
1 

 

 

  

 النظام األساسي



2 

 

                         
 

 

 

  الفهرس

 
 الصفـحة               الموضوع

 

 3 تأس�س الشر�ة  -الفصل األول 

 3 عناصر تأس�س الشر�ة  -1

    4 رأس المال  -2

   7 إدارة الشر�ة  -الفصل الثاني 

    7 جلس اإلدارة م -1

   11 الجمع�ة العامة  -2

   15 حسا�ات الشر�ة  -3

   18 ها یتنقضاء الشر�ة وتصفإ -الفصل الثالث 

     

 
 
 

 



3 

 

 تأس�س الشر�ة  -الفصل األول 

 عناصر تأس�س الشر�ة  - 1

 (1)مادة 

تأسست ط�قًا ألحكام قانون الشر�ات التجار�ة وهذا النظام األساسي من مالكي األسهم المبن�ة أحكامها فـ�ما  

 - :   تسمى عامة�عد شر�ة مساهمة �و�ت�ة 

  ) عامة  الساحل للتنم�ة واالستثمار ش.م.ك. شر�ة (

 (2)مادة 

  ،   فروعاً ، و�جوز لمجلس اإلدارة أن ینشئ لها    مر�ز الشر�ة الرئ�سي ومحلها القانوني فـي مدینة الكو�ت 

 . أو مراكز عمل�ات فـي الكو�ت أو فـي الخارج ، مكاتب أو  ، تو�یالت أو 

 (3)مادة 

مدة هذه الشر�ة غیر محدودة تبدأ من تار�خ قیدها فـي السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص  

 . بتأس�سها فـي الجر�دة الرسم�ة

 (4)مادة 

 - :  هي ما �أتياألغراض التي أسست من أجلها الشر�ة 

 .لحساب الشر�ة  والمشروعات اإلستثمار في مجال التجارة  -1

الشر�ة واإلستثمار في الصنادیق العقار�ة    ب�عًا وشراء وتملكًا لمصلحةاإلستثمار في مجال العقارات    -2

 . الشر�ة لحساب 

 مجالاإلستثمار في عمل�ات اإلدارة والتطو�ر واإلنشاء والتعمیر واإلسكان و�افة عمل�ات التنم�ة في أي    -3

 . لحساب الشر�ة 

والهیئات   -4 الشر�ات  وسندات  أسهم  وشراء  ب�ع  ذلك  في  �ما  المال�ة  �األوراق  المتعلقة  األعمال  جم�ع 

 . الحكوم�ة وش�ه الحكوم�ة لحسابها 
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 . مستشار إستثمار  -5

 . وخارجهاتقوم الشر�ة �م�اشرة جم�ع نشاطاتها في دولة الكو�ت  -6

 . وس�ط أوراق مال�ة غیر مسجل في بورصة األوراق المال�ة  -7

 . مدیر محفظة إستثمار  -8

الق�ام �كافة المعامالت المال�ة من إقتراض و�فاالت و�صدار سندات على إختالف أنواعها �ضمان أو    -9

 .  بدون ضمان في السوقین المحلي والعالمي

 . الق�ام �أعمال اله�كلة واإلستشارات وشراء و��ع األصول لحساب الشر�ة  -10

 . مدیر نظام إستثمار جماعي  -11

و�جوز للشر�ة أن تكون لها مصلحة أو تشترك �أي وجه مع الهیئات التي تزاول أعماًال شبیهة �أعمالها أو  

تعاونها على تحقیق أغراضها في الكو�ت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهیئات أو أن تلحقها  التي قد  

 .  بها

 رأس المال  - 2

 (5)مادة 

  دینار ) 46،502،690.200(�مبلغ قدره  المصرح �ه والمصدر والمدفوع �الكامل  حدد رأس مال الشر�ة  

 . وجم�ع األسهم نقد�ة  فلس �و�تيسهم ق�مة �ل سهم مائه  465,026,902كو�تي موزع على  

 (6)مادة 

 �إصدار   2012لسنة    25رقم  وفقًا ألحكام المرسوم �قانون  لكها  الكو�تیین تملغیر    أسهم الشر�ة أسم�ة �جوز

 . والقرارات الوزار�ة المنظمة لذلكقانون الشر�ات وتعدیالته 

 (7)مادة 

�المائة من الق�مة االسم�ة ألسهمهم فـي البنك األهلي الكو�تي ط�قًا للشهادة    خمسون   )%50(دفع المؤسسون  
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الصادرة من البنك المذ�ور و�جب أن یتم الوفاء ب�اقي ق�مة �ل سهم خالل خمسة أعوام على األكثر من  

عید  تأس�س الشر�ة نهائ�ًا وذلك فـي الموعد و�الطر�قة التي �حددها مجلس اإلدارة على أن �علن عن موا 

. و�ل مبلغ یتأخر أداؤه عن الم�عاد المعین تجري عل�ه    الدفع قبل حلولها �خمسة عشر یومًا على األقل

�المائة سنو�ًا لمصلحة الشر�ة من یوم استحقاقه و�حق لمجلس اإلدارة أن  س�عة    )%7(حتمًا فائدة �سعر  

وعلى ذمته وتحت   ،  الدفع�قوم بب�ع األسهم المتأخر أداء المستحق من ق�متها لحساب المساهم المتأخر عن  

نین  مسؤولیته بال حاجة إلى تنب�ه رسمي �المزاد العلني و�ستوفى من ثمن الب�ع �األولو�ة على جم�ع الدائ

األقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات و�رد ال�اقي للمساهم فإذا لم �كف ثمن الب�ع رجعت الشر�ة �ال�اقي  

 . على المساهم فـي أمواله الخاصة

 (8)مادة 

 . اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأس�س فـي �امل رأس مال الشر�ة

 (9)مادة 

خالل ثالثة أشهر من تار�خ إعالن ق�ام الشر�ة نهائ�ًا سندات مؤقتة تقوم  �سلم مجلس اإلدارة لكل مساهم  

. و�سلم مجلس اإلدارة شهادة األسهم خالل ثالثة أشهر من تار�خ الوفاء �القسط    مقام األسهم التي �ملكها

 .  األخیر

 (10)مادة 

حتماً ـــتت وق  رتب  للشر�ة  األساسي  والنظام  التأس�س  أحكام عقد  قبول  السهم  ملك�ة  ا  ــــرارات جمعیتهــــعلى 

 .  ةــــالعام

 (11)مادة 

كل سهم �خول مالكه الحق فـي حصة معادلة لحصة غیره بال تمییز فـي ملك�ة موجودات الشر�ة وفـي  

 . األر�اح المقتسمة على الوجه المبین فـ�ما �عد 

 (12)مادة 

ما �انت جم�ع أسهم الشر�ة إسم�ة فإن آخر مالك لها مقید أسمه فـي سجل الشر�ة �كون له وحده الحق  ول

 .  فـي ق�ض الم�الغ المستحقة عن السهم سواء �انت حصصًا فـي األر�اح أو نصی�ًا فـي موجودات الشر�ة
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 (13)مادة 

ئة أسواق المال ز�ادة رأسمال الشر�ة  �عد موافقة هی  -�قرار �صدر من الجمع�ة العامة غیر العاد�ة    -�جوز 

فـــــــوتقر�ر من م  المصرح �ه وذلك بناء على إقتراح مسبب من مجلس اإلدارة   ذا  ــــــ ي هــــراقب الحسا�ات 

وعلى أن یتضمن القرار الصادر بز�ادة رأس المال    ،  �الكامل�شرط سداد رأس المال المصدر    ،  الشأن

وال �جوز ز�ادة رأس المال المصرح �ه إال إذا �انت ق�مة األسهم االصل�ة قد دفعت   .  الز�ادةمقدار وطرق  

 . و�جوز للجمع�ة العامة غیر العاد�ة أن تفوض مجلس اإلدارة في تحدید تار�خ تنفیذه ، كاملة

 1مكرر (13)مادة 

 - :  للشر�ة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحاالت اآلت�ة�جوز 
أن �كون ذلك �غرض المحافظة على إستقرار سعر السهم، و�ما ال �جاوز النس�ة التي تحددها هیئة   -1

 . أسواق المال من مجموع أسهم الشر�ة
 .  تخف�ض رأس المال  -2
 .  عند إست�فاء الشر�ة لدین مقابل هذه األسهم  -3
 . حاالت أخرى تحددها الهیئةأي  -4

 

وال تدخل األسهم المشتراة في مجموع أسهم الشر�ة في األحوال التي تتطلب تملك المساهمین نس�ة معینة  
،   ، وفي جم�ع المسائل الخاصة �إحتساب النصاب الالزم لصحة إجتماع الجمع�ة العامة  من رأس المال

 . على النحو الذي تنظمه هیئة أسواق المال وذلك ، العامةوالتصو�ت على القرارات �الجمع�ة 

 2 مكرر (13)مادة 

�غرض المحافظة على الموظفـین األكفاء للعمل فـي الشر�ة وتعز�ز والئهم لها فإن لمجلس اإلدارة الحق فـي  

وذلك وفقًا للشروط التي نص علیها القرار الوزاري رقم   شراء األسهم للموظفـین  خ�ار�سمى  استحداث نظام  

 - : وهي 2004لسنة  337

لمقابلة التزامات الشر�ة �موجب خ�ار شراء األسهم للموظفـین �جوز استخدام أسهمهم الخز�نة أو ز�ادة    -1

% خالل فترة  10إجمالي الز�ادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن    تتجاوز  أالرأس مال الشر�ة على  

 . أقصاها عشر سنوات منذ بدا�ة تطبیق البرنامج

 . اإلدارة السنوي إلى المساهمین فقرة من البرنامجأن یتضمن تقر�ر مجلس   -2
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 .  �عرض نظام خ�ار شراء األسهم للموظفـین و�رنامجه على الجمع�ة العامة للموافقة عل�ه  -3

 إدارة الشر�ة  -الفصل الثاني 

 مجلس اإلدارة - 1

 (14)مادة 

و�جوز    ،  السري نتخبهم المساهمون �التصو�ت  ییتولى إدارة الشر�ة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء  

لكل مساهم سواء �ان شخصًا طب�ع�ًا أو إعت�ار�ًا تعیین ممثلین له في مجلس إدارة الشر�ة بنس�ة ما �ملكه  

، و�ستنزل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المختار�ن بهذه الطر�قة من مجموع أعضاء مجلس    من أسهم فیها

ون في مجلس اإلدارة اإلشتراك مع المساهمین  وال �جوز للمساهمین الذین لهم ممثل  ،  إنتخابهماإلدارة الذین یتم  

إال في حدود ما زاد عن النس�ة المستخدمة في تعیین ممثل�ه    اإلدارةاآلخر�ن في إنتخاب �ق�ة أعضاء مجلس  

