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 الصفحة المحتوى

 3 المقدمة.

 4 الجمعيات العامة:

 4 أنواعها.

 4 اختصاصاتها:

 4 الجمعية التأسيسية.

 5 الجمعية العامة غير العادية.

 5 العامة العادية.الجمعية 

 6 النصاب القانوني وتوقيت الجمعيات.

 7 العناصر األساسية في الجمعيات العامة ودور كل منها:

 8 مجلس اإلدارة.

 8 رئيس الجمعية.

 10 المحاسب القانوني.

 10 سكرتير الجمعية ولجنة الفرز.

 10 المساهمون.

 11 الجهات الرقابية.

 11 العامة.آليات عمل الجمعيات 

 11 آلية التصويت في الجمعية.

 13 آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

 13 التصويت من بعد.

 13 ت تعارض المصالح في الجمعيات العامة.االعرض ح

 14 المشاركة الفعالة للمساهم في الجمعيات.

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

منًوزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحةًعلىًحرصً  يخدمًالمصلحةًًا تحقيقًالتفاعلًاإليجابيًبينًالمساهمينًوالشركاتًالمساهمةًبمًا

العامة،ًوإيمانهاًبأهميةًالجمعياتًالعامة،ًأصدرتًالوزارةًهذاًالدليلًبهدفًتفعيلًدورًالمساهمينًفيًالجمعياتًالعامةًوزيادةً

 وعيهمًبمبادئًحوكمةًالشركاتًالمساهمة.

 

الوصلًبينًمساهميًالشركةًومجلسًإدارتهاًإذًتتولىًالجمعيةًالعامةًمناقشةًالموضوعاتًواألمورًإنًالجمعيةًالعامةًهيًحلقةً

وتتخذًالقراراتًحيالها،ًولذلكًفإنًحضورًالمساهمينًومشاركتهمًالفعالةًفيًالجمعياتًالعامةً التيًتقتضيًموافقةًالمساهمينًعليهًا

 اإلدارةًالمنتخبًمنًقبلًالمساهمين.ًيعززًمنًحوكمةًالشركةًويرفعًأداءهاًويحفزًأعضاءًمجلس

 

 الجمعيات العامة:

 

ًالشركةًالمساهمينًإلىًالجمعيةًالعامة،ًوذلكًلطرحًومناقشةًالموضوعاتًالمتعلقةًبشؤونًالشركةًوتبادلً يدعوًمجلسًإدارة

فإنً وتحديدًأوضاعًالشركةًوالتحدياتًالمستقبلية.ًلذًا المشاركةًالفعالةًللمساهمينًمنًشأنهاًاآلراءًوتقديمًالمقترحاتًواالستماعًلهًا

 تفعيلًاألدوارًالتيًتهدفًإلىًتكاملًوتعزيزًالعالقةًبينًإدارةًالشركةًومالكهاًوجميعًاألطرافًمنًأصحابًالمصالح.

 

وعلىًالرغمًمنًاختالفًاالختصاصاتًفيًالجمعياتًالعامة،ًفإنًلكلًمساهمًحقًحضورًالجمعياتًالعامة،ًوللمساهمًأنًيوكلً

العامةًبحسبًالموضوعاتًًوتنقسمًالجمعياتآخرًمنًغيرًأعضاءًمجلسًاإلدارةًفيًحضورًالجمعيةًالعامة.ًًاتابة ًمساهمً عنهًك

 المعروضةًفيًجدولًاألعمالًإلى:

 

 الجمعيةًالتأسيسية. •

ًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية.ً •

 الجمعيةًالعامةًالعادية. •

 

 

  الجمعية التأسيسية:
 أسهمهًحقًحضورًالجمعيةًالتأسيسية.لكلًمكتتبًمهماًكانًعددً

 

 اختصاصات الجمعية التأسيسية:
 

 تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في عدد من الموضوعات ومنها:

 .تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وتقويم الحصص العينية •
 

 وأول مدقق حسابات للشركة. تعيين أعضاء أول مجلس إدارة مدة ال تتجاوز ثالث سنوات •
 

 اإلعالن عن تأسيس الشركة نهائياً. •



 

  الجمعية العامة غير العادية:
 تنعقدًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًفيًأيًوقتًخاللًالسنةًكلماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.

