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 موقف مشروع قانون الشركات من احلقوق االدارية للمسامهني يف شركة ادلسامهة 

 أ / فوزي عبد السالم دمحم الكيالين 

 وكيل النيابة العامة بنيابة  غرب مصراتة االبتدائية 

 القانون التجاري كلية احلقوق تونس ادلنارابحث دكتوراه يف جمال 

 ادلقدمة 

لشركة ادلسامهة محاية حقوق ادلسامهُت وحتديد (1)من ادلبادئ اليت تقوم عليها االدارة الرشيدة 

مسؤولية االدارة يف الشركة، فادلسامهُت يتحملون االاثر االول خلسارة الشركة،فإفالسها يًتتب عليو 

كما أنو من اسباب اهنيار الشركات سوء ادارة الشركة، وتغليب  اعضاء   خسارة جزء من استثماراهتم،

 رللس االدارة دلصاحلهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة وادلتعاملُت معها.

لذلك كانت محاية حقوق ادلسامهُت من أىم ادلبادئ اليت تقوم عليها االدارة الرشيدة واليت 

ـ حق  1صت عليها تشريعات الدول وتتمثل ىذه احلقوق يف تنادي ادلنظمات الدولية لألخذ هبا،  ون

 5ـ احلق يف االطالع وادلشاركة يف اختاذ القرار،  4ـ احلق يف التصويت، 3ـ احلق يف االرابح،  2ادللكية، 

 ـ احلق يف اللجوء إيل القضاء. 6ـ احلق يف الرقابة على االدارة، 

                                                 

انظر يف مفهوم االدارة الرشيدة ، علي نٍت ، مفهوم حسن االدارة من خالل قانون تدعيم سالمة العالقات ادلالية، رللة القضاء  -1
 . 21ـ  20م ص  2007والتشريع ، مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وزارة العدل تونس  ديسمرب 
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ين ذلا نصل إيل محاية ادلسامهُت من ومن خالل تفعيل ىذه احلقوق ووضع االطار القانو 

استغالل القائمُت على االدارة  ومحاية الشركة نفسها وتشجيع االستثمار الوطٍت واالجنيب، وميكن 

 تقسيم ىذه احلقوق ابلنظر إيل طبيعتها إيل حقوق مالية وحقوق ادارية.

ادلساىم يدخل الشركة ونظرًا الن احلقوق االدارية ال تقل امهية عن احلقوق ادلالية، وأن كان 

استثمار اموالو وحتقيق االرابح، إال أن الوصول إيل حتقيق االرابح ادلنشودة ال يكون اال من خالل ادارة 

رشيدة تقوم على النزاىة والشفافية و ضمن حقوق ادلسامهُت يف رسم السياسة العامة للشركة، وادلشاركة 

 يف حق احلضور، وحق التصويت، وحق االطالع،يف ادارهتا ، وتتمثل احلقوق االدارية للمساىم 

ىذه احلقوق ابعتبارىا من احلقوق االساسية غَت ادلالية للمسامهُت ال جيوز  يف اطار االدارة 

حيضر اجتماعات اجلمعية العمومية للشركة (1)الرشيدة االتفاق على استبعادىا يف عقد الشركة،فادلساىم 

من خالل حق التصويت داخل اجلمعية العمومية، ولكي تكون  ويشًتك يف مداوالهتا واختاذ القرارات

مشاركتو فاعلو جيب دتكينو من احلصول على ادلعلومات واالطالع على التقارير والواثئق ادلتعلقة 

 ابجتماع اجلمعية العمومية بشكل شفاف وقبل موعد انعقاد اجللسة بوقت مناسب

                                                 

الشركة  والسهم ىو كل ورقة مالية تصدرىا الشركة ودتثل جزء من  ادلساىم ىو كل مالك لسهم على االقل من اسهم -1
 20راس ماذلا انظر، مصباح انئلي،  محاية ادلساىم من االغلبية يف الشركات خفية االسم، ملتقي جهوي مبدنُت يف 

 . 63، ص 2002ديسمرب 
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ات مل ينص بشكل صريح وواضح على حق وتتمثل االشكالية ىنا يف أن مشروع قانون الشرك

ادلسامهُت يف االطالع على مجيع الواثئق والتقارير ادلعروضة على اجلمعية العمومية قبل انعقادىا،كما أن 

من مشروع  قانون الشركات واليت جاءت بعنوان ـ  دعوة اجلمعية العمومية  ـ  مل تلزم رللس  115ادلادة 

ئق الضرورية حتت تصرف ادلسامهُت لالطالع عليها قبل موعد انعقاد ادارة شركة ادلسامهة بوضع الواث

اجللسة، حىت يتمكن ادلسامهُت من االطالع بكل مضامُت الواثئق والتقارير واالستعداد للمشاركة يف 

 اجللسة وأثراء احلضور ابدلشاركة الفاعلة وابداء الرأي السليم القائم عن علم ودراية.

ليت جيب وضعها حتت تصرف ادلسامهُت، وتسهيل كيفية االطالع كما جيب حتديد الواثئق ا

ذلم،  وجيب عدم ترك صالحية حتديد الواثئق ادلعروضة على ادلسامهُت يف يد رللس االدارة والذي قد 

 يتعسف عن سوء نية، فال ميكن ادلسامهُت من االطالع على بعض الواثئق ادلهمة.

ختصيص ىذه الورقة إللقاء الضوء على موقف مشروع قانون الشركات من احلقوق  لذلك ارى

االدارية للمسامهُت من خالل حتليل النصوص ادلتعلقة ابدلوضوع مع مقارنتها بقانون الشركات التونسي 
مىت لزما االمر  ونتناول ذلك من خالل  مطلبُت، خنصص ادلطلب االوىل للحق يف احلصول على (1)

 ة الن ىذا احلق يسبقاحلق يف ادلشاركة يف اختاذ القرار والذي خنصص لو  ادلطلب الثاين : ادلعلوم

 

                                                 

 89رية، الرائد الرمسي عدد يتعلق إبصدار رللة الشركات التجا2000مؤرخ يف نوفمرب  2000لسنة  93قانون عدد  -1
 .  2936ص   2000نوفمرب  7بتاريخ 
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 ادلطلب االول :ـ احلق يف احلصول على ادلعلومة 

حىت يكون حضور ادلساىم جللسات اجلمعية العمومية فاعل وحيقق ادلنشود منو، ولكي يكون 

التصويت منتج لقرارات تعود ابلفائدة على الشركة وادلستثمرين فيها، جيب اقرار حق ادلسامهُت يف 

