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 األول الباب

 :الشركة تأسيس

 :التأسيس: األولى المادة

ة سسسسئ ققئم ألظألظقة اسسسب ألم قتؤسسسسبقاً ألحقام ألظقم ألظققبة ًرقاسسسب ألمقة تلقعاقة توألئمتقئالمتفقة تم عنعر قئم 
 قاسسسسب رققسسسسسأليقرقسسسسسوئيعرقًعاققأل  تقةاسسسسس ظقة قًعمرقة قأل عرقئ ئةلمفقة تم عنعر قئة م ألظقةاسسسسسألسسسسستق  اسسسسب ر

قأم ألق ألقأيمأله.

 المادة الثانية: اسم الشركة:

قاب رققسأليقرقسوئيعر.قاب رقة قجقئعرقة قتميةق  تلقعاقة توألئمتق)أسعج(

 المادة الثالثة: أغراض الشركة:

تتقجقععقةاعقأللقة تًألابققزةئ رقأعقأللقة تلقعاقة توألئمتقفتقفبعقة تلقعاقة وألظقئة تلقعاقة صمتقئ  اب رقأاق
متفق م ألظققبة ًرقاب ألمقة تلقعاقة توألئمتقئالقع زظقة  عألظقً ألق تم ع قأغبةض ألقئتقألببقة اب رقأماات ألقئف ألحق

ويقة مصئلقة تم عنعرقئةام ألظقة صأليبةققاقة قؤسسرقئةام قرقئة  ئق عرقة سوئيعرقًئ ةعيقة سألبعرقفتقة قق  رقة وًب
 ع ىقة تبةخعصقة الزقرققاقة ج ألمقة قختصرقإاقئجيم.

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:

ق(5ًاباقأاقع لقبأبقة قأللقعاق))قسأليقرقق   رققأئق نةمققسؤئ عرققميئيةاب ألمقعجئزق  اب رقإماألءق
ق عئاقلايرقسوئيي(ق قألقعجئزق  ألقأاقتقت كقةاس ظقئة مصصقفتقاب ألمقأخبىق أللقرقأئقتميقجققو ألققخقسر

ق قة قميئية قة غعبقفتقتلسعبقة اب ألمقة قسأليقرقأئقنةمقة قسؤئ عر قم قةااتبةكققع ع ىقأاقت ئاق–ئ  أل
أل عرقًلعقأل  ألقأئقةاعقأللقة قماليألقة اب رقأئقتاتبكقفع ألقأئقتميقجققو ألقتزةئلقأعقألاحقاًع رقة اب ألمقة تتقت ق

ق ئن كقًويقةستع ألءققألقتتا ًفقةام قرقئة تو عقألمقة قتًورقفتقينةقة الاق-أئقة تتقتوألئم ألقع ىقتم ع قغبض أل
تقة سوئيي.قًويقة مصئلقع ىققئةف رققؤسسرقة م يئق قة وًب

 المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة:

عرقة سسسسسسسسسسوئيعرقعألضة بقع ئاقة قب زقة بلعبق  اسسسسسسسسسب رقفتققيعمرق  قئعجئزقً بةبققاقة جقوعرقفتقة قق  رقة وًب
عرقة سسسسسسوئيعرقًقئةف رققؤسسسسسسسسسسسسرق ة وألقرقغعبقة وأليعرقم لقة قب زقة بلعبقإ ىقأيققيعمرقأخبىقفتقة قق  رقة وًب
عرقة سسسوئيعرقأئق تقة سسسوئييقئ  اسسب رقأاقتماسسفق  ألقفبئعألحقأئقق ألتوقأئقتئ عالمقيةخلقة قق  رقة وًب ة م يقة وًب

تقة سوئيي. قخألبج ألقًويققئةف رققؤسسرقة م يقة وًب

 المادة السادسة: مدة الشركة:

(قتسسسسعقئتسسسسوئاقسسسسمرققعاليعرقتًيأققاقتألبعيق عييألقفتقة سسسسجلقة تجألبي قئتجئزقإاأل رققيةق99قيةقة اسسسب رق)
قة اب رقً بةبقتصيبهقة جقوعرقة وألقرقغعبقة وأليعرق ًلقةمت ألءقينهقة قيةقًسمرقع ىقةا ل.