 

  اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
 األمورًاآلتية:تختصًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًبالنظرًفيً

ًالموافقةًعلىًزيادةًرأسًمالًالشركةًأوًخفضه. •

 تجاوزًقيمتهًنصفًأصولًالشركة.ًماالتصرفًفي •

ًبيعًكلًالمشروعًالذيًقامتًمنًأجلهًالشركةًأوًالتصرفًفيهًبأيًوجهًآخر. •

 ًحلًالشركةًأوًتحولهاًأوًإدماجهاًفيًشركةًأخرى. •
 األمورًاآلتية:ًستثناءاباسيًأيًموضوعاتًلهاًعالقةًبتعديلًنظامًالشركةًاألس

 
 التعديالتًالتيًمنًشأنهاًحرمانًالمساهمًمنًحقوقهًاألساسيةًالتيًيستمدهاًمنًكونهًشريكًفيًالشركة.ً

 
 التعديالتًالتيًمنًشأنهاًزيادةًاألعباءًالماليةًعلىًالمساهمين.ً

 
 نقلًالمركزًالرئيسًللشركةًالمؤسسةًفيًالمملكةًإلىًخارجًالمملكة.ً

 
 تعديلًجنسيةًالشركة.ً

 
باإلضافةًإلىًأنًللجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًأنًتصدرًقراراتًفيًاألمورًالداخلةًأصال ًفيًاختصاصًالجمعيةًالعامةًالعاديةً

 وذلكًبنفسًالشروطًواألوضاعًالمقررةًللجمعيةًالعامةًالعادية.

 

  الجمعية العامة العادية:
علىًاألقلًخاللًالشهورًالستةًالتاليةًمنًانتهاءًالسنةًالماليةًللشركة،ًويجوزًالدعوةًفيًالسنةًتنعقدًالجمعيةًالعامةًالعاديةًمرةً

لجمعياتًعامةًعاديةًأخرىًكلماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.ًوتنعقدًالجمعياتًالعامةًبدعوةًمنًمجلسًاإلدارةًوعلىًمجلسًاإلدارةًأنً

ًمنًرأسًالمالًعلىًاألقل.ً%10اتًأوًعددًمنًالمساهمينًتمثلًملكيتهمًيدعوًالجمعيةًالعامةًالجتماعًإذاًطلبًذلكًمدققًالحساب

 
 

أنًتدعوًالجمعيةًالعامةًالعاديةًإلىًاالنعقاد،ًفيًأيًمنًالحاالتًًوإلدارةًرقابةًالشركاتًبوزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحة

ًالتالية:

ً.إذاًانقضىًشهرًعلىًالموعدًالمحددًالنعقادًالجمعيةًدونًأنًتُدعىًإلىًاالنعقادً.1

ً.انعقادهإذاًنقصًعددًأعضاءًمجلسًاإلدارةًعنًالحدًاألدنىًالالزمًلصحةًً.2

إذاًلمًيقمًمجلسًاإلدارةًبدعوةًالجمعيةًالعامةًإلىًاالنعقادًخاللًشهرًمنًاليومًالتاليًلتاريخًالطلبًالمقدمًإليهًوفقًالفقرةً)ب(ًً.3

ً.منًهذهًالمادة

ً.بذلكاًمسبب ًًاإذاًارتأىًالوزيرًالمعنيًبشئونًالتجارةًماًيستوجبًدعوةًالجمعيةًالعامةًلالنعقادًوأصدرًقرارً ً.4

ًبتًالجهةًالمختصةًبالرقابةًعلىًنشاطًالشركةًفيًاألحوالًالتيًالًتكونًالوزارةًالمعنيةًبالتجارةًالجهةًالمختصةًبذلك.إذاًطلً.5