كايف، احلصول على ادلعلومة واالطالع على واثئق ادلطلوبة قبل موعد اجتماع اجلمعية العمومية بشكل  

فكيف عاجل مشروع القانون حق ادلسامهُت يف االطالع وادلعلومة ؟، نبحث ذلك من خالل  فقرتُت 

 خنصص االوىل حلق ادلساىم يف االعالم مبوعد اجللسة وخنصص الفقرة الثانية حلقو يف االطالع : 

 اوالً : حق ادلساهم يف العلم مبوعد اجللسة 

غَت ادلالية للمسامهُت واليت ال جيوز االتفاق علي  احلق يف االعالم من احلقوق االساسية

استبعادىا يف العقد التأسيس للشركة،فادلساىم بصفتو ىذه يشارك يف اختاذ القرارات ادلصَتية للشركة وال 

يستطيع  ادلشاركة يف اختاذ القرار بصفة اجيابية،إال إذا دتتع حبقو يف كل ادلعلومات اليت تتعلق 

عالم مرافق للمساىم من وقت دخولو يف الشركة، ولقد كرس مشروع القانون حق ابلشركة،واحلق يف اال

واليت نصت على   115ادلساىم ابلعلم مبوعد انعقاد جلسة اجلمعية العمومية من خالل نص  ادلادة 

قيام رللس االدارة بدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد ابلطريقة اليت حيدىا النظام االساسي للشركة ويبُت 

يف االعالن يوم االجتماع  والساعة،وادلكان، وجدول االعمال،وذلك قبل مخسة عشر يوما على االقل 

من ادلوعد احملدد لالجتماع، يستشف من نص ادلادة اهنا جاءت بصيغة الوجوب وىو أتكيد حلق 
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الجتماع  ، كما يالحظ أن مشروع القانون مل ينظم وسائل الدعوى ل(1)ادلسامهُت يف االعالم واالطالع 

من قانون النشاط التجاري اللييب، بل ترك حتديد ىذه الوسائل  154كما ىو منصوص عليها يف ادلادة 

للنظام االساسي للشركة ،وابلتايل يتم الدعوة لالجتماع ابلوسائل اليت حيددىا النظام االساس فال يوجد 

مية، على أن يبُت يف االعالن ما مينع ان تتم الدعوة لالجتماع بواسطة إعالن يف إحدى الصحف اليو 

يوم االجتماع والساعة ومكان االجتماع وجدول االعمال قبل مخسة عشر يوما على االقل من ادلوعد 

احملدد لالجتماع، إال أن ىذه الطريقة لإلعالم تطرح اشكالية عدم اىتمام عامة الناس ابالطالع وقراءة 

جتماعي، االمر الذي يطرح تسأل عن مدى الصحف اليومية خاصة مع انتشار وسائل التواصل اال

امكانية اعالم ادلسامهُت مبوعد ومكان انعقاد اجللسات العامة ابلطريقة احلديثة  لالتصال  ؟  عن طريق 

ارسال االعالن للمسامهُت على بريدىم اإللكًتوين أو نشر ذلك على ادلوقع اإللكًتوين الشركة أوعن 

اجلوال فهذا الوسائل تؤدي إيل سرعة االعالن والتبليغ وتوفر عرب اذلاتف   SMSطريق رسالة قصَتة

الوقت والنفقات، وخاصة مع انتشار الوعي االلكًتوين فاغلب الناس اليوم لديها بريد اكًتوين 

وصفحات على وسائل التواصل  االجتماعي، ويبدا االمر اكثر احلاحا لو أن ادلساىم زود الشركة بربيده 

يوجد ما مينع من ان تتم الدعوة لالجتماع هبذه الوسائل مىت أخذ هبا النظام  االلكًتوين، ويذلك ال

                                                 

اكرم علي اجلنُت،  احلماية القانونية لألقلية ادلسامهة يف شركة ادلسامهة، رللة القانون  تصدر عن كل كلية القانون  -1
 .  317م  ص  2012ـ  2011جامعة طرابلس،  العدد الثالث 
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االساسي للشركة بذلك يكون مشروع القانون ختلص من حتديد وسائل الدعوة لالجتماع ادلنصوص 

 نشاط جتاري. 154عليها يف ادلادة 

ان يكون  وجيب أن يتضمن التبليغ ابحلضور للجلسة العامة اتريخ االجتماع والذي جيب 

يوما على االقل من اتريخ االعالن، وكذلك مكان االجتماع والذي ميكن ان يكون يف مقر  15بعد 

الشركة الرئيسي أو يف مقر احد فروعها أو يف قاعة  احد الفنادق، وجيب أن تتضمن الدعوة للحضور 

ةاليت دعت إيل جدول االعمال الذي سيكون زلاًل للتداول يف اجللسة ادلقًتحة، حبيث تضبط اجله

االجتماع جدول االعمال، والذي يتضمن يف العادة مناقشة تقرير رللس االدارة وتقرير مراقيب احلساابت 

عن السنة ادلنصرمة ومناقشة ميزانية الشركة عن السنة اجلديدة،والسؤال ادلطروح ىنا ماذا يًتتب على 

 عدم ذكر اتريخ ومكان االجتماع وجدول االعمال ؟.

انون مل ينص على جزاء يف حالة عدم مراعة االجراءات ادلطلوبة يف االعالن مشروع الق

الفقرة االوىل والثانية بل اعترب االجتماع صحيح إذا مثل فيو كامل  115وادلنصوص عليها يف ادلادة 

رأس ادلال ورللس االدارة وجهة ادلراقبة،واعطى لكل عضو من االعضاء ادلمثلُت لراس ادلال حق 

على البث يف ادلسائل اليت ليس لو معلومة كافية عنها، أما ادلشرع التونسي فقد اعترب االعًتاض 

من رللة   277االجتماع ابطاًل ما مل يراعي البياانت ادلطلوبة لصحة االعالن ىذا ما نص عليو الفصل 

 الشركات التجارية  إال ان البطالن ىنا بطالن نسيب يصحح حبضور ادلسامهُت لالجتماع.
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را ألمهية اتريخ وساعة ومكان االجتماع للمسامهُت وكذلك ذكر جدول االعمال الذي ونط 

من مشروع القانون حبيث  115ستتناولو اجلمعية العمومية ابلبحث والنقاش، نرى تعديل  للمادة 