 الثاني الباب

 :القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض المحددة لها
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 :الشركة اتاستثمار: السابعة المادة

تسسسسستاقبقة اسسسسب رققألقعتجقعق يع ألققاقأقئةلقة قؤقاق  ظقئة قسسسسسأليقعاقفتقة اسسسسب رقئف ألحق   ئةعيقة تتقعضسسسسو ألق
قألقاقعتوألبضققعقم ألظققبة ًرقاسسسسسسب ألمقج بقةإليةبةق ة تلقعاقة توألئمتقئالمتفقة تم عنعرقئة  ئةلحقئة تو عقألمققًئ

تقة سوئيي ق.أئقأيقج رقأخبىقنةمقعال رقةاخبىقنةمقة وال رقة صأليبةقعاققؤسسرقة م يقة وًب

 

 

 الثالث الباب

 :رأس المال واالسهم

 :: رأس المالالثامنةالمادة 

وئاقئئةميققلرق(000 000 141بأبققأللقة اب رقيئق) ق(000 100 14لايرقسوئيي قق سظقإ ىق)قق عئاقئأًب
ورقعابقق عئاقئقلرقأ فق (قعابةقبعألامقسوئيعرق  س ظقة ئةميق10س ظققتسألئعرقة  عقرقً عقرقةسقعرق)أًب
 ئجقعو ألقأس ظقعأليعرقم يعر.

 : االكتتاب في األسهم:التاسعةالمادة 

ق.يفعقة  عقرق ألق رقأليقئاقً ألقلقبأبققأللقة اب ر قئتظة قسة تتوق

 : سجل المساهمين:شرةاعالالمادة 

 .ئ ئةلمفقة تم عنعرقتتيةئلقأس ظقة اب رقئف ألحقام ألظقم ألظقة سئ قة قأل عر

 المادة الحادية عشرة: إصدار االسهم:

مقألقةاسقعرق عقت ألققاقًل لقتصيبقأاقعجئزقئاقةسقعرقة اب رقأس ظقت ئا قينهققاقًلع ىقتصيبقأاقعجئزقئة 
قئزعو ألتقئاقعجئز.قة قسأليقعاقم ئ قضقاققست لقًميقفتقة  عقرقفب قعضألفقةاخعبةقة مأل رقينهقئفتقة  عقر 
ألح قئاقتوييقأاخألصقة س ظقق كقة اب ر قفإنةققئةج رقفتق  تجزلرق ألًلقغعبقة قسأليقعا قئة س ظقع ىق لًب
قسؤئ عاققةااخألصقيؤاءقًف قئع ئاقة قتو  رقة م ئ قةستوقأللقفتقعم ظق عمئوقأمييظقعختألبئةقةاقع ع ظقئجو

ق.ق  عرقة س ظققاقة مألالرقةا تزةقألمقعاقًأل تضألقا

 المادة الثانية عشرة: تداول األسهم:

اقعجئزقتيةئلقةاس ظقة تتقع تتوقً ألقة قؤسسئاقإاقًويقمابقة  ئةلظقة قأل عرقعاقسمتعاققأل عتعاقاقت لق -1
ويقة مصئلق(قةامتقعابقا بةحققاقتألبعيقتلسعبقة اب ر12 لققم قألقعاق) ق.ع ىققئةف رقة قؤسسر قًئ

 .ئعؤابقع ىقص ئكقينهقةاس ظقًقألقعيلقع ىقمئع ألقئتألبعيقتلسعبقة اب رقئة قيةقة تتقعقمعقفع ألقتيةئ  أل

عجئزقخاللقفتبةقة م بقم لقق  عرقةاس ظقئف ألحقام ألظقًععقة م ئ ققاقأميقة قؤسسعاقإ ىققؤسبقآخبق -2
فتقمأل رقة تم عنقع ىقأقئةلقة قؤسبقة قوسبقأئققأئققاقئبارقأميقة قؤسسعاقفتقمأل رقئفألتفقإ ىقة غعبقأئ

 ة ق  ب قع ىقأاقت ئاقأئ ئعرقةقتالكقت كقةاس ظق  قؤسسعاقةآلخبعا.
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 تسبيقأم ألظقينهقة قأليةقع ىققألقع تتوقًفقة قؤسسئاقفتقمأل رقزعأليةقبأبقة قأللق ًلقةم ضألءققيةقة م ب. -3

