ارـی التـج

 عضاء مجلس اإلدارة.الجمعیة العمومیة أل
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ــاغرة من قبـــل مجلس   المراكز الشــــــــــــــ
 اإلدارة.

ــاء مجلس اإلدارة )  3( ــتقالة أعضـــ اســـ
ة   ــّ اـلجـمـعـ�ـــــ ــاع  اجــتمـــــ ــاد  اـنعـقـــــ ــاء  أـثنـــــ
مـؤقـــــــت  مـجــلس  وـتعــیـین  ة  ــّ اـلعـمـومـ�ـــــ
لت�سیر اعمال الشر�ة لحین فتح �اب 

 .الترشح لعضو�ة المجلس

 )29المادة ( 

اجتماعات 

المجلس 

والدعوة 

 إلنعقاده 

�عقــــد مجلس اإلدارة مــــا ال �قـــل   ) أ(
) أر�ع اجتمــــاعــــات  4عن أر�ع (

 خالل السنة المال�ة.
 

�كون االجتمــاع بنــاًء على   ) ب (
رـئـ�س   ــل  قـبـــــ مـن  ــة  خـطـ�ـــــ دعـوة 
عــلى   ــاًء  بـنـــــ أو  اإلدارة،  مـجـلـس 
طلب خطي �قدمه عضـــــو�ن من 

األقـــل أعضــــــــــــــــاء المجلس على  
وتوجه الدعوة قبل أســــــــــــبوع على  
ــدد  الــمــحـــــ ــد  الــمــوعـــــ مــن  ــل  األقـــــ

 مشفوعة �جدول األعمال.
إذا تغیب عضــــــو مجلس اإلدارة (ج)  

عن حضــــــــــــــور اجتمـــاعـــات المجلس 

ــا ال   ) أ( ــد مجلس اإلدارة مـ ــل �عقـ �قـ
ــات  4عن أر�ع ( ــاعـ ) أر�ع اجتمـ

 خالل السنة المال�ة.
 

�كون االجتمـاع بـناًء على   ) ب (
رـئـ�س   ــل  ـقبـــــ ـمن  ــة  خـطـ�ـــــ دعـوة 
عــلى   ــاًء  ـبنـــــ أو  اإلدارة،  مـجــلس 
طلب خطي �قدمه عضـــو�ن من  
أعضــــــــــــــــاء المجلس على األقــل 
وتوجه الدعوة قبل أســــــــــبوع على  
ــدد  الــمــحـــــ ــد  الــمــوعـــــ مــن  ــل  األقـــــ

 مشفوعة �جدول األعمال.
 

 

تم حـذف الفقرة (ج) نظراً لتكرار نفس البنـد  
 )21( الفقرةفي 
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ــة أو خمس  ــال�ـ ــات متتـ ثالث جلســــــــــــــ
جلســـــــات متقطعة، خالل مدة مجلس 
اـلمـجــلس  ــه  ـ�ـقـبلـــــ ــذر  عـــــ دون  اإلدارة 

 أعتبر مستقیًال.

 

 )33المادة ( 

منح القروض  

ألعضاء 

 مجلس اإلدارة 

ــركة تقدیم قروض  )أ( ال یجوز للشـ
ألي من أعضــاء مجلس إدارتھا 

تقــدیم أیــة   أو عقــد كفــاالت أو 
ـبـقروض   ـعـلق  ـت ـت ضـــــمـــانـــات 
ممنوحــة لھم، ویعتبر قرضــــــاً 

وفقاً  مقدماً لعضو مجلس اإلدارة  
انون الشـــــرـكات، ـكل  ام ـق ألحـك
قرض مـقدم إلى زوـجھ أو أبـناـئھ  
أو أي قریـب لـھُ حتى الـدرجـة 

 الثانیة.
 

ال �جوز تقــد�م قرض إلى  )ب (
شــــــــــــــر�ـة �ملـك عضــــــــــــــو مجلس 
اإلدارة أو زوجـه أو أبنـاؤه أو أي 
ــان�ــة   من أقــار�ــه حتى الــدرجــة الث

%) عشــــرة �المائة  10أكثر من (
 من رأس مالها.

یجوز للشــركة تقدیم قروض   ال )أ(
ألي من أعضـاء مجلس إدارتھا 

تقــدیم أیــة   أو عقــد كفــاالت أو 
ـبـقروض   ـتـعـلق  ـت ضـــــمـــانـــات 
ــاً  ممنوحـة لھم، ویعتبر قرضـــ
دمـاً لعضـــــو مجلس اإلدارة  مـق
وفقاً ألحكام قانون الشــــركات، 
دم إلى زوجـھ أو  كـل قرض مـق
ــھُ حتى   ل ــھ أو أي قریــب  ــائ أبن

 الدرجة الثانیة.
 