يًتتب القابلية ألبطال الدعوة لالجتماع اليت توجو للمسامهُت أذا كانت خالية من ذكر ىده البياانت 

لى االخص جدول االعمال، إذ قد يتعمد رللس االدارة عدم ذكر جدول االعمال يف الدعوة وع

لالجتماع فيحضر ادلساىم دون ادلام جبدول االعمال وابلتايل يكون حضوره سليب لالجتماع فال يساىم 

اىتمام من  يف ادلناقشات ادلطروحة شلا يسهل على رللس االدارة دترير القرارات اليت يرى دتريرىا دون أي

ادلساىم احلاضر، أما القول حبق االعًتاض على البث يف ادلسائل اليت ليس لو معلومات كافية عنها ، 

فهذا ال يكفي فحق االعًتاض ال مينع دترير القرارات من قبل ابقي ادلسامهُت ،بل نرى اقرارالبطالن 

بكل شفافية  من خالل الدفع النسيب  دلصلحة ادلساىم الذي انتهك حقو يف احلصول على ادلعلومة 

 ببطالن الدعوة لالجتماع وعرض االمر على القضاء 

اختصاصات اجلمعية العمومية العادية وىي مناقشة  125حددت ادلادة  يف مشروع القانون

تقرير رللس االدارة وىيئة ادلراقبة ومراقب احلساابت اخلارجية وادلصادقة على ادليزانية العمومية وحساب 

واخلسائر،واختيار رللس االدارة ورئيس واعضاء ىيئة ادلراقبة وحتديد مكافئاهتم وتعيُت مراقب االرابح 

احلساابت اخلارجية، وحتديد مقابل اتعابو وكذلك البث فيما يعرضو رللس االدارة ومسألة رللس االدارة 

شافها أثناء االجتماع حىت وىيئة ادلراقبة،وجيوز للجمعية العمومية النطر يف ادلسائل اخلطَتة اليت يتم اكت
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وأن مل يتم عرضها يف جدول االعمال بشرط أن يتم طلب عرضها على اجلمعية عدد من ادلسامهُت 

ميثلون عشرون يف ادلائة على األقل من رأس ادلال عد ذلك ال جيوز  للجمعية العمومية ادلداولة يف غَت 

قانون رفع احلد االدن الذي يستطيع مبوجبو االمور ادلدرجة يف جدول االعمال، وادلالحظ ان مشروع ال

ادلسامهُت طلب  مداولة الوقائع اخلطَتة اليت تنكشف أثناء االجتماع  إيل من ميلكون عشرون ابدلائة من 

من قانون النشاط التجاري ىي  من ميلكون  163راس مال الشركة حيث أن النسبة ادلطلوبة يف ادلادة 

 كة عشرة يف ادلائة من رأس مال الشر 

 اثنياً : حق ادلساهم يف االطالع 

حيت يوثي االعالم اكلو ويكون بشكل فعلي جيب دتكُت ادلسامهُت من االطالع على الواثئق 

اليت تبُت ذلم سَت العمل داخل الشركة واليت دتكنهم عند حضور اجتماعات اجلمعية العمومية من اختاد 

، وىذا من احلقوق االساسية للمسامهُت اليت (1)القرارات اليت حتقق مصاحلهم واىداف وغاية الشركة

من رللة   280سكت عنها مشروع القانون، واحسن ادلشرع التونسي  النص عليها يف الفصل 

الشركات التجارية عندما اوجب على رللس االدارة او ىيئة االدارة اجلماعية أن تضع قبل مخسة عشر 

مة ادلسامهُت مبقر الشركة حىت يتخذوا قرارهتم وىو على يوما من موعد االنعقاد الواثئق الالزمة على ذ

دراية أبمور الشركة وواجب دتكُت ادلسامهُت من االطالع على الواثئق يقع على عاتق رللس االدارة 
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يوما على االقل قبل موعد االجتماع احملدد ومدة اخلمسة عشر يوما  15وىيئة االدارة اجلماعية يف اجل 

ختفيضها فهي من النظام العام جاءت حلماية حق ادلسامهُت يف االطالع قبل ال جيوز االتفاق على 

االجتماع ابدلدة احملددة، أال أن  االطالع يتطلب جهد ووقت مع االمام والدراية احملاسبية والقانونية 

على فهم  واليت قد ال تتوافر لعامة ادلسامهُت،وابلتايل ال مفر من اللجوء لالستعانة ابىل اخلربة دلساعدهتم

ميا  15ما حوتو التقارير والواثئق ادلعروضة، وىذا يتَت اشكالية قصر ادلدة احملددة لالطالع، فمدة 

احملددة لالطالع قبل موعد انعقاد اجللسة ال دتكن ادلساىم من االدلام بكل مضامُت الواثئق واالستعداد 

الراي السليم الصادر عن علم ودراية، كما للمشاركة يف اجللسة واثراء احلضور ابدلشاركة الفعلية وابداء 

أن االطالع يكون ابنتقال  ادلسامهُت إيل مقر الشركة لالطالع شلا يكلف ادلساىم تكاليف مادية مع 

اجلهد والوقت ادلهدر خاصة إذا كان مقر الشركة الرئيس يبعد كثَتاً عن زلل اقامة ادلساىم ، وعلى ذلك 

نتشار وسائل االتصال احلديثة، ويكون من االفضل ارسال والواثئق تعترب ىذه الطريقة تقليدية بعد ا

والتقارير على الربيد اإللكًتوين للمساىم وخاصة إذا ابدر ادلساىم بتزويد الشركة بربيده اإللكًتوين  شلا 

 يوفر علي الشركة وادلسامهُت الكثَت من الوقت والنفقات.