ععقأس ق ألقضقاقًبمألقجقأس ظقة قئ  عا قئق ن كقئف ألق م ألظقة اب ألمقئة ضئةًاقة صأليبةقعجئزق  اب رقابةءقًئ
ويقة مصئلقع ىقعيظقققألمورققؤسسرقة م ي ققاق ًلقة ج ألمقة ب ألًعرقئة تم عقعر قًئ

 عشرة: زيادة رأس المال: الثالثةالمادة 

اباق-ة قختصرًويققئةف رقة ج ألمق–قة اب رققأللقبأبقزعأليةقت ببقأاقة وأليعرقغعبقة وألقرق  جقوعر ق ئاعقأاقًئ
قأببققزعأليةقع ىقًأل قئةف رقة وألقرقة جقوعرق بةبقصيئبقئ م-ق  س ظقة قأل كق  قسأليظئقق. ألقالحققيفعق يقة قأللقبأب
قإا-ق ظًلئ ئعتقيؤاءقئعً غقم يعر قمصصقق ألًلقتصيبقة تتقة جيعيةقًألاس ظقةا تتألوقفتقةائ ئعرق-ة قألل
قئابئاقة قأللقبأبقزعأليةق بةبقعاقة قسجلقة ًبعيقًئةسارقًإًالغ ظقأئقعئقعرقصمع رقفتقًأل مابق-ئجيم

ق  قسأليقعاقةائ ئعرقًم قة وقلقئ فقة وأليعرقغعبقة وألقرق  جقوعرقعم ئقق.ئةمت أللفقًيةعتفقئتألبعيقئقيتفقةا تتألو
قتبةيألقة تتقة مألامقفتقة قسأليقعاق غعبقةائ ئعرقإعاألءقأئقم يعرقمصصقق ألًلقة قأللقبأبقًزعأليةقةا تتألوقفت

قةب بققصيئبقئ مققاقة قيةقخاللقعمفقة تمألزلقأئقةائ ئعرقم قًععق  قسأليظقعم ئق.قة اب رق قص مرققمألسًر
قهً نقة قبتًارقة جيعيةقةاس ظقفتق ال تتألوقعئظقآخبقإ ىقة قأللقبأبقزعأليةقع ىقًأل قئةف رقة وألقرقة جقوعر
ق.ة قختصرقة ج رقتضو ألقة تتق  ضئةًاقئف ألحققة م ئ  

 عشرة: تخفيض رأس المال: الرابعةالمادة 

ويقً-أئقإنةققمعمقًخسأللبقة اب رق  جقوعرقة وألقرقغعبقة وأليعرقأاقت ببقتخ عضقبأبقة قأللقإنةقزةيقع ىقمألجر
ق(100أاقاقع لقبأبقة قأللقة قيفئعق اب رقة تلقعاقًويقتخ عضقبأبقة قأللقعاق)قع ى-ة قختصرة ج ألمققئةف رق

عاقأئقاب رقة تلقعاقة تتقتزةئلقفتقة ئ مقم سفقق عئاقلايرق قألقاقع لقبأبقة قأللقة قيفئعق اب رقإعأليةقة تلقققلر
ئاقعصيبق بةبقة تخ عضقإاقًويقتالئةقت بعبقخألصقعويهقق.ق عئاقلايرققلتتق(200أعقأللقإعأليةقة تلقعاقعاق)

قئع قة اب ر قةا تزةقألمقة تتقع ى قئعا ق ف قةاسًألوقة قئجًر قة مسألًألمقعا قينهققبةجع قة تخ عضقفت قأاب ا
قة يةلمعاقإ ىقإًيةءقق.ةا تزةقألم قئجًمقيعئة قة اب ر  قزعأليتفقع ىقمألجر ق ألاقتخ عضقبأبقة قأللقمتعجر نة ئة 

عئقألحققاقتألبعيقمابق بةبقة تخ عضقفتقصمع رقعئقعرقتئزعقفتقة قما رقة تتقستعاقق(60)ةعتبةضألت ظقخاللق
جوق قعوأليقة قن ئب قئقفع ألققب زقة اب رقة بلعب.قفإاقةعتبضقأميقة يةلمعاقئ يظقإ ىقة اب رققستميةتفقفتقة

 .آجالحققع ىقة اب رقأاقتؤييقإ عفقيعمفقإنةق ألاقمألاحقأئقأاقت يظق فقضقألمألحق ألفعألحق  ئفألءقًفقإنةق ألا

 

 الرابع الباب

 مجلس اإلدارة:

 عشرة: إدارة الشركة: الخامسةالمادة 

ة وأليعرق قيةقاقتزعيقع ىقتمتخً ظقة جقوعرقة وألقرقأعضألءق(ق10ق ئاققاق)قعتئ ىقإيةبةقة اب رققج بقإيةبة
االثقسمئةمقئعجوقأاقتو بقتب عًرققج بقةإليةبةقتقاعالحققمألسًألحققاقةاعضألءقة قست  عا.قئفتقجقععقةامئةلق
اقعجئزقأاقع لقعييقأعضألءقة قج بقة قست  عاقعاقعضئعاقأئقا ثقأعضألءقة قج بقأع قألقأ اب.قئةستامألءحق
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سمئةمقتًيأققاقتألبعيققاالث(ق3لققج بقإيةبةق قيةقاقتتجألئزق)قاقن كقتوّعاقة جقوعرقة تلسعسعرقأعضألءقأئ
 .ًتلسعبقة اب رقا بق بةبقئزةبةقة تجألبة

 عشرة: انتهاء عضوية المجلس: السادسةالمادة 

تمت سسسسسسسسستقعضسسسسسسسسسئعرققج سسسسسسسسسبقةإليةبةقًألمت سسسسسسسسسألءققسسسسسسسسسيةقة توعسسسسسسسسسعاقأئقةاسسسسسسسسسست أل رقأئقة ئفسسسسسسسسسألةقأئقإنةقاًسسسسسسسسسمق
ًاسسسسسسسسباقأاققابع سسسسسسسسرقتضسسسسسسسسبقًقصسسسسسسسس مرقة اسسسسسسسسب ر قج سسسسسسسسبقةإليةبةقأاقة وضسسسسسسسسئق سسسسسسسسيقأخسسسسسسسسلقًئةجًألتسسسسسسسسفقً

ع تسسسسسسسسباقن سسسسسسسسكقًقئةف سسسسسسسسسرقة جقوعسسسسسسسسرقة وألقسسسسسسسسسرقة وأليعسسسسسسسسر قأئقًألمت سسسسسسسسألءقعضسسسسسسسسسئعتفقئف سسسسسسسسألحقايقم سسسسسسسسسسألظقأئق
عسسسسسسسرقة سسسسسسسسوئيعرقتو عقسسسسسسسألمقسسسسسسسسألبعرقفسسسسسسستقة قق  سسسسسسسر أئقإنةقم سسسسسسسظقًاسسسسسسس بقإفالسسسسسسسسفقأئقإعسسسسسسسسسألبهقأئقق ة وًب
 قأئقتئ سسسسسفقعسسسسساقيفسسسسسعقيعئمسسسسسفقأئقأصسسسسسًحقفأل سسسسسيقة اسسسسسوئب قأئقأصسسسسسعوق سسسسسيظقا ًسسسسسألحق  تسسسسسسئعرققسسسسسعقيةلمعسسسسسف

ئقسسسسسسسعقًقسسسسسسسبضقع  سسسسسسستقأئقإنةقاًسسسسسسسمقةبت ألًسسسسسسسفقعقسسسسسسسالحققخسسسسسسسالحقًألاقألمسسسسسسسرقئةاخسسسسسسسال قأئقأيعسسسسسسساقًسسسسسسسأل تزئعب.ق
ن سسسسسسسكقعجسسسسسسسئزق  جقوعسسسسسسسرقة وألقسسسسسسسرقة وأليعسسسسسسسرقفسسسسسسستق سسسسسسسلقئ سسسسسسسمقعسسسسسسسزلقجقعسسسسسسسعقأعضسسسسسسسألءققج سسسسسسسبقةإليةبةقأئق

ًأل قاأل ًسسسسسسسسرقًسسسسسسسسأل توئعضقإنةققًوضسسسسسسسس ظقئن سسسسسسسسكقيئاقإخسسسسسسسساللقًمسسسسسسسس قة وضسسسسسسسسئقة قوسسسسسسسسزئلقتجسسسسسسسسألهقة اسسسسسسسسب ر
ئ سسسسسسعقة وسسسسسسزلق سسسسسسسًوقغعسسسسسسبقق ًسسسسسسئلقأئقفسسسسسستقئ سسسسسسمقغعسسسسسسبققمألسسسسسسسوقئ وضسسسسسسئققج سسسسسسبقةإليةبةقأاقعوتسسسسسسزلق
ًاسسسسسسسباقأاقع سسسسسسسئاقن سسسسسسسكقفسسسسسسستقئ سسسسسسسمققمألسسسسسسسسوقئأاق سسسسسسسألاققسسسسسسسسؤئاحق ًسسسسسسسلقة اسسسسسسسب رقعقسسسسسسسألقعتبتسسسسسسسوقع سسسسسسسىق

 ةاعتزةلققاقأضبةب.