رض إلى ال �جوز تقــد�م ق )ب (
شــــــــــــــر�ة �ملك عضــــــــــــــو مجلس 
اإلدارة أو زوجـه أو أبـناؤه أو أي 
من أقــار�ــه حتى الــدرجــة الثــان�ــة  

) مــن    عشـــــــــــــــر�ـن%)  20أكــثــر 
 �المائة من رأس مالها.

) من  153تم التعــدیــل وفقــاً ألحكــام المــادة (
 قانون الشركات التجاریة.
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 )38( المادة 

مسؤول�ة  

أعضاء  

 المجلس 

واإلدارة 

تجاه   التنفیذ�ة

الشر�ة 

والمساهمین  

 والغیر 

ــؤولون   .أ ــاء مجلس اإلدارة مسـ أعضـ
ــاھمین والغیر   ــركة والمسـ تجاه الشـ
عن جمیع أعمــال الغش وإســــــاءة 
ــة  ــال السلطة، وعن كل مخالف استعم
النظــام   وھــذا  ــانون الشـــــركــات  لق
األســاســي، وعن الخطأ في اإلدارة، 

 ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك.
المـسؤولیة المنـصوص علیھا في تقع   .ب 

ادة على جمیع   د (أ) من ھـذه الـم البـن
أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ 
عن قرار صــدر بإجماع اآلراء، أما 
إذا كــان القرار محــل المســــــاءلــة 
صـــــادراً ـباألغلبـیة فال یســـــأل عـنھ  
د أثبتوا   انوا ـق ارضـــــون متى ـك المـع
ــة، فإذا  ــر الجلس ــھم بمحض إعتراض

ــاء ــة   تغیب أحد األعضــ عن الجلســ
ا القرار فال تنتفي   ــدر فیـھ التي صـــ
ھ   دم علـم ت ـع ھ إال إذا ثـب مســـــؤولیـت
عـــدم   ـمع  بـــھ  مـــھ  ـل ـع أو  رار  ـق بـــاـل

 إستطاعتھ اإلعتراض علیھ.

أعضــــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة   .أ
التنفیذیة مســــؤولون تجاه الشــــركة  
ـجـمـیع   ـعن  واـلـغـیر  واـلمســـــــاـھـمـین 
ــال   ــاءة اســتعمـــــ أعمال الغش وإس

لقانون  الـسلطة، وعن كل مخالفــــــة  
الشـركات وھذا النظام األسـاسـي، ، 
ویبطل كل شــرط یقضــي بغیر ذلك 

ــل   ــة ك ــذی التنفی ــل اإلدارة    منویمث
(إن    ونائبھالتنفیذي للشـركة   الرئیس
 اإلدارة  مســـتوى  في  من  وكلوجد)  

  تعیینھم  تم  والــذین  العلیــا  التنفیــذیــة
في مناصــــبھم من قبل   شــــخصــــیا

 مجلس اإلدارة.
ــوص علی .ب  ــؤولیة المنصـ ھا  تقع المسـ

المــادة على   البنــد (أ) من ھــذه  في 
ــاء مجلس اإلدارة إذا  جمیع أعضـــ
نشـأ الخطأ عن قرار صـدر بإجماع  
كــان القرار محــل  إذا  أمــا  اآلراء، 
المـساءلة ـصادراً باألغلبیة فال یـسأل  
د  انوا ـق ارضـــــون متى ـك ھ المـع عـن
ة،  أثبتوا إعتراضـھم بمحضـر الجلـس

دـیل  إدـخال  تم ً   التـع ا ادة  لنص   وفـق   من  162  الـم
 .الجدید  الشركات  قانون

 

 



 

 13/24  
 

 سبب التعدیل  الص�اغة �عد التعدیل المقترح  الص�اغة الحال�ة رقم المادة مسلسل 

فإذا تغیب أحد األعضاء عن الجلسة 
ــدر ف ا القرار فال تنتفي  التي صـــ یـھ

ھ إال إذا ثـبت ـعدم علـمھ   مســـــؤولیـت
عـــدم   ـمع  بـــھ  ـعـلمـــھ  أو  بـــاـلـقرار 

ــتطاعتھ اإلعتراض علیھ. وتقع    إســ
ــوص علیھا في  ــؤولیة المنصـ المسـ
البـند (أ) أعاله على اإلدارة التنفـیذیة  

 .إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنھا 
 

 ) 39المادة ( - 9

مكافآت رئ�س  

وأعضاء 

 مجلس اإلدارة 

تتكون مكافأة رئ�س وأعضـاء مجلس اإلدارة 
من نسـ�ة مئو�ة من الر�ح الصـافي على ان 

من تلـك االر�ـاح للســــــــــــــنـة %  10ال تتجـاوز
ــدفع الشــــــــــــــر�ـــة  ــا �جوز ان تـ ــة ، �مـ ــال�ـ المـ
مصــــــار�ف أو أتعا�ًا أو مكافأة إضــــــاف�ة أو 