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية:

 

الجمعيةًالعامةًغيرًتختصًالجمعيةًالعامةًالعاديةًبالنظرًفيًجميعًاألمورًالمتعلقةًبالشركةًماًعداًاألمورًالتيًتختصًبهاً

 المثال: علىًسبيلًالعادية،ًومنًتلكًاالختصاصات

 .الماليةًالمنتهيةًالمصادقةًعليهًمناقشةًتقريرًمجلسًاإلدارةًعنًنشاطًالشركةًومركزهاًالماليًخاللًالسنة .1

 سماعًومناقشةًتقريرًمدققًالحساباتًعنًالبياناتًالماليةًللشركةًعنًالسنةًالماليةًالمنتهية.ً .2

يقًعلىًحسابًاألرباحًوالخسائرًوالميزانيةًالعموميةًوبيانًكيفيةًتخصيصًاألرباحًالصافيةًوتحديدًنصيبًالسهمًالتصد .3

 منًاألرباح.

 انتخابًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوعزلهم.ًًً .4

 تعيينًمدققًحساباتًأوًأكثرًللسنةًالماليةًالتاليةًوتحديدًأجرهًأوًتفويضًمجلسًاإلدارةًبتحديدًذلكًاألجر. .5

 مكافأةًأعضاءًمجلسًاإلدارة.ًتحديدً .6

 إبراءًذمةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًمنًالمسئوليةًأوًرفضًذلك.ً .7

 بحثًاالقتراحاتًالخاصةًبإصدارًالسنداتًواالقتراضًوالرهنًوإعطاءًالكفاالتًواتخاذًالقرارًفيًذلك.ً .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النصاب القانوني وتوقيت الجمعيات:
 

 

 

الجمعية العامة غير  الجمعية العامة العادية التأسيسيةالجمعية  البيان
 العادية

ًمجلسًاإلدارةًمجلسًاإلدارةًالمؤسسون من يقوم بالدعوة

اًلألوضاعًتعقدًوفق ً التوقيت

المنصوصًعليهاًفيًنظامً

 الشركة

ً

مرةًعلىًاألقلًفيًالسنةً

خاللًالشهورًالستةًالتاليةً

منًانتهاءًالسنةًالماليةًأوً

 الحاجةكلماًدعتً

ً

ًكلماًدعتًالحاجة

يجبًأالًتقلًالفترةًبينًتاريخً الموعد

الدعوةًوتاريخًاالنعقادًعنً

 ايومً 15ً

ً

إعالنًالموعدًقبلًخمسةً

منًموعدًًاوعشرينًيومً 

 انعقادًالجمعية

ً

إعالنًالموعدًقبلًخمسةً

منًموعدًاًوعشرينًيومً 

 انعقادًالجمعية

ً

حضورًعددًمنًالمساهمينً نصاب صحة االجتماع

منًرأسًالمال50ًً%يمثلونً

 علىًاألقل

ً

حضورًعددًمنًالمساهمينً

سًالمالًأمنًر50ً%يمثلونً

علىًاألقلًماًلمًينصًنظامً

 الشركةًعلىًنسبةًأعلى

ً

حضورًعددًمنًالمساهمينً

سًالمالًأمنًر50ً%يمثلونً

علىًاألقلًماًلمًينصًنظامً

 الشركةًعلىًنسبةًأعلى

ً

اكتمال النصاب في حال عدم 

)انعقاد اجتماع الجمعية 

 الثانية(

يُدعىًإلىًاجتماعًثانًيعقدً

يوماًعلىًاألقلًمن15ًًبعدً

 توجيهًالدعوةًإليه

ً

منًاالجتماعًًايومً 30ًخاللً

 السابق

ً

منًاالجتماعًاًيومً 30ًخاللً

 السابق

ً

ً%ًمنًرأسًالمالًعلى25ًأيًنسبةًحضورًأيًنسبةًحضور نصاب صحة االجتماع الثاني

ًاألقل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 العناصر األساسية في الجمعيات العامة ودور كل منها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمعية 
العامة

