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يتعلق بالمصادقة على النظامين األساسيين النموذجيين للشركات  2022ماي  19مؤرخ في  2022لسنة  498 أمر رئاسي عدد
  .الجهوية والشركات األهلية األهلية المحلية

  ،إن رئيس الجمهورية

  بإقتراح من رئيسة الحكومة،

  بعد اإلطالع على الدستور، 

  المتعلق بتدابير استثنائية، 2021سبتمبر  22المؤرخ في  2021ة لسن 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعّلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996لسنة  112وعلى القانون عدد 

  المتعّلق بالسجل الوطني للمؤسسات، 2018أكتوبر  29المؤرخ في  2018لسنة  52وعلى القانون عدد 

  ،منه 12بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة الفصل المتعّلق  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  13وعلى المرسوم عدد 

  ،المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15وعلى المرسوم عدد 

  ة رئيسة للحكومة، المتعّلق بتسمي 2021أكتوبر  11المؤرخ في  2021لسنة  137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،  2021أكتوبر  11المؤرخ في  2021لسنة  138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :اآلتي نصه  الرئاسي يصدر األمر

وعلى العقد  الرئاسي للشركات األهلية المحلية الملحق بهذا األمر تمت المصادقة على النظام األساسي النموذجي -الفصل األول 
  .التأسيسي النموذجي المرفق به والمعتمد في إحداثها وتسييرها

وعلى العقد التأسيسي  الرئاسي تمت المصادقة على النظام األساسي النموذجي للشركات األهلية الجهوية الملحق بهذا األمر - 2الفصل 
  .فق به والمعتمد في إحداثها وتسييرهاالنموذجي المر

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية -3الفصل 

 .2022ماي  19تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
 رمضان نجالء بودن

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد
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 01الملحق عدد 

  النظام األساسي النموذجي
  محليةللشركة األهلية ال

".".......................  

   -  الفصل األول

  .تسييرهاويهدف هذا النظام األساسي النموذجي إلى ضبط النظام اإلداري والمالي للشركات األهلية المحلية وتحديد طرق إحداثها  

  الباب األول

  أحكام عامة

  التكوين 2 - الفصل

ومن سيتم قبوله في  النموذجي المرفق لهذا النظام األساسي النموذجي على العقد التأسيسي الممضين تتكون الشركة األهلية المحلية بين المشاركين

  .المستقبل

  :تخضع الشركة األهلية المحلية للتشريع الجاري به العمل و كذلك لألحكام اآلتي بيانها 

  ).ال يقل عن خمسين شخصا( تحديد عدد المشاركين  - 1

  .معتمدية أو معتمديات متالصقة:  ذكر المنطقة الترابية للشركة األهلية المحلية:  بيةتحديد المنطقة الترا - 2

  ."الشركة األهلية المحلية"اإلجتماعي مصحوبا بعبارة  اإلسم - 3

   .ة للعادةقابلة للتمديد بقرار من الجلسة العامة الخارق) سنة 99المدة القصوى (تحديد مدة وجود الشركة األهلية المحلية  - 4

  .تحديد المقر اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية - 5

  الموضوع  3- الفصل

  : وذلك عبر.......................... .يتعّلق موضوع الشركة األهلية المحلية بـ

1....................................  

2.. ..................................  

3...................................  

4...................................  

  .القيام بالتأطير واإلرشاد لفائدة المشاركين. 5

  .وعالوة على ذلك يمكن للشركة األهلية المحلية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمشاركين

  :الباب الثاني 

  اإلشتراك

  -  4الفصل 

  . المحلية إلى مؤسسين ومشاركين ينقسم المشاركون في الشركة األهلية

  المؤسسون : أوال 

موم يجب على المؤسسين قبل أي إكتتاب أن ينشروا عن طريق التعليق بمقر المعتمدية ومقر البلدية عند اإلقتضاء، نشرة موجهة إلعالم الع

  .بإعتزامهم تكوين شركة أهلية محّلية

  :وتتضمن النشرة وجوبا البيانات التالية

  .إسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عن اإلقتضاء بذكر مقرها - 1

  .)محلية: ( نوع الشركة  - 2

  .مقدار رأس مال الشركة القابل لإلكتتاب والمساهمات العمومية التي يرجى الحصول عليها - 3
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  .العنوان المقرر للمقر اإلجتماعي - 4

  . موضوع الشركة مبينا بإختصار - 5

  . ررة للشركةالمدة المق - 6

  .تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي - 7

  .عدد الحصص التي سيقع إكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حاال - 8

  . القيمة اإلسمية للحصص التي سيقع إصدارها - 9

اإلشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها اإلجمالية وطريقة استخالصها مع  - 10

  .اإلستخالص

  . اإلمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص أو سلطة إدارية - 11

  .الشروط المتعّلقة بتوزيع الفواضل وتكوين المدخرات - 12

وعند اإلقتضاء اإلشارة إلى أن األموال ستودع فرع المؤسسة البنكية أو البريدية التي ستودع بها األموال المتأتية من اإلكتتاب  إسم ذكر - 13

  .بصندوق الودائع و األمانات

  .مع اإلشارة إلى إمكانية الختم المبّكر في صورة اإلكتتاب الكّلي قبل إنقضاء األجل المذكور األجل المفتوح لإلكتتاب، - 14

  . طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية لإلنعقاد ومكان ذلك - 15

  . اإلقامة سون النشرة مع ذكر اإلسم واللقب ومقرالمؤس و يمضي

  :و يمكن للمؤسسين 

قصد الحصول على مساهمة الدولة في رأس مال الشركة " وإنجاز المشاريع بالجهات لجنة متابعة تنفيذ إتفاقيات الصلح الجزائي"تقديم مطلب إلى  -

  .األهلية المحلية في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي

  .المطلوب تخصيصها للشركة األهلية المحلية )منقوالت أو عقارات(مطلب إلى الجهة اإلدارية المعنية بموضوع المساهمة العمومية  ديمتق -

  . يودع األشخاص الراغبون في المشاركة في تأسيس الشركة األهلية المحلية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض

  .رض هذه المطالب على الجلسة العامة التأسيسية للبّت فيهاوتع

  :وال يمكن أن يكون من بين المؤسسين

  . الشخص الذي فقد حّقه في إدارة الشركات والتصرف فيها -

  .الموظفون واألعوان العموميون المباشرون أو الملحقون -

جميع اإلجراءات اإلدارية المستوجبة وإيداع مشروع العقد التأسيسي بالسجل الوطني وعلى المشاركين في تأسيس الشركة األهلية المحلية القيام ب

  .للمؤسسات بعد تحرير كامل رأس مال الشركة األهلية المحلية من قبل المشاركين

جل الوطني للمؤسسات لدى ويتعين على مجلس اإلدارة إيداع نظير من النظام األساسي للشركة و العقد التأسيسي المصادق عليه و نظير من الس

  .والي الجهة

ما بينهم نحو كّل من الشركة األهلية المحلية والمشاركين والغير عن األضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن  يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن في

لشركة وبتحرير الحصص واستعمال األموال المقبوضة ومصاريف نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة باإلكتتاب برأس مال ا

  .تأسيس الشركة األهلية المحلية والمساهمات العينية

 .لمحليةكما يتحملون وبالتضامن فيما بينهم مسؤولية األضرار الناجمة عن السهو أو اإلخالل بأي واجب يقتضيه القانون لتأسيس الشركة األهلية ا

  . ولية ضد المؤسسين بمرور ثالث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركةوتسقط دعوى المسؤ

  المشاركون : ثانيا 

  :يشترط في المشاركين في الشركة األهلية المحلية - 1

  .أن يكونوا مقيمين بالدائرة الترابية لتدخل الشركة األهلية -

  .أن تتوفر فيهم صفة الناخب في اإلنتخابات البلدية -
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  .ا غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة األهلية المحلية أو الشركة األهلية الجهوية المساهمة فيهاأن يكونو -

  .يجب على كل مترشح للمشاركة في الشركة األهلية المحلية أن يّطلع مسبقا على النظام األساسي ثم يقدم مطلبا كتابيا في الغرض - 2

مجلس اإلدارة وتعرض وجوبا على أقرب جلسة عامة عادية للبّت فيها وعند قبول المشاركة يعتبر اإلشتراك رسميا تودع مطالب المشاركة لدى  - 3

  .إبتداءا من تاريخ تقديم المطلب

ه بهذا اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية حسب ما هو منصوص علي رأس الماليجب على األشخاص المذكورين بالفقرة األولى أن يكتتبوا في  - 4

  .النظام األساسي

ب يمسك بمقر الشركة األهلية المحلية دفتر لتسجيل اإلشتراكات حسب المثال المضاف لهذا النظام األساسي ترسم به أسماء المشاركين وترّت - 5

  .المكتتب به والمدفوع رأس المالحسب تاريخ اإلشتراك مع بيان عدد الترسيم و

وفر فيه الشروط المستوجبة للمشاركة والمبينة بالمرسوم المتعلق بالشركات األهلية المحلية وبهذا النظام ال يمكن رفض مشاركة أي شخص تت - 6

  .األساسي

  إلتزامات المشاركين وحقوقهم 5 - الفصل

  إلتزامات المشاركين : أوال

  :يتعين على المشارك بالشركة األهلية المحلية أن يلتزم بما يلي - 1

  .لهذا النظام األساسي النموذجي طبقااإلجتماعي للشركة األهلية المحلية وتحريره  المالرأس اإلكتتاب في  -

  .إحترام مقررات الجلسات العامة ومجلس إدارة الشركة األهلية المحلية -

  .حماية مصالح الشركة األهلية المحلية ومكاسبها -

جلسة العامة وتقديم اإلقتراحات والمالحظات المتعلقة بالتصرف والنهوض بالشركة األهلية المشاركة اإليجابية في حّل المشاكل المطروحة أمام ال -

  .المحلية

  .تجّنب كل تضارب بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة األهلية المحلية -

وص عليها بالنظام الداخلي على المشارك فيما عدا حالة وجود قوة قاهرة ثابتة يمكن لمجلس اإلدارة أن يسّلط عقوبات حسب الشروط المنص -  2

  .المخّل كليا أو جزئيا باإللتزامات المبينة بالفقرة األولى من هذا الفصل

  حقوق المشاركين : ثانيا 

  :لكل مشارك الحق في 

  .الترشح لإلنتخابات بجميع هياكل الشركة األهلية المحلية -

والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للشركة األهلية المحلية أن توّفرها للمشاركين طبق شروط  يةاستعمال وسائل وخدمات الشركة األهلية المحل -

  .االستعمال واإلنتفاع المقررة بالشركة

ها طبق الشروط المنصوص علي عرض اإلقتراحات أو المالحظات التي تتعلق بنشاط الشركة األهلية المحلية والتثبت من النتائج التي تخصص لها -

  .بهذا النظام األساسي

  .تقاسم الفواضل القابلة للتوزيع -

  .اإلنسحاب من الشركة األهلية المحلية حسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام األساسي النموذجي -

 اإلنسحاب واإلقصاء 6- الفصل

  اإلنسحاب: أوال 

  . ختتم كل سنة محاسبية وذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثالثة أشهرلكّل مشارك الحق في اإلنسحاب من الشركة األهلية المحلية في م - 1

ة طالب اإلنسحاب من ديون لفائدة الشركة األهليا و دفع كامل ما بذمرة كلية مبالغ الحصص غير المحرةال يقبل اإلنسحاب قبل دفع بقية المحلي.  

األهلية المحلية بواسطة مكتوب مضمون الوصول يبين فيه بالخصوص األسباب و يجب أن يوجه طلب اإلنسحاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة 

  . الداعية لذلك

  . يمكن لمجلس اإلدارة وبصفة إستثنائية قبول إنسحاب مشارك أثناء السنة المحاسبية دون سابق إنذار - 2
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أن يلحق ضررا بحسن سير الشركة األهلية المحلية أو أن ينتج  و في جميع الحاالت ال يمكن لمجلس اإلدارة قبول مطلب اإلنسحاب إذا كان من شأنه

  .اإلجتماعي إلى ما دون الحد األدنى المقرر بهذا النظام األساسي رأس المالعنه تخفيض في 

  .يجب أن يبّلغ طلب اإلنسحاب حسب اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل -

  . قدمة لإلنسحاب ويعلم المعني باألمر بقرار معّلل في أجل شهرين و يعتبر عدم الجواب بمثابة القبوليقدر المجلس األسباب الم -

يمكن اإلعتراض على قرار المجلس القاضي برفض اإلنسحاب لدى أقرب جلسة عامة عادية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوبا باإلعالم  -

و في هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة إدراج الطعن . من تاريخ إعالمه بقرار المجلس المذكور بالوصول إلى رئيس مجلس اإلدارة في ظرف شهر

  . ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الموالية لتاريخ تسّلمه اإلعالم بالطعن

  اإلقصاء : ثانيا 

التنبيه عليه بواسطة إعالم مضمون الوصول صادر عن  تقرر الجلسة العامة العادية بإقتراح من مجلس اإلدارة إقصاء المشارك ألسباب خطرة بعد

  . مجلس اإلدارة

اولة اإلضرار و تعتبر أسباب خطرة خاصة خرق النظام األساسي أو اإلضرار بمصالح الشركة األهلية المحلية المادية أو المعنوية أو اإلضرار أو مح

  . ر مبررة أو اإلخالل باإللتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات هذا النظام األساسيبصورة جدية بالشركة األهلية المحلية كالقيام بأعمال غي

كان  يجب على المجلس أن يقترح إقصاء المشارك في أقرب جلسة عامة عادية وللمعني باألمر الحق في الدفاع عن نفسه أمام الجلسة العامة سواء

  .ذلك شفاهيا أو كتابيا أو بإنابة من يمّثله

  نتائج اإلنسحاب أو اإلقصاء أو إنقضاء صفة المشارك  7-ل الفص

خمس يبقى كل من فقد صفة المشارك و لم تعد تشمله الشركة األهلية المحلية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة األهلية المحلية و لمدة  - 1

نسحابه وذلك بصرف النظر عن اإللتزامات المبرمة من قبله بالتضامن سنوات في حدود ما له من حصص بخالص جميع الديون المتخّلدة بذمته بتاريخ إ

  . في نطاق نشاط الشركة األهلية المحلية

تحّل الشركة األهلية المحلية عند وفاة مشارك أو إقصائه أو التحجير عليه أو إنسحابه أو إفالسه بل تبقى قائمة بصورة قانونية بين  ال - 2

  .من هذا النظام األساسيالثاني كة األهلية المحلية ما لم ينخفض عدد المشاركين إلى ما دون الحد األدنى المضبوط بالفصل المشاركين اآلخرين بالشر

3 - ة حالة من هذه الحاالت أن يثير وضع األختام على مكاسب و قيم الشركة األهليإقصاؤه أو لورثته أو ألعقابه في أي ة ال يمكن لمشارك تمة المحلي

عليه أن يمتثل ال أن يطلب قسمتها أو بيعها أو أن يتدّخل بأية صورة في الشؤون اإلجتماعية أو األعمال اإلدارية للشركة األهلية المحلية ويتعين  و

  .لمقررات الجلسة العامة

  الباب الثالث

  الجلسات العامة

  . تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة 8- الفصل

  تركيبة و دور الجلسة العامة:أوال 

الهيئة العليا للشركة األهلية المحلية من جميع المشاركين خالصي اإلكتتاب والمرسمين بصورة قانونية بدفتر  تمّثلتترّكب الجلسة العامة العادية التي 

  . اإلشتراك في تاريخ استدعاء الجلسة العامة

قانونية جميع المشاركين وتكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع بما في ذلك الغائبين والمعارضين أو عديمي وتمّثل الجلسة العامة المكونة بصفة 

  .األهلية

  االستدعاء: ثانيا

المتعّلق بالشركات األهلية، وعندما يكون  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  35يتم االستدعاء طبق الفصل  - 1

وم الثامن لغرض من استدعاء الجلسة العامة البّت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقات واإلعالنات أن المشاركين يمكنهم إبتداء من اليا

ب الحسابات للسنة الذي يسبق تلك الجلسة اإلطالع بمقر الشركة األهلية المحلية على محاضر مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية وعلى تقارير مراق

  .المذكورة

 في صورة عدم توفر النصاب القانوني يتم توجيه استدعاء ثان للجلسة العامة وذلك خمسة عشر يوما على األقل وثالثين يوما على األكثر قبل - 2

  .ن عدد األعضاء الحاضرينوتنعقد هذه الجلسة مهما كا. موعد إنعقادها بنفس الطريقة المعتمدة في اإلستدعاء األول وبنفس جدول األعمال
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ة يجب أن توجه االستدعاءات للجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة إستجابة الستدعاء ثان في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمد - 3

  .اإلجتماع وكذلك جدول األعمال في االستدعاء األول وبنفس جدول األعمال كما يجب أن تنص كل من المعلقة واإلعالن على التاريخ والساعة ومكان

  جدول األعمال : ثالثا 

يضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس اإلدارة ويجب أن يشتمل على اإلقتراحات الصادرة عن المجلس وعند اإلقتضاء عن مراقب  - 1

ل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة بثالثين يوما على األقل الحسابات وعن سلطة اإلشراف والمحكمة المختصة، كما يشتمل على كل مسألة تقدم للمجلس قب

  .المشاركين على األقل عدد بإقتراح كتابي ممضى من قبل نسبة ال تقل عن ربع

  .ال يمكن إجراء المداوالت بالجلسة العامة إال في ما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول األعمال - 2

ي صورة حصول هفوة فادحة عزل متصرف أو عدة متصرفين ولو لم يتم إدراج هذه المسألة ضمن خالفا للفقرة السابقة يمكن للجلسة العامة ف - 3

  .جدول األعمال

 القبول وحق التصويت والنيابة  9- الفصل

  .سهايرأس الجلسة العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس اإلدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئي

  .لكل مشارك الحق في الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوبه بها - 1

  .يمكن لمجلس اإلدارة دعوة شخص أو أكثر بصفته مالحظا بالجلسة العامة بالنظر لما له من اإلختصاص والخبرة والكفاءة

  .يتللمشاركين الذين دفعوا مبالغ اإلكتتاب المطالبين بها الحق دون سواهم في التصو - 2

  .ال يتمتع كل مشارك سواء كان حاضرا أو ممثال إال بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها - 3

  .تتمتع كل ذات معنوية مشاركة بصوت واحد بالجلسة العامة ويمثلها نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبلها - 4

  .عنه بموجب كتب خطي معرف عليه باإلمضاء من يمثله بها يمكن لكل مشارك تعّذر عليه الحضور بالجلسة العامة أن ينيب - 5

  .ال يمكن للمشارك أن ينوب عن أكثر من مشاركين إثنين وتلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة العامة - 6

  ضبط مداوالت الجلسة العامة  10 - الفصل

  .شركة األهلية المحليةتعين الجلسة العامة مقررا يمكن أن يكون من غير المشاركين بال

تمسك بطاقة حضور تبين بها أسماء المشاركين وأرقام بطاقات تعريفهم وكذلك عناوينهم وعدد الحصص الراجعة لهم والمبالغ المدفوعة من  - 1
  . قبلهم