إلى أعضــــــــــاء مجلس اإلدارة مرت�ًا شــــــــــهر�ًا 
وفقًا للس�اسة التي تقترحها لجنة الترش�حات 
اإلدارة  مــجــلــس  ــا  و�ــراجــعــهـــــ ــآت  ــافـــــ والــمــكـــــ

ــة   العموم�ـــ ــة  الجمع�ـــ ــا  ــدهـــ ــان  وتعتمـــ �ـــ إذا 
جنة أو یبذل جهودًا العضــــو �عمل في أي ل

ــاف�ة لخدمة  ــة أو �قوم �أعمال إضــــــــ خاصــــــــ
ــو في  ــر�ة فوق واج�اته العاد�ة �عضــــــ الشــــــ
مجلس إدارة الشـر�ة، وال �جوز صـرف بدل 

تتكون مكـــافـــأة رئ�س وأعضـــــــــــــــــاء    39-1
ــ�ة مئو�ة من  مجلس اإلدارة من نســـ

ان   عـــلـــى  الصـــــــــــــــــــــافـــي  ال الـــر�ـــح 
ــاوز ــاح  %  10تتجــــ االر�ــــ تلــــــك  من 

ــال�ـــــة   المـــ �عـــــد خصــــــــــــــم  للســــــــــــــنـــــة 
ــتهالكات واالحت�اطات  ، �ما االســـــــــــ

�جوز ان تدفع الشــــــر�ة مصــــــار�ف 
أو أتعــا�ـًا أو مكــافـأة إضـــــــــــــــاف�ــة أو 

إلى أعضــــــــاء مجلس مرت�ًا شــــــــهر�ًا 
وفقًا للســـــ�اســـــة التي تقترحها  اإلدارة 

ــافـــــآت  والمكـــ الترشــــــــــــــ�حـــــات  لجنـــــة 
  و�راجعهـــا مجلس اإلدارة وتعتمـــدهــا

إذا �ان   للشــــــر�ةالجمع�ة العموم�ة 

  171تم إدخـال التعـدیالت وفقـاً لنص المـادة  
 من قانون الشركات التجاریة الجدید.
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ــو مجلس  اإلدارة  ــور لرئ�س أو عضــــ حضــــ
 عن اجتماعات المجلس.

العضو �عمل في أي لجنة أو یبذل 
ــة أو �قوم �ــأعمــال   جهودًا خــاصـــــــــــــ
إضاف�ة لخدمة الشر�ة فوق واج�اته  
العـاد�ـة �عضــــــــــــــو في مجلس إدارة 
ــرف بدل  ــر�ة، وال �جوز صـــــــــ الشـــــــــ
حضــــــور لرئ�س أو عضــــــو مجلس  

 اإلدارة عن اجتماعات المجلس.

س تخصـم من مكافأة أعضـاء مجل  2  -39
قـــــــد   تكون  التي  الغرامـــــــات  اإلدارة 

من الھیئة أو وقعت على الشـــــــــــر�ة 
السـلطة المختصـة بسـبب مخالفات 
لقــانون   أعضــــــاء مجلس اإلدارة 
الشــــركات أو النظام األســــاســـي  
ة   ة المـالـی للشـــــركـة خالل الســــــن
ة   ة العمومـی ة ویجوز للجمعـی المنتھـی
أو  الغرامــات  تلــك  عــدم خصـــــم 
ــك  تل أن  ــا  لھ تبین  إذا  ــا  بعضـــــھ

ت لیـست ناتجة عن تقـصیر  الغراما
 أو خطأ من مجلس اإلدارة. 

اســــــــــــــتثـناًء ممـا ورد أعاله في البـند   39-3
) ومع مراعـــاة الضــــــــــــــوا�ط 38-1(



 

 15/24  
 

 سبب التعدیل  الص�اغة �عد التعدیل المقترح  الص�اغة الحال�ة رقم المادة مسلسل 

التي تصـــــــــــــــــدرهــــا الهیئــــة في هــــذا 
الشــــأن، �جوز أن �صــــرف لعضــــو 
مجلس اإلدارة أتعا�ًا في شـكل مبلغ  

) یتجـــــــاوز  ال  )  200.000مقطوع 
مائتي ألف درهم في نها�ة الســــــــــــنة 

ــة على   ــال�ـــ ــة المـــ توافق الجمعی أن 
ــرف ذلك المبلغ  العمومیة على صـ

 وذلك في الحالتین التالیتین: 

  