مجلس 
اإلدارة

رئيس 
الجمعية

مدقق 
الحسابات

الجهات 
الرقابية

سكرتير 
الجمعية 

ولجنة الفرز

المساهمون



 

 

  مجلس اإلدارة:
علىًاألقلًوذلكًخاللًالشهورًالستةًالتاليةًمنًانتهاءًالسنةًالماليةًفيًالسنةًيدعوًمجلسًاإلدارةًإلىًعقدًجمعيةًعامةًعاديةًمرةً

 الجمعية،ًوأهمًمسؤولياتًالمجلسًفيًالجمعيةًهي:أوًإذاًُطلبًعقدً

 

 علىًاألقل.اًإعالنًموعدًومكانًانعقادًالجمعيةًالعامةًوجدولًأعمالهاًقبلًالموعدًبواحدًوعشرينًيومً  •

ًنشرًالدعوةًفيًموقعًشركةًبورصةًالبحرينًوموقعًالشركةًاإللكترونيًوصحيفتينًيوميتينًفيًالمملكة. •

أكبرًعددًمنًالمساهمينًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامةًواختيارًالمكانًالمناسبًوالوقتًالمالئمًالعملًعلىًتيسيرًمشاركةً •

 النعقادًالجمعية.

التأكدًمنًأنًالموضوعاتًالمعروضةًعلىًالجمعيةًالعامةًمصحوبةًبمعلوماتًكافيةًودقيقةًتمكنًالمساهمينًمنًاتخاذً •

 اعًالجمعيةًبوقتًكاف:قراراتهمًوأنًتقدمًهذهًالمعلوماتًوالبياناتًقبلًاجتم

تقريرًمجلسًاإلدارةًوالقوائمًالمالية:ًعلىًالشركةًإعالنًتقريرًمجلسًاإلدارةًوالقوائمًالماليةًالسنويةًفورًاعتمادهاًً

السنويةًالتيًتشملهاًتلكًالقوائم.ًويجبًعلىًالشركةًإعالنً منًنهايةًالفترةًالماليةًاخاللًفترةًالًتتجاوزًأربعينًيومً 

الًتقلًعنًخمسةًوعشرينًيومً ًتقريرًمجلس والقوائمًالماليةًالسنويةًخاللًمدًة قبلًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعموميةًًااإلدارًة

 السنوية.

 بيانًالبنودًالتيًقدًتوجدًبهاًمصلحةًاألطرافًذاتًالعالقةًوتوضيحًهذهًالعالقة.ً
 

 يتًالمتبعةًلدىًالشركةًوتوضيحها.بالقواعدًالتيًتحكمًاالجتماعًوإجراءاتًالتصواًإحاطةًالمساهمينًعلمً  •

منًتاريخًانعقاده،ًباإلضافةًإلىًًاتزويدًالجهاتًالرقابيةًالمختصةًبنسخةًمنًمحضرًاالجتماعًخاللًخمسةًعشرًيومً  •

 إتاحةًالفرصةًللمساهمينًلالطالعًعلىًالمحضر.

 

  رئيس الجمعية:
 أبرزًمهامهًماًيلي:يتولىًرئيسًالجمعيةًإدارةًالجمعيةًواإلشرافًعلىًاالجتماع،ًومنً

 

افتتاحًالجمعيةًوإعالنًعددًاألسهمًالممثلةًفيًاالجتماعًوالنسبةًالمئويةًللحضورًوتوضيحًاإلجراءاتًوآليةًالتصويتً •

 المتبعةًللمساهمين.