و�جوز لمجموعة من المساهمین أن یتحالفوا ف�ما بینهم لتعیین ممثل أو أكثر عنهم في    .  في مجلس اإلدارة

و�كون لهؤالء الممثلین ما لألعضاء المنتخبین من الحقوق    .  مجتمعةة ملكیتهم  مجلس اإلدارة وذلك بنس� 

  . ، و�كون المساهم مسؤوًال عن أعمال ممثل�ه تجاه الشر�ة ودائنیها ومساهمیها والواج�ات 

 (15)مادة 

و�ذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جدید في    ،  للتجدید �عین أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة  
الم�عاد المحدد لذلك إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشر�ة إلى حین زوال األس�اب و�نتخاب مجلس  

 . إدارة جدید 

 (16) مادة

 - : اإلدارة الشروط التال�ة�جب أن تتوافر ف�من یرشح لعضو�ة مجلس 
 . �كون متمتعًا �أهل�ة التصرف أن -1
�عقو�ة -2 جنا�ة  في  عل�ه  الحكم  قد سبق  �كون  أو   أال  �التقصیر،  إفالس  في جر�مة  أو  للحر�ة  مقیدة 

المرسوم أو �عقو�ة مقیدة للحر�ة �سبب مخالفته ألحكام    ،  األمانة جر�مة مخلة �الشرف، أو، أو    �ســالتدل
   . إل�ه إعت�اره ما لم �كن قد رد  �إصدار قانون الشر�ات وتعدیالته 2012) لسنة 25�قانون رقم (

�صفة شخص�ة أو �كون الشخص   ، �جب أن �كون مالكاً   ف�ما عدا أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین -3
  . هم الشر�ةالذي �مثله مالكًا لعدد من أس

عضو فقد  القانون   إذا  هذا  في  الواردة  الشروط  من  غیرها  أو  المتقدمة  الشروط  من  أي  اإلدارة  مجلس 
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 .  الشرطالقوانین األخرى زالت عنه صفة العضو�ة من تار�خ فقدان ذلك  أو
 

 (17)مادة 

اإلدارة أو أحد أعضاء  ال �جوز أن �كون لمن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئ�س أو أحد أعضاء مجلس 
العقود  في  م�اشرة  غیر  أو  م�اشرة  مصلحة  الثان�ة  الدرجة  من  أقار�هم  أو  أزواجهم  أو  التنفیذ�ة  اإلدارة 
   . والتصرفات التي تبرم مع الشر�ة أو لحسابها إال إذا �ان ذلك بترخ�ص �صدر عن الجمع�ة العامة العاد�ة

المجلسكما ال �جوز لرئ�س مجلس اإلدارة أو ألي من   إدارة    أعضاء  ، أن �جمع بین عضو�ة مجلس 
، أو أن �شترك في أي عمل من شأنه منافسة الشر�ة أو أن یتجر لحسا�ه أو لحساب    شر�تین متنافستین

، و�ال �ان لها أن تطال�ه �التعو�ض أو �إعت�ار العمل�ات    غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر�ة
 .  ، ما لم �كن ذلك �موافقة الجمع�ة العامة العاد�ة أجر�ت لحساب الشر�ةالتي زاولها لحسا�ه �أنها 

اإلدارة مجلس  أو عضو  لرئ�س  �جوز  إعت�اري   وال  أو  طب�عي  لشخص  ممثًال  �ان  ولو  �ستغل    ،  أن   ،
لغیره أو  لنفسه  فائدة  على  الحصول  في  منص�ه  �حكم  إل�ه  التي وصلت  له    المعلومات  �جوز  �ما ال   ،

نوع   �أي  مدة  التصرف  إدارتها طیلة  التي هو عضو في مجلس  الشر�ة  أسهم  التصرفات في  أنواع  من 
 . عضو�ته إال �عد الحصول على موافقة هیئة أسواق المال

كما ال �جوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن �فصحوا إلى المساهمین في غیر إجتماعات الجمع�ة العامة أو  
ب م�اشرتهم إلدارتها و�ال وجب عزلهم ومساءلتهم عن  إلى الغیر عما وقفوا عل�ه من أسرار الشر�ة �سب

 . تعو�ض األضرار الناتجة عن المخالفة

 (18)مادة 

إذا شغر مر�ز عضو فـي مجلس اإلدارة خلفه فـ�ه من �ان حائزا ألكثر األصوات من المساهمین الذین لم  

، وأما إذا بلغت المراكز الشاغرة ر�ع المراكز األصل�ة أو    �فوزوا �عضو�ة مجلس اإلدارة فـي آخر إنتخاب 

م�عاد    لتجتمع فـيلم یوجد من تتوافر فـ�ه الشروط فإنه یتعین على مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة  

الشاغرة المراكز  �مأل  لتنتخب من  تار�خ شغر آخر مر�ز  �كمل   شهر�ن من  ، وفـي جم�ع هذه األحوال 

 . لفه فقط العضو الجدید مدة س

 (19) مادة

على   سنوات  ثالث  لمدة  للرئ�س  ونائ�ًا  رئ�سًا  السري  �اإلقتراع  اإلدارة  مجلس  مدة    أالینتخب  على  تز�د 

، ورئ�س المجلس هو الذي �مثل الشر�ة لدى القضاء وأمام الغیر وعل�ه تنفـیذ القرارات التي    عضو�تهما
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 .  �صدرها المجلس و�قوم نائب الرئ�س مقام الرئ�س عند غ�ا�ه أو ق�ام مانع �ه