كات التونسي عدم حتديده للواثئق اليت من قانون الشر  280واالشكال اليت يطرحو الفصل 

جيب على  رللس االدارة وضعها حتت تصرف ادلسامهُت لالطالع عليها، فصيغة النص جاءت عامة 

حبيث الزمت  رللس االدارة أبن يضع الواثئق الالزمة على دمة ادلسامهُت دون وضع معيار يهندي بو  
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الباب لشطط وتعسف  رئيس وأعضاء رللس االدارة لتحديد الوثيقة الالزمة وغَت الالزمة، شلا يفتح 

الذين قد ال ميكنون ادلسامهُت من االطالع على بعض الواثئق حبجة عدم امهيتها يف االجتماع ،ويكون 

من االفضل حتديد الواثئق ادلهمة اليت جيب على  رللس االدارة دتكُت ادلسامهُت من االطالع عليها 

يزانيةوحساب االرابح واخلسائر،وتقارير رللس االدارة وادلراقب على سبيل ادلثال ومنها قائمة ادل

احلساابت ويعطي كذلك  جمللس االدارة صالحية عرض أي وثيقة يرى ضرورة عرضها على ادلسامهُت 

نص على حق  كل ادلساىم ميلك على األقل مخسة  284ألمهيتها يف االجتماع، خاصة وان الفصل 

ية االسم ذات ادلسامهة اخلصوصية او ثالثة ابدلائة إذا كانت ذات ابدلائة من راس مال الشركة خف

مسامهة عامة او كانت مسامهتو يف رأس ادلال ال تقل عن مليون دينار أن حيصل يف كل وقت على 

من اجمللة وحقو يف احلصول على نسخ من تقارير  201نسخة من واثئق لشركة ادلشار إليها يف الفصل 

 نسخ من زلاضر االجتماعات خالل السنوات الثالثة االخَتة.مراقيب احلساابت وعلى 

وامعااًن من ادلشرع يف أتكيد ىذا احلق اقر احلماية القضائية لو، أبن أعطى للمسامهُت أصحاب النسبة 

ادلشار إليها  حق اللجوء إيل القضاء دلستعجل فيحالة رفض الشركة تسليم كل أو بعض الواثئق ادلذكورة 

 (1) على تسليم الواثئق للمسامهُت لالطالع عليهاإلجبار الشركة 
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ونظرًا ألمهية االطالع ابلنسبة للمسامهُت يف القانون اللييب ارى استحداث نص  يف مشروع 

القانون ـ بعنون االطالع على الواثئق ـ يتضمن  النص الزام رللس االدارة بعرض الواثئق أوارساذلا إيل 

وين قبل ثالثون يوما على األقل من موعد اجتماع اجلمعية العمومية ادلسامهُت عن طريق بريدىم اإللكًت 

مع ذكر الواثئق ادلهمة اليت جيب عرضها أو ارساذلا واليت من بينها تقرير رللس االدارة وىيئة ادلراقبة 

وتقرير مراقب احلساابت وحساب االرابح واخلسائر مع منح رللس االدارة صالحية اضافة أي واثئق 

 عرضها لالطالع. يرى امهية

واالعالم ال يقتصر على اتريخ اجللسة وجدول االعمال والواثئق ادلطلوبة بل ادلمارسة العملية 

من رللة   282تظهر امهية االطالع على قائمة ادلسامهُت قبل انعقاد اجللسة وىذا ما نص عليو الفصل 

على بيان أمساء ادلسامهُت او  الشركات التجارية التونسية والذي نص على اعداد ورقة احلضورحتتوي

الوكالء عنهم ومقراهتم وعدد االسهم اخلاصة هبم والراجعة للغَت الذين ميثلوهنم ،وعلى ادلسامهُت 

احلاضرين أو وكالئهم التوقيع على ورقة احلضور وعلى أن تديل ورقة احلضور إبمضاء مكتب اجللسة 

شركة وذلك الطالع كل ادلسامهُت عليها،ومن ىنا العامة بصحة ىذا التوقيع، وتودع ابدلركز الرئيس لل

تظهر أمهية ىذه القائمة إذ من خالذلا يتم ضبط رلموع ادلسامهُت احلاضرين ورلموع رأس ادلال الذي 

ميلكونو مع حتديد قسط رأس مال الشركة الراجع إيل ادلسامهُت الذين يتمتعون حبق التصويت وىي 
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مجيع ادلسامهُت احلاضرين  ومن اشراف وامضاء مكتب اجللسة تتمتع بثقة كبَت استمدهتا من توقيع 

عليها ومن خالل ورقة احلضور كذلك يتم حتديد النصاب القانوين لصحة اجتماع اجللسةالعامة وصحة 

من رللة الشركات التونسية نص غلى أن مداوالت اجللسة العامة األوىل صحيحة  278قراراهتا فالفصل 

ين أصالة أو بواسطة من ميثلوهنم ميلكون ثلث االسهم على االقل اليت دتنح إذا كان ادلسامهُت احلاضر 

مالكها حق التصويت وال ميكن حتديد النصاب ال من خالل ورقة احلضور واليت يوقع عليها ادلسامهُت 

احلاضرين عند دخوذلم قاعة االجتماع مع تبيان عدد االسهم اليت ميلكوهنا  واليت تعطيهم  حق 

 ذا كان احلاضر وكيال عن مساىم التصويت، وإ

فيجب ذكر بياانت موكلو الشريك وعدد االسهم اليت ميلكها و تعطيو حق التصويت مع 

 ارفاق نسخ من التوكيل بورقة احلضور.

من رللة الشركات التجارية   286ونظرًا ألمهية قائمة ادلسامهُت فقد نص عليها الفصل 

صول على قائمة ادلسامهُت وفقًا للشروط واآلجال اليت التونسية حيث اعترب من حق كل مساىم احل

حيددىا العقد التأسيسي بشرط ان يتم ذلك قبل انعقاد اجللسة العامة،من ادلالحظ أن النص مل حيدد 

 وقت االطالع  ادلهم أن يتم قبل انعقاد اجللسة، كما أن ادلشرع مل حيدد ميت تضبط قائمة ادلسامهُت.
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مكرر من رللة   11يف الفصل   286دخل تعدياًل على الفصل إال أن ادلشرع التونسي ا

فرض وضع قائمة ادلسامهُت يف الشركة خفية االسم على   (1)م  2009الشركات  ادلضاف بتنقيح سنة 

ذمة ادلسامهُت خالل مخسة عشر يومًا على االقل قبل كل جلسة عامة، وىذا االجل  الذي حدده 

 ضو يف العقد التأسيسي  ادلشرع ال ميكن االتفاق على ختفي

ويف ىذا التعديل مل حيدد ادلشرع وقت ضبط قائمة ادلسامهُت، خاصة  أن من أىم خصائص 

الشركة خفية االسم قابلية اسهمها للتداول وابلتايل قد يتغَت مالكي االسهم قبل يوم انعقاد اجللسة شلا 

يتم  ضبط قائمة ادلسامهُت بشكل يؤثر يف قائمة ادلسامهُت وحيدث اضطراب فيها،وعلى ذلك ارى ان 

هنائي ودقيق اثناء انعقاد اجللسة العامة حىت تكون القائمة هنائية وتسمح مبقارنتها بشكل دقيق مع ورقة 

 احلضور.