 إعالنًالنصابًالمطلوبًالنعقادًالجمعيةًباإلضافةًإلىًإعالنًاكتمالًالنصابًمنًعدمه. •

 الفرز)األصوات(.ترشيحًسكرتيرًللجمعيةًولجنةً •

 قراءةًبنودًأعمالًالجمعيةًواستعراضًبعضًالبنودًبشكلًمختصرًمثلًتقريرًمجلسًاإلدارة. •

يبلغًرئيسًمجلسًاإلدارةًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعندًانعقادهاًباألعمالًوالعقودًالتيًألحدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًمصلحةً •

اشخصيةًفيهاًويرفقًبهذاًالتبليغًتقري  ققًالحساباتًالخارجي.منًمدًاخاصً ًر 

 التعاملًمعًاستفساراتًالمساهمينًبمهنيةًوحرفيةًعاليةًفيًإطارًالثقةًالممنوحةًلمجلسًاإلدارةًمنًقبلًالمساهمين. •

 دعوةًالمساهمينًإلىًالتصويتًعلىًبنودًجدولًاألعمال. •

 مطالبةًجامعًاألصواتًبجمعًبطاقاتًالتصويتًوفرزها. •

رئيسًقراءةًنتائجًالتصويتًواعتمادًمحض • رًالجمعية،ًويتمًتدوينًالمحاضرًبصفةًمنتظمةًعقبًكلًاجتماعًويوقعًعليهًا

 الجمعيةًوسكرتيرها.

 

 

 

 

 



 

 

 أخطاء شائعة في الجمعيات العامة:           

 مطالبةًرئيسًالجمعيةًبالتصويتًقبلًمناقشةًالبنودًالمطروحة.  •
 

 قراءةًجميعًبنودًاالجتماعًمنًدونًإعطاءًفرصهًللنقاش.ً •
 

 عدمًإعالنًالنصابًالقانونيًفيًاالجتماع. •
 

مشاركةًالعضوًفيًالتصويتًعلىًبعضًالبنودًالتيًالًيحقًلهًاالشتراكًبهاًمثل:ًإبراءًالذمةًأوًالتصويتًعلىًبندًلهً •

 مصلحةًفيه.
 

ًمطالبةًرئيسًالجمعيةًباالتصالًبالشركةًللحصولًعلىًالمعلومةًبشكلًمنفرد. •

 منفرد.

 لخارجي:ادقق الحسابات م 

    
يتعلقًباعتمادًالقوائمًالماليةًوالموافقةًعليها،ًومنًاألدوارًالمنوطةًبمدققًًايُدعىًمدققًالحساباتًإذاًتضمنتًالجمعيةًبند ً

  • الحساباتًالخارجي:
ًعلىًقوائمهاًالماليةًوقراءتهًعلىًالمساهمين. •   • استعراضًتقريرًعنًوضعًالشركةًالماليًبناء 
وجودًمصلحةًشخصيةًألحدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًإعدادًتقريرًخاصًفيًحالً •

 الشركةًيرفقًبالتبليغًلرئيسًالجمعيةًالعامة.
•  

  • اإلجابةًعنًأسئلةًالمساهمينًفيًالجمعيةًفيماًيتعلقًبالقوائمًالماليةًبالقدرًالذيًالًيعرضًمصلحةًالشركةًللضرر.ً •
   يتضمنًاآلتي:اًيةًالسنويةًتقريرً يقدمًإلىًالجمعيةًالعامةًالعاد •

   موقفًإدارةًالشركةًمنًتمكينهًمنًالحصولًعلىًالبياناتًواإليضاحاتًالتيًطلبها.ً 
   ماًتمًكشفهًمنًمخالفات.ً 
منًدونًاالستماعًً  علىًتقريرًمجلسًاإلدارًة قررتًالجمعيةًالمصادقًة وإذًا فيًمدىًمطابقةًحساباتًالشركةًللواقعً. رأيًه

 إلىًتقريرًمدققًالحساباتًالخارجيًكانًقرارهاًباطال .