ـعدم تحقیق الشـــــرـكة أرـباـحاً   -أ
 ل السنة المالیة المنتھیة. خال

اً   -ب  اـح ة أرـب ت الشـــــرـك إذا حقـق
وكان نـصیب العـضو من تلك 

)  200.000األرباح أقل من (
ـمائتي ألف درھم على أـنھ في 
ھــذه الحــالــة ال یجوز الجمع  
واألتـعــاب   مـكـــافـــأة  اـل بـیـن 

 المقطوعة. 
) 42المادة ( - 10

اإلعالن عن 

توجه الدعوة إلى المساهمین لحضور   .1
إجتماعات الجمع�ة العموم�ة �إعالن  
مـحــلـیـتـین ـیومــیـتـین  ــحــ�ـفـتـین  صــــــــــــ   ـفي 

حضـور توجه الدعوة إلى المسـاهمین ل .1
ــات الجمع�ـــة العموم�ـــة �عـــد  إجتمـــاعـ

الـــدعوة   موافقـــة الهیئـــة وذلـــك �ـــإعالن

اً لنصـــــوص المواد  دیالت وفـق تم إدخـال التـع
 من قانون الشركات الجدید. 175و 174
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الدعوة 

إلجتماع  

الجمع�ة  

 العموم�ة 

ــدر احـدهمـا على االقـل �ـاللغـة   تصــــــــــــ
ــة ــب مســــــــــــــجلـ ــة و�كتـ أو عن      العر��ـ
ــیة ــائل النص أو   الھاتفیة  طریق الرس

د االلكتروني وذلــك     (إن وـجد) البرـی
بـ  ــاع  لالجتمـــ ــدد  المحـــ ــد  الموعـــ ــل  قبـــ
ــر یومًا على األقل وذلك  ــة عشــ خمســ
�عـد الحصــــــــــــــول على موافقـة الهیـئة،  
و�جــب أن تتضــــــــــــــمن الــدعوة جــدول  
ــورة   ــل صــ أعمال ذلك االجتماع وترســ
من أوراق الدعوة إلى الهیئة والســلطة 

 المختصة. 
 

عن    وفقًا للقرارات الصــادرة عن الهیئة
ــائل ال طر�ق ــ�ة  الرســـــــ ــیرة  النصـــــــ قصـــــــ

االلكتروني (إن   الهـــــاتف�ـــــة البر�ـــــد  أو 
ــوا�ط   ــروط والضـــ وجد) مع مراعاة الشـــ

ة في هذا الشــأن  الهیئة  التي تصــدرها  
االدارة  مجــلس  بـتـقر�ر  ــة  مصــــــــــــــحـو�ـــــ

ــا�ات  وذلك قبل  وتقر�ر مدققي الحســـــــــ
) 21الموعد المحدد لالجتماع بـــــــــــــــــــ (

واحـد وعشــــــــــــــرون یومـًا على األقـل ، 
و�جــب أن تتضــــــــــــــمن الــدعوة جــدول  

ــورة  أعمال ذلك االجتماع و  ــل صـــ ترســـ
من أوراق الدعوة إلى الهیئة والســــلطة 

 المختصة في تار�خ إعالن الدعوة. 
  )43المادة ( - 11

الدعوة 

إلجتماع  

الجمع�ة  

 العموم�ة 

دعــوة  .أ اإلدارة  مــجــلــس  عــلــى  �ــجـــــــب 
ة خالل   ة العموم�ــّ األشــــــــــــــهر الجمع�ــّ

ــنة المال�ة  األر�عة التال�ة لنها�ة الســـــــــــ
 .و�ذلك �لما رأى وجها لذلك

ــا�ات أو  .ب  �جوز للهیئة أو لمدقق الحســ
%)  20لمســـــــــــــــاهم أو أكثر �ملكون (

عشـر�ن �المائة من رأس مال الشـر�ة 
على األقل �حد أدنى وألســ�اب جد�ة 
تقــد�م طلــب لمجلس ادارة الشــــــــــــــر�ــة  

ة و�تعین ع ة العموم�ــّ لى  لعقــد الجمع�ــّ

دعـوة  .أ اإلدارة  مـجــلــس  عـلــى  �ـجـــــــب 
الجمع�ــة العموم�ــة خالل األشــــــــــــــهر  
األر�عة التال�ة لنها�ة الســــــــــنة المال�ة  

 و�ذلك �لما رأى وجها لذلك.
�جوز للهیئة أو لمدقق الحســا�ات أو  .ب 

%)  10أكثر �ملكون ( لمســــــــــــــاهم أو
�المائة من رأس مال الشــــر�ة   عشــــرة

على األقل �حد أدنى وألس�اب جد�ة  
تقــد�م طلــب لمجلس ادارة الشــــــــــــــر�ــة 
لعقـد الجمع�ّـة العموم�ّـة و�تعین على  

من    176تم إدـخال التـعدـیل وفـقاً ألحـكام الـمادة  
 قانون الشركات التجاریة.
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مجلس اإلدارة في هــذه الحــالــة دعوة 
الجمعّ�ة العمومّ�ة خالل خمســــــة أ�ام  