والسؤال ادلطروح ىنا ما ىو جزاء عدم اعداد ورقة احلضور أو وجودىا دون احًتام البياانت 

التونسية جزاء على عدم اعداد الورقة أو سلالفة بياانهتا، وىذا ادلطلوبة فيها ؟،مل تتضمن رللة الشركات 

يؤدي إيل تعسف رللس االدارة ويعطيو فرصة يف التالعب بصحة انعقاد اجللسة العامة وصحة القرارات 

ادلتخذة، االمر الذي يدفع إيل ضرورة وضع جزاء لعدم اعداد الورقة أو عدم احًتام بياانهتا خاصة،ىذا 

مة التعقيب التونسية  عندما قررت بطالن ورقة احلضور اليت مل حتتوي علي مقررات ما تبنتو زلك
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ادلسامهُت وكذلك العدد احلقيقي لألسهم اليت ميسكها كل منهم واعتربت ىذه الوثيقة من بُت الواثئق 

 فمن خالل ىذا احلكم(1)الضرورية إلعالم ادلساىم ولتأكد من مدى احًتام قواعد النصاب واألغلبية 

وضع القضاءالتونسي جزاء مدين وىو بطالن ورقة احلضور اليت ال حتتوي علي مقررات ادلسامهُت والعدد 

احلقيقي لالسهم اليت ميلكوهنا، واعترب ىذه الورقة ضرورية يف حتديد قواعد النصاب واالغلبية، إال أن 

وخاصة إذا كان رئيس  االمر يظل مًتوك لرغبة مكتب اجللسة والذي قد ال يعد  ورقة  احلضور اصال

وابلتايل من االفضل اقرار جزاء مدين   اجللسة ىو رئيس رللس االدارة أو رئيس ىيئة االدارة اجلماعية،

يف حالة  عدم اعداد الورقة أو يف حالة عدم احًتام بياانتو ادلطلوبة يتمثل اجلزاء يف بطالن اجتماع 

اجللسة الذي يقصر يف اعداد ورقة احلضور اجللسة العامة، كم ميكن وضع جزاء جنائي على مكتب 

 واالشراف على  اعدادىا واالمضاء عليها.

ىذا ابلنسبة للقانون التونسي أما مشروع  قانون الشركات اللييب فلم ينظم ورقة احلضور 

واليت  جاءت حتت عنوانــ حضور االجتماع ، حيث  117واكتفى ابإلشارة إيل احلضور يف ادلادة 

اجتماع اجلمعية العمومية للمسامهُت ادلثبتة  امساؤىم يف سجل الشركة قبل مخسة  نصت "جيوز حضور

اايم من موعد االجتماع على االقل، وكذلك ابلنسبة للمسامهُت الذين اودعوا خالل نفس ادلدة 

اسهمهم يف مركز الشركة الرئيسي "، نالحظ أن النص  مل يتناول  كيفية تنظيم ورقة احلضور وال على 
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انت اليت جيب أن تتضمنها الورقة مع ضرورة تذيلها بتوقيع احلضور واعتماد مكتب اجللسة ذلا، شلا البيا

ترك تنظيم دخول وحضور اجللسة دلشات مكتب اجللسة دون التدقيق يف أمهية بياانت ورقة 

م حق احلضور،والذي قد يكتفي بتدوين اسم ادلساىم وتوقيعو دون ذكر االسهم اليت ميلكها واليت ختوذل

التصويت، واالخطر من ذلك ىو عدم وجود جزء على عدم تنظيم ورقة احلضور اصاًل وابلتايل قد يتم 

 اجتماع اجلمعية العمومية دون تنظيم ورقة احلضور دون وجود جزء يلزم بتنظيمها.

على تنظيم ورقة احلضور ومع ذكر  لذلك ارى ضرورة  إضافة مادة يف مشروع القانون تنص 

البياانت اليت تعرف كل ادلسامهُت ببنات بعضهم البعض وعدد االسهم اليت ميلكوهنا، على أن يوقع كل 

مساىم على ىذه الورقة وتديل بتوقيع  رئيس مكتب اجللسة  والنص على قابلية االجتماع الذي يتم 

 الن.دون اعداد الورقة أو دون احًتام بياانهتا  للبط

اجاز للمساىم حضور االجتماع   119وجيب االشارة ىنا أن مشروع القانون يف ادلادة 

بنفسو، وجيوز لو أن ينيب غَته ما مل ينص عقد التأسيسي على خالف ذلك، مع ضرورة أن تكون 

يل االانبة مكتوبة وتودع يف مركز ادارة الشركة، ومينع على أعضاء رللس االدارة وادلدرين العامُت دتث

 ادلسامهُت يف اجلمعية    
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ولكي تعطي ورقة احلضور فاعليتها جيب مقارنتها بقائمة ادلسامهُت ادلشاركُت يف راس ادلال 

الشركة، فمن خالل ذلك نصل إيل النصاب القانوين ادلطلوب لصحة انعقاد اجللسة وصحة القرارات 

 ادلتخذة فيها 

على قائمة ادلسامهُت وإن ذكر سجل الشركة  يف  أما مشروع قانون الشركات اللييب فلم ينص

عندما اجاز حضور االجتماع للمسامهُت ادلثبتة  أمساؤىم يف سجل الشركة قبل مخسة اايم  117ادلادة 

من موعد اجتماع اجلمعية العمومية على األقل وكذلك احلال ابلنسبة للمسامهُت الذين اودعوا يف نفس 

لرئيسي، ومل يلزم ادلشرع ادارة الشركة  بوضع قائمة ادلسامهُت حتت ادلدة اسهمهم يف مركز الشركة ا

تصرف ادلسامهُت حىت ميكنهم االطالع عليها، كما مل  ينص مشروع القانون على ضرورة ضبط قائمة 

ادلسامهُت بل اجاز للمسامهُت حضور االجتماع إذا قاموا بقيد امساؤىم قبل مخسة أايم من موعد 

اسهمهم يف مركز ادارة الشركة، االمر الذي يطرح تساؤل حول مدى امكانية جواز االجتماع أو اودعوا 

حضور االجتماع للمسامهُت الذين امتلكوا االسهم وقيدوا أمساؤىم يف السجل بعد ىذه ادلدة أو قاموا 

إبيداع قيمة االسهم  يف ادارة الشركة بعد مدة اخلمسة أايم وقبل ساعة االجتماع خاصة وأن من اىم 

صائص شركة ادلسامهة حرية تداول اسهمها وابلتايل دخول مسامهُت جدد قبل ساعة انعقاد  اجللسة  خ