 (20)مادة 

ارة �كون للشر�ة رئ�س تنفیذي أو أكثر �عینه مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس أو من غیرهم یناط �ه إد 

وال �جوز الجمع بین منصبي    ،  الشر�ةو�حدد المجلس مخصصاته وصالح�اته في التوق�ع عن    ،  الشر�ة

 .  رئ�س مجلس اإلدارة والرئ�س التنفیــذي

 (21)مادة 

. �ما �ملك الرئ�س التنفیذي    �ملك حق التوق�ع عن الشر�ة على إنفراد �ل من رئ�س مجلس اإلدارة أو نائ�ه 
یوزع العمل  ، ولمجلس اإلدارة أن    الشر�ة وفقًا للصالح�ات المحددة له من مجلس اإلدارةحق التوق�ع عن  

�ما �جوز للمجلس أن �فوض أحد أعضائه أو لجنة من بین    ،  الشر�ةبین أعضائه وفقًا لطب�عة أعمال  
أعضائه أو أحدًا من الغیر في الق�ام �عمل معین او أكثر أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط الشر�ة أو 

 .  في ممارسة �عض السلطات او اإلختصاصات المنوطة �المجلس

 (22)مادة 

السنة الواحدة بناءًا على دعوة من رئ�سه ، و�جتمع أ�ضًا  �جتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل  
�صفة طارئة إذا طلب إل�ه ذلك إثنین من أعضائه على األقل ، وال �كون إجتماع مجلس اإلدارة صح�حًا  
إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على أال �قل عدد الحاضر�ن عن ثالثة ، و�جوز اإلتفاق على نس�ة  

الحضور �الو�الة في إجتماعات المجلس ، و�جوز اإلجتماع �إستخدام وسائل    أو عدد أكبر ، وال �جوز
اإلتصال الحدیثة و�تخاذ قرارات �التمر�ر �موافقة جم�ع أعضاء المجلس ، وتدون محاضر إجتماعات مجلس 
اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضر�ن وأمین سر المجلس ، وللعضو الذي لم یوافق على قرار إتخذه  

 . جلس أن یثبت إعتراضه في محضر اإلجتماعالم

 

 (23)مادة 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة �أغلب�ة األعضاء الحاضر�ن و�ذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فـ�ه  

، و�عد سجل خاص تثبت فـ�ه محاضر جلسات المجلس و�وقعه الرئ�س و�جوز للعضو المعارض   الرئ�س

 .  أن �طلب تسجیل رأ�ه

 (24)مادة 
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  إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثالث جلسات متتال�ة بدون عذر مشروع جاز إعت�اره مستقیالً 

 .  �قرار من مجلس اإلدارة

 (25)مادة 

ال �جوز تقدیر مجموع مكافآت رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة �أكثر من عشرة �المائة من الر�ح الصافي  
واإل اإلستهالك  إستنزال  وتو �عد  �المائحت�اط�ات  خمسة  عن  �قل  ال  ر�ح  علـــــز�ع  المال  رأس  من  ى ـــة 

، �ما �جوز توز�ع مكافأة سنو�ة ال تز�د على ستة آالف دینار لرئ�س مجلس اإلدارة ولكل    نـــالمساهمی
بتوز�ع   لها  تسمح  التي  األر�اح  تحقیق  لحین  الشر�ة  تأس�س  تار�خ  المجلس من  هذا  عضو من أعضاء 

و�جوز �قرار �صدر عن الجمع�ة العامة للشر�ة إستثناء عضو مجلس اإلدارة المستقل من الحد .    المكافآت 
. و�لتزم مجلس اإلدارة بتقد�م تقر�ر سنوي �عرض على الجمع�ة العامة العاد�ة    األعلى للمكافآت المذ�ورة

نافع والمزا�ا التي حصل  للشر�ة للموافقة عل�ه على أن یتضمن على وجه دقیق ب�انًا مفصًال عن الم�الغ والم
 . علیها مجلس اإلدارة أ�ًا �انت طب�عتها ومسماها

 (26)مادة 

لمجلس اإلدارة أوسع سلطة إلدارة الشر�ة والق�ام �جم�ع األعمال التي تقتضیها إدارة الشر�ة وفقًا ألغراضها  

ت المعن�ة و�جوز له  �ما فـي ذلك حق اإلقتراض أو الرهن و�عطاء الكفاالت على أنواعها لدى �افة الجها

�حد من هذه السلطة إال ما نص عل�ه القانون أو هذا النظام أو قرارات    وال.    رهنها ب�ع عقارات الشر�ة أو  

 .  الجمع�ة العامة

 (27)مادة 

یلتزم أعضاء مجلس اإلدارة �أي إلتزام شخصي فـ�ما یتعلق بتعهدات الشر�ة �سبب ق�امهم �مهام وظائفهم    ال

 .  و�التهمضمن حدود 

 (28)مادة 

ولون تجاه الشر�ه والمساهمین والغیر عن جم�ع أعمال الغش و�ساءة ؤ رئ�س مجلس االدارة وأعضاؤه مس
السلطة مخالفة    إستعمال  �ل  وعن   ،) رقم  �قانون  لسنة  25للمرسوم  الشر�ات    2012)  قانون  �إصدار 