 .من تار�خ تقد�م الطلب 
 

مجلس اإلدارة في هــذه الحــالــة دعوة 
الجمعّ�ة العمومّ�ة خالل خمســــة أ�ام  

و�تم انعقـاد    .من تـار�خ تقـد�م الطلـب 
)  30(  زالجمع�ـة خالل مـدة ال تجـاو 

 مًا من تار�خ الدعوة لالجتماع. یو 
12 - ) ــادة  )  48المــ

ــة   رئــــــــاســــــــــــــ

الــــجــــمــــعــــ�ـــــة  

ــ�ـــــة   ــومـ ــمـ ــعـ الـ

وتــدو�ن وقــائع  

 اإلجتماع

رئـ�ـس  .1 ة  ــّ الـعـمـومـ�ـــــ ة  ــّ الـجـمـعـ�ـــــ یـرأس 
مجلس إدارة الشـر�ة وفي حالة غ�ا�ِه  

غ�ــابهمــا  یرأســــــــــــــهــا نــائ�ــه وفي حــال  
یرأسـها أي مسـاهم �ختاره المسـاهمون  
ــأ�ــة   ــذلــك عن طر�ق التصــــــــــــــو�ــت � ل
وســــــــــــــیـلة تحـددهـا الجمع�ـّة العموم�ـّة، 
ة ت�حـــث في أمر  و�ذا �ـــانـــت الجمع�ـــّ
ــان  �ــــ ــا  أ�ــــ ــاع  االجتمــــ برئ�س  یتعلق 
ة من بین   وجــــب أن تختــــار الجمع�ــــّ
ــاســــــــــــــــة   المســـــــــــــــــاهمین من یتولى رئـ
االجتماع خالل مناقشــــــــة هذا األمر، 

�س جامعًا لألصـوات على  و�عین الرئ
 . أن تقر الجمعّ�ة العمومّ�ة تعیینه

 

و�عین الرئ�س مقرًرا لالجتمــاع. وفي  .2
األحوال التي تتطلب التصـــو�ت على  
االقــتــراع   �ــطــر�ــق  ــة  الــجــمــعــ�ـــــ قــرارات 

یرأس الجمع�ــة العموم�ــة رئ�س مجلس  .1
إدارة الشـــــر�ة وفي حالة غ�ا�ِه یرأســـــها  
ـنائـ�ه وفي حـال غـ�ابهمـا یرأســــــــــــــهـا أي 
ــاء مجلس اإلدارة   ــو من أعضــــــــــ عضــــــــــ

مجلس اإلدارة لــذلــك وفى حــال    �ختــاره
عــدم اخت�ــار مجلس اإلدارة للعضــــــــــــــو  
یرأســـــــــها أي شـــــــــخص تختاره الجمع�ة  

ت �أ�ة  التصـــــــــــو�  عن طر�قالعموم�ة. 
وســـیلة تحددها الجمع�ة العموم�ة، و�ذا  
ــــــة ت�حث في أمر یتعلق   كانــــت الجمعیــ

أ�ــــا �ــــان وجــــب أن    االجتمــــاعبرئ�س  
ــاهمین   تخـتار الجمعـ�ة من بین المســــــــــــ

ــة   ــاســــــــــــــ ــاعمن یتولى رئـ خالل   االجتمـ
  الرئ�س  و�عین  ،منــاقشــــــــــــــــة هــذا األمر

  الجمع�ة  تقر  أن  على  لألصوات   جامعاً 
  .تعیینه العموم�ة

 
 

من    184تم إدـخال التـعدـیل وفـقاً ألحـكام الـمادة  
 قانون الشركات التجاریة.
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الســــــــــــــري �جــــب على الرئ�س تعیین  
لفرز  أكثر  أو  لألصــــــــــــــوات  جـــــــامع 
على   النتـــــــائج  وعرض  األصــــــــــــــوات 

 الجمع�ة العموم�ة
ة  �حرر   .3 محضــــــــــــــر �ــاجتمــاع الجمع�ــّ

العمومّ�ة یتضــمن أســماء المســاهمین  
الحاضــر�ن أو الممثلین وعدد األســهم  
التي في ح�ـــازتهم �ـــاألصـــــــــــــــــالـــة أو 
ــوات المقررة لهم  �الو�الة وعدد األصـــ
والقرارات الصـــــــادرة وعدد األصـــــــوات  
التي وافقـــت علیهـــا أو عـــارضــــــــــــــتهـــا  
ــة واف�ة للمناقشـــــــــــــات التي  وخالصـــــــــــ