العامة بالمقر اإلجتماعي إلضافتها تودع بطاقة الحضور الممضاة من قبل المشاركين أو من ينوب عنهم والمشهود بصحتها من قبل مكتب الجلسة  - 2

ترسم هذه المحاضر بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل أعضاء مكتب و. ضر الجلسة العامةإلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات وكذلك محا

  . الجلسة العامة

   .تمضى نسخ ومضامين مداوالت الجلسة العامة من قبل مكتب الجلسة - 3

 وموضوعها تماع الجلسات العامةجإ 11 - الفصل

  وموضوعها التأسيسيةإجتماع الجلسة العامة  :أوال 

س إدارة تنعقد الجلسة العامة التأسيسية لتكوين الشركة األهلية المحلية والمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بها وإلنتخاب أعضاء أول مجل
  . همات العمومية العّقارية والمنقولة المخصصة لفائدة الشركة األهلية المحلية وتعيين مراقب الحساباتوالبّت في المساهمات العينية إن وجدت وفي المسا

 تكون مداوالت الجلسة العامة التأسيسية صحيحة إذا حضرها عدد من المشاركين أو نوابهم يفوق نصف عدد المشاركين المرسمين بصفة قانونية

  . ريخ إنعقاد الجلسةبالشركة األهلية المحلية في تا

  إجتماع و موضوع الجلسة العامة العادية: ثانيا

  .للشركة األهلية المحلية عن طريق مجلس اإلدارة العقد التأسيسيتتم دعوة الجلسة العامة العادية لإلنعقاد بصفة دورية وفق أحكام 

اإلدارة أو بطلب من ثلث المشاركين أو عن طريق مراقب  عضاء مجلسطلقة أليمكن دعوة الجلسة العامة العادية لإلنعقاد بمبادرة من األغلبية الم

  . الحسابات أو المحاسب أو سلطة اإلشراف أو بإذن من المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه األمر

المتعّلق بالشركات  2022ارس م 20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  33يجب أن تجتمع الجلسة العامة العادية طبق أحكام الفصل 

  . األهلية
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  .وال يمكن للجلسة العامة العادية أن تجتمع إال بحضور األغلبية المطلقة للمشاركين بالشركة األهلية المحلية في تاريخ اإلستدعاء

هذا النظام األساسي ويتم التنصيص يتم توجيه استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول األعمال حسب القواعد المقررة ب، في صورة عدم توّفر النصاب

  .فيه على تاريخ و نتيجة الجلسة السابقة

  .تّتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس

لمالي لمجلس اإلدارة و تقرير أو تقارير مراقب يجب على الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية تالوة التقريرين األدبي وا - 1

  : الحسابات، ثم تتوّلى

  .النظر في الحسابات و المصادقة عليها أو إصالحها -

  .منح البراءة للمتصرفين أو رفضها -

  .إنتخاب المتصرفين وتعيين مراقب الحسابات -

  .المحاسبيةاإلجتماعي خالل السنة  رأس المالمعاينة التغييرات التي طرأت على  -

  .وفي صورة تسجيل نتائج سلبية يتعين على مجلس اإلدارة تقديم تقرير يبين أسباب الخسارة وبرنامج الطرق تداركها -

  .التداول في كل مسألة أخرى مدرجة بجدول األعمال -

تكاملة بقرار معّلل من مجلس إدارتها على أن يتم أو م يمكن للشركة األهلية المحلية أن تساهم في كل شركة أهلية جهوية لها أنشطة مشتركة - 2

  .إعالم أقرب جلسة عامة عادية بذلك

  . تعتبر مداوالت الجلسة العامة الغية إذا لم تسبقها تالوة تقرير أو تقارير مراقب الحسابات

  .إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة وموضوعها:ثالثا 

المتعّلق بالشركات  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  38الفصل  أحكامدة طبق تتم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعا

  .األهلية

لى تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية وتكون مداوالتها صحيحة إذا تألفت من عدد من المشاركين حاضرين أو ممثلين يساوي ع

  .لمرسمين بالشركة األهلية المحلية في تاريخ اإلستدعاءاألقل ثلثي عدد المشاركين ا

  .تتخذ المقررات بالجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس

وحّل الشركة األهلية المحلية أو تجزئتها أو إدماجها مع  للجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها صالحية التداول في تحويرات النظام األساسي 

اإلسمية شركات أهلية محلية أخرى والتمديد في مدتها والترفيع في رأس مال الشركة األهلية المحلية بإصدار حصص جديدة وبالترفيع في القيمة 

المسائل المتعلقة بخرق األحكام القانونية أو النظام األساسي للشركة األهلية للحصص أو التخفيض فيها على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات والنظر في 

  .المحلية

  .على األقليجب أن يوضع نص المقررات المقترحة على ذمة المشاركين بمقر الشركة األهلية المحلية قبل تاريخ إجتماع الجلسة األولى بعشرة أيام 

  الباب الرابع

  مجلس اإلدارة

  ركيبة مجلس اإلدارة ت 12- الفصل

ية من بين يدير الشركة األهلية المحلية مجلس إدارة يمكن أن يتكون من سّتة أو تسعة أعضاء أو من إثني عشر عضوا منتخبين بالجلسة العامة العاد

  .المشاركين

  :ويجب على كل متصرف

  .أن يكون تونسي الجنسية - 1

  .لنشاط الشركة األهلية المحلية صفة دائمة أو عرضية في نشاط منافسأن ال يشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة وب - 2

إدارة تم حّله  أعضاء مجلسأن ال يكون قد سبقت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن  - 3

  .من قبل سلطة اإلشراف
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  .ين الممثلين لذوات معنوية منتخبة بصفة أعضاء بمجلس إدارة الشركة األهلية المحليةوتنطبق هذه الشروط على األشخاص الطبيعي

  .اإلدارة باإلقتراع السري وبأغلبية األصوات المشاركين بالجلسة العامة أعضاء مجلسويتم إنتخاب 

  مدة نيابة المتصرفين وتجديدها  13- الفصل

  .ة التأسيسية والجلسة العامة العادية بأغلبية األصوات المصرح بها لمدة ثالث سنواتاإلدارة من قبل الجلسة العام أعضاء مجلسينتخب 

  .ويمكن إعادة إنتخاب المتصرفين المنتهية مدة نيابتهم مرة واحدة فقط

التعاونية للخدمات الفالحية  ال يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة األهلية المحلية وعضوية مجالس إدارة الشركات التجارية والشركات

  .والتعاضديات والشركات التعاونية والتعاونيات

  .ال يمكن للمتصرفين تولي عضوية مجلس إدارة شركة أهلية أخرى

  .اإلدارة التخلي عن مهامهم إال لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإال فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة عضاء مجلسوال يمكن أل

اإلدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل جناية  أعضاء مجلسويمكن عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من 

  .أو جنحة قصدية أو أضر أو حاول إلحاق ضرر بمصالح الشركة األهلية المحلية أو ثبت تعارض مصالح في جانبه

  :صفة مؤقتة تعيين المتصرفين ب 14- الفصل

  .في حالة شغور حاصل بسبب وفاة أو إستقالة أو عزل متصرف أو عدة متصرفين يمكن لمجلس اإلدارة أن يقوم بصفة مؤقتة بتعويضهم - 1

. يجب أن يعرض تعيين المعوضين على مصادقة أقرب جلسة عامة عادية التي تقوم بتعويض المتصرف أو المتصرفين الناقصين بصفة نهائية - 2

  .تحتسب هذه المدة عند تجديد مدة نيابة المتصرف المعوضو

ي قام بها وإذا لم تتم المصادقة بالجلسة العامة العادية على التعيينات المجراة من قبل مجلس اإلدارة فإن المداوالت التي أجراها واألعمال الت

  .المجلس المذكور بمشاركة العضو أو األعضاء المعنيين تكون صحيحة

3 - رات غيابه ويمكن للمجلس أن يقترح تعويضه على أقرب جلسة يتعية ثالثة إجتماعات متتالية أن يقدم للمجلس مبرب مدن على كل متصرف تغي

  .المقدمة غير مقبولة عامة عادية إذا أعتبر األعذار

  .لى ما بقي من مدة النيابة للمتصرف الذي تم تعويضهيبقى في وظيفته المشارك المعين لتعويض متصرف لم تنته مدة نيابته إّال بالنسبة إ ال - 4

  مسؤولية المتصرفين  15 - الفصل

و إزاء الغير  إن المتصرفين مسؤولون وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة األهلية المحلية - 1

  .دائهم لمهامهمعن األخطاء التي يرتكبونها أثناء أ

يجب على كل متصرف أن يكون مالكا طوال مدته نيابته لخمس حصص إضافية على األقل و تخصص هذه الحصص لضمان جميع أعمال تصرفه وال 

  .يمكن بيعها أو إدماجها في رأس مال الشركة األهلية المحلية

  . يبين عدم قابليتها للتداول واإلحالة ويجب أن يوضع على الشهادات اإلسمية المطابقة لهذه األسهم ختم

يجب أن يخضع كّل إتفاق بين الشركة األهلية المحلية و بين أحد المتصرفين أو المسيرين أو إحدى المؤسسات التي يوجد فيها أحد  - 2

  .دارةأو متصرفا أو مديرا للترخيص المسبق من قبل مجلس اإل المتصرفين أو المسيرين شريكا رسميا أو نائبا

  :وتشمل هذه اإلتفاقات 

اإلدارة أو  أعضاء مجلسو المساهمين أو المشاركين أو أ القروض والتسبقات والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها والتي تعقد لفائدة الغير -

  .أزواج وأصول وفروع هؤالء األشخاص أو كل وسيط

- ة أو أحد العناصر المكونة لهاكراء أو إحالة األصول التجاري.  

  .ويجب إعالم مراقب الحسابات بكل تلك األعمال واإلتفاقات

  .اإلدارةويجب على مراقب الحسابات أن يقدم للجلسة العامة العادية لنهاية السنة تقريرا خاصا يتعّلق باإلتفاقات المرّخص فيها من قبل مجلس 
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لهذا النظام األساسي النموذجي مبرمة بصورة قانونية مع الشركة األهلية المحلية وفقا وال تنطبق هذه األحكام على العمليات الناتجة عن اإللتزامات ال

  . ال على العمليات التي تقوم بها الشركة األهلية المحلية بصفة عادية خارج اإلتفاقات الخاصةو

م إعالم مجلس اإلدارة و مراقب الحسابات أو المحاسب بكل قبل تسّلمهم لمهامه، إدارة الشركة األهلية المحلية و مسيريها أعضاء مجلسيجب على 

بين كّل مؤسسة يكون فيها أحدهم مشاركا إسميا أو ة األهلية أو بين هذه األخيرة والمعامالت ذات الصبغة المالية أو الخاصة الجارية بينهم وبين الشرك

  . نائبا أو متصرفا أو مديرا

جلس اإلدارة أو عضو مجلس إدارة أو المدير أو المدير العام بمقتضى إتفاقات على حساب الشركة األهلية المحلية ويعتبر كّل إمتياز منح إلى رئيس م

  . مبررا إلعفائه من المسؤولية

  16 -الفصل 

  .اإلدارة وظيفتهم وهم مطالبون ببذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه أعضاء مجلسيمارس 

  . إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهم ويجب عليهم عدم

لومات وعلى كّل شخص آخر حضر أعمال مجلس اإلدارة أو إقتضت عالقته التجارية أو الوظيفية مع الشركة األهلية المحلية الحضور واإلطالع مع

  . ه اإلطالع عليها بتلك المناسبةسرية المحافظة على الطبيعة السرية لتلك المعلومات التي أتيح ل

  إجتماعات المجلس  17 -الفصل 

شهر و كلما  يجتمع مجلس اإلدارة بالمقر اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية أو بأي مكان آخر بمنطقة تدّخل الشركة، مرة واحدة على األقّل كّل - 1

 أعضائهكما يجب الدعوة إلنعقاد مجلس اإلدارة كّلما طلب ثلث . تعّذر قيامه بوظائفهإقتضت مصلحتها ذلك بدعوة من رئيسها أو ممن ينوبه في صورة 

  . ذلك

  .وتوجه الدعوات لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة أسبوعا على األقّل قبل تاريخ إنعقادها بكل شكل يترك اثرا كتابيا للدعوة

تأجل الجلسة لمدة أسبوع و يتم عقد الجلسة في هذه الحالة بحضور نصف  و عند التعّذر أعضائهتعقد جلسات مجلس اإلدارة بحضور كافة  - 2

  . عدد أعضاء المجلس على األقّل

وال يمكن أن . تّتخذ القرارات في مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الرأي المتضمن لصوت رئيس المجلس

  .بعد داخل المجلس يجري التصويت بطريقة التوكيل أو عن

  ضبط مداوالت المجلس  18- الفصل

وتمضى المحاضر من قبل الرئيس . تضبط مداوالت مجلس اإلدارة بمحاضر تضمن بسجل خاص مرّقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس - 1

  .ومتصرفين إثنين مشاركين في المداوالت باإلضافة إلى كاتب الجلسة

صفتهم والصالحيات المسندة إليهم من قبل الذوات المعنوية بإعتبارهم ينوبون عنها قانونا بالنسبة إلى الغير يثبت عدد المتصرفين المباشرين  - 2

أو بالمضامين المستخرجة منه على أسماء المتصرفين ونواب الذوات المعنوية بإعتبارها متصرفة سواء  بمجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو بالنسخ

  . نكانوا حاضرين أو متغيبي

  صالحيات المجلس  19 - الفصل

  .ان حسن سيرهايقوم مجلس اإلدارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة العادية وهو مكّلف بإدارة الشركة األهلية المحلية التي يتعين عليه ضم

ما عدا الصالحيات ، مصالحها في حدود موضوعهاويتمّتع مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف بإسم الشركة األهلية المحلية و الدفاع عن 

  .والمشموالت المخصصة بصورة صريحة للجلسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية و الترتيبية أو بمقتضى هذا النظام األساسي

الوثاق على الجلسة العامة العادية وفقا ويعد مجلس اإلدارة عند نهاية كّل سنة محاسبية القائمات المالية و المحاسبية و يجب أن تعرض جميع هذه 

  .للنصوص الجاري بها العمل والتوصيات الصادرة عن سلطة اإلشراف

المقترحات ويعرض المجلس على الجلسة العامة العادية تقريرا بشأن سير الشركة األهلية المحلية خالل السنة المحاسبية المنقضية ويبّت في جميع 

  . أعمال إجتماعات الجلسة العامةالمقدمة له ويضبط جدول 

  :وعالوة على المشموالت المبينة أعاله، يمارس مجلس اإلدارة بالخصوص الصالحيات التالية 

  .يمّثل الشركة األهلية المحلية لدى الدولة واإلدارات العمومية و لدى الغير -

  .يزانية التقديريةيعد برنامج نشاط الشركة األهلية المحلية و تنميتها و يضبط الم -
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   .ينظر في جميع الصفقات واإلتفاقيات -

  .يأذن بالمطالبة بالمبالغ الراجعة للشركة األهلية المحلية وبخالص المبالغ المطلوبة منها -

وك البريدية والتصرف يأذن بفتح جميع الحسابات الجارية وحسابات اإليداع أو غيرها بجميع البنوك وصناديق القروض التعاونية وبمكاتب الصك -

  .كما أنه يعطي جميع التفويضات الضرورية لتسيير الحسابات المذكورة. فيها حسب الشروط التي يقبلها

   .يقرر إستعمال األموال الفاضلة وتوظيفها -

ضمان أو سند الشركة األهلية  يأذن بإمضاء وتظهير و قبول وخالص جميع الحواالت التجارية أو غيرها وخاصة القسيمات الضامنة كما يمنح -

  . المحلية

  .يصادق على جميع القروض بضمان أو بدونه -

  . المحلية يقوم بشراء أو معاوضة جميع العقارات و يمكن له بيع العقارات التي لم تعد ضرورية لسير الشركة األهلية -

  . يع مقابل األثمان والتكاليف والشروط التي يعتبرها مناسبةيوافق على جميع عقود التسويغ ويقبلها وكذلك على كّل الوعـود بالب -

  .على أنه ال يجوز له التفويت بالبيع أو تسويغ العقارات المخصصة له من قبل الدولة أو من يمّثلها

  .يقبل الهبات و الوصايا -

جلسة العامة العادية في تقريره السنوي بنوع اإللتزامات المحمولة يقرر إنخراط الشركة األهلية المحلية بجميع الشركات األهلية الجهوية و يعلم ال -

  . عليها ومدتها و مقدار التعهدات المصادق عليها

  . يعين األشخاص الطبيعيين الذين يمّثلون الشركة األهلية المحلية بالجلسات العامة وبمجالس إدارة الشركات األهلية الجهوية األخرى -

  .بمباشرة جميع الدعاوى القضائية سواء بصفة مدعيا أو مدعى عليهيرّخص لرئيسه  -

  .يقرر كل عمليات الفسخ المتعّلقة بالعقود الجارية ويقر التصالح فيها مع مراعاة مصلحة الشركة األهلية المحلية -

  .يعين طرق خالص المدينين و يوافق على كّل تمديد في اآلجال -

  . واإلسقاط وكذلك بجميع أعمال رفع العقل واإلعتراضات وغيرها من الحقوق بالدفع أو بدون دفع يقوم بكل أعمال الموافقة -

  .يعد نظاما أساسيا لألعوان وهيكال تنظيميا وقانونا إطاريا للشركة األهلية المحلية -

  .لية والمنح الممنوحة لهم طبق التشريع الجاري به العمليعين ويعزل جميع أعوان الشركة األهلية المحلية ويحدد أجورهم ومنحهم المكافآت الما -

   .يتابع نشاط الشركة األهلية المحلية ويراقبه -

  .يقترح نقل المقر اإلجتماعي للشركة على الجلسة العامة و يبرم كل العقود الخاصة بذلك -

  .يضبط القوانين الداخلية حسب ما ينص عليه النظام األساسي -

  ئاسة مجلس اإلدارة ر 20 -الفصل 

ويجري . بواسطة التصويت السري بأغلبية األصوات المعبر عنها أعضائهينتخب مجلس اإلدارة رئيسا له صفة المدير العام و نائب رئيس من بين  - 1
  . اإلنتخاب خالل إجتماعه األول الموالي للجلسة العامة العادية

  :يكون  يشترط في المترشح لخّطة رئيس مجلس إدارة أن

  . من المشاركين في رأس مال الشركة األهلية المحلية -

  .غير مباشر لوظيفة نيابية -

  .غير متحمل لمسؤولية حزبية -

  . مقيم بمرجع تدّخل ونشاط الشركة األهلية المحلية -

  . مي بالنظام الداخلي لكّل شركة أهلية محليةله مستوى تعليمي يمّكنه من اإلضطالع بالمهام الموكولة إليه ويحدد هذا المستوى التعلي -