 احياان.
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االمر الذي يطرح اضافة نص مادة على مشروع قانون الشركات يلزم ادارة اجللسة بضبط 

ن منهم قائمة ادلسامهُت يف يوم اجللسة وبشكل سريع مع وضعها على ذمة كل ادلسامهُت وخاصةاحلاضري

لالجتماع، حىت يتمكنوا من معرفة ادلسامهُت يف الشركة وعدد االسهم اليت ميلكوهنا وصفة اسهمهم 

 ومقارنتها بقائمة احلضور    

 ادلطلب الثاين : ـ احلق يف ادلشاركة يف اختاذ القرار 

يم السياسي يف التنظيم القانوين لشركة ادلسامهة ابلنظام الربدلاين يف التنظ (1)شبو الفقو ادلقارن 

الدولة، فاجلمعية العمومية دتثل الربدلاين ابلنسبة للشركة فهي صاحبة السيادة فيها، وىي اليت ترسم 

السياسة العامة للشركة، وحتدد اىداف وغاايت الشركة، وتعُت وتعزل السلطة التنفيذية فيها ادلتمثلة يف 

ت، لذلك خنصص لكل منهما فقرة على رللس االدارة، وتعرب عن كل ذلك من خالل احلضور والتصوي

 النحو اآليت : 

 اوالً :  حق ادلساهم يف احلضور

من ادلعلوم أن ادلسامهُت ىم اصحاب ادلصلحة يف الشركة وذلم كلمة الفصل يف تسيَت أمورىا 

، ومراقبة ادارهتا من خالل مجعيتها العمومية ، فادلسامهُت ذلم صفة تكوين اجلمعية العمومية عن طريق 

ضور اجتماعاهتا، فمن خالذلم يتحدد النصاب القانوين لصحة انعقاد اجلمعية العمومية، وابعتبار ح
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اجلمعية العمومية مصدر السلطة يف الشركة فإن حق ادلساىم يف احلضور من احلق األساسية ادلستمدة 

قانون  من مشروع 117من صفتو كشريك، ال جيوز ادلساس بو، واعمااًل ذلذا ادلبدأ نصت ادلادة 

الشركات واليت جاءت حتت عنوان حضور االجتماع على أنو " جيوز حضور اجتماع اجلمعية العمومية 

للمسامهُت ادلثبتة أمساؤىم يف سجل الشركة قبل مخسة اايم من موعد االجتماع على األقل، وكذلك 

ي  "،  ومن خالل ابلنسبة للمسامهُت الذين اودعوا خالل نفس ادلدة اسهمهم يف مركز الشركة الرئيس

النص نستنتج أن مشروع القانون اشًتط حلضور اجتماع اجلمعية العمومية للشركة أن يكون ادلساىم قد 

قيد امسو يف سجالت الشركة قبل مخسة أايم من موعد االجتماع، وان يكون قد اودع قيمة  اسهمو يف 

 الذين مل يسددوا كامل قيمة مركز الشركة الرئيسي، ومبفهوم ادلخالفة عدم جواز حضور ادلسامهُت

اسهمهم  قبل مخسة أايم من موعد االجتماع، ويف تقديري أن ىذا احلكم ميس حبق ادلساىم يف 

احلضور، فحضور اجتماعات اجلمعية العمومية يرتبط بصفة االشًتاك يف الشركة ال على الوفاء بقيمة 

االجتماع  وال ينبغي التشدد بضرورة  االسهم كاملة،  ونرى أن دفع جزء من قيمة السهم يكفي حلضور

ايداع االسهم يف مقر الشركة الرئيسي فال يوجد ما مينع من  ايداع االسهم يف احد ادلصارف وكما ورد 

 من قانون النشاط التجاري. 156يف  ادلادة 

والقاعدة أن حق احلضور يتمتع بو كل مساىم ميلك سهمًا أو أكثر يف الشركة سواء حصل 

عن طريق االكتتاب عند أتسيس الشركة أو حصل عليها بعد أتسيس الشركة  ابلتداول  على األسهم
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أوعن طريق اذلبة أو الوصية أو غَتىا، ويتمتع ادلساىم مند التأسيس حبق احلضور مبجرد اكتمال أتسيس 

 الشركة، أما من أكتسب ملكية السهم بوسائل انتقال ادللكية فيشًتط ليمارس حق احلضور ضرورة قيد

 نشاط جتاري  135انتقال ملكية الساىم يف سجل الشركة ادلعد لذلك ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 ومن ادلعلوم أن اغلب التشريعات ادلقارنة تعهد مبهمة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد إيل

لسنة  23وىو نفس النهج الذي اخذ بو قانون النشاط التجاري رقم  (1)رللس االدارة 

، إال أن رللس االدارة قد  115ومشروع قانون الشركات يف ادلادة  154 ادلادة يف (2) 2010

يتقاعس يف القيام هبذه ادلهمة، ومن اجل محاية حقوق االقلية يف شركة ادلسامهة اجاز مشروع القانون 

مال دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بطلب من اقلية ادلسامهُت الذين ميثلون عشر رأس  116يف ادلادة 

الشركة على االقل يوجو الطلب إيل رللس االدارة  مشفوع ببيان ادلسائل ادلراد حبثها، وعاجل مشروع 

القانون حالة رفض رللس االدارة طلب الدعوة لالجتماع  ابللجوء إيل جهة ادلراقبة، ويف حالة رفضها 

مور ادلستعجلة ، والذي تتدخل احلماية القضائية وذلك برفع الطلب من قبل ادلسامهُت إيل قاضي اال

يكلف رللس االدارة أو جهة ادلراقبة ابختاذ االجراءات لدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد، ويف تقديري 
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من قانون النشاط التجاري كان اكثر توفيقا والذي اعطي لرئيس احملكمة  155أن  تنظيم ادلادة 

رة بناء على طلب ادلسامهُت  وأبمر يصدر منو  االبتدائية صالحية دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد مباش

مع تكليف من يرأس االجتماع  دون حاجة  لتكليف رللس االدارة أو جهة ادلراقبة بذلك،  شلا حيقق 

 توفَت للوقت والنفقات  وقطع الطريق على  شلاطلة وتسويف رللس االدارة.