 .دارت في االجتماع
ة  تــد  .4 ون محــاضــــــــــــــر اجتمــاع الجمع�ــّ

العمومّ�ة �صـــــــــــــفة منتظمة عقب �ل 
ــجل خاص یت�ع في  ــة في ســـــــــ جلســـــــــ
شــأنه الضــوا�ط التي �صــدر بها قرار 
من الهیئـة و�وقع �ـل محضــــــــــــــر من 
ــا   ومقررهـــــ المعني  ــاع  االجتمـــــ رئ�س 
وجامع األصــوات ومدقق الحســا�ات،  
محــــــاضــــــــــــــر  على  الموقعون  و�كون 
ــحة  ــؤولین عن صــــــ االجتماعات مســــــ

 .الواردة ف�هالب�انات 

�حرر محضـــــــــر �اجتماع الجمعّ�ة   .2
أســــــــــــــمــــــاء  یتضــــــــــــــمن  ة  العموم�ــــــّ
المساهمین الحاضر�ن أو الممثلین  
وعـدد األســــــــــــــهم التي في ح�ـازتهم  
ــالـــة أو �ـــالو�ـــالـــة وعـــدد   �ـــاألصــــــــــــــ
األصــــــــــــــوات المقررة لهم والقرارات 
الصـــــــــــادرة وعدد األصـــــــــــوات التي  
ــارضــــــــــــــتهـــــا   عـــ أو  ــا  علیهـــ وافقـــــت 
وخالصـــــــة واف�ة للمناقشـــــــات التي  

 .عدارت في االجتما
ــر اجتماع الجمعّ�ة   .3 تدون محاضــــــــــ

العمومّ�ة �صــفة منتظمة عقب �ل 
جلســــــة في ســــــجل خاص یت�ع في 
ــدر بها   ــوا�ط التي �صـــ ــأنه الضـــ شـــ
قرار من الهیئة و�وقع �ل محضـر  
الــمــعــنــي   ــاع  االجــتــمـــــ رئــ�ــس  مــن 
ــوات ومدقق  ومقررها وجامع األصـــ
ــا�ات، و�كون الموقعون على   الحسـ
محاضـــــــر االجتماعات مســـــــؤولین  

 .انات الواردة ف�هعن صحة الب�
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13 - ) ــادة  )  50المــ

ــو�ــــــت  تصــــــــــــ

ــاء   أعضــــــــــــــــــ

اإلدارة   ـمـجـلس 

ــرارات  قـ ــلـــى  عـ

الــــجــــمــــعــــ�ـــــة  

 العموم�ة

اإلدارة  ال   .أ ــاء مجلس  �جوز ألعضــــــــــــــــ
ــتراك ــو�ت على قرارات   االشـــ في التصـــ

ــة �ــإبراء   الجمع�ــة العموم�ــة الخــاصـــــــــــــ
ذمتهم من المســـــــــؤول�ة عن إدارتهم أو  
ــة لهم أو   التي تتعلق �منفعــة خــاصـــــــــــــ
المتعلقة بتعارض المصالح أو �خالف  

 .قائم بینهم و�ین الشر�ة
ــو مجلس اإلدارة   .ب  في حال �ون عضــــــــــ

�ســــت�عد أســــهم    اعت�ار�اً �مثل شــــخصــــا  
 االعت�اري.ذلك الشخص 

حضـــــــــــــــور   .ج حـق  ــه  لـــــ لـمــن  �ـجــوز  ال 
ــات  ــاعـــ ــة  اجتمـــ أن    الجمع�ـــ ــة  العموم�ـــ

�شــــــترك في التصــــــو�ت عن نفســــــه أو  
عمن �مثله في المســــــــــــائل التي تتعلق  
�منفعة خاصــــــــــــــة أو �خالف قائم بینه  

 و�ین الشر�ة.
 

�جوز ألعضـــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة   ال .أ
في التصــــو�ت على قرارات   االشــــتراك

ة العموم�ـة الخـاصـــــــــــــــة �ـإبراء  الجمع�ـ
ذمتهم من المســــــؤول�ة عن إدارتهم أو 
التي تتعلق �منفعـة خـاصـــــــــــــــة لهم أو 
أو  ــالح  المصــــــــــــــــ بتعـــــارض  المتعلقـــــة 

 �خالف قائم بینهم و�ین الشر�ة.
ــور   .ب  حضــــــــــــ حـق  ــه  لـــــ لـمـن  �ـجـوز  ال 

العموم�ـــــة أن   الجمع�ـــــة  اجتمـــــاعـــــات 
�شـــــترك في التصـــــو�ت عن نفســـــه أو 
ــائل التي تتعلق   عمن �مثله في المســـــــ
ــة أو �خالف قائم بینه   �منفعة خاصـــــــــ

 و�ین الشر�ة.
 

من    188تم إدـخال التـعدـیل وفـقاً ألحـكام الـمادة  
 قانون الشركات الجدید.