   .يمكن للمجلس في كّل وقت وبمقتضى قرار معّلل أن يسحب من رئيسه الوظائف التي كان قد أسندها له وفق نفس إجراءات التعيين

  . و الماديةيكّلف رئيس مجلس اإلدارة بضمان حسن سير الشركة األهلية المحلية و بالدفاع عن مصالحها األدبية  - 2

ويمكن للرئيس بدوره تفويض . و يجب على المجلس أن يفوض للرئيس الصالحيات الالزمة لتسيير الشركة األهلية المحلية و لتنفيذ مقررات المجلس

  . بعض صالحياته بعد الحصول على إذن خاص من مجلس اإلدارة
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لمحاكم سواء بصفته مدعي أو مدعى عليه وينبغي أن تقدم كل الدعاوى القضائية بطلب يمّثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة األهلية المحلية لدى ا - 3

  . منه أو ضده

  . عليهايمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يعين من بين المشاركين و أعوان الشركة األهلية المحلية لجنة خاصة تكّلف بدرس المسائل التي يعرضها  - 4

بشكل مؤّقت لرئاسة المجلس و تفويضه  أعضائهجلس اإلدارة أو نائبه بوظائفهما يمكن للمجلس أن يعين أحد في صورة تعّذر قيام رئيس م - 5

ين المنصوص التصرف في الشركة األهلية المحلية إلى حين إنقضاء حالة التعّذر المؤّقت أو إتخاذ قرار في تعويضهما طبق نفس إجراءات وشروط التعي

    .هذا الفصل عليها بالفقرة األولى من

  مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة  21 -الفصل 

  .يباشر رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة و هو الذي يمّثلها في عالقاتها مع الغير

حيات التي يمنحها القانون و يتمّتع رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف في كّل الحاالت بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا الصال

تأسيسي أو وهذا النظام األساسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو الصالحيات التي خص بها مجلس اإلدارة، غير أن التنصيصات الواردة بالعقد ال

  . بالنظام األساسي أو بقرارات مجلس اإلدارة التي تحد من هذه الصالحيات ال يمكن معارضة الغير بها

  مجانية وظائف المتصرف  22 -لفصل ا

  .اإلدارة مجانا أعضاء مجلستمارس وظائف  - 1

اإلدارة مبلغا ماليا يحدد سنويا بعنوان منحة حضور مقابل ممارسة نشاطهم فعليا  أعضاء مجلسغير أّنه يمكن للجلسة العامة العادية أن تمنح 

  .بالمجلس

دية أن تقرر إسناد منحة استثنائية لرئيس مجلس اإلدارة عن المهمات الخاصة التي يقوم بها وتقتضيها عالوة على ذلك يمكن للجلسة العامة العاو

  .خّطته

  . تحمل المنح على مصاريف استغالل الشركة األهلية المحلية - 2

  الباب الخامس

  أحكام مالية

   رأس المالتكوين  23 -الفصل 

  :شركة األهلية المحلية من اإلجتماعي التأسيسي لل رأس الماليتكون 

  .حصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة تكتب من قبل كل واحد من المشاركين -

  .مساهمة الدولة أو الجماعات المحلية في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي -

  .المساهمة العينية للدولة أو الجماعات المحلية -

  )دينار............................................(.عي بمبلغاإلجتما رأس المالو حدد 

  .لكل حصة) دينار................... (.حصة بقيمة إسمية مقدارها.................. .مقسم إلى

  :يتم خالص جميع الحصص المكتتبة على النحو التالي 

  . سخالصها بالكامل وجوبا عند اإلكتتاب خالل مرحلة التأسي -

بالترفيع في قيمة الحصة  رأس الماليمكن خالص النصف عند إحالة الحصص أو عند إكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين أو الزيادة في  -

قبل والنصف اآلخر قبل غلق السنة المحاسبية األولى الموالية للسنة المحاسبية التي تمت فيها إحالة الحصص أو إكتتاب الحصص الجديدة من 

   .المشاركين أو الترفيع في قيمة الحصة

  .الشركة األهلية المحلية نشاطبواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير و رأس المالو يمكن إتمام اإلكتتاب بجزء من 

  اإلجتماعي رأس المالالترفيع في  24 –الفصل 

  . يام بها مع ضرورة تنميته لمواكبة تطور أنشطة الشركةحسب أنشطة الشركة األهلية المحلية المزمع الق رأس الماليحدد  - 1

  .اإلجتماعي بقبول مشاركين جدد أو بإكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين رأس المالفي  الترفيعيمكن  - 2
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ت على اإللتزامات المتعّلقة باإلكتتاب بالترفيع في قيمة الحصة ويكون ذلك بإقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة للتغييرا رأس الماليمكن الترفيع في  - 3

   .وفي هذه الحالة يصبح الباقي المطلوب من مقادير الحصص المكتتبة واجب األداء فورا. والمحددة بهذا النظام األساسي

  اإلجتماعي رأس المالالتخفيض في  25 -الفصل 

عدة مشاركين أو حّل أو إفالس أو  أو إفالس مشارك أو ة أو تحجيراإلجتماعي نتيجة إنسحاب أو إقصاء أو وفا رأس المال يمكن التخفيض في - 1

  . تصفية األشخاص المعنويين المشاركين

اإلجتماعي الوجوبي المكتتب به إلى ما دون الربع من أعلى مبلغ رأس مال تمت معاينته من قبل جلسة عامة  رأس المالال يمكن التخفيض في  - 2

ة منذ تكوين الشركة األهلير قانوناعاديالمقر ة و ال دون الحدة المحلي .  

يجب أن يعوض ترجيع الحصص الملغاة في صورة عدم إحالتها على أعضاء آخرين من الشركة األهلية المحلية حسب الشروط المقررة بهذا  - 3

  . النظام األساسي و ذلك بتكوين رأس مال احتياطي مساو لنفس المبلغ المقابل لهذه الحصص

اإلجتماعي ألي  رأس المالا تحصلت الشركة األهلية المحلية على تسبقة من الدولة أو على قرض بضمان الدولة، فإّنه ال يمكن التخفيض في إذ - 4

  . سبب من األسباب قبل ترجيع كامل المبلغ إلى ما دون المبلغ الذي أتخذ كأساس للحصول على التسبقة أو القرض

  ةالحصص اإلجتماعي 26 -الفصل 

. وعةتتم معاينة ملكية الحصص بواسطة الترسيم بدفاتر الشركة األهلية المحلية حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصوالت في المبالغ المدف - 1

متصرفين  وتقتطع الشهادات المسّلمة في الحصص اإلجتماعية من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال الملحق بهذا النظام األساسي و تمضى من قبل

  .إثنين وتختم بطابع الشركة األهلية المحلية

  .إن حصص الشركة األهلية المحلية غير قابلة للتجزئة وال يمكن اإلعتراف إال بمالك واحد لكل حصة - 2

وتقدر نسبة األرباح بإقتراح . لحصصتقرر الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية في كّل سنة مدى إمكانية توزيع األرباح عن ا - 3

  .من مجلس اإلدارة حسب الموازنات المالية للشركة األهلية المحلية وطبقا لهذا النظام األساسي

  إحالة الحصص اإلجتماعية 27-الفصل 

وّفر فيهم شروط المشاركة المحددة بهذا يمكن إحالة الحصص اإلجتماعية الوجوبية إلى أشخاص من غير المشاركين بالشركة األهلية المحلية تت - 1

  . تناء تلك الحصصالنظام األساسي، شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء األولوية إلى المشاركين بالشركة األهلية المحلية الراغبين في إق

تفويت لفائدة مشارك أو عدة مشاركين آخرين من يمكن لمجلس اإلدارة أن يرّخص في إحالة الكل أو البعض من حصص مشارك بواسطة ال - 2

   .الشركة األهلية المحلية

  .تتم معاينة إحالة الحصص بالترسيم بدفتر المشاركين - 3

 لمحليةال يمكن الترخيص في اإلحالة إذا كانت نتيجتها هي التخفيض في عدد الحصص إلى ما دون العدد األدنى المطلوب لتأسيس الشركات األهلية ا

  .المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  13طبقا للفصل 

  . تسجل اإلحاالت الكاملة أو الجزئية للحصص اإلجتماعية بدفتر خاص حسب الترتيب الزمني وبأرقام مسترسلة

ل له و عدد الترسيم بدفتر المشاركين و تاريخ بداية مفعول اإلحالة و عدد يتم التنصيص عند كّل ترسيم على إسم المشارك البائع و إسم المحا

كما يضمن عدد تسجيل اإلحالة و عدد الحصص المحالة بخانة المالحظات من دفتر اإلشتراكات تحت عدد ترسيم المشارك و تحت  .الحصص المحالة

  . عدد ترسيم المحال له

  .الحصص التي يمتلكهايتمّتع كل مشارك بصوت واحد مهما كان عدد 

  ترجيع الحصص خالل مدة الشركة األهلية المحلية  28 -الفصل 

ترجع الحصص اإلجتماعية خالل مدة الشركة األهلية المحلية في صورة إقصاء المشارك أو التحجير عليه أو إفالسه أو عند حّل الشخص  - 1

  .المعنوي المشارك

2 - إرجاع الحصص بقيمتها األصلي ة في الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األولى أعاله بقطع النظر عن األرباح الراجعة لهذه الحصص مع طرح يتم

كام اإلجتماعي و بقطع النظر ،عند اإلقتضاء، عن العقوبات المسّلطة على كل من يهمه األمر تطبيقا ألح رأس المالالخسائر المحتملة الممكن معاينتها في 

  .النموذجي هذا النظام األساسي



  1579صفحـة   2022 ماي 19 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   55عــدد 

اإلجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت  رأس المالفإن الخسائر المحتملة التي تلحق ب، ولتطبيق هذه الفقرة

  . إلدارةالسنة المحاسبية التي تم خاللها اإلقصاء أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس أو إنسحاب المشارك بعد موافقة مجلس ا

غير أّنه يمكن للجلسة العامة . يحجر الترجيع قبل أجل خمس سنوات بداية من تاريخ اإلقصاء أو اإلنسحاب أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس - 3

المبالغ المطلوبة قصد تجّنب  ويحدد مجلس اإلدارة عندئذ اآلجال التي يمكن أن يتم خاللها دفع .العادية أن ترّخص في الترجيع قبل األجل المذكور أعاله

  . كّل ضرر يخّل بسير الشركة األهلية المحلية

  مدة السنة المحاسبية  29 -الفصل 

  . ديسمبر من كّل سنة 31تبتدئ السنة المحاسبية للشركة األهلية المحلية في أول جانفي من كل سنة و تنتهي في 

  . لية المحلية تبتدئ من تاريخ تكوينها إلى غاية إنتهاء السنة المحاسبيةغير أن السنة المحاسبية األولى للشركة األه

  مسك الحسابات  30 -الفصل 

  . يجب على الشركة األهلية المحلية أن تمسك محاسبتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات

المحلية وتحفظ في خزائنها لمدة عشر سنوات قبل حفظها في تمسك الحسابات والدفاتر المالية والوثائق المؤيدة لذلك بمقر الشركة األهلية 

  . األرشيف

اط وإدارة ويجب على مجلس اإلدارة أو المدير العام اإلحتفاظ بالدفاتر والملفات القانونية ودفتر محاضر الجلسات وكل ما يتعّلق بسير وتنظيم ونش

  . الشركة األهلية المحلية بمقرها اإلجتماعي

  إعداد الحسابات  31 -الفصل 

ضاحات حول يعد مجلس اإلدارة عند غلق كّل سنة محاسبية القوائم المالية المشتملة على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإلي - 1

ية المحلية وسيرها خالل السنة المحاسبية ويحرر باإلضافة إلى ذلك تقرير في تصرف الشركة األهل. القوائم المالية، وتمّثل هذه القوائم وحدة متكاملة

  .المنقضية يقدم للجلسة العامة العادية

ام السنة توضع الوثائق المشار إليها أعاله على ذمة مراقب الحسابات قبل شهر على األقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بإختت - 2

  . المحاسبية

ن على الشركات األهليةيتعية، توجيه هذه الوثائق إلى سلطة اإلشراف خمسة عشرة يوما على االقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية المحلي .

   .الخاصة بإختتام السنة المحاسبية

  تقديم الحسابات  32 -الفصل 

ف الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية طبقا للتشريع يجب أن يتم إعداد القوائم المالية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية ومختل - 1

  .الجاري به العمل

بداية من توضع هذه الوثائق و تقارير مجلس اإلدارة و تقارير مراقب الحسابات على ذمة المشاركين بالمقر اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية  - 2

  .العامة العاديةاليوم الثامن الذي يسبق تاريخ إنعقاد الجلسة 

سنوات  يمكن لكل مشارك اإلطالع، بالمقر اإلجتماعي للشركة، على جميع الوثائق التي عرضت على الجلسات العامة العادية المنعقدة خالل الثالث - 3

   .األخيرة وعلى محاضر تلك الجلسات

اول للمصالح المعنية لوزارة المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل في يتعين تقديم الموازنة وقائمة النتائج و التدفقات النقدية ومختلف الجد - 4

  . مجال التصريح بالضريبة على الشركات

  الفواضل الصافية والفواضل القابلة للتوزيع  33 -الفصل 

  . قا للتشريع الجاري به العملتتأّلف الفواضل الصافية لكّل سنة محاسبية من اإليرادات بعد طرح أعباء الشركة األهلية المحلية طب - 1

 تتألف الفواضل القابلة للتوزيع بعنوان ترجيعات أو أرباح الحصص من الفواضل الصافية حسبما هي مستنتجة من أحكام الفقرة األولى من هذا - 2

المخصصة لألبواب اآلتية حسب الترتيب  الفصل بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها حسب الحالة وبعد طرح المبالغ

  :التالي

  .األموال اإلحتياطية الوجوبية والقانونية المخصصة كإحتياطات مالية طبقا ألحكام النظام األساسي -أ

  .المال اإلحتياطي الموافق إما لإلعانة المباشرة أو غير المباشرة التي تمنحها الدولة وإما إلعتماد صندوق تمويل - ب
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  .المطابق للحصص الملغاة خالل السنة المحاسبية ال اإلحتياطيالم -ج

  .المال اإلحتياطي لتطوير أنشطة الشركة األهلية المحلية وإنجاز االستثمارات -د

  .المال اإلحتياطي لتمويل األنشطة الموسمية - ه

مصادقة الجلسة العامة العادية على ذلك ويكون األمر  يجب أن توزع المصاريف والتكاليف بين مختلف أقسام حساب االستغالل حسب نوعها بشرط

  .كذلك بالنسبة إلى األموال المخصومة والموافقة للتخصيصات المنصوص عليها أعاله

  الباب السادس

  نتيجة السنوات المحاسبية

  :تخصيص األرباح أو الفواضل السنوية  34- الفصل

  :افية أو فواضل في موفى كل سنة محاسبية في صورة تحقيق الشركة األهلية المحلية أرباحا ص

  .من رأس مال الشركة األهلية المحلية %50في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة  %15تخصص نسبة  -

  .لألنشطة اإلجتماعية والثقافية والبيئة %20تخصص نسبة  -

  .بقرار من الجلسة العامة %35 يمكن توزيع المتبقي من األرباح أو الفوائض في حدود نسبة ال تتجاوز -

  .يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا -

المكتتب به  رأس الماللخالص الحصة الواجب دفعها من  رأس المالويجب أن تستعمل المبالغ الممنوحة لكل مشارك بعنوان ترجيعات أو أرباح عن 

  .من قبله

  . أشهر الموالية للجلسة العامة العادية في التواريخ المحددة من قبل مجلس اإلدارة حسب الطرق والوسائل التي يبينهاويتم الترجيع خالل الثالثة 

ساب كّل ويمكن أيضا للجلسة العامة العادية، بإقتراح من مجلس اإلدارة، أن تقرر تأجيل دفع الفوائض والترجيعات التي يبقى مبلغها المرسم بح

  . مة الشركة األهلية المحلية قصد تسهيل حساباتها المالية إلى أن يحين التاريخ المحدد وجوبا بقرار منهامشارك على ذ

  . رأس المالو ال يمكن بأية حال أن توزع األموال اإلحتياطية على المشاركين وال أن تخصص لتحرير الحصص اإلجتماعية أو الزيادة في 

  . لية أو اندماجها أو إحالتها، يتم ضم المدخرات الوجوبية لفائدة المؤسسة الجديدة أو المستفيدةفي صورة إدماج الشركات األه

   السنوات المحاسبية التي سجلت عجزا 35 -الفصل 

  . يمكن أن تخصم مقادير عجز االستغالل المحتملة من المدخرات المكونة خصيصا لهذا الغرض وذلك بقرار من مجلس اإلدارة

ية وعند مكن أن تخصم مبالغ العجز غير المسددة تطبيقا للفقرة األولى أعاله بقرار من الجلسة العامة العادية من األموال اإلحتياطية القانونوي

  . اإلقتضاء من المال اإلحتياطي الوجوبي عند إستنفاذ كّل المداخيل األخرى

ره للجلسة العامة كّل المقترحات التي يراها مناسبة و ضرورية لتحسين الوضعية المالية ويجب على مجلس اإلدارة في هذه الحالة أن يقدم في تقري

  . للشركة األهلية المحلية

  سقوط الحق في األرباح والترجيعات بمرور الزمن  36 -الفصل 

بها أثناء الثالث سنوات الموالية لتاريخ إنعقاد الجلسة يسقط بمرور الزمن لفائدة الشركة األهلية المحلية الحق في الترجيعات واألرباح التي ال يطالب 

لديها وذلك بشرط أن ال يرسم من جديد في الحساب الجاري  معلومبعد إعالم الشركاء المعنيين بواسطة عدل تنفيذ بآخر عنوان  وذلك العامة العادية

  . للشركاء و هو األمر الذي يترّتب عنه تجديدها

  الباب السابع

  التصفية

  إدارة التصفية 37-فصل ال

فين القضائيين تتم تصفية الشركات األهلية المحلية وفق التشريع الجاري به العمل والمتعّلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصر

  . بالشركات األهليةوالمتعّلق  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15وفق الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 

  . وتستمر الشخصية القانونية للشركة ألغراض التصفية 
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  المسؤولية المالية للمشاركين  38 -الفصل 

ال يفي بخالص ما وجب من ديونها، فعلى المكّلف بالتصفية أن يطالب المشاركين باألموال الالزمة  المحليةإذا كشفت التصفية أن مال الشركة األهلية 

  . كّال أو بعضا وفي حدود رأس مال الشركة األهلية المحلية رأس المالاء بذلك إن كانوا مطلوبين بمنابهم من للوف

   .المحليةوإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كّل بقدر ما ينوبه من الخسائر وفي حدود رأس مال الشركة األهلية 

  الباب الثامن

  ةحكام ختاميأ

  فصل النزاعات  39 -الفصل 

زاع يتم تعرض جميع النزاعات المتعّلقة بالشركة األهلية المحلية على نظر مجلس إدارتها، الذي يسعى لفضها بالتراضي وإذا لم تتم تسوية الن - 1

  . اإللتجاء إلى التقاضي لدى المحكمة المختصة

ألهلية المحلية أو خالل التصفية، فإن الخالف يتم الحكم فيه من قبل المحكمة المختصة في صورة وجود دعوى قضائية أثناء مدة الشركة ا - 2

  . الراجع لها المقر اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية بالنظر

  . الشركة األهلية المحليةفي صورة وجود نزاعات يكون أحد أطرافها مشاركا، يجب على كل معني بهذا النزاع تعيين مقر مختارا له بمنطقة تدّخل  - 3

  العمليات التي يقوم بها غير المشاركين  40 -الفصل 

شروط إسداء يمكن للشركة األهلية المحلية قبول غير المشاركين لإلنتفاع بخدماتها بشرط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها اإلجتماعية واالستجابة ل

  . ون لهم الحق فيما يتم توزيعه من الفواضل واألرباح التي تحّققها الشركة األهلية المحليةالخدمة ولمدة ال تتجاوز ثالث سنوات دون أن يك

  ضبط األنظمة الداخلية  41 -الفصل 

ادقة يتم ضبط نظام داخلي أو عدة أنظمة داخلية من قبل مجلس اإلدارة في كّل ما لم يقرر بهذا النظام األساسي وتعرض هذه األنظمة على مص - 1

  الجلسة العامة العادية في أجل أقصاه ثالث سنوات من تاريخ إتمام إجراءات تأسيس الشركة األهلية المحلية

  . تعرض التعديالت المتعّلقة باألنظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة العادية - 2

  إيداع النظام األساسي  42 -الفصل 

ر أصلي من هذا النظام األساسي مستوفي شروط اإلمضاء والمصادقة ليقوم باإليداع والنشر حسب تعطى جميع التفويضات والصالحيات لحامل نظي

  . الصيغ والشروط القانونية الجاري بها العمل
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  01المرفق عدد 

  العقد التأسيسي النموذجي

  للشركة األهلية المحلية

"."......................  