الشر�ةوتعدیالته   لعقد  الخطأ في اإلدارة  أو  إقتراع من    ، وعن  المسئول�ة  إقامة دعوى  . وال �حول دون 
، وال �جوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصو�ت على    الجمع�ة العامة �إبراء ذمة مجلس اإلدارة
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ة العامة الخاصة �إبراء ذمتهم من المسؤول�ة عن إدارتهم أو التي تتعلق �منفعة خاصة لهم  قرارات الجمع�
 .  أو ألزواجهم أو أقار�هم من الدرجة األولى أو �خالف قائم بینهم و�ین الشر�ة

، و�ما مشتر�ة ف�ما    مسؤول�ة شخص�ة تلحق عضوًا �الذات  إما ،  علیها أعاله المنصوص  المسؤول�ة وتكون 

. وفي الحالة األخیرة �كون األعضاء مسئولین جم�عًا على وجه التضامن    ضاء مجلس اإلدارة جم�عاً بین أع

 . المحضـر في وأثبت إعتراضه  المسئول�ة ، إال من إعترض على القرار الذي رتب  �أداء التعو�ض 

 الجمع�ة العامة  -2

   (29) مادة

دعوة من مجلس اإلدارة خالل األشهر الثالثة التال�ة إلنتهاء  تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة السنو�ة بناء على  

وللمجلس أن یدعو الجمع�ة العامة    ،  اإلدارة، وذلك في الزمان والمكان اللذین �عینهما مجلس    السنة المال�ة

لإلجتماع �لما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس اإلدارة أن یوجه دعوة الجمع�ة لإلجتماع بناء على  

طلب مسبب من عدد من المساهمین �ملكون عشرة �المائة من رأسمال الشر�ة ، أو بناء على طلب مراقب  

ر�خ الطلب ، وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى  الحسا�ات ، وذلك خالل خمسة عشر یومًا من تا

اإلجتماع . وتوجه الدعوة لحضور إجتماع الجمع�ة العامة متضمنة جدول األعمال ومكان وزمان اإلجتماع  

 . ة �إصدار قانون الشر�ات وتعدیالته والئحته التنفیذ�  2012) لسنة  25المرسوم �قانون رقم (وفقًا ألحكام 

 (30)مادة 

اجتماع الجمع�ة العامة رئ�س مجلس اإلدارة أو نائ�ه أو من ینتد�ه مجلس اإلدارة لذلك الغرض أو یرأس  

وال �جوز للجمع�ة العامة مناقشة موضوعات    .  غیرهممن تنتخ�ه الجمع�ة العامة من المساهمین أو من  

غیر مدرجة في جدول األعمال إال إذا �انت من األمور العاجلة التي طرأت �عد إعداد الجدول أو تكشفت  

جتماع ، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقاب�ة أو مراقب الحسا�ات أو عدد من المساهمین  في أثناء اإل

، و�ذا تبین أثناء المناقشة عدم �فا�ة المعلومات المتعلقة ب�عض   الشر�ة ل�ملكون خمسة �المائة من رأسما

من  عدد  ذلك  إذا طلب  أ�ام عمل  تز�د عن عشرة  ال  مدة  اإلجتماع  تأجیل  تعین   ، المعروضة  المسائل 

المساهمین �مثلون ر�ع أسهم رأس المال المصدر ، و�نعقد اإلجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات  

 .  دعوةجدیدة لل



12 

 

 (31)مادة 

، و�كون له عدد من األصوات �ساوي عدد   �ان عدد أسهمه حق حضور الجمع�ة العامة  لكل مساهم أ�اً 
وال �جوز للمساهم التصو�ت عن نفسه أو عمن �مثله في المسائل    ،  األسهماألصوات المقررة لذات الفئة من  

، و�قع �اطًال �ل شرط أو قرار �خالف    التي تتعلق �منفعة خاصة له ، أو �خالف قائم بینه و�ین الشر�ة
، و�جوز للمساهم أن یو�ل غیره في الحضور عنه وذلك �مقتضى تو�یل خاص أو تفو�ض تعده    ذلك

 الشر�ة لهذا الغرض . 

�جوز لمن یدعي حقًا على األسهم یتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشر�ة أن یتقدم إلى  و 
لمدة   التصو�ت  المتنازع علیها من  الوقت�ة إلستصدار أمر على عر�ضة �حرمان األسهم  قاضي األمور 

لإلجراءات    �حددها القاضي اآلمر أو لحین الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً 
 .  المقررة في قانون المرافعات المدن�ة والتجار�ة

 (32)مادة 

�كون للشر�ة سجل خاص �حفظ لدى و�الة المقاصة تقید ف�ه أسماء المساهمین وجنس�اتهم وموطنهم وعدد 
و�تم التأشیر في سجل المساهمین �أي   .  سهماألسهم المملو�ة لكل منهم ونوعها والق�مة المدفوعة عن �ل  

 . ب�انات تغییرات تطرأ على الب�انات المسجلة ف�ه وفقًا لما تتلقاه الشر�ة أو و�الة المقاصة من 

 (33)مادة 

على األغلب�ة الالزمة   المختلفةتسري على النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد الجمع�ة العامة �صفاتها  

  . ون الشر�ات التجار�ةالتخاذ القرارات أحكام قان

 (34)مادة 

�كون التصو�ت فـي الجمع�ة العامة �الطر�قة التي �عینها رئ�س المجلس إال إذا قررت الجمع�ة العامة طر�قة  

   . ، و�جب أن �كون التصو�ت سر�ا فـي انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة من العضو�ة  معینة للتصو�ت 