الجمع�ـــــة   -ثـــــان�ـــــاً  )52المادة (  اجتمـــــاع  أثنـــــاء 

 العموم�ة: 

ــاً  ــان�ــ ــة    -ثــ الجمع�ــ ــاع  اجتمــ ــاء  أثنــ

 العموم�ة: 

) من  182تم التعــدیــل وفقــاً ألحكــام المــادة (
 قانون الشركات التجاریة.
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ــد في   بنـ إدراج 

جــدول اعمــال 

ــاع  ــمـــــ ــتـــــ اجـــــ

الــــجــــمــــعــــ�ـــــة  

 العموم�ة 

�كون للمســـــــــــــــاهمین أثنــاء اجتمــاع   -1

الجمعـ�ة العمومـ�ة الحق في أن یتـقدموا  

ــدة إلى  ــدیـ ــد أو بنود جـ �طلـــب إدراج بنـ

جـدول أعمـال الجمعـ�ة العمومـ�ة، وذـلك 

 وفقًا للشروط التال�ة: 

ــدم من   -أ ــب اإلدراج مقـ أن �كون طلـ

عــدد من المســـــــــــــــاهمین �مثــل نســــــــــــــ�ــة  

 %) من رأس مال الشر�ة.10(

أن �كون البنــــد الجــــدیــــد واضــــــــــــــح  -ب 

ومحــدد وأال یتعــارض مع أحكــام قــانون  

الشـــــر�ات والقرارات واألنظمة الصـــــادرة 

 تنفیذًا له. 

ــًا   -ج مكتو�ــــ االدراج  طلــــــب  �كون  أن 

 وموقعًا من مقدمي الطلب. 

ــاهمین أثنـاء اجتمـاع   -1 �كون للمســــــــــــ

الجمع�ة العموم�ة الحق في أن یتقدموا  

�طلـــب إدراج بنـــد أو بنود جـــدیـــدة إلى 

جدول أعمال الجمع�ة العموم�ة، وذلك 

 وفقًا للشروط التال�ة: 

أن �كون طلـــب اإلدراج مقـــدم من   -أ

%)  5عدد من المساهمین �مثل نس�ة (

 من رأس مال الشر�ة.

ــد واضــــــــــــــح  -ب  ــدیـ ــد الجـ أن �كون البنـ

ومحـدد وأال یتعـارض مع أحكـام قـانون  

الشــــر�ات والقرارات واألنظمة الصــــادرة 

 تنفیذًا له. 

مكتو�ــــــًا   -ج االدراج  طلــــــب  �كون  أن 

 وموقعًا من مقدمي الطلب. 
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ــدم طلـــب اإلدراج إلى رئ�س   -د  أن �قـ

ــدء  ــل بـ ــة قبـ ــة العموم�ـ ــاع الجمع�ـ اجتمـ

 مناقشة جدول األعمال. 

ــة  -2 ــالموافقـــ �ـــ ــاع  االجتمـــ یلتزم رئ�س 

حــــال اســــــــــــــت�فــــاء    –على إدراج البنــــد  

د    -الشــــــــــــــروط الواردة في البنود من أ

و�كون لمقدمي الطلب في حال   -أعاله

رفضـــــــــــــه الحق في طلب العرض على  

إدراج  في  للنظر  العموم�ــــــة  الجمع�ــــــة 

البنـــد من عـــدمـــه وذلـــك قبـــل البـــدء في 

مناقشة جدول أعمال الجمع�ة العموم�ة 

التصــــــــــــــو�ت على اإلدراج �أغلب�ة    و�تم

 األسهم الممثلة في االجتماع. 

م طلـــب اإلدراج إلى رئ�س  أن �قـــد  -د 

ــدء  ــل بـ ــة قبـ ــة العموم�ـ ــاع الجمع�ـ اجتمـ

 مناقشة جدول األعمال. 

�ـــــالموافقـــــة   -2 یلتزم رئ�س االجتمـــــاع 

حـــال اســــــــــــــت�فـــاء    –على إدراج البنـــد  

د   -الشــــــــــــــروط الواردة في البنود من أ

في   -أعاله ــب  الطلــــ ــدمي  لمقــــ و�كون 

حال رفضــــــــــــه الحق في طلب العرض  

للنظر   العموم�ــــــة  الجمع�ــــــة  في على 

إدراج البنـد من عـدمـه وذلـك قبـل البـدء 

في منــاقشـــــــــــــــة جــدول أعمــال الجمع�ــة  

العموم�ة و�تم التصـــــو�ت على اإلدراج  

 �أغلب�ة األسهم الممثلة في االجتماع.
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14 - ) ــادة  )  53المــ