  الباب األول

  أحكام عامة

  وينالتك 1-الفصل 

  .التأسيسي تكونت شركة أهلية محلية بين المشاركين الممضين أسفله ومن سيتم قبوله في المستقبل والمبينة هويتهم بالجدول المرفق بهذا العقد

  :تخضع هذه الشركة األهلية المحلية للتشريع الجاري به العمل و كذلك لألحكام اآلتي بيانها 

  ...................................عدد المشاركين - 1

   ........................................:المنطقة الترابية  - 2

  ............................................:يطلق على هذه الشركة األهلية المحلية  - 3

   ..........................مدة وجود الشركة األهلية المحلية - 4

  ........................ .والية....................معتمدية................. .عي لهذه الشركة األهلية المحلية كائن بنهجاإلجتما المقر - 5

  الموضوع 2 -الفصل 

  : و ذلك عبر........................................ .يتعّلق موضوع هذه الشركة األهلية المحلية بـ

1..............................................................................................  

2.. .............................................................................................  

3...............................................................................................  

  .وعالوة على ذلك يمكن للشركة األهلية المحلية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمشاركين

  :الباب الثاني 

  اإلشتراك

  :المشاركون  -3الفصل 

  . ينقسم المشاركون في هذه الشركة األهلية المحلية إلى مؤسسين ومشاركين

  المؤسسون : أوال 

يما بينهم نحو كّل من الشركة األهلية المحلية والمشاركين والغير عن األضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن ف

بوضة ومصاريف نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة باإلكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الحصص واستعمال األموال المق

  .لية المحلية والمساهمات العينيةتأسيس الشركة األه

ة المحليوتسقط . ةكما يتحملون وبالتضامن فيما بينهم مسؤولية األضرار الناجمة عن السهو أو اإلخالل بما يقتضيه القانون لتأسيس الشركة األهلي

  . دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثالث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة

  شاركونالم -ثانيا 

اإلجتماعي للشركة األهلية المحلية وإحترام مقررات الجلسات  رأس الماليتعين على المشارك بالشركة األهلية المحلية أن يلتزم باإلكتتاب في  - 1

  .المحليةوحماية مصالحها ومكاسبها وتجّنب كل تضارب بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة األهلية  العامة ومجلس إدارة الشركة

والتثبت  لكل مشارك الحق في الترشح لإلنتخابات بجميع هياكل الشركة األهلية المحلية وعرض اإلقتراحات أو المالحظات التي تتعلق بنشاط الشركة

وبالنظام  يد التأسيسلعققاسم الفواضل القابلة للتوزيع واإلنسحاب من الشركة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا اوتمن النتائج التي تخصص لها 

  .األساسي النموذجي
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  اإلنسحاب واإلقصاء 4- الفصل

  اإلنسحاب: أوال 

  . األقل لكّل مشارك الحق في اإلنسحاب من الشركة األهلية المحلية في مختتم كل سنة محاسبية وذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثالثة أشهر على

  .غير المحررة كليا ودفع كامل ما بذمة طالب اإلنسحاب من ديون لفائدة الشركة األهلية المحلية ال يقبل اإلنسحاب قبل دفع بقية مبالغ الحصص

  اإلقصاء : ثانيا 

ر عن تقرر الجلسة العامة العادية بإقتراح من مجلس اإلدارة إقصاء المشارك ألسباب خطرة بعد التنبيه عليه بواسطة إعالم مضمون الوصول صاد

  . مجلس اإلدارة

ولة وتعتبر أسباب خطرة خاصة خرق النظام األساسي أو اإلضرار بمصالح الشركة األهلية المحلية المادية أو المعنوية أو اإلضرار أو محا

األساسي و م اإلضرار بصورة جدية بالشركة األهلية المحلية كالقيام بأعمال غير مبررة أو اإلخالل باإللتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات النظا

  . هذا العقد التأسيسي

  نتائج اإلنسحاب أو اإلقصاء  5 -الفصل 

مس سنوات في يبقى كل من فقد صفة المشارك ولم تعد تشمله الشركة األهلية المحلية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة األهلية المحلية و لمدة خ

ه بتاريخ إنسحابه وذلك بصرف النظر عن اإللتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق حدود ما له من حصص بخالص جميع الديون المتخّلدة بذمت

  . نشاطات الشركة األهلية المحلية

  الباب الثالث

  الجلسات العامة

  . تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة 6 -الفصل 

  التركيبة:أوال 

لتي تمّثل الهيئة العليا للشركة األهلية المحلية من جميع المشاركين خالصي االكتتاب والمرسمين بصورة قانونية بدفتر تترّكب الجلسة العامة العادية ا

  . اإلشتراك في تاريخ استدعاء الجلسة العامة

  .بما في ذلك الغائبين أو المعارضين و تمّثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المشاركين و تكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع

  االستدعاء :ثانيا 

المتعّلق بالشركات األهلية، وعندما يكون  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  35يتم االستدعاء طبق الفصل  - 1

ت واإلعالنات أن المشاركين يمكنهم إبتداء من اليوم الثامن الغرض من استدعاء الجلسة العامة البّت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقا

حسابات للسنة الذي يسبق تلك الجلسة اإلطالع بمقر الشركة األهلية المحلية على محاضر مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية وعلى تقارير مراقب ال

  .المحاسبية المذكورة

وجيه استدعاء ثان للجلسة العامة وذلك خمسة عشر يوما على األقل وثالثين يوما على األكثر قبل في صورة عدم توفر النصاب القانوني يتم ت - 2

  .وتنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين. موعد إنعقادها بنفس الطريقة المعتمدة في اإلستدعاء األول وبنفس جدول األعمال

خارقة للعادة المنعقدة إستجابة الستدعاء ثان في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمدة يجب أن توجه االستدعاءات للجلسات العامة ال - 3

  .عمالفي االستدعاء األول وبنفس جدول األعمال كما يجب أن تنص كل من المعلقة واإلعالن على التاريخ والساعة ومكان اإلجتماع وكذلك جدول األ

  جدول األعمال : ثالثا 

لجلسة العامة من قبل مجلس اإلدارة ويجب أن يشتمل على اإلقتراحات الصادرة عن المجلس وعند اإلقتضاء عن مراقب يضبط جدول أعمال ا

ى األقل الحسابات وعن سلطة اإلشراف والمحكمة المختصة، كما يشتمل على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة بثالثين يوما عل

  .عدد المشاركين على األقل ن قبل نسبة ال تقل عن ربعبإقتراح كتابي ممضى م

  القبول وحق التصويت والنيابة  7 -الفصل 

  .يرأس الجلسة العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس اإلدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسها

  .مة أو تكليف من ينوبه بهالكل مشارك الحق في الحضور بالجلسة العا - 1
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  .للمشاركين الذين دفعوا مبالغ اإلكتتاب المطالبين بها الحق دون سواهم في التصويت - 2

  .ال يتمتع كل مشارك سواء كان حاضرا أو ممثال إال بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها - 3

  .مة ويمثلها نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبلهاتتمتع الذوات المعنوية المشاركة بصوت واحد بالجلسة العا - 4

  .يمكن لكل مشارك تعذر عليه الحضور بالجلسة العامة أن ينيب عنه بموجب كتب خطي معرف عليه باإلمضاء من يمثله بها - 5

  .العامةال يمكن للمشارك أن ينوب عن أكثر من مشاركين إثنين وتلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة  - 6

  الباب الرابع

  مجلس اإلدارة

   تركيبة مجلس اإلدارة 8- الفصل

  .عضوا منتخبين بالجلسة العامة العادية من بين المشاركين........................يدير الشركة األهلية المحلية مجلس إدارة يتكون من

  :ويجب على كل متصرف 

  .أن يكون تونسي الجنسية - 1

  .لنشاط الشركة األهلية المحلية رة أو بصورة غير مباشرة وبصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافسأن ال يشارك مباش - 2

إدارة تم حّله  أعضاء مجلسأن ال يكون قد سبقت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن  - 3

  .من قبل سلطة اإلشراف

  .لشروط على األشخاص الطبيعيين الممثلين لذوات معنوية منتخبة بصفة أعضاء بمجلس إدارة الشركة األهلية المحليةوتنطبق هذه ا

  .باإلقتراع السري بأغلبية أصوات المشاركين بالجلسة العامة اإلدارة أعضاء مجلسويتم إنتخاب 

  مسؤولية المتصرفين   9 -الفصل 

اعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة األهلية المحلية و إزاء الغير عن إن المتصرفين مسؤولون وفقا للقو

  .األخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم

ان جميع أعمال تصرفه وال يجب على كل متصرف أن يكون مالكا طوال مدته النيابية لخمس حصص إضافية على األقل وتخصص هذه الحصص لضم

  .يمكن بيعها أو إدماجها في رأس مال الشركة األهلية المحلية

  .اإلدارة وظيفتهم وهم مطالبون ببذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر و الوكيل النزيه أعضاء مجلسويمارس 

  . ويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهم

  إجتماعات المجلس  10-الفصل 

  .توجه الدعوات لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة أسبوعا على األقّل قبل تاريخ إنعقادها بكل شكل يترك اثرا كتابيا للدعوة

  صالحيات المجلس  11- الفصل

  .األهلية المحلية التي يتعين عليه ضمان حسن سيرهايقوم مجلس اإلدارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة العادية وهو مكّلف بإدارة الشركة 

 ويتمّتع مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف بإسم الشركة األهلية المحلية والدفاع عن مصالحها في حدود موضوعها، ما عدا السلطات

  .بية أو بمقتضى النظام األساسيوالمشموالت المخصصة بصورة صريحة للجلسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية والترتي

  رئاسة مجلس اإلدارة  12-الفصل 

و . بواسطة التصويت السري بأغلبية األصوات المعبر عنها أعضائهينتخب مجلس اإلدارة رئيسا، له صفة المدير العام و نائب رئيس من بين  - 1

   .يجري اإلنتخاب خالل إجتماعه األول الموالي للجلسة العامة العادية

  . يكّلف رئيس مجلس اإلدارة بضمان حسن سير الشركة األهلية المحلية وبالدفاع عن مصالحها األدبية و المادية - 2
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  صالحيات رئيس مجلس اإلدارة  13-الفصل 

  .يباشر رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة وهو الذي يمّثلها في عالقاتها مع الغير

عدا الصالحيات التي يمنحها القانون ، س مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف في كّل الحاالت بإسم الشركة وفي حدود موضوعهاويتمّتع رئي

  .والنظام األساسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو الصالحيات التي خص بها مجلس اإلدارة

  . األساسي أو بقرارات مجلس اإلدارة التي تحد من هذه الصالحيات ال يمكن معارضة الغير بها غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو بالنظام

  مجانية وظائف المتصرف  14-الفصل 

  .اإلدارة مجانا أعضاء مجلستمارس وظائف  - 1

ان منحة حضور مقابل ممارسة نشاطهم فعليا اإلدارة مبلغا ماليا يحدد سنويا بعنو أعضاء مجلسالعامة العادية أن تمنح  غير أّنه يمكن للجلسة

  .بالمجلس

  .خّطته وتقتضيها و عالوة على ذلك يمكن للجلسة العامة العادية أن تقرر إسناد منحة استثنائية لرئيس مجلس اإلدارة عن المهمات الخاصة التي يقوم بها

  . تحمل المنح على مصاريف استغالل الشركة األهلية المحلية - 2

  ب الخامسالبا

  أحكام مالية

   رأس المالتكوين  15-الفصل 

  :االجتماعي التأسيسي للشركة األهلية المحلية من رأس الماليتكون 

  .ب من قبل كل واحد من المشاركينتحصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة تكت -

  .لصلح الجزائيمساهمة الدولة أو الجماعات المحلية في إطار توظيف عائدات ا -

  .المساهمة العينية للدولة أو الجماعات المحلية -

حصة بقيمة إسمية .................. .مقسم إلى) دينار......................................... (.اإلجتماعي بمبلغ رأس المالو حدد 

  .لكل حصة )دينار................... (.مقدارها

  :حصص المكتتبة على النحو التالييتم خالص جميع ال

  . خالصها بالكامل وجوبا عند اإلكتتاب خالل مرحلة التأسيس -

بالترفيع في قيمة الحصة  ن قبل المشاركين أو الزيادة في رأس الماليمكن خالص النصف عند إحالة الحصص أو عند إكتتاب حصص جديدة م -

الموالية للسنة المحاسبية التي تمت فيها إحالة الحصص أو إكتتاب الحصص الجديدة من قبل والنصف اآلخر قبل غلق السنة المحاسبية األولى 

   .المشاركين أو الترفيع في قيمة الحصة

  . الشركة األهلية المحلية نشاطو بواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير رأس المالويمكن إتمام اإلكتتاب بجزء من 

    اعيةالحصص اإلجتم 16-الفصل 

وعة تتم معاينة ملكية الحصص بواسطة الترسيم بدفاتر الشركة األهلية المحلية حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصوالت في المبالغ المدف - 1

شركة األهلية وتقتطع الشهادات المسّلمة في الحصص من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال المرفق وتمضى من قبل متصرفين إثنين وتختم بطابع ال

  . المحلية

ة بهذا يمكن إحالة الحصص اإلجتماعية الوجوبية إلى أشخاص من غير المشاركين بالشركة األهلية المحلية تتوّفر فيهم شروط المشاركة المحدد

ة إلى المشاركين بالشركة األهلية مع إعطاء األولوية الراغبين في إقتناء تلك الحصصالعقد التأسيسي، شريطة موافقة الجلسة العامة العادية المحلي.  
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يمكن لمجلس اإلدارة أن يرّخص في إحالة الكل أو البعض من حصص مشارك بواسطة التفويت لفائدة مشارك أو عدة مشاركين آخرين من  - 2

  .الشركة األهلية المحلية

  .تتم معاينة إحالة الحصص بالترسيم بدفتر المشاركين - 3

خيص في اإلحالة إذا كانت نتيجتها التخفيض في عدد الحصص إلى ما دون العدد األدنى المطلوب لتأسيس الشركات األهلية المحلية ال يمكن التر - 4

  .المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  13طبقا للفصل 

  . رقام مسترسلةأدفتر خاص حسب الترتيب الزمني و باإلجتماعية بتسجل اإلحاالت الكاملة أو الجزئية للحصص  - 5

  . يتمّتع كل مشارك بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها

  ترجيع الحصص خالل مدة الشركة األهلية المحلية  17-الفصل 

شارك أو التحجير عليه أو إفالسه أو عند حّل الشخص المعنوي ترجع الحصص اإلجتماعية خالل مدة الشركة األهلية المحلية في صورة إقصاء الم - 1

  .المشارك

رح يتم إرجاع الحصص بقيمتها األصلية في الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األولى أعاله بقطع النظر عن األرباح الراجعة لهذه الحصص مع ط - 2

ع النظر، عند اإلقتضاء، عن العقوبات المسّلطة على كل من يهمه األمر تطبيقا ألحكام اإلجتماعي وبقط رأس المالالخسائر المحتملة الممكن معاينتها في 

  .النظام األساسي النموذجي

اإلجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت  رأس المالولتطبيق هذه الفقرة، فإن الخسائر المحتملة التي تلحق ب

خاللها اإلقصاء أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس أو إنسحاب المشارك بعد موافقة مجلس اإلدارةالسنة المحاسبي ة التي تم .  

غير أّنه يمكن للجلسة العامة . يحجر الترجيع قبل أجل خمس سنوات بداية من تاريخ اإلقصاء أو اإلنسحاب أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس - 3

و يحدد مجلس اإلدارة عندئذ اآلجال التي يمكن أن يتم خاللها دفع المبالغ المطلوبة قصد تجّنب .الترجيع قبل األجل المذكور أعالهالعادية أن ترّخص في 

  . كّل ضرر يخّل بسير الشركة األهلية المحلية

  سقوط الحق في األرباح و الترجيعات بمرور الزمن  18 -الفصل 

ي الترجيعات واألرباح التي ال يطالب بها أثناء الثالث سنوات الموالية لتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يسقط بمرور الزمن حق المشاركين ف

  .بشرط أن ال يرسم من جديد في الحساب الجاري للشركاء و هو األمر الذي يترّتب عنه تجديدها

  مدة السنة المحاسبية  19-الفصل 

  . ديسمبر من كّل سنة 31جانفي من كل سنة وتنتهي في  1ة األهلية المحلية في تبتدئ السنة المحاسبية للشرك

  . إلى غاية إنتهاء السنة المحاسبية.....................غير أن السنة المحاسبية األولى لهذه الشركة األهلية المحلية تبتدئ من تاريخ تكوينها الموافق لـ

  مسك الحسابات  20-الفصل 

  . الشركة األهلية المحلية أن تمسك محاسبتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات يجب على
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  القائمة اإلسمية للمشاركين في الشركة األهلية المحلية
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  02الملحق عدد 
  النظام األساسي النموذجي

  الجهويةللشركة األهلية 
"........................"  