  

 كرتير الجمعية ولجنة الفرز:س 

  
  

للجمعيةًأوًًانفسهًسكرتيرً جرتًالعادةًأنًيرشحًرئيُسًالجمعيةًسكرتيرًالجمعيةًولجنةًالفرز،ًويحقًللمساهمًأنًيرشحً

 فيًلجنةًالفرز،ًومنًمهامًسكرتيرًالجمعيةًولجنةًالفرزًماًيلي:ًاعضوً 

 تدوينًالنقاشًالمتداولًفيًاالجتماعًفيًمحضرًالجمعية. •
 

 علىًسجلًالحضور.ًالتصويتًوفرزهاًوالتأكدًمنًملكيةًاألسهمًبناءً تقومًلجنةًالفرزًبجمعًبطاقاتً •

 منًرئيسًالجمعيةًوسكرتيرها.ًإعدادًمحضرًاالجتماعًالنهائيًالذيًيوقعًعليهًكلً  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          

 

 المساهمون:             

  
 الجمعية.يتاحًللمساهمينًالفرصةًللمشاركةًالفعالةًوالتصويتًفيًاجتماعاتً •

 
 التصويتًحقًأساسيًللمساهمًالًيمكنًإلغاؤهًبأيًطريقة. •

 
آخرًمنًغيرًأعضاءًمجلسًاإلدارةًومنًغيرًموظفيًالشركةًفيًحضورًاجتماعً •  ً للمساهمًأنًيوكلًعنهًكتابة ًمساهما

 الجمعيةًالعامة.
 

أكثرًإلىًجدولًأعمالًالجمعيةًعندًعلىًاألقلًمنًأسهمًالشركةًإضافةًبندًأو5ًًيجوزًللمساهمينًالذينًيملكونًنسبةً% •

 إعداده.
 

للمساهمًالحقًفيًمناقشةًالموضوعاتًالمدرجةًفيًجدولًاألعمالًوتوجيهًاألسئلةًفيًشأنهاًإلىًأعضاءًمجلسًاإلدارةً •

والمحاسبًالقانونيًبالقدرًالذيًالًيعرضًمصلحةًالشركةًللضرر.ًوإذاًرأىًالمساهمًأنًالردًعلىًسؤالهًغيرًمقنع،ً

  .انًيحتكمًإلىًالجمعيةًويكونًقرارهاًفيًهذاًالشأنًنافذ ًكانًلهًأ
 يحقًللمساهمًترشيحًنفسهًلعضويةًمجلسًاإلدارةًمتىًماًتوافرتًفيهًالشروطًالتيًتؤهلهًلهذهًالعضوية. •

 
ًيحقًللمساهمًاالطالعًعلىًمحضرًاجتماعًالجمعية. •

ًحقوق • ًمنًممارسة ًالحقًفيًالحصولًعلىًالمعلوماتًالتيًتمكنه ًومنًدونًتمييزًبينًللمساهم ًبعدالة ًمنًالشركة ه

 المساهمينًبغضًالنظرًعنًنسبةًملكيتهمًأوًقدرتهمًالتصويتيةًفيًالجمعية.

 
  الجهات الرقابية )المختصة(:ًًًًًًًًًًً

  يؤدي ممثلو الجهات الرقابية األدوار اآلتية:
 التأكد من عدم مخالفة القوانين واللوائح ذات العالقة. •

 المالحظات التي تتم خالل االجتماع.رصد جميع  •

 التأكدًمنًصحةًالنصابًالقانونيًلالجتماع. •
 
 

 

 آلية عمل الجمعيات العامة:        
 

 التصويت:
 

يُعّد التصويت الركيزة األساسية التي تمكن المساهمين من الحصول على حقوقهم والمشاركة في المداوالت واتخاذ القرارات 

 العامة، وللتصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أسلوبان وهما:المهمة في الجمعيات 

 

 يمكارتلا تيوصتلا  (يديلقتلا) يداعلا تيوصتلا  تيوصتلا 

ًًًًًًًيصوتًالمساهمًعلىًعددًالمرشحينًبكميةًًًً آلية عمل التصويت

أسهمهًالمملوكةًمنًدونًالنظرًإلىًتوزيعً

 .األسهمًعلىًالمرشحين

 ً

بعددًاألسهمًالتيًًهتصويتيمنحًكلًمساهمًقدرةً

ًلمرشحً ًبها ًالتصويت ًله ًيحق ًبحيث يملكها

ًمنً ًيختارهم ًمن ًبين ًتقسيمها ًأو واحد

ًالمرشحينًمنًدونًتكرارًلهذهًاألصوات.