 عشرة: المركز الشاغر في المجلس: السابعةالمادة 

قعضسسسسئةحقفتقة قب زقة اسسسسألغبق-قؤ تألحق–ضسسسسألءققج بقةإليةبة ق ألاق  قج بقأاقعوعاقفتقمأللقاسسسسغبققب زقأميقأع
ويقة مصسسئلقع ىقعيظقققألمورققققاقعتئةفبقفع ظقة خًبةقة  ألفعر تقة سسسوئييًئ  م بقئيئاقةققؤسسسسسسرقة م يقة وًب

اقئعجوقأق   تبتعوقفتقة مصسسسسئلقع ىقةاصسسسسئةمقفتقة جقوعرقة وألقرقة تتقتظقةمتخألوققج بقةإليةبةققاقخال  أل
ة توععاقع ىقينةقأاقعوبضق(قخقسسسسسسسسرقأعألظقعقلققاقتألبعيقة توععاقئق5تً غقًن كقيعلرقة سسسسسسسسئ قة قأل عرقخاللق)

.قئعجئزقً بةبققاقة ج رقف اقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرقفتقأئلقةجتقألعق  أل قئع قلقة وضسسسسسسسئقة جيعيققيةقسسسسسسسس  ف
ييقأعضسسسسسسسألءققج بقةإليةبةقعاقة ميقةايمىقة قختصسسسسسسسرقيعئةقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرق المو أليقفتقمأللقم صقع

تقة سسسسوئيي صسسسمرقةمو أليه قئعجوقإًال ق عميقةسسسست أل رقأيقعضسسسئقفتقة قج بقأئقإم ألءقققؤسسسسسسسسرقة م يقة وًب
(قخقسسسرقأعألظقعقلققاقتألبعيقتبكقة وقلقئقبةعألةق5عضسسئعتفقايقسسسًوقعيةقةمت ألءقيئبةقة قج بقئن كقخاللق)

 .قتا ًألمقةإلفصألحقنةمقة وال ر

 

ق

 : صالحيات المجلس:عشرة الثامنةالمادة 

قعققبةعألةقةاختصسسألصسسألمقة ق ببةق  جقوعرقة وألقر قع ئاق قج بقةإليةبةقأئسسسعقة سسس األمقفتقإيةبةقة اسسب رقًقألق
عم  قغبضسسسسس أل ق قألقع ئاق فقفتقميئيقةختصسسسسسألصسسسسسفقأاقع ئضقئةميةحقأئقأ ابققاقأعضسسسسسأللفقأئققاقة غعبقفتق

 قئ بلعبققج بقةإليةبةقق-عتوألبضققعقةام قرقئة  ئةلحقنةمقة وال رقًقألقاق–قًألاسسسسسسسسسبةقعقلقأئقأعقأللققوعمرق
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تقاعلقة اب رقفتقعال ألت ألققعقة غعبقئة ج ألمقة م ئقعرقئة خألصرقئأ سألظقة ابارقئة غبفقة تجألبعرقئة صمألععرق
عئمقة قأللقئ ألفرقصسسسمأليع قئقؤسسسسسسسسألمقة تقئعلق ئ ألفرقة اسسسب ألمقئة قؤسسسسسسسسألمقئة ًمئكقئة قصسسسألبفقة تجألبعرقًئ

قإًبةءقنقرققيعمتقة اب رققام قئ  قج بق ئقتقًقخت فققسقعألت ألقئةختصألصألت ألقئغعبيظققاقة ق بضعاقة م
ععققئاسسسسسسسسسبةءقئبياقة و ألبةم.ق قألق م قة توأل يقق بلعبقة قج بقةإليةبةة تزةقألت ظقئة يخئلقفتقة قمأل صسسسسسسسسسألمقًئ