   -  الفصل األول

  .تسييرهاويهدف هذا النظام األساسي النموذجي إلى ضبط النظام اإلداري والمالي للشركات األهلية الجهوية و تحديد طرق إحداثها  

  الباب األول

  أحكام عامة

  التكوين 2 - الفصل

ومن سيتم قبوله في  موذجي المرفق لهذا النظام األساسي النموذجيعلى العقد التأسيسي الن تتكون الشركة األهلية الجهوية بين المشاركين الممضين

  .المستقبل

  :تخضع الشركة األهلية الجهوية للتشريع الجاري به العمل و كذلك لألحكام اآلتي بيانها 

  ).ال يقل عن خمسين شخصا( تحديد عدد المشاركين  - 1

  .معتمديات غير متجاورة أو والية: شركة األهلية الجهوية ذكر المنطقة الترابية لل: تحديد المنطقة الترابية  -2

  ."الشركة األهلية الجهوية"اإلجتماعي مصحوبا بعبارة  اإلسم - 3

   .قابلة للتمديد بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة) سنة  99المدة القصوى ( تحديد مدة وجود الشركة األهلية الجهوية  - 4

5 -  ةتحديد المقرة الجهوياإلجتماعي للشركة األهلي.  

  الموضوع  3 - الفصل

  :و ذلك عبر.......................... .يتعّلق موضوع الشركة األهلية الجهوية بـ

1....................................  

2.. ..................................  

3...................................  

4...................................  

  .القيام بالتأطير واإلرشاد لفائدة المشاركين. 5

  .وعالوة على ذلك يمكن للشركة األهلية الجهوية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمشاركين

  :الباب الثاني

  اإلشتراك

  -  4الفصل 

  . ركينالجهوية إلى مؤسسين و مشا ينقسم المشاركون في الشركة األهلية

  المؤسسون : أوال 

رة موجهة يجب على المؤسسين قبل أي إكتتاب أن ينشروا عن طريق التعليق بمقر الوالية ومقرات المعتمديات ومقرات البلديات عند اإلقتضاء، نش

  .إلعالم العموم بإعتزامهم تكوين شركة أهلية جهوية

  :وتتضمن النشرة وجويا البيانات التالية

  .الشركة المراد تأسيسها متبوعا عن اإلقتضاء بذكر مقرها إسم - 1

  .)جهوية: ( نوع الشركة  - 2

  .والمساهمات العمومية التي يرجى الحصول عليها مقدار رأس مال الشركة القابل لإلكتتاب - 3
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  .العنوان المقرر للمقر اإلجتماعي - 4

  . موضوع الشركة مبينا بإختصار - 5

  . شركةالمدة المقررة لل - 6

  .تاريخ و مكان إيداع مشروع العقد التأسيسي - 7

  .ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حاال عدد الحصص التي سيقع إكتتابها - 8

  . القيمة اإلسمية للحصص التي سيقع إصدارها - 9

ارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير و طريقة الوصف المختصر للمساهمات العينية و تقدير قيمتها اإلجمالية و طريقة إستخالصها مع اإلش - 10

  .اإلستخالص

  . اإلمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص أو سلطة إدارية - 11

  .الشروط المتعّلقة بتوزيع الفواضل وتكوين المدخرات - 12

اإلقتضاء اإلشارة إلى أن األموال ستودع  دوعن ستودع بها األموال المتأتية من اإلكتتاب فرع المؤسسة البنكية أو البريدية التي إسم ذكر - 13

  .بصندوق الودائع و األمانات

  .مع اإلشارة إلى إمكانية الختم المبّكر في صورة اإلكتتاب الكّلي قبل إنقضاء األجل المذكور، األجل المفتوح لإلكتتاب - 14

  . طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية لإلنعقاد ومكان ذلك - 15

  . ن النشرة مع ذكر اإلسم واللقب ومقر اإلقامةالمؤسسو و يمضي

  :ويمكن للمؤسسين 

قصد الحصول على مساهمة الدولة في رأس مال الشركة " وإنجاز المشاريع بالجهات الجزائي الصلح لجنة متابعة تنفيذ إتفاقيات"تقديم مطلب إلى  -

  .األهلية الجهوية في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي

  .الجهوية المطلوب تخصيصها للشركة األهلية )أومنقوالت عقارات(مطلب إلى الجهة اإلدارية المعنية بموضوع المساهمة العمومية  تقديم -

  . يودع األشخاص الراغبون في المشاركة في تأسيس الشركة األهلية الجهوية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة و بالمكان المعين من قبلهم للغرض

  .ذه المطالب على الجلسة العامة التأسيسية للبّت فيهاوتعرض ه

  :وال يمكن أن يكون من بين المؤسسين 

  . الشخص الذي فقد حّقه في إدارة الشركات و التصرف فيها -

  .الموظفون واألعوان العموميون المباشرون أو الملحقون -

يع اإلجراءات اإلدارية المستوجبة وإيداع مشروع العقد التأسيسي بالسجل الوطني وعلى المشاركين في تأسيس الشركة األهلية الجهوية القيام بجم

  .للمؤسسات بعد تحرير كامل رأس مال الشركة األهلية الجهوية من قبل المشاركين

ن على مجلس اإلدارة إيداع نظير من النظام األساسي للشركة و العقد التأسيسي المصادق عليه و نظير من السجسات لدى ويتعيل الوطني للمؤس

  .والي الجهة

ما بينهم نحو كّل من الشركة األهلية الجهوية والمشاركين والغير عن األضرار الناجمة عن عدم صحة أو  يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن في

ركة وبتحرير الحصص وإستعمال األموال المقبوضة عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة باإلكتتاب برأس مال الش

  .ومصاريف تأسيس الشركة األهلية الجهوية والمساهمات العينية

. ما بينهم مسؤولية األضرار الناجمة عن السهو أو اإلخالل بأي واجب يقتضيه القانون لتأسيس الشركة األهلية الجهوية كما يتحملون وبالتضامن في

  . لية ضد المؤسسين بمرور ثالث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركةوتسقط دعوى المسؤو

  المشاركون : ثانيا 

  :يشترط في المشاركين في الشركة األهلية الجهوية  - 1

  .الراجعة بالنظر للوالية المنتصبة بها الشركة األهلية الجهوية أن يكونوا مقيمين بأحد المعتمديات -

  .خب في اإلنتخابات البلديةأن تتوفر فيهم صفة النا -
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  .أن يكونوا غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة األهلية الجهوية أو الشركة األهلية الجهوية المساهمة فيها -

  .في الغرضيجب على كل مترشح للمشاركة في الشركة األهلية الجهوية أن يّطلع مسبقا على النظام األساسي ثم يقدم مطلبا كتابيا  - 2

3 - ة للبّت فيها وعند قبول المشاركة يعتبر اإلشتراك رسميا تودع مطالب المشاركة لدى مجلس اإلدارة وتعرض وجوبا على أقرب جلسة عامة عادي

  .إبتداءا من تاريخ تقديم المطلب

األهلية الجهوية حسب ما هو منصوص عليه بهذا اإلجتماعي للشركة  رأس الماليجب على األشخاص المذكورين بالفقرة األولى أن يكتتبوا في  - 4

  .النظام األساسي

ب يمسك بمقر الشركة األهلية الجهوية دفتر لتسجيل اإلشتراكات حسب المثال المضاف لهذا النظام األساسي ترسم به أسماء المشاركين وترّت - 5

  .دفوعالمكتتب به والم رأس المالحسب تاريخ اإلشتراك مع بيان عدد الترسيم و

ظام ال يمكن رفض مشاركة أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة للمشاركة والمبينة بالمرسوم المتعلق بالشركات األهلية الجهوية وبهذا الن - 6

  .األساسي

  إلتزامات المشاركين وحقوقهم 5 - الفصل

  إلتزامات المشاركين : أوال

  :أن يلتزم بما يلي  يتعين على المشارك بالشركة األهلية الجهوية - 1

  .لهذا النظام األساسي النموذجي طبقااإلجتماعي للشركة األهلية الجهوية وتحريره  رأس المالاإلكتتاب في  -

  .إحترام مقررات الجلسات العامة ومجلس إدارة الشركة األهلية الجهوية -

  .حماية مصالح الشركة األهلية الجهوية ومكاسبها -

جابية في حّل المشاكل المطروحة أمام الجلسة العامة وتقديم اإلقتراحات والمالحظات المتعلقة بالتصرف والنهوض بالشركة األهلية المشاركة اإلي -

  .الجهوية

  .الجهويةتجّنب كل تضارب بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة األهلية  -

دارة أن يسّلط عقوبات حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي على المشارك فيما عدا حالة وجود قوة قاهرة ثابتة يمكن لمجلس اإل -  2

  .من هذا الفصل المخّل كليا أو جزئيا باإللتزامات المبينة بالفقرة األولى

  حقوق المشاركين : ثانيا 

  :لكل مشارك الحق في

  .الترشح لإلنتخابات بجميع هياكل الشركة األهلية الجهوية -

ط ال وسائل وخدمات الشركة األهلية الجهوية والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للشركة األهلية الجهوية أن توّفرها للمشاركين طبق شرواستعم -

  . اإلستعمال واإلنتفاع المطبقة بالشركة

ج التي تخصص لها طبق الشروط المنصوص عليها عرض اإلقتراحات أو المالحظات التي تتعلق بنشاط الشركة األهلية الجهوية والتثبت من النتائ -

  .بهذا النظام األساسي

  .تقاسم الفواضل القابلة للتوزيع -

  .اإلنسحاب من الشركة األهلية الجهوية حسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام األساسي النموذجي -

  اإلنسحاب واإلقصاء 6 - الفصل

  اإلنسحاب: أوال 

نسحاب من الشركة األهلية الجهوية في مختتم كل سنة محاسبية وذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثالثة أشهر على لكّل مشارك الحق في اإل - 1

  . األقل

  .الجهوية ال يقبل اإلنسحاب قبل دفع بقية مبالغ الحصص غير المحررة كليا ودفع كامل ما بذمة طالب اإلنسحاب من ديون لفائدة الشركة األهلية

يوجه طلب اإلنسحاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة األهلية الجهوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول يبين فيه بالخصوص األسباب  ويجب أن

  . الداعية لذلك
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  . يمكن لمجلس اإلدارة و بصفة استثنائية قبول إنسحاب مشارك أثناء السنة المحاسبية دون سابق إنذار - 2

جلس اإلدارة قبول مطلب اإلنسحاب إذا كان من شأنه أن يلحق ضررا بحسن سير الشركة األهلية الجهوية أو أن ينتج وفي جميع الحاالت ال يمكن لم

  .اإلجتماعي إلى ما دون الحد األدنى المقرر بهذا النظام األساسي رأس المالعنه تخفيض في 

  .ألولى من هذا الفصليجب أن يبّلغ طلب اإلنسحاب حسب اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة ا -

  . يقدر المجلس األسباب المقدمة لإلنسحاب ويعلم المعني باألمر بقراره المعّلل في أجل شهرين و يعتبر عدم الجواب بمثابة القبول -

باإلعالم يمكن اإلعتراض على قرار المجلس القاضي برفض اإلنسحاب لدى أقرب جلسة عامة عادية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوبا  -

وفي هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة إدراج الطعن ضمن . بالوصول إلى رئيس مجلس اإلدارة في ظرف شهر من تاريخ إعالمه بقرار المجلس المذكور

  . جدول أعمال الجلسة العامة الموالية لتاريخ تسّلمه اإلعالم بالطعن

  اإلقصاء : ثانيا 

اح من مجلس اإلدارة إقصاء المشارك ألسباب خطرة بعد التنبيه عليه بواسطة إعالم مضمون الوصول صادر عن تقرر الجلسة العامة العادية بإقتر

  . مجلس اإلدارة

اولة اإلضرار و تعتبر أسباب خطرة خاصة خرق النظام األساسي أو اإلضرار بمصالح الشركة األهلية الجهوية المادية أو المعنوية أو اإلضرار أو مح

  . دية بالشركة األهلية الجهوية كالقيام بأعمال غير مبررة أو اإلخالل باإللتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات هذا النظام األساسيبصورة ج

ن اء كايجب على المجلس أن يقترح إقصاء المشارك لدى أقرب جلسة عامة عادية و للمعني باألمر الحق في الدفاع عن نفسه أمام الجلسة العامة سو

  .ذلك شفاهيا أو كتابيا أو بإنابة من يمّثله

   نتائج اإلنسحاب أو اإلقصاء أو إنقضاء صفة المشارك 7-الفصل 

س سنوات يبقى كل من فقد صفة المشارك ولم تعد تشمله الشركة األهلية الجهوية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة األهلية الجهوية ولمدة خم - 1

حصص بخالص جميع الديون المتخّلدة بذمته بتاريخ إنسحابه وذلك بصرف النظر عن اإللتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق  في حدود ما له من

  . نشاط الشركة األهلية الجهوية

قائمة بصورة قانونية بين ال تحّل الشركة األهلية الجهوية عند وفاة مشارك أو إقصائه أو التحجير عليه أو إنسحابه أو إفالسه بل تبقى  - 2

  .من هذا النظام األساسي الثانيالمشاركين اآلخرين بالشركة األهلية الجهوية ما لم ينخفض عدد المشاركين إلى ما دون الحد األدنى المضبوط بالفصل 

وقيم الشركة األهلية الجهوية وال أن يطلب  ال يمكن لمشارك تم إقصاؤه أو لورثته أو ألعقابه في أية حالة أن يثير وضع األختام على مكاسب - 3

تثل إلى مقررات قسمتها أو بيعها أو أن يتدّخل بأية صورة في الشؤون اإلجتماعية أو األعمال اإلدارية للشركة األهلية الجهوية و يتعين عليه أن يم

  .الجلسة العامة

  الباب الثالث

  الجلسات العامة

   .تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادةتكون الجلسات العامة  8-الفصل 

  تركيبة الجلسة العامة ودورها:أوال 

ورة قانونية بدفتر تترّكب الجلسة العامة العادية التي تمّثل الهيئة العليا للشركة األهلية الجهوية من جميع المشاركين خالصي اإلكتتاب والمرسمين بص

   .اإلشتراك في تاريخ استدعاء الجلسة العامة

ارضون أو وتمّثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المشاركين وتكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع بما في ذلك الغائبون والمع

  .عديمو األهلية

  االستدعاء:ثانيا 

و عندما يكون ، عّلق بالشركات األهليةالمت 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  35يتم االستدعاء طبق الفصل  - 1

يوم الثامن الغرض من استدعاء الجلسة العامة البّت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقات واإلعالنات أن المشاركين يمكنهم إبتداء من ال

وعلى القوائم المالية وعلى تقارير مراقب الحسابات للسنة الذي يسبق تلك الجلسة اإلطالع بمقر الشركة األهلية الجهوية على محاضر مجلس اإلدارة 

  .المحاسبية المذكورة
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 في صورة عدم توفر النصاب القانوني يتم توجيه استدعاء ثان للجلسة العامة وذلك خمسة عشر يوما على األقل وثالثين يوما على األكثر قبل - 2

  .وتنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين. ول وبنفس جدول األعمالموعد إنعقادها بنفس الطريقة المعتمدة في اإلستدعاء األ

ة يجب أن توجه اإلستدعاءات للجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة إستجابة الستدعاء ثان في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمد - 3

في كل من المعلقة واإلعالن عن التاريخ والساعة ومكان اإلجتماع وكذلك جدول  في االستدعاء األول وبنفس جدول األعمال كما يجب التنصيص

  .األعمال

  جدول األعمال : ثالثا 

يضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس اإلدارة ويجب أن يشتمل على اإلقتراحات الصادرة عن المجلس وعند اإلقتضاء عن مراقب  - 1

كما يشتمل على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة بثالثين يوما على األقل ، حكمة المختصةالحسابات وعن سلطة اإلشراف والم

  .عدد المشاركين على األقل بإقتراح كتابي ممضى من قبل نسبة ال تقل عن ربع

  .عمالال يمكن إجراء المداوالت بالجلسة العامة إال في ما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول األ - 2

خالفا للفقرة السابقة يمكن للجلسة العامة في صورة حصول هفوة فادحة عزل متصرف أو عدة متصرفين ولو لم يتم إدراج هذه المسألة ضمن  - 3

  .جدول األعمال

  القبول وحق التصويت والنيابة  9- الفصل

  .مجلس اإلدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسها يرأس الجلسة العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل

  .لكل مشارك الحق في الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوبه بها - 1

  .له من اإلختصاص والخبرة والكفاءةيمكن لمجلس اإلدارة دعوة شخص أو أكثر بصفته مالحظا بالجلسة العامة بالنظر إلى ما 

  .ا مبالغ اإلكتتاب المطالبين بها الحق دون سواهم في التصويتللمشاركين الذين دفعو - 2

  .ال يتمتع كل مشارك سواء كان حاضرا أو ممثال إال بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها - 3

  .تتمتع كل ذات معنوية مشاركة بصوت واحد بالجلسة العامة ويمثلها نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبلها - 4

  .مكن لكل مشارك تعّذر عليه الحضور بالجلسة العامة أن ينيب عنه بموجب كتب خطي معرف عليه باإلمضاء من يمثله بهاي - 5

  .ال يمكن للمشارك أن ينوب عن أكثر من مشاركين إثنين وتلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة العامة - 6

  ضبط مداوالت الجلسة العامة  10 - الفصل

  .الجلسة العامة مقررا يمكن أن يكون من غير المشاركين بالشركة األهلية الجهويةتعين 

تمسك بطاقة حضور تبين بها أسماء المشاركين وأرقام بطاقات تعريفهم وكذلك عناوينهم و عدد الحصص الراجعة لهم و المبالغ المدفوعة من  - 1

  . قبلهم

كين أو من ينوب عنهم والمشهود بصحتها من قبل مكتب الجلسة العامة بالمقر اإلجتماعي إلضافتها تودع بطاقة الحضور الممضاة من قبل المشار - 2

وترسم هذه المحاضر بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل أعضاء مكتب . إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات وكذلك محاضر الجلسة العامة

  . الجلسة العامة

   .مداوالت الجلسة العامة من قبل مكتب الجلسة تمضى نسخ و مضامين - 3

  وموضوعها إجتماع الجلسات العامة 11 - الفصل

  إجتماع الجلسة العامة التاسيسية وموضوعها: أوال 

  مجلس إدارة تنعقد الجلسة العامة التأسيسية لتكوين الشركة األهلية الجهوية والمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بها وإلنتخاب أعضاء أول 

تعيين مراقب  و البّت في المساهمات العينية إن وجدت و في المساهمات العمومية العّقارية و المنقولة المخصصة لفائدة الشركة األهلية الجهوية و

  . الحسابات

لمشاركين المرسمين بصفة قانونية تكون مداوالت الجلسة العامة التأسيسية صحيحة إذا حضرها عدد من المشاركين أو نوابهم يفوق نصف عدد ا

  . بالشركة األهلية الجهوية في تاريخ إنعقاد الجلسة
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  إجتماع الجلسة العامة العادية وموضوعها: ثانيا 