لالجتماع وىو ما  من مشروع القانون أن حيضر ادلساىم شخصياً  119واجازت ادلادة  

يطلق عليو ابحلضور ادلادي لالجتماع، كما جيوز لو اانبة احد غَته يف احلضور ليقوم بتمثيلو يف اجلمعية 

العمومية مامل ينص عقد التأسيس على خالف ذلك، على أن تكون االانبة كتابية  وتودع يف مركز ادارة 

 .  (1)االدارة الشركة وىو ما يعرف ابلتمثيل، وال جيوز ألعضاء رللس

من مشروع القانون ادلساىم  121وادلدرينالعامينأن ميثلوا ادلسامهُت يف الشركة، ومنعت ادلادة 

من التصويت على القرارات اليت لو فيها مصلحة بطريقة مباشرة او غَت مباشرة لنفسو أو حلساب من 

 .( 2)ينوب عنو من الغَت مع مصلحة الشركة 

للمساىم حق االشًتاك يف ادلداوالت وتوجيو استجواب إيل ومن خالل حق احلضور يكون 

 رللس االدارة وىذه ادلمارسة تطرح اشكالية عدم رد رللس االدارة على اسئلة ادلسامهُت 

                                                 

أنظر دمحم عمار تيبار، نظرية احلقوق األساسية للمساىم يف شركة ادلسامهة، أطروحة دكتوراه الشركة العامة للورق والطباعة اجلزء  -1
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جيب االشارة ىنا إيل  أن مشروع قانون الشركات مل يتطرق لإللزام رللس االدارة ابلرد على 

لعادة ال حيصلوا على االجابة الكاملة على تساؤالهتم من اسئلة ادلسامهُت،خاصة وأن ادلسامهُت يف ا

رللس االدارة، وعلى ذلك نرى النص على الزام رللس االدارة بضرورة الرد على اسئلة ادلسامهُت ويف 

 حال عدم حصول ذلك فتح اجملال للمسامهُت يف اللجوء إيل القضاء  

امكانية حرمان صغار ادلسامهُت أجاز  279ومن ادلالحظ أن ادلشرع التونسي يف الفصل  

من احلق  احلضور يف العقد التأسيسي للشركة وذلك ابشًتاط حد أدىن من االسهم  للمشاركة يف 

اجللسات العامة العادية بدون أن يكون ىذا العدد اكثر من عشرة اسهم، ويستطيع ادلسامهُت اصحاب 

ذن ادلشًتط وتفويض من ميثلهم يف االسهم االقل ختطي ىذا الشرط  ابجتماعهم لتجاوز احلد اال

 (1)احلضور والتصويت داخل اجللسة العامة  

 اثنياً :  حق ادلساهم يف التصويت 

يعد حق شلارسة التصويت داخل اجلمعية العمومية للشركة من ادلبادئ االساسية اليت تقوم 

لحضور فائدة ومعٌت، عليها االدارة الرشيدة، فباإلضافة إيل حق احلضور أييت حق التصويت ليجعل ل

فالشريك يقدم حصتو يف شركة ادلسامهة وميلكها من اتريخ اكتتاب اسهم فيها، وابلتايل حيق لو دتثيل 
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ىذه األسهم يف اجلمعية العمومية والدفاع عن مصاحلو يف الشركة من خالل حق احلضور والتصويت 
 ، وللمساىم مطلق احلرية يف شلارسة ىذا احلق  فحضور (1)

اجلمعية العمومية ومداولة القرارات، وادلشاركة يف التصويت عليها مسائلة تقديرية  اجتماع

للشريك وحده، فهو غَت ملزم مبمارسة ىذا احلق، فيجوز لو رفض حضور االجتماعات والتصويت على 

 القرارات، إال أن السؤال ادلطروح ىل جيوز لو االمتناع عن التصويت يف االجتماعات اليت يكون حاضراً 

فيها؟  اختلف الفقو يف االجابة على السؤال، فالبعض يري عدم احتساب األسهم اليت امتنعت عن 

التصويت عند تقدير نصاب األغلبية،فالعربة  بعدد األسهم اليت اشًتكت يف التصويت وال حتتسب 

يت االسهم اليت امتنعت عن التصويت حىت من ابب االصوات الرافضة للقرار ادلتخذ، فعدم التصو 

 يفسر أبهنم تفوض الرأي ألصحاب 

أن األغلبية حتسب  (2)األسهم اليت اشًتكت يف التصويت، بينما يرى جانب أخر من الفقو

من خالل مجيع األسهم اليت حضرت االجتماع حىت لو مل تشارك يف التصويت، وعلى ذلك حتسب 

 ادلصوت عليو.األسهم اليت امتنعت عن التصويت يف خانة األصوات اليت رفضت القرار 

                                                 

ص  1994نبيل بن عبد هللا، القاضي ابحملكمة االبتدائية ابدلنستَت، بورصة األوراق ادلالية، لقاء جهوي ابدلنستَت، يف غرة ابريل  -2
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ولقد وجد ىذا اخلالف على ادلستوى التشريعي ايضا فمشروع قانون الشركات يف ادلادة 

يعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادية صحيح إذا حضرىا عدد من االعضاء ميثل نصف رأس  126

يس أو النظام مال الشركة، وتتخذ اجلمعية قراراهتا أبغلبية رأس ادلال احلاضر، إال إذا نص عقد التأس

األساس علي أغلبية اعلى، دون  دتييز بُت األسهم اليت اشًتكت يف التصويت واليت امتنعت عنو عند 

حساب األغلبية ادلطلوبة لصحة قرارات اجلمعية العمومية العادية  شلا ترك اجملال مفتوح لنفس اخلالف 

 الفقهي ادلعروض سلفاً.

فقد اعتربت اجتماع اجلمعية العمومية غَت  من مشروع قانون الشركات 130أما ادلادة 

العادية صحيح إذا حضر عدد من ادلسامهُت ميثل ثلثي رأس مال الشركة، وتتخذ القرارات أبغلبية دتثل 

أكثر من نصف مال الشركة، إال إذا نص عقد التأسيس أو النظام األساسي علي  وجوب احلصول 

شروع فرضية عدم اكتمل النصاب القانوين يف من ادل 131على اغلبية أعلى، وتضمنت  ادلادة 

االجتماع االول، حبيث يكون االجتماع الثاين صحيح إذا حضره اغلبية تزيد عن نصف رأس مال 

الشركة وتتخذ القرارات  أبغلبية تزيد عن ثلث رأس مال الشركة، دون أن مييز ادلشرع بُت األسهم اليت 

لتصويت، إال  أنو يف تقديري عدم احتساب االصوات صوتت مع القرار واالسهم اليت امتنعت عن ا

اليت امتنعت عن التصويت من ضمن األغلبية، ذلك أن ادلسامهُت حضروا االجتماعات ومداوالت 

القرارات، أال أهنم مل يتخذوا موقف اجيايب من القرارات من خالل التصويت مع القرار، بل عرب عن عدم 
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وىو االمتناع عن رفع اليد والتصويت مع القرارات، وابلتايل ال  الرضا ابلقرارات من خالل موقف سليب

ميكن احتساهبم من ضمن االغلبية ادلطلوبة لصحة القرارات سوء كان ذلك لصحة قرارات اجلمعية 

 العمومية العادية أو غَت العادية وأن كان حضورىم معترب وأيخذ بو يف صحة اجتماع اجلمعية العمومية.  

