
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 2021( لسنة 63قرار رقم )

 بشأن تدابير االجتماعات بالوسائل اإللكترونية وشروط وضوابط

 نظام التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

، وتعديالته، 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )بعد االطالع على قانون الشركات التجارية الصادر 

 ( منه،204( و)امكرر   23وعلى األخص المادتين )

الصادرة  2001( لسنة 21وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالتها،2002( لسنة 6بالقرار رقم )

 وبناء  على عْرض وكيل الوزارة،

 قرر اآلتي:

 (1مادة )

ٍّ من وسائل االتصال اإللكترونية في عْقد اجتماعات الجمعية العامة  تسري أحكام هذا القرار على استخدام أي 

 للشركات المساهمة ونظام التصويت اإللكتروني على بنود جدول أعمالها.

 (2مادة )

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( من الالئحة التنفيذية لقانون الشر105مع مراعاة أحكام المادة )

، وبما ال يتعارض مع طبيعة االجتماع بالوسائل 2002( لسنة 6الصادرة بالقرار رقم ) 2001( لسنة 21)

اإللكترونية، يلتزم مجلس اإلدارة عند توجيه الدعوة الجتماع الجمعية العامة المقرر انعقاده بالوسائل 

 على اآلتي: اإللكترونية، أن تشتمل الدعوة

مع إمكانية المشاركة عن بُعد، وذلك في غير األحوال التي ينعقد  المشاركة في االجتماع حضوريا       .1

 فيها االجتماع بشكل كامل عن بُعد.

 في التصويت على بنود جدول األعمال. ااعتماد التصويت اإللكتروني حصري       .2

من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنود التعليمات الالزمة لتمكين المساهم      .3

 جدول األعمال.

الطريقة التي يجب على المساهم ات ِّباعها لتعيين وكيل للقيام نيابة عنه بالتصويت اإللكتروني على      .4

 بنود جدول األعمال، وللمشاركة في أعمال الجمعية العامة.

ر لعْقد     .5 اجتماع الجمعية العامة في حالة حدوث خلل أثناء عْقد االجتماع في عمل  الوقت البديل المقرَّ

 المنصة اإللكترونية.

 عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته.     .6



 (3مادة )

 يُشتَرط إلتاحة نظام التصويت اإللكتروني أن يتم النَّصُّ في نظام الشركة على اعتماد التصويت اإللكتروني.

ام التصويت اإللكتروني في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بالوسائل اإللكترونية، وفي حالة إتاحة نظ

يجب أن يتم االلتزام بالتدابير الالزمة النعقاد االجتماعات عن بُعد للجمعية العامة المنصوص عليها في هذا 

لصادر بالمرسوم بقانون مكررا ( من قانون الشركات التجارية ا 23القرار، وذلك مع مراعاة أحكام المادة )

 .2001( لسنة 21رقم )

 (4مادة )

يجب أن تكون إتاحة التصويت اإللكتروني من خالل منصة إلكترونية معتَمدة من قِّبَل اإلدارة المختصَّة         أ.

للمساعدة في ذلك،  ابالرقابة على الشركات، وللوزارة المعنية بشئون التجارة االستعانة بمن تراه مناسب  

 ويشتَرط العتماد المنصة المشار إليها توفُّر الشروط اآلتية:

أن يتم تشغيل المنصة من قِّبَل جهة مستقلة عن الشركة تتوفر لديها اإلمكانيات الفنية واإلدارية      .1

 الالزمة.

مة توف ِّر درجة كافية من األمان تَُحْول     .2 ِّ  أن تستخدم المنصة تقنية متقد ِّ دون التَّالُعب في بياناتها أو أي 

ح به.  دخول غير مصرَّ

ْفقا  لعدد األسهم التي يمتلكونها ولمرة      .3 أن توف ِّر المنصة إتاحة التصويت للمساهمين أو وكالئهم وِّ

 واحدة بشأن كل ٍّ من بنود جدول األعمال.

ن الحاضرين أن تنقل المنصة مجريات اجتماع الجمعية العامة نْقال  آنيَّ      .4 ا  بالصوت والصورة، وتَمك ِّ

من المشاركة الكاملة في االجتماع كما لو كانوا في مكان االجتماع. ويشمل ذلك تمكينهم من اإللمام 

بكافة ما يدور في االجتماع ومعرفة الحاضرين وعددهم وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات 

 والتصويت.

 م تغيير تصويته بعد قيامه بالتصويت.أالَّ تتيح المنصة للمساه     .5

 أن تكفل المنصة سرية التصويت.     .6

ن من إجراء تدقيق للتصويت الذي تم فعلي       .7 ، وذلك في حالة تقديم اأن تحتوي المنصة على تقنية تَمك ِّ

ِّ طْعن على نتائج التصويت.  أي 

 التصويت على القرارات.أن تتيح المنصة إمكانية تحديد نصاب الحضور ونصاب      .8

لة لها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة مشفوع     ب.  ايقدَّم طلب اعتماد المنصة من قِّبَل الجهة الُمَشغ ِّ

 بالبيانات والمستندات التي تؤي ِّد استيفاء الشروط الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 (5مادة )



بشكل  اب أن يكون التصويت على بنود جدول األعمال حصري  في حالة إتاحة التصويت اإللكتروني، يج

في اجتماع  اإلكتروني سواء  للمساهمين الراغبين في التصويت عن بُعد أو المساهمين الحاضرين شخصي  

 الجمعية العامة.

 (6مادة )

ات أو يجب على مجلس إدارة الشركة في حالة إتاحة التصويت اإللكتروني تعيين أحد مكاتب تدقيق الحساب

لي األسهم ليقوم بمهام جامعي األصوات المشار لهم في الالئحة التنفيذية لقانون الشركات  شركات مسج ِّ

. وال 2002( لسنة 6الصادرة بالقرار رقم ) 2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 يجوز أن يكون هذا المكتب هو المدق ِّق الخارجي لحسابات الشركة.

م نتائج ويجب ع لى المكتب أو الشركة التََّحقُّق من ُحْسن عمل المنصة اإللكترونية في يوم االجتماع، وأن يقد ِّ

 التصويت لرئيس اجتماع الجمعية العامة حال انتهاء التصويت، وأالَّ يفصح عن نتيجة التصويت قبل انتهائه.

 (7مادة )

تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ  -ُكلٌّ فيما يخصه  –على وكيل الوزارة والمعنيين 

ه في الجريدة الرسمية.  نْشرِّ

 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة

 زايد بن راشد الزياني

 هـ1442رمضان  15صدر بتاريخ: 
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