يقللًهذاًاألسلوبًمنًفرصًحصولًمساهميً تاظحالم 

ًاألقليةًعلىًممثلًلهمًفيًمجلسًاإلدارة.

يزيدًهذاًاألسلوبًمنًفرصًحصولًمساهميً

األقليةًعلىًتمثيلًلهمًفيًمجلسًاإلدارةًعنً

ًطريقًتركيزًاألصواتًالتراكميةًعلىًمرشح

ًواحد.

ً



ً

ً

 

  مقاعدًشاغرةًللتصويتًفيًمجلسًاإلدارةًفإنًكلًمستثمرًيستطيع3ًًإذاًكانًلشركةًمامثالًتوضيحي:ًً

       التصويتًعلىًالنحوًالتالي:
 

 سهم.120.000ًمستثمرً)ب(ًيملكً   سهم.350.000ًمستثمرً)أ(ًيملكً  
 

 

 

 

 مستثمر )ب( مستثمر )أ( مستثمر )ب( مستثمر )أ( المرشح
  110.000  350.000 المرشح األول

 120.000  120.000  المرشح الثاني

  120.000  350.000 المرشح الثالث

     المرشح الرابع

  120.000  350.000 المرشح الخامس

     المرشح السادس

 

 

فيًالتصويتًالعاديًلمًيتمكنًمنًتعيينًممثلًلهًفيًمجلسًاإلدارة،ًفيًحينًاستطاعًتعيينًممثلًلهًفيًً(ب)يالحظًأنًالمستثمرً

 مجلسًاإلدارةًمنًخاللًالتصويتًالتراكميًوذلكًبتركيزًجميعًأسهمهًعلىًالمرشحًالثاني.

 

  آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
سنوات،ًويجبًعلىًالشركةًاإلعالنًوفتحًباب3ًًيُنتخبًمجلسًاإلدارةًمنًخاللًالجمعياتًالعامةًالعاديةًويعينًمدةًالًتتجاوزً

 الترشيحًللمرشحينًبمدةًكافيةًتمكنًالراغبينًفيًالترشيحًمنًتزويدًالشركةًبسيرهمًالذاتية.

 

 

  عرض حاالت تعارض المصالح في الجمعيات العامة:
مصلحةً)مباشرةًأوًًأنًتكونًلهًأيً–بغيرًترخيصًمنًالجمعيةًالعامةًيجددًكلًسنةًً–ضوًمجلسًاإلدارةًالًيجوزًلع •

غيرًمباشرة(ًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركة،ًوتستثنىًمنًذلكًاألعمالًالتيًتتمًبطريقًالمنافسةًالعامةً

ًإذاًكانًعضوًمجلسًاإلدارةًصاحبًالعرضًاألفضل.

اإلدارةًأنًيبلغًالمجلسًبماًلهًمنًمصلحةًشخصيةًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركة،ًًعلىًعضوًمجلس •

ويثبتًهذاًالتبليغًفيًمحضرًاالجتماع،ًوالًيجوزًللعضوًذيًالمصلحةًاالشتراكًفيًالتصويتًعلىًالقرارًالذيًيصدرً

 فيًهذاًالشأنًفيًالجمعيةًالعامةًأوًفيًاجتماعًمجلسًاإلدارة.