وابعتبار التصويت تعبَت عن االرادة فيجب أن تتوافر االىلية القانونية للمساىم فال جيوز 

لعدمية االىلية التصويت وينوب عنو يف التصويت الويل أو الوصي أو القيم  وكذلك احلال ابلنسبة 

م أثناء لناقص االىلية إال إذا كان مأذون لو من احملكمة االبتدائية، وجيب أن تكون أرادة ادلساى

 التصويت خالية من عيوب االرادة.

وأتكيدا من ادلشرع التونسي للممارسة حق التصويت مسح دلن دتنعو بعد ادلسافة من احلضور 

"... وجيوز لكل مساىم التصويت ابدلراسلة أو  278من التصويت ابدلراسلة أو الوكالة يف الفصل  

 (1)بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص...."  

أما مشروع القانون فاعتمد التصويت عن طريق احلضور ادلادي الجتماع اجلمعية العمومية 

أوعن طريق التمثيل، ومل بنص على امكانية التصويت عن طريق ادلراسلة وىو ما يسمى ابحلضور الدىٍت 
اىم ، وعلى ذلك نري اجازة التصويت عن طريق ادلراسلة  وترك اختيار  أحدى ىذه  الوسائل للمس(2)

 وحده 
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أال أن مبدأ حرية ادلساىم يف التصويت ال يكون مطلق بل قد ينعدم من االساس ويظهر ذلك بوضوح  

واليت اوجبت على رللس االدارة دعوة اجلمعية العمومية غَت  (1)من مشروع القانون 113يف ادلادة 

ادلال الشركة مبقدار يزيد عن  العادية لالنعقاد على وجو السرعة ألختاد التدابَت ادلناسبة، إذا نقص رأس

ثلثو بسبب خسائر، وإذا مل تنزل نسبة اخلسائر إيل أقل من الثلث خالل السنة ادلالية التالية وجب على 

اجلمعية العمومية غَت العادية ختفيض رأس مال الشركة بنسبة اخلسائر اليت حصلت، ويف حالة عدم قيام 

 اجلمعية العمومية بذلك على 

وىيئة ادلراقبة اللجوء إيل احملكمة واستصدار أمر بتخفيض رأس ادلال بنسبة  رللس االدارة

اخلسائر ادلبينة ابدليزانية، وىو ما يعرف ـ بنظام التصويت اجلربي حلماية مصلحة الشركة  ـ وعلى ذلك 

 تنعدم حرية ادلساىم يف التصويت فليس لو خيار يف حالة خسارة  الشركة مبقدار 

اذلا لسنتُت إال التصويت على ختفيض رأس ادلال أو صدور فرار التخفيض من يزيد عن ثلث رأس م

 احملكمة ادلختصة.

ومن ادلالحظ أن تطبيق احلق يف التصويت يطرح بعض االشكاليات أوذلا عندما تكون ىناك 

لية ملكية مشًتكة لالسهم كما لو تويف ادلساىم فأن ملكية اسهمو تنتقل من ذمتو ادلالية إيل الذمة ادلا

لورثتو بكل ما تعطي االسهم دلالكها من حقوق ومن ضمنها احلق يف التصويت، وىنا ال جيوز للورثة 
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شلارسة التصويت بشكل  فردي كال على حدا  بل يكون ذلم توكيل  شخص يتوىل شلارسة التصويت  

 عنهم،  ومن االفًتاضات اليت ميكن عرضها  عندما يكون 

 صويت ىنا ادلدين الراىن مالك االسهم ادلرىونة أو الدائن ادلرهتن ؟.ىناك رىن لالسهم من يقوم ابلت

 ميكن االجابة ىنا أبن من يتوىل ميارس حق التصويت ىو ادلدين الراىن بصفتو مالكاً لالسهم ادلرىونة. 

 

 اخلامتة

من خالل البحث نالحظ قصور مشروع قانون الشركات يف تنظيمو للحقوق االدارية للمسامهُت ونرى  

 سرد التوصيات اآلتية : 

ـ النص على قيام رللس االدارة بوضع الواثئق الضرورية لالجتماع حتت تصرف ادلسامهُت قبل موعد  1

اجتماع اجلمعية العمومية بثالثُت يوم على االقل أو ارساذلا ذلم على بريدىم االلكًتوين مع 

 حتديد الواثئق ادلهم على سبيل ادلثال.

دلشروع القانون يلزم ادارة جلسة اجلمعية العمومية وبشكل صريح  بضبط واعداد ـ اضافة نص مادة   2 

قائمة احلضور يف يوم اجللسة على ان حتتوي القائمة على اسم ادلساىم احلاضر وعدد االسهم 

اليت ميثلها وعلى أن حتمل توقيعو وتديل بتوقيع ادارة اجللسة  وتوضع حتت تصرف ادلسامهُت 

 .احلاضرين لالجتماع
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من مشروع القانون تقرر البطالن النسيب لدعوة لالجتماع  عندما ال  115ـ اضافة فقرة للمادة  3

 تتضمن ورقة التكليف ابحلضور جدول االعمال.

ـ اقرار امكانية التصويت ابدلراسلة مع اعداد الشركة منوذج ذلذا الغرض يرسل للمساىم على بريده  4

 االلكًتوين   

إن ما كتبتو وما توصلت إليو ما ىو اال حتليل لنصوص مشروع قانون الشركات مع مقارنتو مع قانون 

 الشركات التونسي معتمدا يف ذلك على هللا اوالً وعلى الكتاابت اليت وقعت حتت يدي. 

 اسال هللا ان اكون قد وفقت يف ذلك  وما توفيقي إال ابهلل عليو توكلت وإليو انيب. 

 

 

 م 9102ـ  4ـ  92اخلمس السبت الباحث 
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