 (35)مادة 

الرسمي �جتمع   المحرر  ونشر  التجاري  السجل  فـي  الشر�ة  قید  تار�خ  یومًا من  المؤسسون خالل ثالثین 

 . الخاص بتأس�سها فـي الجر�دة الرسم�ة فـي شكل جمع�ة تأس�س�ة

من صحة   الجمع�ة  وتتثبت  له  المؤ�دة  المستندات  مع  التأس�س  عمل�ات  جم�ع  عن  تقر�رًا  لها  و�قدمون 
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 . األساسيالمعلومات الواردة فـي التقر�ر وموافقتها للقانون ولعقد تأس�س الشر�ة ونظامها 

تقار�ر فـي هذا الشأن وتنتخب   التجارة والصناعة من  تقدمه وزارة  فـ�ما  أعضاء مجلس اإلدارة  كما تنظر 

 .  ومراقبي الحسا�ات وتعلن تأس�س الشر�ة نهائ�اً 

 (36)مادة 

تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة السنو�ة بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التال�ة إلنتهاء السنة  

وللمجلس أن یدعو الجمع�ة لإلجتماع    ،  اإلدارةوذلك في الزمان والمكان اللذین �عینهما مجلس    ،  المال�ة

وعلى مجلس اإلدارة أن یوجه دعوة الجمع�ة لإلجتماع بناء على طلب   ،  ذلككلما دعت الضرورة إلى  

مراقب  أو بناء على طلب    ،  الشر�ةمسبب من عدد من المساهمین �ملكون عشرة �المائة من رأس مال  

الحسا�ات ، وذلك خالل خمسة عشر یومًا من تار�خ الطلب ، وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى  

اإلجتماع . و�سري على إجراءات دعوة الجمع�ة ونصاب الحضور والتصو�ت األحكام الخاصة �الجمع�ة  

 .  التأس�س�ة

 (37)مادة 

یتعلق �أمور الشر�ة عدا ما إحتفظ �ه القانون أو هذا   تختص الجمع�ة العامة منعقدة �صفة عاد�ة �كل ما

 .  النظام للجمع�ة العامة منعقدة �صفة غیر عاد�ة أو �صفتها جمع�ة تأس�س�ة

 (38)مادة 

�قدم مجلس اإلدارة إلى الجمع�ة العامة منعقدة �صفة عاد�ة تقر�رًا یتضمن ب�انًا وافـ�ًا عن سیر أعمال الشر�ة  

صاد�ة ومیزان�ة الشر�ة و��انًا لحساب األر�اح والخسائر و��انًا عن مكافآت أعضاء  وحالتها المال�ة واالقت

 .  مجلس اإلدارة وأجور المراقبین واقتراحًا بتوز�ع األر�اح

  (39) مادة

تختص الجمع�ة  �إصدار قانون الشر�ات وتعدیالته    2012) لسنة  25المرسوم �قانون رقم (مع مراعاة أحكام  
العامة العاد�ة في إجتماعها السنوي �إتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصاتها وعلى وجه  

 - : الخصوص ما یلي
 .  المال�ة المنته�ةتقر�ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشر�ة ومر�زها المالي للسنة  -1
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 .  تقر�ر مراقب الحسا�ات عن الب�انات المال�ة للشر�ة -2
 . تقر�ر �أ�ة مخالفات رصدتها الجهات الرقاب�ة وأوقعت �شأنها جزاءات على الشر�ة -3
 . الب�انات المال�ة للشر�ة -4
 .  إقتراحات مجلس اإلدارة �شأن توز�ع األر�اح -5
 . اإلدارةإبراء ذمة أعضاء مجلس  -6
 .  إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم، وتحدید مكافآتهم -7
 . ذلك، وتحدید أتعا�ه أو تفو�ض مجلس اإلدارة في  تعیین مراقب حسا�ات الشر�ة -8
، وتًعرف األطراف ذات الصلة ط�قًا   تقر�ر التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة -9

 . لم�ادئ المحاس�ة الدول�ة

 (40)مادة 

، أو بناء على طلب مسبب من    تجتمع الجمع�ة العامة غیر العاد�ة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة
و�جب   ، والصناعة مساهمین �مثلون خمسة عشر �المائة من رأسمال الشر�ة المصدر أو من وزارة التجارة 

العاد�ة لإلجتماع خالل ثالثین یومًا من تار�خ تقد�م   على مجلس اإلدارة أن یدعو الجمع�ة العامة غیر 
 الطلب . 

�ة العامة خالل المدة المنصوص علیها �الفقرة السا�قة تقوم وزارة  و�ذا لم �قم مجلس اإلدارة بدعوة الجمع
التجارة والصناعة �الدعوة لإلجتماع خالل مدة خمسة عشر یومًا من تار�خ إنتهاء المدة المشار إلیها في  

 .  الفقرة السا�قة

 (41)مادة 

�إصدار قانون    2012  ) لسنة25المرسوم �قانون رقم (مع مراعاة اإلختصاصات األخرى التي ینص علیها  
 - : تختص الجمع�ة العامة غیر العاد�ة �المسائل التال�ةالشر�ات وتعدیالته 

 . الشر�ةتعدیل عقد  -1
 .  آخرب�ع �ل المشروع الذي قامت من أجله الشر�ة أو التصرف ف�ه �أي وجه  -2
 . إنقسامهاحل الشر�ة أو إندماجها أو تحولها أو  -3
. و�ل قرار �صدر عن الجمع�ة العامة غیر العاد�ة ال �كون نافذًا   الشر�ة أو تخف�ضهز�ادة رأسمال   -4