رئيسًمجلسًاإلدارةًالجمعيةًالعامةًعندًانعقادهاًعنًاألعمالًوالعقودًالتيًألحدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًمصلحةًيبلغً •

 شخصيةًفيها،ًويرفقًبهذاًالتبليغًتقريرًخاصًمنًمدققًالحساباتًالخارجي.
•  

 تقدمًقبلًانعقادًالجمعيةًبوقتًكافًمعلوماتًكافيةًللمساهمينًحولًهذاًالعقدًومنها: •

 ذيًالعالقةًالمستفيد.اسمًالطرفً ▪

 طبيعةًالعقدًوشروطه. ▪

 قيمةًالعقد. ▪

 مدةًتنفيذًالعقد. ▪

  

  كيف يشارك المساهم مشاركة فعالة في الجمعيات العامة؟

خاللًالمشاركةًوالتصويتًعلىًالقراراتًالتيًتعرضًفيًالجمعية،ًلذاًيجبًأنًًالعامةًمنًفيًالجمعياتًامهمً ًايؤديًالمساهمًدورً 



  المساهمًأكثرًفعاليةًمنًخالل:تكونًمشاركةً
اإلعدادًالمناسبًللحضورًوالمشاركةًفيًالجمعيةًوذلكًبقراءةًتقريرًمجلسًاإلدارةًوقوائمًالشركةًالماليةًقبلًحضورً •

 الجمعيةًبمدةًكافية.
 

 االطالعًعلىًبنودًجدولًاألعمالًفيًوقتًسابقًلالجتماعًودراسةًالبنودًالمعروضةًوالمعلوماتًالمتوافرة. •
 

 ستفادةًمنًالفرصًالمتاحةًللنقاشًبطرحًاألسئلةًبالقدرًالذيًالًيعرضًمصلحةًالشركةًللضرر.اال •

 المعرفةًالتامةًلحقوقهًمنًخاللًاالطالعًعلىًالحقوقًالعامةًللمساهمينًفيًاألنظمةًواللوائحًذاتًالعالقة. •

 

  األخطاء الشائعة في الجمعيات:
ًيلي:منًاألخطاءًالشائعةًفيًالجمعياتًالعامةًماً

 .اتأخرًبعضًالشركاتًفيًالدعوةًللجمعياتًإذًتدعوًإلىًعقدًالجمعيةًفيًمدةًتقلًعنًواحدًوعشرينًيومً  •

ًعدمًتوافرًالمعلوماتًالكافيةًحولًبنودًجدولًأعمالًالجمعيةًمماًقدًيؤثرًفيًقراراتًالمساهمين. •

 شاركةًبفعالية.عدمًاختيارًالوقتًوالمكانًالمناسبينًحتىًيتمكنًالمساهمونًمنًالحضورًوالم •

عدمًمناقشةًجميعًالبنودًالمعروضةًعلىًالمساهمينًواالكتفاءًبماًيردًفيًبطاقاتًالتصويتًمماًيترتبًعليهًقلةً •

 المعلوماتًومحدوديتها.

قدًيطلبًرئيسًالجمعيةًتأجيلًمناقشةًبنودًاالجتماعًإلىًفترةًجمعًبطاقاتًالتصويتًوفرزًاألصوات،ًمماًيعنيًأنً •

ًعلىًمعلوماتًغيرًمكتملةًأوًغيرًصحيحةًوذلكًبسببًعدمًالسماحًلهمًبمناقشةًالمساهمينًقدًيتخ ذونًقراراتًبناء 

 كلًبندًمنًبنودًاالجتماعًعلىًحدةًقبلًالتصويتًعليها.

ًوواٍف.عدمًاستعراضًبنودًاالجتماعًبشكلًكاٍفً •

 فترةًإداراتهم.مشاركةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًفيًالتصويتًعلىًبندًإبراءًالذمةًمنًالمسؤوليةًعنً •

 مناقشةًبنودًغيرًموجودةًفيًجدولًأعمالًاالجتماع. •

تطالبًبعضًالشركاتًمدققًالحساباتًالخارجيًباإلجابةًعنًاستفساراتًالمساهمينًالتيًليسًلهاًعالقةًبالقوائمً •

 المالية.

ً