مـــــدـقق   ـتـعـیـین 

 الحسا�ات

ــا�ات أو أكثر  .أ ــر�ة مدقق حســ �كون للشــ
تعینـه وتحـدد أتعـا�ـه الجمع�ـة العموم�ـة 
بناءًا على ترشـــــــــ�ح من مجلس اإلدارة، 
و�شــترط في مدقق الحســا�ات أن �كون  
مقیــدًا لــدي الهیئــة ومرخص لــه �مزاولـة  

 المهنة.
ُ�عیین مدقق حســــــا�ات لمدة ســــــنة قابلة  .ب 

الســـــــنة للتجدید وعل�ه مراق�ة حســـــــا�ات  
المـال�ـة التي عین لهـا على أال تتجـاوز  
  مدة تجدید تعینه ثالث ســنوات متتال�ة.
مراق�ــــــة   ــا�ــــــات  الحســـــــــــــــــ مــــــدقق  وعلى 
الحســـــــا�ات عن الســـــــنوات المال�ة التي 

 .ُعیّن لها
ــا�ــات مهــامــه من   .ج یتولى مــدقق الحســـــــــــــ

نهـا�ـة اجتمـاع تلـك الجمع�ـة إلى نهـا�ـة  
اجتمــاع الجمع�ــة العموم�ــة الســــــــــــــنو�ــة  

 التال�ة.

ــا�ات أو أكثر �ك .أ ــر�ة مدقق حسـ ون للشـ
تعینـه وتحـدد أتعـا�ـه الجمع�ـة العموم�ـة 
بناءًا على ترشـــــــ�ح من مجلس اإلدارة، 
و�شـترط في مدقق الحسـا�ات أن �كون  
مقیـدًا لـدي الهیئـة ومرخص لـه �مزاولـة  

 المهنة.
ُ�عیین مدقق حســـــا�ات لمدة ســـــنة قابلة   .ب 

للتجدید وعل�ه مراق�ة حســــــا�ات الســــــنة 
مدقق الحسا�ات  ال یتولى  المال�ة على أ

عمل�ة التدقیق �الشـــر�ة لمدة تز�د على  
ســـــــــنوات مال�ة متتال�ة من   ســـــــــت ) 6(

تــار�خ تول�ــه مهــام تــدقیق حســـــــــــــــا�ــات  
و�تعین في هذه الحالة تغییر   الشـــــــــر�ة

الشر�ك المسؤول لدى مدقق الحسا�ات  
ــر�ة �عد انتهاء   عن التدقیق على الشـــــــــ

 ) ثالث سنوات مال�ة.  3(

ادة   ام الـم اً ألحـك   245تم إدـخال التـعدیالت وفـق
 من قانون الشركات التجاریة الجدید.
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ــا�ــات مهــامــه من  یتولى مــدقق ال .ج  حســـــــــــــ
نهـا�ـة اجتمـاع تلـك الجمع�ـة إلى نهـاـ�ة  
اجتمــاع الجمع�ــة العموم�ــة الســــــــــــــنو�ـة  

 التال�ة.
 )68المادة ( - 15

ــاهمـــات   مســـــــــ

 طوع�ة

�جوز للشــــر�ة �موجب قرار خاص �عد 

مالیتین من تار�خ  إنقضــــــــــــــاء ســــــــــــــنتین  

تأســـــــــــ�ســـــــــــها وتحق�قها أر�احًا، أن تقدم  

ــاهمــات طوع�ــة ألغراض خــدمــة  مســـــــــــــ

%)  2المجتمع، و�جــب أال تز�ــد على (

ــاح   ــائـــة من متوســــــــــــــط األر�ـ ــالمـ اثنین �ـ

الصــــــــــــاف�ة للشــــــــــــر�ة خالل الســــــــــــنتین  

ــنة التي تقدم   ــا�قتین للســـــــ المالیتین الســـــــ

 فیها تلك المساهمة الطوع�ة.

 

�جوز للشــــــــــــــر�ـة �عـد موافقـة الهیئـة أن 

تقرر �موجب قرار خاص تخصــــــــــ�ص  

نســـــ�ة من أر�احها الســـــنو�ة أو األر�اح  

ــؤول�ة المجتمع�ة وتلتزم   المتراكمة للمســـ

الشــــــــــــــر�ـة �عـد انتهـاء الســـــــــــــــنة المـالـ�ة  

�ـاالفصـــــــــــــــاح على موقعهـا االلكتروني  

عن مدى ق�امها �مسئولیتها المجتمع�ة  

  من عـدمـه و�جـب أن یتضــــــــــــــمن تقر�ر

ــا�ــات والب�ــانــات المــال�ــة   مــدقق الحســـــــــــــ

السنو�ة للشر�ة ب�ان الجهة أو الجهات 

تعــدیــل النص بمــا یتوافق مع احكــام قــانون  
 الشركات التجاریة الجدید.
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المســـــتفیدة من المســـــاهمات المجتمع�ة  

 التي تقدمها الشر�ة.

 

 