  .تتم دعوة الجلسة العامة العادية لإلنعقاد بصفة دورية و فق أحكام العقد التأسيسي للشركة األهلية الجهوية عن طريق مجلس اإلدارة

اإلدارة أو بطلب من ثلث المشاركين أو عن طريق مراقب  عضاء مجلسيمكن دعوة الجلسة العامة العادية لإلنعقاد بمبادرة من األغلبية المطلقة أل

  . الحسابات أو المحاسب أو سلطة اإلشراف أو بإذن من المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه األمر

المتعّلق بالشركات  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  33ية طبق أحكام الفصل يجب أن تجتمع الجلسة العامة العاد

  . األهلية

  .وال يمكن للجلسة العامة العادية أن تجتمع إال بحضور األغلبية المطلقة للمشاركين بالشركة األهلية الجهوية في تاريخ االستدعاء

توجيه استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول األعمال حسب القواعد المقررة بهذا النظام األساسي ويتم التنصيص  يتم، في صورة عدم توّفر النصاب

  .فيه على تاريخ ونتيجة الجلسة السابقة

  .تّتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس

ادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية تالوة التقريرين األدبي والمالي لمجلس اإلدارة و تقرير أو تقارير مراقب ويجب على الجلسة العامة الع

  : ثم تتوّلى، الحسابات

  .النظر في الحسابات والمصادقة عليها أو إصالحها -

  .منح البراءة للمتصرفين أو رفضها -

  .إنتخاب المتصرفين و تعيين مراقب الحسابات -

  .اإلجتماعي خالل السنة المحاسبية رأس المالمعاينة التغييرات التي طرأت على  -

  .وفي صورة تسجيل نتائج سلبية يتعين على مجلس اإلدارة تقديم تقرير يبين أسباب الخسارة وبرنامجا لكيفية تداركها -

  .التداول في كل مسألة أخرى مدرجة بجدول األعمال -

  . العامة الغية إذا لم تسبقها تالوة تقرير أو تقارير مراقب الحساباتتعتبر مداوالت الجلسة 

  إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة وموضوعها: ثالثا 

  .المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  38تتم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة طبق أحكام الفصل 

لى تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية وتكون مداوالتها صحيحة إذا تألفت من عدد من المشاركين حاضرين أو ممثلين يساوي ع

  .األقل ثلثي عدد المشاركين المرسمين بالشركة األهلية الجهوية في تاريخ االستدعاء

  .لبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيستتخذ المقررات بالجلسة العامة الخارقة للعادة بأغ

دماجها مع شركات للجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها صالحية التداول في تحويرات النظام األساسي وحّل الشركة األهلية الجهوية أو تجزئتها أو إ

ترفيع في رأس مال الشركة األهلية الجهوية بإصدار حصص جديدة وبالترفيع في القيمة اإلسمية للحصص أو التخفيض أهلية جهوية أخرى والتمديد في مدتها وال

  .جهويةفيها على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات والنظر في المسائل المتعلقة بخرق األحكام القانونية أو النظام األساسي للشركة األهلية ال

  .قررات المقترحة على ذمة المشاركين بمقر الشركة األهلية الجهوية قبل تاريخ إجتماع الجلسة األولى بعشرة أيام على األقليجب أن يوضع نص الم

  الباب الرابع

  مجلس اإلدارة

  تركيبة مجلس اإلدارة  12- الفصل

إثني عشرة عضوا منتخبين بالجلسة العامة العادية من  يدير الشركة األهلية الجهوية مجلس إدارة يمكن أن يتكون من سّتة أو تسعة أعضاء أو من

  .بين المشاركين

  :ويجب على كل متصرف 

  .أن يكون تونسي الجنسية - 1

  .لنشاط الشركة األهلية الجهوية أن ال يشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس - 2
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إدارة تم حّله  أعضاء مجلسل جناية أو جنحة قصدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن أن ال يكون قد سبقت إدانته من أج - 3

  .من قبل سلطة اإلشراف

  .وتنطبق هذه الشروط على األشخاص الطبيعيين الممثلين لذوات معنوية منتخبة بصفة أعضاء بمجلس إدارة الشركة األهلية الجهوية

  .باإلقتراع السري وبأغلبية األصوات المشاركين بالجلسة العامة اإلدارة جلسأعضاء مويتم إنتخاب 

  مدة نيابة المتصرفين وتجديدها  13- الفصل

  .اإلدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية بأغلبية األصوات المصرح بها لمدة ثالث سنوات أعضاء مجلسينتخب 

  .اب المتصرفين المنتهية مدة نيابتهم مرة واحدة فقطويمكن إعادة إنتخ

لفالحية اليمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة األهلية الجهوية وعضوية مجالس إدارة الشركات التجارية والشركات التعاونية للخدمات ا

  .والتعاضديات والشركات التعاونية والتعاونيات

  .ضوية مجلس إدارة شركة أهلية أخرىال يمكن للمتصرفين تولي ع

  .اإلدارة التخلي عن مهامهم إال لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإال فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة عضاء مجلسوال يمكن أل

ذا تمت إدانته من أجل جناية اإلدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إ أعضاء مجلسويمكن عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من 

  .أو جنحة قصدية أو أضر أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة األهلية الجهوية أو ثبت تعارض مصالح في جانبه

  :تعيين المتصرفين بصفة مؤقتة 14- الفصل

  .ة أن يقوم بصفة مؤقتة بتعويضهمفي حالة شغور حاصل بسبب وفاة أو استقالة أو عزل متصرف أو عدة متصرفين يمكن لمجلس اإلدار - 1

. يجب أن يعرض تعيين المعوضين على مصادقة أقرب جلسة عامة عادية التي تقوم بتعويض المتصرف أو المتصرفين الناقصين بصفة نهائية - 2

  .وتحتسب هذه المدة عند تجديد مدة نيابة المتصرف المعوض

التعيينات المجراة من قبل مجلس اإلدارة فإن المداوالت التي أجراها واألعمال التي قام بها  وإذا لم تتم المصادقة بالجلسة العامة العادية على

  .المجلس المذكور بمشاركة العضو أو األعضاء المعنيين تكون صحيحة

تعويضه على أقرب جلسة  يتعين على كل متصرف تغيب مدة ثالثة إجتماعات متتالية أن يقدم للمجلس مبررات غيابه ويمكن للمجلس أن يقترح - 3

  .المقدمة غير مقبولة عامة عادية إذا أعتبر األعذار

  .عويضهال يبقى في وظيفته المشارك المعين لتعويض متصرف لم تنته مدة نيابته إّال بالنسبة إلى ما بقي من مدة النيابة للمتصرف الذي تم ت - 4

  مسؤولية المتصرفين  15 - الفصل

ؤولون وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة األهلية الجهوية و إزاء الغير إن المتصرفين مس - 1

  .عن األخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم

  هذه الحصص لضمان جميع أعمال تصرفه  يجب على كل متصرف أن يكون مالكا طوال مدته نيابته لخمسة حصص إضافية على األقل و تخصص

  .و ال يمكن بيعها أو إدماجها في رأس مال الشركة األهلية الجهوية

ويتم إيداع الشهادات المذكورة بمقر . ويجب أن يوضع على الشهادات اإلسمية المطابقة لهذه األسهم ختم يبين عدم قابليتها للتداول و اإلحالة

ة الجهويةالشركة األهلي.  

فين يجب أن يخضع كّل إتفاق بين الشركة األهلية الجهوية وبين أحد المتصرفين أو المسيرين أو إحدى المؤسسات التي يوجد فيها أحد المتصر - 2

  .أو المسيرين شريكا رسميا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا للترخيص المسبق من قبل مجلس اإلدارة

  :وتشمل هذه اإلتفاقات 

اإلدارة أو  أعضاء مجلسأو المساهمين أو المشاركين أو    ض والتسبقات والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها والتي تعقد لفائدة الغيرالقرو -

  .أزواج أو أصول أو فروع هؤالء األشخاص أو كل وسيط

  .كراء أو إحالة األصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها -

  .سابات بكل تلك األعمال و اإلتفاقاتو يجب إعالم مراقب الح
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  .اإلدارةويجب على مراقب الحسابات أن يقدم للجلسة العامة العادية لنهاية السنة تقريرا خاصا يتعّلق باإلتفاقات المرّخص فيها من قبل مجلس 

كة األهلية الجهوية وفقا لهذا النظام األساسي النموذجي وال تنطبق هذه األحكام على العمليات الناتجة عن اإللتزامات المبرمة بصورة قانونية مع الشر

  . و ال على العمليات التي تقوم بها الشركة األهلية الجهوية بصفة عادية خارج اإلتفاقات الخاصة

ب الحسابات أو المحاسب بكل قبل تسّلمهم لمهامهم إعالم مجلس اإلدارة و مراق، إدارة الشركة األهلية الجهوية و مسيريها أعضاء مجلسيجب على 

أو الخاصة الجارية بينهم وبين الشركة األهلية أو بين هذه األخيرة وبين كّل مؤسسة يكون فيها أحدهم مشاركا إسميا أو   المعامالت ذات الصبغة المالية

  . نائبا أو متصرفا أو مديرا

ارة أو المدير أو المدير العام بمقتضى إتفاقات على حساب الشركة األهلية ويعتبر كّل إمتياز منح إلى رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلس إد

  . الجهوية مبررا إلعفائه من المسؤولية

  16 -الفصل 

  .اإلدارة وظيفتهم وهم مطالبون ببذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر و الوكيل النزيه أعضاء مجلسيمارس 

  . سي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهمويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكت

ى وعلى كّل شخص آخر حضر أعمال مجلس اإلدارة أو إقتضت عالقته التجارية أو الوظيفية مع الشركة األهلية الجهوية الحضور واإلطالع عل

   .المناسبةمعلومات سرية المحافظة على الطبيعة السرية لتلك المعلومات التي أتيح له اإلطالع عليها بتلك 

  إجتماعات المجلس  17 -الفصل 

شهر وكلما إقتضت  يجتمع مجلس اإلدارة بالمقر اإلجتماعي للشركة األهلية الجهوية أو بأي مكان آخر بمنطقة تدّخل الشركة، مرة واحدة على األقّل كّل - 1

  . ذلك أعضائهما يجب الدعوة إلنعقاد مجلس اإلدارة كّلما طلب ثلث ك. أو ممن ينوبه في صورة تعّذر قيامه بوظائفه مصلحتها ذلك بدعوة من رئيسها

  .وتوجه الدعوات لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة أسبوعا على األقّل قبل تاريخ إنعقادها بكل شكل يترك اثرا كتابيا للدعوة

و يتم عقد الجلسة في هذه الحالة بحضور نصف  وعوعند التعّذر تؤجل الجلسة لمدة أسب أعضائهتعقد جلسات مجلس اإلدارة بحضور كافة  - 2

  . عدد أعضاء المجلس على األقّل

و ال يمكن أن .تّتخذ القرارات في مجلس اإلدارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الراي المتضمن لصوت رئيس المجلس

  .أو عن بعد داخل المجلس  يجري التصويت بطريقة التوكيل

  ضبط مداوالت المجلس  18- لالفص

و تمضى المحاضر من قبل الرئيس .تضبط مداوالت مجلس اإلدارة بمحاضر تضمن بسجل خاص مرّقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس) 1

  .ومتصرفين إثنين مشاركين في المداوالت باإلضافة إلى كاتب الجلسة

ات المسندة إليهم من قبل الذوات المعنوية بإعتبارهم ينوبون عنها قانونا بالنسبة يثبت عدد المتصرفين المباشرين و صفتهم و كذلك الصالحي) 2

ها متصرفة إلى الغير بمجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو بالنسخ أو بالمضامين المستخرجة منه على أسماء المتصرفين ونواب الذوات المعنوية بإعتبار

  . سواء كانوا حاضرين أو متغيبين

  صالحيات المجلس 19 - الفصل

  .ان حسن سيرهايقوم مجلس اإلدارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة العادية وهو مكّلف بإدارة الشركة األهلية الجهوية التي يتعين عليه ضم

ما عدا الصالحيات ، موضوعهاويتمّتع مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف بإسم الشركة األهلية الجهوية والدفاع عن مصالحها في حدود 

  .والمشموالت المخصصة بصورة صريحة للجلسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية و الترتيبية أو بمقتضى هذا النظام األساسي

العامة العادية وفقا  ويعد مجلس اإلدارة عند نهاية كّل سنة محاسبية القائمات المالية والمحاسبية ويجب أن تعرض جميع هذه الوثائق على الجلسة

  .للنصوص الجاري بها العمل والتوصيات الصادرة عن سلطة اإلشراف

المقترحات ويعرض المجلس على الجلسة العامة العادية تقريرا بشأن سير الشركة األهلية الجهوية خالل السنة المحاسبية المنقضية ويبّت في جميع 
  . جلسة العامةالمقدمة له ويضبط جدول أعمال إجتماعات ال

  :وعالوة على المشموالت المبينة أعاله، يمارس مجلس اإلدارة بالخصوص الصالحيات التالية 

  .يمّثل الشركة األهلية الجهوية لدى الدولة و اإلدارات العمومية و لدى الغير -

- ة التقديرية و تنميتها و يضبط الميزانية الجهويبرنامج نشاط الشركة األهلي ةيعد.  
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   .ينظر في جميع الصفقات واإلتفاقيات -

  .يأذن بالمطالبة بالمبالغ الراجعة للشركة األهلية الجهوية وبخالص المبالغ المطلوبة منها -

تصرف يأذن بفتح جميع الحسابات الجارية و حسابات اإليداع أو غيرها بجميع البنوك وصناديق القروض التعاونية وبمكاتب الصكوك البريدية وال -

  .كما أنه يعطي جميع التفويضات الضرورية لتسيير الحسابات المذكورة. فيها حسب الشروط التي يقبلها وبدون تحديد

   .يقرر استعمال األموال الفاضلة وتوظيفها -

  . ضمان أو سند الشركة األهلية الجهويةو قبول و خالص جميع الحواالت التجارية أو غيرها و خاصة القسيمات الضامنة كما يمنح  يأذن بإمضاء وتظهير - 

  .يصادق على جميع القروض بضمان أو بدونه -

  . يقوم بشراء أو معاوضة جميع العقارات و يمكن له بيع العقارات التي لم تعد ضرورية لسير الشركة األهلية الجهوية -

  . ع مقابل األثمان والتكاليف والشروط التي يعتبرها مناسبةيوافق على جميع عقود التسويغ ويقبلها وكذلك على كّل الوعـود بالبي -

  .على أنه ال يجوز له التفويت بالبيع أو تسويغ العقارات المخصصة له من قبل الدولة أو من يمّثلها

  .يقبل الهبات و الوصايا -

  . بمجالس إدارة الشركات األهلية الجهوية األخرىيعين األشخاص الطبيعيين الذين يمّثلون الشركة األهلية الجهوية بالجلسات العامة و -

  .يرّخص لرئيسه بمباشرة جميع الدعاوى القضائية سواء بصفة مدع أو مدعي عليه -

  .يقرر كل عمليات الفسخ المتعّلقة بالعقود الجارية ويقر التصالح فيها مع مراعاة مصلحة الشركة األهلية الجهوية -

  .ين ويوافق على كّل تمديد في اآلجاليعين طرق خالص المدين -

  . يقوم بكل أعمال الموافقة واإلسقاط وكذلك بجميع أعمال رفع العقل واالعتراضات وغيرها من الحقوق بالدفع أو بدون دفع -

  .يعد نظاما أساسيا لألعوان وهيكال تنظيميا وقانونا إطاريا للشركة األهلية الجهوية -

  .المالية والمنح الممنوحة لهم طبق التشريع الجاري به العمل المكافآتة األهلية الجهوية ويتم عزلهم ويحدد أجورهم ومنحهم ويعين جميع أعوان الشرك - 

   .يتابع نشاط الشركة األهلية الجهوية ويراقبه -

  .يقترح نقل المقر اإلجتماعي للشركة على الجلسة العامة ويبرم كل العقود الخاصة بذلك -

  .القوانين الداخلية حسب ما ينص عليه النظام األساسي يضبط -

  رئاسة مجلس اإلدارة  20 -الفصل 

ويجري . بواسطة التصويت السري بأغلبية األصوات المعبر عنها أعضائهينتخب مجلس اإلدارة رئيسا له صفة المدير العام و نائب رئيس من بين  - 1

  . جلسة العامة العاديةاإلنتخاب خالل إجتماعه األول الموالي لل

  :يشترط في المترشح لخّطة رئيس مجلس إدارة أن يكون 

  . من المشاركين في رأس مال الشركة األهلية الجهوية -

  .غير مباشر لوظيفة نيابية -

  .غير متحمل لمسؤولية حزبية -

  . مقيم بمرجع تدّخل ونشاط الشركة األهلية الجهوية -

  . مّكنه من اإلضطالع بالمهام الموكولة إليه ويحدد هذا المستوى التعليمي بالنظام الداخلي لكّل شركة أهلية جهويةله مستوى تعليمي ي -

   .يمكن للمجلس في كّل وقت ما وبمقتضى قرار معّلل أن يسحب من رئيسه الوظائف التي كان قد أسندها له وفق نفس إجراءات التعيين

  . ضمان حسن سير الشركة األهلية الجهوية وبالدفاع عن مصالحها األدبية و الماديةيكّلف رئيس مجلس اإلدارة ب - 2

و يمكن للرئيس بدوره . و يجب على المجلس أن يفوض للرئيس الصالحيات الالزمة لتسيير الشركة األهلية الجهوية و لتنفيذ مقررات المجلس

  . اإلدارة تفويض بعض صالحياته بعد الحصول على إذن خاص من مجلس

3 - م كل الدعاوى القضائية لدى المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه وينبغي أن تقدة الجهوية بطلب يمّثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة األهلي

  .منه أو ضده
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  . تكّلف بدرس المسائل التي يعرضها عليهايمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يعين من بين المشاركين وأعوان الشركة األهلية الجهوية لجنة خاصة  - 4

بشكل مؤّقت لرئاسة المجلس و تفويضه  أعضائهفي صورة تعّذر قيام رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بوظائفهما يمكن للمجلس أن يعين أحد  - 5

يضهما طبق نفس إجراءات وشروط التعيين المنصوص التصرف في الشركة األهلية الجهوية إلى حين إنقضاء حالة التعّذر المؤّقت أو إتخاذ قرار في تعو

    .عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل

  مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة  21 -الفصل 

  .يباشر رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة وهو الذي يمّثلها في عالقاتها مع الغير

ف في كّل الحاالت بإسم الشركة وفي حدود موضوعهاويتمّتع رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات موسعدا السلطات التي يمنحها القانون ، عة للتصر

تأسيسي أو وهذا النظام األساسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو الصالحيات التي خص بها مجلس اإلدارة، غير أن التنصيصات الواردة بالعقد ال

  . اإلدارة التي تحد من هذه الصالحيات ال يمكن معارضة الغير بهابالنظام األساسي أو بقرارات مجلس 