القرار    الشهر،إال �عد إتخاذ إجراءات   التجارة والصناعة إذا �ان  و�جب الحصول على موافقة وزارة 
عدا ز�ادة رأس المال عن طر�ق إصدار أسهم مقابل   ف�ما متعلقًا �إسم الشر�ة أو أغراضها أو رأسمالها 

 .  أر�اح حققتها الشر�ة أو نت�جة إضافة إحت�اط�اتها الجائز إستعمالها إلى رأس المال
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 حسا�ات الشر�ة  - 3

 (42)مادة 

�كون للشر�ة مراقب حسا�ات أو أكثر من سجل مراقبي الحسا�ات المعتمدین لدى هیئة أسواق المال تعینه  
و�جوز أ�ضًا لمجلس اإلدارة في الحاالت اإلستثنائ�ة والطارئة التي ال ی�اشر فیها   ، العاد�ةلعامة الجمع�ة ا

مراقب الحسا�ات المعین من قبل الجمع�ة العامة مهمته ألي سبب من األس�اب أن �عین من �حل محله  
 .  على أن �عرض هذا األمر في أول إجتماع تعقده الجمع�ة للبت ف�ه

 (43)مادة 

و�ستثنى من ذلك السنة    ،  عام د�سمبر من �ل    31للشر�ة من أول ینایر وتنتهي في    تبدأ السنة المال�ة
د�سمبر من السنة المال�ة    31المال�ة األولى فتبدأ من تار�خ قید الشر�ة في السجل التجاري وتنتهي في  

 .  التال�ة

 (44)مادة 

في �ل وقت الحق في اإلطالع على جم�ع دفاتر الشر�ة وسجالتها ومستنداتها وفي    لمراقب الحسا�ات 
.    طلب الب�انات التي یرى ضرورة الحصول علیها وله �ذلك أن یتحقق من موجودات الشر�ة و�لتزاماتها

  وعل�ه في حال عدم تمكینه من إستعمال هذه الحقوق إث�ات ذلك �تا�ة في تقر�ر �قدم إلى مجلس اإلدارة 
 . و�عرض على الجمع�ة العامة العاد�ة وتخطر �ه الوزارة والهیئة

 (45)مادة 

أن �حضر   المراجعة  أعمال  إشتر�وا معه في  الذین  المحاسبین  ینی�ه من  أو من  الحسا�ات  على مراقب 
وعما إذا �انت هذه الب�انات    للشر�ة،وأن �قدم تقر�رًا عن الب�انات المال�ة    ،  العاد�ةإجتماعات الجمع�ة العامة  

تظهر الوضع المالي للشر�ة في نها�ة السنة المال�ة ونتائج أعمال الشر�ة لتلك السنة ، و��ان ما إذا �انت 
ك وفقًا للم�ادئ  الب�انات الواردة في تقر�ر مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو في دفاتر الشر�ة ومستنداتها وذل

�إصدار قانون الشر�ات   2012) لسنة  25المحاسب�ة المتعارف علیها وما نص عل�ه المرسوم �قانون رقم (
و�ذا �ان للشر�ة أكثر من مراقب للحسا�ات تعین علیهم إعداد تقر�ر موحد ، وفي حالة وجود  ،  وتعدیالته  

مع ب�ان وجهة نظر �ل منهم ، و�لتزم مراقب  إختالف بینهم حول �عض األمور �جب إث�ات ذلك في التقر�ر  
الحسا�ات �المحافظة أثناء و�عد إنتهاء عمله �الشر�ة على سر�ة الب�انات والمعلومات التي وصلت إل�ه 
�حكم عمله ، وال �ستعمل هذه الب�انات والمعلومات في تحقیق منفعة لنفسه أو لغیره ، وال یذ�ع أ�ة أسرار 

ف المراقب واج�اته المشار إلیها جاز عزله ومطالبته �التعو�ض عند اإلقتضاء ، تتعلق �الشر�ة ، و�ذا خال
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ل ــولك، و�كون المراقب مسؤوًال عن صحة الب�انات الواردة في تقر�ره بوصفه و�یًال عن مجموع المساهمین 
مراقب  ن و مساهم أثناء عقد الجمع�ة العامة أن یناقش المراقب وأن �ستوضحه عما ورد في تقر�ره ، �ما �ك

الحسا�ات مسؤوًال عن األضرار التي تلحق �الشر�ة نت�جة إستقالته في وقت غیر مناسب ، ولكل مساهم  
 .   الجمع�ة العامة العاد�ة أن یناقش المراقب وأن �ستوضحه عما ورد في تقر�ره أثناء عقد 

 (46)مادة 

أو مجلس اإلدارة �عد أخذ رأي    عقد الشر�ة�قتطع سنو�ًا من األر�اح غیر الصاف�ة نس�ة مئو�ة �حددها  

وتستعمل هذه األموال لشراء   .  مراقب الحسا�ات الستهالك موجودات الشر�ة أو التعو�ض عن نزول ق�متها

 .  المساهمینعلى  المواد واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحها وال �جوز توز�ع هذه األموال

 (47)مادة 

 - :  اآلتيتوزع األر�اح الصاف�ة على الوجه 

نس�ة ال تقل    ،   اإلدارة�قرار �صدر من الجمع�ة العامة العاد�ة بناءًا على إقتراح مجلس    ،   سنو�اً   �قتطع   -1
و�جوز للجمع�ة وقف هذا   ،  للشر�ةعن عشرة �المائة من األر�اح الصاف�ة لتكو�ن إحت�اطي إج�اري  

الشر�ة   مال  نصف رأس  على  اإلج�اري  اإلحت�اطي  زاد  إذا  إستخدام    المصدر،اإلقتطاع  �جوز  وال 
المساهمین بنس�ة ال  اإلحت�اطي اإلج�اري إال في تغط�ة خسائر الشر�ة أو لتأمین توز�ع أر�اح على  

هذه  فیها أر�اح الشر�ة بتوز�ع  تز�د على خمسة �المائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح
و�جب أن    ،  األر�احوذلك �سبب عدم وجود إحت�اطي إخت�اري �سمح بتوز�ع هذه النس�ة من    ،  النس�ة 

، مالم �كن هذا   �عاد إلى اإلحت�اطي اإلج�اري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ار�اح السنوات التال�ة
 . اإلحت�اطي یز�د على نصف رأس المال المصدر

 . العلمي% تخصص لحساب مؤسسة الكو�ت للتقدم  1�قتطع نس�ة   -2

العاد�ة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة نس�ة  �جوز أن �قتطع سنو�ًا �قرار �صدر من الجمع�ة العامة    -3
% من األر�اح الصاف�ة لتكو�ن إحت�اطي إخت�اري �خصص لألغراض التي تحددها    10ال تز�د على  

 . العاد�ةالجمع�ة العامة 

أولى من األر�اح قدرها    �قتطع   -4 لتوز�ع حصة  الالزم  المدفوع من    5المبلغ  للمساهمین عن  ق�مة  % 
 . أسهمهم



17 

 

% من الر�ح الصافي �مكافآت ألعضاء مجلس إدارة   10�خصص �عد �ل ما تقدم مبلغ ال یز�د عن   -5
إستنزالالشر�ة   �قل عن    �عد  ال  وتوز�ع ر�ح  واإلحت�اط�ات  على    5اإلستهالك  المال  % من رأس 

 . المساهمین

لتزامات المترت�ة على  �جب على الجمع�ة العامة العاد�ة أن تقرر إقتطاع نس�ة من األر�اح لمواجهة اإل  -6
و�جوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال    ،  اإلجتماع�ةالشر�ة �موجب قوانین العمل والتأمینات  

 ا. الشر�ة ومستخدم�ه

المال�ة أر�احأ على    -7 �جوز للجمع�ة العامة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نها�ة السنة 
التوز�ع    ،  المساهمین هذا  المحاسب�ة  و�شترط لصحة  للم�ادئ  ووفقًا   ، حق�ق�ة  أر�اح  من  �كون  أن 

 . المتعارف علیها ، وأال �مس هذا التوز�ع رأس المال المدفوع للشر�ة

 (48)مادة 

 . المكان وفـي المواعید التي �حددها مجلس اإلدارة المساهمین فـيتدفع حصص األر�اح إلى 

 (49)مادة 

�جوز توز�ع    . وال   قرار مجلس اإلدارة فـ�ما �كون أوفى �مصالح الشر�ة�ستعمل المال اإلحت�اطي بناء على  

اإلحت�اطي اإلج�اري على المساهمین و�نما �جوز إستعماله لتأمین توز�ع أر�اح على المساهمین تصل إلى  

طاع  تسمح فـیها أر�اح الشر�ة بتأمین هذا الحد، وللجمع�ة العامة العاد�ة وقف اإلقت  % فـي السنوات التي ال5

زاد على هذا الحد   اإلحت�اطي اإلج�اري إذا زاد على نصف رأس المال �ما �جوز لها أن تقرر إستعمال ما

 .  فـي الوجوه التي تراها لصالح الشر�ة ومساهمیها

 (50)مادة 

األعلى  ، و�حدد مجلس اإلدارة الحد    تودع أموال الشر�ة النقد�ة لدى بنك أو عدة بنوك �عینها مجلس اإلدارة

 . من المال النقدي الذي �جوز ألمین الصندوق إن �حتفظ �ه فـي صندوق الشر�ة
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 إنقضاء الشر�ة وتصفـیتها  -الثالث الفصل 

 (51)مادة 

�إصدار قانون    2012) لسنة  25المرسوم �قانون رقم (تنقضي الشر�ة إلحدى األمور المنصوص علیها في  
 . الشر�ات وتعدیالته

 (52)مادة 

�إصدار   2012) لسنة  25المرسوم �قانون رقم ( تجري تصف�ة الشر�ة عند إنقضائها وفقًا لألحكام الواردة في  
  .قانون الشر�ات وتعدیالته

 ) 53مادة (
والئحته التنفیذ�ة  �إصدار قانون الشر�ات وتعدیالته    2012) لسنة  25المرسوم �قانون رقم (تطبق أحكام  

 .  في �ل مالم یرد �شأنه نص خاص في عقد التأس�س أو في هذا النظام

 )  54مادة (

�ما تحفظ نسخة    .  اإللكتروني تحفظ نسخة أصل�ة من هذا العقد �مر�ز الشر�ة الرئ�سي وعلى موقعها  
التجارة والصناعة ، ولكل شخص یر�د   أصل�ة من هذا العقد �ملف الشر�ة لدى اإلدارة المختصة بوزارة 

 .  الشر�ـة الحصول على نسخة مطا�قة لألصل أن �طلبهـا مـن الشر�ـة مقابـل رسـم معـین تحـدده
 
 