  مجانية وظائف المتصرف  22 -الفصل 

  .اإلدارة مجانا أعضاء مجلستمارس وظائف  - 1

ة نشاطهم فعليا اإلدارة مبلغا ماليا يحدد سنويا بعنوان منحة حضور مقابل ممارس أعضاء مجلسغير أّنه يمكن للجلسة العامة العادية أن تمنح 

  .بالمجلس

  .وتقتضيها خّطته وعالوة على ذلك يمكن للجلسة العامة العادية أن تقرر إسناد منحة إستثنائية لرئيس مجلس اإلدارة عن المهمات الخاصة التي يقوم بها

  . تحمل المنح على مصاريف استغالل الشركة األهلية الجهوية - 2

  الباب الخامس

  أحكام مالية

   رأس المالتكوين  23 -فصل ال

  :االجتماعي التأسيسي للشركة األهلية الجهوية من رأس الماليتكون 

  .حصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة تكتب من قبل كل واحد من المشاركين -

  .مساهمة الدولة أو الجماعات الجهوية في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي -

  .العينية للدولة أو الجماعات الجهوية المساهمة -

انوني ويمكن للشركات األهلية الجهوية إصدار حصص إجتماعية إختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح و يمكن أن تعادل نسبة الفائض الق

  . المتداول بالسوق المالية، وال تخول هذه الحصص ألصحابها حق التصويت

  )دينار....................................... (.إلجتماعي بمبلغا رأس المالوحدد 

  .دينارا لكل حصة) 50(حصة بقيمة إسمية مقدارها خمسون .................. .مقسم إلى

  :يتم خالص جميع الحصص المكتتبة على النحو التالي 

  . خالصها بالكامل وجوبا عند اإلكتتاب خالل مرحلة التأسيس -

بالترفيع في قيمة الحصة  رأس المالكن خالص النصف عند إحالة الحصص أو عند إكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين أو الزيادة في يم -

قبل والنصف اآلخر قبل غلق السنة المحاسبية األولى الموالية للسنة المحاسبية التي تمت فيها إحالة الحصص أو إكتتاب الحصص الجديدة من 

   .ن أو الترفيع في قيمة الحصةالمشاركي

  .بواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير نشاط الشركة األهلية الجهوية رأس المالويمكن إتمام اإلكتتاب بجزء من 

  اإلجتماعي رأس المالالترفيع في  24 -الفصل 

  . ضرورة تنميته لمواكبة تطور أنشطة الشركة حسب أنشطة الشركة األهلية الجهوية المزمع القيام بها مع رأس الماليحدد  - 1

  .اإلجتماعي بقبول مشاركين جدد أو بإكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين رأس المالفي  يمكن الترفيع - 2

تزامات المتعّلقة باإلكتتاب بالترفيع في قيمة الحصة ويكون ذلك بإقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة للتغييرات على اإلل رأس المالالترفيع في  يمكن - 3

   .وفي هذه الحالة يصبح الباقي المطلوب من مقادير الحصص المكتتبة واجب األداء فورا. والمحددة بهذا النظام األساسي
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  اإلجتماعي رأس المالالتخفيض في  25 -الفصل 

أو إفالس مشارك أوعدة مشاركين أو حّل أو إفالس أو  االجتماعي نتيجة إنسحاب أو إقصاء أو وفاة أو تحجير رأس المال يمكن التخفيض في - 1

  . تصفية األشخاص المعنويين المشاركين

اإلجتماعي الوجوبي المكتتب به إلى ما دون الربع من أعلى مبلغ رأس مال تمت معاينته من قبل جلسة عامة  رأس المالال يمكن التخفيض في  - 2

  . و ال دون الحد المقرر قانونا عادية منذ تكوين الشركة األهلية الجهوية

يجب أن يعوض ترجيع الحصص الملغاة في صورة عدم إحالتها على أعضاء آخرين من الشركة األهلية الجهوية حسب الشروط المقررة بهذا  - 3

  . النظام األساسي و ذلك بتكوين مال احتياطي مساو لنفس المبلغ المقابل لهذه الحصص

االجتماعي ألي  رأس المالفإّنه ال يمكن التخفيض في ، األهلية الجهوية على تسبقة من الدولة أو على قرض بضمان الدولة إذا تحصلت الشركة - 4
  . سبب من األسباب قبل ترجيع كامل المبلغ إلى ما دون المبلغ الذي أتخذ كأساس للحصول على التسبقة أو القرض

  الحصص اإلجتماعية 26 -الفصل 

  .ة ملكية الحصص بواسطة الترسيم بدفاتر الشركة األهلية الجهوية حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصوالت في المبالغ المدفوعةيناتتم مع - 1
من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال الملحق بهذا النظام األساسي وتمضى من قبل متصرفين  اإلجتماعيةو تقتطع الشهادات المسّلمة في الحصص 

  .ن و تختم بطابع الشركة األهلية الجهويةإثني

  .حصةحصص الشركة األهلية الجهوية غير قابلة للتجزئة وال يمكن اإلعتراف إال بمالك واحد لكل  - 2

ة األرباح بإقتراح وتقدر نسب .تقرر الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية في كّل سنة مدى إمكانية توزيع األرباح عن الحصص - 3

  .من مجلس اإلدارة حسب الموازنات المالية للشركة األهلية الجهوية وطبقا لهذا النظام

  إحالة الحصص اإلجتماعية 27 -الفصل 

المحددة بهذا  يمكن إحالة الحصص اإلجتماعية الوجوبية إلى أشخاص من غير المشاركين بالشركة األهلية الجهوية تتوّفر فيهم شروط المشاركة - 1
  . تناء تلك الحصصالنظام األساسي، شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء األولوية إلى المشاركين بالشركة األهلية الجهوية الراغبين في إق

دة مشاركين آخرين من يمكن لمجلس اإلدارة أن يرّخص في إحالة الكل أو البعض من حصص مشارك بواسطة التفويت لفائدة مشارك أو ع - 2
   .الشركة األهلية الجهوية

  .تتم معاينة إحالة الحصص بالترسيم بدفتر المشاركين - 3

وية ال يمكن الترخيص في اإلحالة إذا كانت نتيجتها التخفيض في عدد الحصص إلى ما دون العدد األدنى المطلوب لتأسيس الشركات األهلية الجه - 4
  .المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15وم عدد من المرس 13طبقا للفصل 

  . تسجل اإلحاالت الكاملة أو الجزئية للحصص اإلجتماعية بدفتر خاص حسب الترتيب الزمني و بأرقام مسترسلة - 5

بدفتر المشاركين و تاريخ بداية مفعول اإلحالة و عدد يتم التنصيص عند كّل ترسيم على إسم المشارك البائع و إسم المحال له و عدد الترسيم 
كما يضمن عدد تسجيل اإلحالة و عدد الحصص المحالة بخانة المالحظات من دفتر اإلشتراكات تحت عدد ترسيم المشارك و تحت  .الحصص المحالة

  . عدد ترسيم المحال له

  .يتمّتع كل مشارك بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها

  ترجيع الحصص خالل مدة الشركة األهلية الجهوية  28 -الفصل 

ترجع الحصص اإلجتماعية خالل مدة الشركة األهلية الجهوية في صورة إقصاء المشارك أو التحجير عليه أو إفالسه أو عند حّل الشخص  - 1
  .المعنوي المشارك

وص عليها بالفقرة األولى أعاله بقطع النظر عن األرباح الراجعة لهذه الحصص مع طرح يتم إرجاع الحصص بقيمتها األصلية في الحاالت المنص - 2

اإلقتضاء، عن العقوبات المسّلطة على كل من يهمه األمر تطبيقا ألحكام  عند اإلجتماعي وبقطع النظر، رأس المالالخسائر المحتملة الممكن معاينتها في 

  .هذا النظام األساسي النموذجي

اإلجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت  رأس المالفإن الخسائر المحتملة التي تلحق ب، ذه الفقرةولتطبيق ه
  . السنة المحاسبية التي تم خاللها اإلقصاء أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس أو إنسحاب المشارك بعد موافقة مجلس اإلدارة

غير أّنه يمكن للجلسة العامة  .ترجيع قبل أجل خمس سنوات بداية من تاريخ اإلقصاء أو اإلنسحاب أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالسيحجر ال - 3
د تجّنب ويحدد مجلس اإلدارة عندئذ اآلجال التي يمكن أن يتم خاللها دفع المبالغ المطلوبة قص .العادية أن ترّخص في الترجيع قبل األجل المذكور أعاله

  . كّل ضرر يخّل بسير الشركة األهلية الجهوية
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  مدة السنة المحاسبية  29 -الفصل 

  . ديسمبر من كّل سنة 31تبتدئ السنة المحاسبية للشركة األهلية الجهوية في أول جانفي من كل سنة و تنتهي في 

  . من تاريخ تكوينها إلى غاية إنتهاء السنة المحاسبيةغير أن السنة المحاسبية األولى للشركة األهلية الجهوية تبتدئ 

  مسك الحسابات  30 -الفصل 

  . يجب على الشركة األهلية الجهوية أن تمسك محاسبتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات

زائنها لمدة عشرة سنوات قبل حفظها في تمسك الحسابات و الدفاتر المالية والوثائق المؤيدة لذلك بمقر الشركة األهلية الجهوية وتحفظ في خ

  . األرشيف

شاط وإدارة ويجب على مجلس اإلدارة أو المدير العام اإلحتفاظ بالدفاتر والملفات القانونية ودفتر محاضر الجلسات و كل ما يتعّلق بسير وتنظيم ون

   .الشركة األهلية الجهوية بمقرها اإلجتماعي

  إعداد الحسابات  31 -الفصل 

ضاحات حول يعد مجلس اإلدارة عند غلق كّل سنة محاسبية القوائم المالية المشتملة على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإلي - 1

ها خالل السنة المحاسبية ويحرر باإلضافة إلى ذلك تقرير في تصرف الشركة األهلية الجهوية وسير. القوائم المالية، وتمّثل هذه القوائم وحدة متكاملة

  .المنقضية يقدم للجلسة العامة العادية

ام السنة توضع الوثائق المشار إليها أعاله على ذمة مراقب الحسابات قبل شهر على األقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بإختت - 2

  . المحاسبية

هذه الوثائق إلى سلطة اإلشراف خمسة عشرة يوما على األقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية  توجيه، يتعين على الشركات األهلية الجهوية

   .الخاصة بإختتام السنة المحاسبية

  تقديم الحسابات  32 -الفصل 

ة على الجلسة العامة العادية طبقا للتشريع يجب أن يتم إعداد القوائم المالية و قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية ومختلف الوثائق المعروض - 1

  .الجاري به العمل

اية من توضع هذه الوثائق وتقارير مجلس اإلدارة وتقارير مراقب الحسابات على ذمة المشاركين بالمقر اإلجتماعي للشركة األهلية الجهوية بد - 2

  .اليوم الثامن الذي يسبق تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية

على جميع الوثائق التي عرضت على الجلسات العامة العادية المنعقدة خالل الثالث سنوات  يمكن لكل مشارك اإلطالع، بالمقر اإلجتماعي للشركة، - 3

   .األخيرة وعلى محاضر تلك الجلسات

لوزارة المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل في  يتعين تقديم الموازنة وقائمة النتائج والتدفقات النقدية ومختلف الجداول للمصالح المعنية - 4

  . مجال التصريح بالضريبة على الشركات

  الفواضل الصافية و الفواضل القابلة للتوزيع  33 -الفصل 

  . ه العملتتأّلف الفواضل الصافية لكّل سنة محاسبية من اإليرادات بعد طرح أعباء الشركة األهلية الجهوية طبقا للتشريع الجاري ب - 1

الفصل بعد  تتألف الفواضل القابلة للتوزيع بعنوان ترجيعات أو أرباح الحصص من الفواضل الصافية حسبما هي مستنتجة من أحكام الفقرة األولى من هذا - 2

  :تية حسب الترتيب التاليإضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها حسب الحالة وبعد طرح المبالغ المخصصة لألبواب اآل

  .األموال اإلحتياطية الوجوبية والقانونية المخصصة كإحتياطات مالية طبقا ألحكام النظام األساسي -أ

  .المال اإلحتياطي الموافق إما لإلعانة المباشرة أو غير المباشرة التي تمنحها الدولة وإما إلعتماد صندوق تمويل - ب

  .ق للحصص الملغاة خالل السنة المحاسبيةالمال اإلحتياطي المطاب -ج

  .المال اإلحتياطي لتطوير أنشطة الشركة األهلية الجهوية وإنجاز االستثمارات -د

  .المال اإلحتياطي لتمويل األنشطة الموسمية - ه

مة العادية على ذلك ويكون األمر يجب أن توزع المصاريف والتكاليف بين مختلف أقسام حساب اإلستغالل حسب نوعها بشرط مصادقة الجلسة العا

  .كذلك بالنسبة إلى األموال المخصومة والموافقة للتخصيصات المنصوص عليها أعاله
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  الباب السادس

  نتيجة السنوات المحاسبية

  :تخصيص األرباح أو الفواضل السنوية  34- الفصل

  :فى كل سنة محاسبية في صورة تحقيق الشركة األهلية الجهوية أرباحا صافية أو فواضل في مو

  .من رأس مال الشركة األهلية الجهوية %50في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة  %15تخصص نسبة  -

  .لألنشطة اإلجتماعية والثقافية والبيئة %20تخصص نسبة  -

  .ة العامةبقرار من الجلس %35يمكن توزيع المتبقي من األرباح أو الفوائض في حدود نسبة ال تتجاوز  -

  .يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا -

المكتتب به  رأس الماللخالص الحصة الواجب دفعها من  رأس المالويجب أن تستعمل المبالغ الممنوحة لكل مشارك بعنوان ترجيعات أو أرباح عن 

  .من قبله

  . ة العامة العادية في التواريخ المحددة من قبل مجلس اإلدارة حسب الطرق و الوسائل التي يبينهاويتم الترجيع خالل الثالثة أشهر الموالية للجلس

حساب كّل ويمكن أيضا للجلسة العامة العادية، بإقتراح من مجلس اإلدارة، أن تقرر تأجيل دفع الفوائض و الترجيعات التي يبقى مبلغها المرسم ب

ة الشركة األهليد وجوبا بقرار منهامشارك على ذمة إلى أن يحين التاريخ المحدة قصد تسهيل حساباتها المالية الجهوي .  

  . رأس المالاألموال اإلحتياطية على المشاركين وال أن تخصص لتحرير الحصص اإلجتماعية أو الزيادة في  وال يمكن بأية حال أن توزع

  . و إحالتها، يتم ضم المدخرات الوجوبية لفائدة المؤسسة الجديدة أو المستفيدةفي صورة إدماج الشركات األهلية أو إندماجها أ

   السنوات المحاسبية التي سجلت عجزا 35 -الفصل 

  . يمكن أن تخصم مقادير عجز اإلستغالل المحتملة من المدخرات المكونة خصيصا لهذا الغرض و ذلك بقرار من مجلس اإلدارة

غ العجز غير المسددة تطبيقا للفقرة األولى أعاله بقرار من الجلسة العامة العادية من األموال اإلحتياطية القانونية وعند و يمكن أن تخصم مبال

  . اإلقتضاء من المال اإلحتياطي الوجوبي عند إستنفاذ كّل المداخيل األخرى

الوضعية المالية  ة كّل المقترحات التي يراها مناسبة وضرورية لتحسينو يجب على مجلس اإلدارة في هذه الحالة أن يقدم في تقريره للجلسة العام

  . للشركة األهلية الجهوية

  سقوط الحق في األرباح و الترجيعات بمرور الزمن  36 -الفصل 

ث سنوات الموالية لتاريخ إنعقاد الجلسة يسقط بمرور الزمن لفائدة الشركة األهلية الجهوية الحق في الترجيعات واألرباح التي ال يطالب بها أثناء الثال

اب الجاري العامة العادية وذلك بعد إعالم الشركاء المعنيين بواسطة عدل تنفيذ بآخر عنوان معلوم لديها وذلك بشرط أن ال يرسم من جديد في الحس

  . للشركاء و هو األمر الذي يترّتب عنه تجديدها

  الباب السابع

  التصفية

  لتصفيةإدارة ا 37-الفصل 

فين القضائيين تتم تصفية الشركات األهلية الجهوية وفق التشريع الجاري به العمل والمتعّلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصر

  . ةوالمتعّلق بالشركات األهلي 2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15وفق الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 

  . وتستمر الشخصية القانونية للشركة ألغراض التصفية 

  المسؤولية المالية للمشاركين 38 -الفصل 

موال الالزمة إذا كشفت التصفية أن مال الشركة األهلية الجهوية ال يفي بخالص ما وجب من ديونها، فعلى المكّلف بالتصفية أن يطالب المشاركين باأل

  . كّال أو بعضا وفي حدود رأس مال الشركة األهلية الجهوية رأس المالمطلوبين بمنابهم من  للوفاء بذلك إن كانوا

   .س مال الشركة األهلية الجهويةفي حدود رأما ينوبه من الخسائر و وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كّل بقدر
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  الباب الثامن

حكام ختاميةأ  

  النزاعات  فصل 39 -الفصل 

بالشركة األهلية الجهوية على نظر مجلس إدارتها الذي يسعى لفضها بالتراضي وإذا لم تتم تسوية النزاع يتم  تعرض جميع النزاعات المتعّلقة - 1

  . اإللتجاء إلى التقاضي لدى المحكمة المختصة

و خالل التصفية، فإن الخالف يتم الحكم فيه من قبل المحكمة المختصة في صورة وجود دعوى قضائية أثناء مدة الشركة األهلية الجهوية أ - 2

  . الراجع لها المقر اإلجتماعي للشركة األهلية الجهوية بالنظر

  . جهويةفي صورة وجود نزاعات يكون أحد أطرافها مشاركا، يجب على كل معني بهذا النزاع تعيين مقر مختار له بمنطقة تدّخل الشركة األهلية ال - 3

  العمليات التي يقوم بها غير المشاركين  40 -الفصل 

شروط إسداء يمكن للشركة األهلية الجهوية قبول غير المشاركين لإلنتفاع بخدماتهم بشرط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها اإلجتماعية واإلستجابة ل

  . يتم توزيعه من الفواضل واألرباح التي تحّققها الشركة األهلية الجهويةالخدمة ولمدة ال تتجاوز ثالث سنوات دون أن يكون لهم الحق في ما 

  ضبط األنظمة الداخلية  41 -الفصل 

صادقة يتم ضبط نظام داخلي أو عدة أنظمة داخلية من قبل مجلس اإلدارة في كّل ما لم يقرر بهذا النظام األساسي و تعرض هذه األنظمة على م - 1

  .ةعادية في أجل أقصاه ثالث سنوات من تاريخ إتمام إجراءات تأسيس الشركة األهلية الجهويالجلسة العامة ال

  . تعرض التعديالت المتعّلقة باألنظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة العادية - 2

  إيداع النظام األساسي  42 -الفصل 

لنظام األساسي مستوفى شروط اإلمضاء و المصادقة ليقوم باإليداع والنشر حسب تعطى جميع التفويضات والصالحيات لحامل نظير أصلي من هذا ا

 . الصيغ والشروط القانونية الجاري بها العمل
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  01المرفق عدد 

  العقد التأسيسي النموذجي

  للشركة األهلية الجهوية

"."......................  

  الباب األول

  أحكام عامة

  التكوين  1 -الفصل 

  .يكة أهلية جهوية بين المشاركين الممضين أسفله و من سيتم قبوله في المستقبل والمبينة هويتهم بالجدول المرفق بهذا العقد التأسيستكونت شر

  :تخضع هذه الشركة األهلية الجهوية للتشريع الجاري به العمل و كذلك لألحكام اآلتي بيانها 

  ...................................عدد المشاركين - 1

   ........................................:المنطقة الترابية  - 2

  ............................................:يطلق على هذه الشركة األهلية الجهوية  - 3

   ..........................مدة وجود الشركة األهلية الجهوية - 4

  ........................ .والية....................معتمدية................. .ة األهلية الجهوية كائن بنهجالمقر اإلجتماعي لهذه شرك - 5

  الموضوع 2 -الفصل 

  : و ذلك عبر........................................ .يتعّلق موضوع هذه الشركة األهلية الجهوية بـ

1..............................................................................................  

2.. .............................................................................................  

3...............................................................................................  

  .و عالوة على ذلك يمكن للشركة األهلية الجهوية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمشاركين

  :الباب الثاني 

  اإلشتراك

  :المشاركون  -3الفصل 

  . ينقسم المشاركون في هذه الشركة األهلية الجهوية إلى مؤسسين ومشاركين

  المؤسسون : أوال 

ن فيما بينهم نحو كّل من الشركة األهلية الجهوية والمشاركين والغير عن األضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن يكون المؤسسون مسؤولين بالتضام

بوضة ومصاريف نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة باإلكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الحصص وإستعمال األموال المق

  .ألهلية الجهوية والمساهمات العينيةتأسيس الشركة ا

ة الجهويوتسقط . ةكما يتحملون وبالتضامن فيما بينهم مسؤولية األضرار الناجمة عن السهو أو اإلخالل بما يقتضيه القانون لتأسيس الشركة األهلي

  . دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثالث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة

  المشاركون -ثانيا 

اإلجتماعي للشركة األهلية الجهوية و إحترام مقررات الجلسات  رأس الماليتعين على المشارك بالشركة األهلية الجهوية أن يلتزم باإلكتتاب في  - 1

  . هلية الجهويةمكاسبها و تجّنب كل تضارب بين المصالح الشخصية و مصالح الشركة األ وحماية مصالحها و العامة ومجلس إدارة الشركة

والتثبت  لكل مشارك الحق في الترشح لإلنتخابات بجميع هياكل الشركة األهلية الجهوية وعرض اإلقتراحات أو المالحظات التي تتعلق بنشاط الشركة

و بالنظام  هذا العقد التأسيسيمن النتائج التي تخصص لها وتقاسم الفواضل القابلة للتوزيع واإلنسحاب من الشركة حسب الشروط المنصوص عليها ب

  .األساسي النموذجي
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  اإلنسحاب واإلقصاء 4–الفصل 

  اإلنسحاب:أوال 

  . األقل لكّل مشارك الحق في اإلنسحاب من الشركة األهلية الجهوية في مختتم كل سنة محاسبية وذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثالثة أشهر على

  .الغ الحصص غير المحررة كليا ودفع كامل ما بذمة طالب اإلنسحاب من ديون لفائدة الشركة األهلية الجهويةال يقبل اإلنسحاب قبل دفع بقية مب

  اإلقصاء : ثانيا 

ر عن تقرر الجلسة العامة العادية بإقتراح من مجلس اإلدارة إقصاء المشارك ألسباب خطرة بعد التنبيه عليه بواسطة إعالم مضمون الوصول صاد 

  . اإلدارةمجلس 

ولة اإلضرار وتعتبر أسباب خطرة خاصة خرق النظام األساسي أو اإلضرار بمصالح الشركة األهلية الجهوية المادية أو المعنوية أو اإلضرار أو محا

ات النظام األساسي و هذا العقد بصورة جدية بالشركة األهلية الجهوية كالقيام بأعمال غير مبررة أو اإلخالل باإللتزامات المتعهد بها حسب مقتضي

  . التأسيسي

  نتائج اإلنسحاب أو اإلقصاء  5 -الفصل 

مس سنوات يبقى كل من فقد صفة المشارك ولم تعد تشمله الشركة األهلية الجهوية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة األهلية الجهوية و لمدة خ

ّلدة بذمته بتاريخ إنسحابه وذلك بصرف النظر عن اإللتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق في حدود ما له من حصص بخالص جميع الديون المتخ

  . نشاطات الشركة األهلية الجهوية

  الباب الثالث

  الجلسات العامة

   .تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة 6 -الفصل  

  التركيبة:أوال 

ة العليا للشركة األهلية الجهوية من جميع المشاركين خالصي اإلكتتاب والمرسمين بصورة قانونية بدفتر الهيئ تمّثلالعادية التي  تترّكب الجلسة العامة

  . اإلشتراك في تاريخ إستدعاء الجلسة العامة

  .لى الجميع بما في ذلك الغائبون و المعارضونوتمّثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المشاركين وتكون مقرراتها نافذة المفعول ع

  اإلستدعاء:ثانيا 

المتعّلق بالشركات األهلية، و عندما يكون  2022مارس  20المؤرخ في  2022لسنة  15من المرسوم عدد  35يتم اإلستدعاء طبق الفصل  - 1

بالمعلقات واإلعالنات أن المشاركين يمكنهم إبتداء من اليوم الثامن الغرض من استدعاء الجلسة العامة البّت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص 

لحسابات للسنة الذي يسبق تلك الجلسة اإلطالع بمقر الشركة األهلية الجهوية على محاضر مجلس اإلدارة و على القوائم المالية وعلى تقارير مراقب ا

  .المحاسبية المذكورة

وني يتم توجيه إستدعاء ثان للجلسة العامة وذلك في أجل خمسة عشر يوما على األقل وثالثين يوما على في صورة عدم توفر النصاب القان - 2

  .وتنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين. األكثر قبل موعد إنعقادها بنفس الطريقة المعتمدة في اإلستدعاء األول وبنفس جدول األعمال

لجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة إستجابة لدعوة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمدة يجب أن توجه االستدعاءات ل - 3

  .عمالفي اإلستدعاء األول وبنفس جدول األعمال، كما يجب أن تنص كل من المعلقة واإلعالن على التاريخ والساعة ومكان اإلجتماع وكذلك جدول األ

  جدول األعمال : ثالثا 

ضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس اإلدارة ويجب أن يشتمل على اإلقتراحات الصادرة عن المجلس وعند اإلقتضاء عن مراقب ي

كما يشتمل على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة بثالثين يوما على األقل , الحسابات وعن سلطة اإلشراف والمحكمة المختصة 

  .تراح كتابي ممضى من قبل نسبة ال تقل عن ربع عدد المشاركين على األقلبإق

  القبول وحق التصويت والنيابة  7 -الفصل 

  .لهايرأس الجلسة العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس اإلدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسا 

  .الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوب عنه لكل مشارك الحق في - 1
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  .للمشاركين الذين دفعوا مبالغ اإلكتتاب المطالبين بها الحق دون سواهم في التصويت - 2

  .ال يتمتع كل مشارك سواء كان حاضرا أو ممثال إال بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها - 3

  .ت واحد بالجلسة العامة ويمثلها نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبلهاتتمتع الذوات المعنوية المشاركة بصو - 4

  .يمكن لكل مشارك تعذر عليه الحضور بالجلسة العامة أن ينيب عنه بموجب كتب خطي معرف عليه بإمضائه من يمثله بها - 5

  .ابات بمحضر الجلسة العامةال يمكن للمشارك أن ينوب عن أكثر من مشاركين إثنين وتلحق الوثائق المتعلقة بالني - 6

  الباب الرابع

  مجلس اإلدارة

  تركيبة مجلس اإلدارة  8 -الفصل 

  .عضوا منتخبين بالجلسة العامة العادية من بين المشاركين........................يدير الشركة األهلية الجهوية مجلس إدارة يتكون من

  :ويجب على كل متصرف 

  .أن يكون تونسي الجنسية - 1

  .لنشاط الشركة األهلية الجهوية أن ال يشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس - 2

إدارة تم حّله  أعضاء مجلسأن ال يكون قد سبقت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن  - 3

  .إلشرافمن قبل سلطة ا

  .وتنطبق هذه الشروط على األشخاص الطبيعيين الممثلين لذوات معنوية منتخبة بصفة أعضاء بمجلس إدارة الشركة األهلية الجهوية

  .اإلدارة باإلقتراع السري بأغلبية أصوات المشاركين بالجلسة العامة أعضاء مجلسويتم إنتخاب 

  مسؤولية المتصرفين   9 -الفصل 

 سؤولون وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة األهلية الجهوية وإزاء الغير عنالمتصرفون م

  .األخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم

ة على األقل و تخصة لخمس حصص إضافيته النيابيف أن يكون مالكا طوال مدفه يجب على كل متصرص هذه الحصص لضمان جميع أعمال تصر

  .وال يمكن بيعها أو إدماجها في رأس مال الشركة األهلية الجهوية

  .اإلدارة وظيفتهم وهم مطالبون ببذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر و الوكيل النزيه أعضاء مجلسو يمارس 

  . بعد إنتهاء مهامهمويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى 

  إجتماعات المجلس  10 -الفصل 

  .توجه الدعوات لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة أسبوعا على األقّل قبل تاريخ إنعقادها بكل شكل يترك اثرا كتابيا للدعوة

  صالحيات المجلس  11 -الفصل 

  .مكّلف بإدارة الشركة األهلية الجهوية التي يتعين عليه ضمان حسن سيرهايقوم مجلس اإلدارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة العادية وهو 

 ويتمّتع مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف بإسم الشركة األهلية الجهوية والدفاع عن مصالحها في حدود موضوعها، ما عدا السلطات

  .ص التشريعية والترتيبية أو بمقتضى النظام األساسيوالمشموالت المخصصة بصورة صريحة للجلسات العامة بمقتضى النصو

  رئاسة مجلس اإلدارة  12 -الفصل 

و يجري . بواسطة التصويت السري بأغلبية األصوات المعبر عنها أعضائهينتخب مجلس اإلدارة رئيسا له صفة المدير العام و نائب رئيس من بين  - 1

  . لسة العامة العاديةاإلنتخاب خالل إجتماعه األول الموالي للج

  . يكّلف رئيس مجلس اإلدارة بضمان حسن سير الشركة األهلية الجهوية وبالدفاع عن مصالحها األدبية والمادية - 2
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  صالحيات رئيس مجلس اإلدارة  13 -الفصل 

  .ع الغيريباشر رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة وهو الذي يمّثلها في عالقاتها م

عدا الصالحيات التي يمنحها القانون ، و يتمّتع رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات موسعة للتصرف في كّل الحاالت بإسم الشركة وفي حدود موضوعها

  .و النظام األساسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو الصالحيات التي خص بها مجلس اإلدارة

  . قد التأسيسي أو بالنظام األساسي أو بقرارات مجلس اإلدارة التي تحد من هذه الصالحيات ال يمكن معارضة الغير بهاغير أن التنصيصات الواردة بالع

  مجانية وظائف المتصرف  14 -الفصل 

  .اإلدارة مجانا أعضاء مجلستمارس وظائف  - 1

حضور مقابل ممارسة نشاطهم فعليا  ماليا يحدد سنويا بعنوان منحةاإلدارة مبلغا  أعضاء مجلسغير أّنه يمكن للجلسة العامة العادية أن تمنح 

  .بالمجلس

 و تقتضيهاوعالوة على ذلك يمكن للجلسة العامة العادية أن تقرر إسناد منحة استثنائية لرئيس مجلس اإلدارة عن المهمات الخاصة التي يقوم بها 

  .خّطته

  . ألهلية الجهويةتحمل المنح على مصاريف استغالل الشركة ا - 2

  الباب الخامس

  أحكام مالية

   رأس المالتكوين  15 -الفصل 

  :االجتماعي التأسيسي للشركة األهلية الجهوية من رأس الماليتكون 

  .ب من قبل كل واحد من المشاركينتحصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة تكت -

- ة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائيمساهمة الدولة أو الجماعات الجهوي.  

  .المساهمة العينية للدولة أو الجماعات الجهوية -

انوني ويمكن للشركات األهلية الجهوية إصدار حصص إجتماعية إختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح و يمكن أن تعادل نسبة الفائض الق -

  .هذه الحصص ألصحابها حق التصويتالمتداول بالسوق المالية، وال تخول 

حصة بقيمة إسمية مقدارها .................. .مقسم إلى) دينار......................................... (.اإلجتماعي بمبلغ رأس المالوحدد 

  .دينارا لكل حصة) 50(خمسون 

  :يتم خالص جميع الحصص المكتتبة على النحو التالي 

  . الكامل وجوبا عند اإلكتتاب خالل مرحلة التأسيسالخالص ب -

بالترفيع في قيمة الحصة و النصف  رأس المالخالص النصف عند إحالة الحصص أو عند إكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين أو الزيادة في  -

ة الحصص أو إكتتاب الحصص الجديدة من قبل المشاركين أو اآلخر قبل غلق السنة المحاسبية األولى الموالية للسنة المحاسبية التي تمت فيها إحال

   .الترفيع في قيمة الحصة

  . بواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير الشركة األهلية الجهوية ونشاطها رأس المالو يمكن إتمام اإلكتتاب بجزء من 

  الحصص اإلجتماعية 16 -الفصل 

 .الترسيم بدفاتر الشركة األهلية الجهوية حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصوالت في المبالغ المدفوعةتتم معاينة ملكية الحصص بواسطة  - 1

ة من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال الملحق بهذا النظام األساسي وتمضى من قبل متصرفين وتقتطع الشهادات المسّلمة في الحصص اإلجتماعي

  .هلية الجهويةإثنين وتختم بطابع الشركة األ

  .حصص الشركة األهلية الجهوية غير قابلة للتجزئة وال يمكن اإلعتراف إال بمالك واحد لكل حصة - 2
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وتقدر نسبة األرباح بإقتراح . تقرر الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية في كّل سنة مدى إمكانية توزيع األرباح عن الحصص - 3

  .اإلدارة حسب الموازنات المالية للشركة األهلية الجهوية و طبقا لهذا النظام من مجلس

 ويةال يمكن الترخيص في اإلحالة إذا كانت نتيجتها التخفيض في عدد الحصص إلى ما دون العدد األدنى المطلوب لتأسيس الشركات األهلية الجه - 4

  .المتعّلق بالشركات األهلية 2022مارس  20رخ في المؤ 2022لسنة  15عدد المرسوم  من 13طبقا للفصل 

  . رقام مسترسلةدفتر خاص حسب الترتيب الزمني و بأتسجل اإلحاالت الكاملة أو الجزئية للحصص اإلجتماعية ب - 5

  .يتمتع كل مشارك بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها

  ة الجهوية ترجيع الحصص خالل مدة الشركة األهلي 17 -الفصل 

ترجع الحصص اإلجتماعية خالل مدة الشركة األهلية الجهوية في صورة إقصاء المشارك أو التحجير عليه أو إفالسه أو عند حّل الشخص  - 1

  .المعنوي المشارك

رباح الراجعة لهذه الحصص مع طرح يتم إرجاع الحصص بقيمتها األصلية في الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األولى أعاله بقطع النظر عن األ - 2

اإلجتماعي و بقطع النظر، عند اإلقتضاء، عن العقوبات المسّلطة على كل من يهمه األمر تطبيقا ألحكام  رأس المالالخسائر المحتملة الممكن معاينتها في 

  .النموذجي النظام األساسي

اإلجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت  لمالرأس افإن الخسائر المحتملة التي تلحق ب، و لتطبيق هذه الفقرة

  . عن اإلفالس أو انسحاب المشارك بعد موافقة مجلس اإلدارة السنة المحاسبية التي تم خاللها اإلقصاء أو التحجير أو اإلعالن

غير أّنه يمكن للجلسة العامة  .اإلنسحاب أو التحجير أو اإلعالن عن اإلفالس يحجر الترجيع قبل أجل خمس سنوات بداية من تاريخ اإلقصاء أو - 3

و يحدد مجلس اإلدارة عندئذ اآلجال التي يمكن أن يتم خاللها دفع المبالغ المطلوبة قصد تجّنب .العادية أن ترّخص في الترجيع قبل األجل المذكور أعاله

ة الجهويةكّل ضرر يخّل بسير الشركة األهلي .  

  سقوط الحق في األرباح و الترجيعات بمرور الزمن  18 -الفصل 

ة العادية و ذلك يسقط بمرور الزمن حق المشاركين في الترجيعات واألرباح التي ال يطالب بها أثناء الثالث سنوات الموالية لتاريخ إنعقاد الجلسة العام

  .و األمر الذي يترّتب عنه تجديدهابشرط أن ال يرسم من جديد في الحساب الجاري للشركاء و ه

  مدة السنة المحاسبية  19 -الفصل 

  . ديسمبر من كّل سنة 31جانفي من كل سنة وتنتهي في  1تبتدئ السنة المحاسبية للشركة األهلية الجهوية في 

إلى غاية إنتهاء السنة ...........................موافق لـغير أن السنة المحاسبية األولى لهذه الشركة األهلية الجهوية تبتدئ من تاريخ تكوينها ال

  . المحاسبية

  مسك الحسابات  20 -الفصل 

  . يجب على الشركة األهلية الجهوية أن تمسك محاسبتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات
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  القائمة اإلسمية للمشاركين في الشركة األهلية الجهوية
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  02الوثيقة عدد 
  شهادة في الحصص اإلجتماعية

  بالشركة األهلية الجهوية
.................................................................  

  

  

  ة في الحصصقسيمة شهاد
  

  :الشركة األهلية الجهوية 
.....................................................  

  

  :المقر االجتماعي 
.....................................................  

  إسم ولقب المشارك 
.....................................................  

  :العنوان 
.....................................................  

  عدد األسهم المكتتب بها 
.....................................................  

  عدد األسهم المحالة 
....................................................  

  المبلغ المدفوع 
....................................................  

  تاريخ الشهادة  
....................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شهادة في الحصص اإلجتماعية

  
  :الشركة األهلية الجهوية 

.....................................................  

  

  :المقر االجتماعي 
.....................................................  

  :عدد السجّل الوطني للمؤسسات 
......................................................  

 فان الممضيان أسفله أنيشهد المتصر:  
  :السيد 

......................................................  

  :العنوان 
......................................................  

حصص إجتماعية يبلغ مقدار الواحد منها ....... .:مالك لـ 
:.....................  

  

  .............................:و أصدرت في 

  و هي خالصة تماما بتاريخ تحرير هذه الشهادة 
  .........................في.... .حرر بـ

  

  إمضاء المتصرفين
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