ئة تئ ععقًألسسظقة اسب رقئمعألًرقعم ألقع ىق ألفرقأمئةعقة و ئيقئة ئاألل قئة قسستميةمقًقألقفتقن كقيئاقمصسبقع ئيق
تلسسسسسسسسعبقة اسسسسسسسب ألمقة تتقتاسسسسسسستبكقفع ألقة اسسسسسسسب رققعق ألفرقتويعالت ألقئقالم  ألقئ بةبةمقة تويعلقئة تئ ععقع ىق

ئ ن كقةت أل عألمقة  بئضقئة ضسسسسسسسسقألمألمقئة   ألامقةات أل عألمقئة صسسسسسسسس ئكقأقألظق ألتوقة ويلقئة ج ألمقة بسسسسسسسسسقعر ق
صسسسيةبقة ئ ألامقة اسسسبععرقمعألًرقعاقة اسسسب ر قئة ًععقئة اسسسبةءقئةإلفبة قئ ًئ فق ئة صسسس ئكق ًععقئاسسسبةءقة و ألبةمقئة 

 يىققئة سسسسموقئةإلعيةعقئةاعتقأليةمئةاسسسستالظقئة تسسسس عظقئةاسسسستلجألبقئة تلجعبقئة  ًضقئة يفعقئفتحقة مسسسسألًألمق
صيةبقة  ضقألمألمق  ًمئكقئة صمأليع قئقؤسسألمقة تقئعلقة م ئقتقئة تئ ععقع ىق ألفرقةائبة قئسميةمقة ًمئكقئة 

 ةاقبقئة اع ألمقئ ألفرقةائبة قة تجألبعرقئة قستميةمقئ ألفرقة قوألقالمقة قصبفعر.

ق

 : مكافأة أعضاء المجلس:عشرة التاسعةالمادة 

ع ئاقة ميقةايمىق  ق ألفلةقة سمئعرق بلعبققج بقةإليةبةقق ألًلقة خيقألمقة تتقع ئظقً ألقًقً غقئ يبهققأللرق-1
(قلايرقسوئييقسمئعأل ق قألقع ئاقة ميقةايمىققاقق ألفلةق لقعضئققاقأعضألءققج بق000 180ئاقألمئاق)

(قلايرقسوئييقسمئعألح قع ىق000 120ةإليةبةقق ألًلقة خيقرقة تتقع ئظقً ألقًقً غقئ يبهقققأللرقئعابئاقأ فق)
(قلايرقسوئييقسمئعألح قئعلتتقن كقم عبقعضئعت ظق500.000أاقع ئاقة ميقةاع ىقًقً غقخقسقأللرقأ فق)

فتققج بقةإليةبةقئقاألب ت ظقفتقأعقأل ف قاألق رق  ق ألفآمقةإلضألفعرقفتقمأل رققاألب رقة وضئقفتقأيق جمرق
 قاقة  جألاقة قمًا رققاققج بقةإليةبة.ق

ألحقة اب ر قفالقعجئزقأاقتزعيقينهقة مسًرقع ىق)إنةق ألممق-2 (ققاقصألفتق%10ة ق ألفلةقمسًرققوعمرققاقأًب
ألح قئن كقًويقخصظقةامتعألاعألمقة تتق ببت ألقة جقوعرقة وألقرقتاًع ألحقام ألظقم ألظققبة ًرقاب ألمقة تلقعاق ةاًب

حقع ىقة قسأليقعاقاقع ل ويقتئزععقًب (ققاقبأبققأللق%5عاق)قة توألئمتقئم ألظقة اب ألمقئينةقة م ألظ قًئ
ة اب رقة قيفئع قع ىقأاقع ئاقةستم أل قينهقة ق ألفلةققتمألسًألحققعقعييقة ج سألمقة تتقعمضبيألقة وضئ ق

 ئ لقت يعبقعخأل فقن كقع ئاقًألاالح.ق
فتقجقععقةامئةل؛قاقعتجألئزققجقئعققألقعمصلقع عفقعضئققج بقةإليةبةققاقق ألفآمقئقزةعألققأل عرقأئقععمعرق-3

و ألقئف قة ضئةًاقة تتقتضئن كقفقلايرقسمئعألحق)ئعستامىققاقن كقأعضألءق جمرقة قبةجور( ققً غقخقسقأللرقأ 
 يعلرقة سئ قة قأل عر.

عجوقأاقعاتقلقت بعبققج بقةإليةبةقإ ىقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرقع ىقًعألاقاألقلق  لققألقمصلقع عفقأعضألءق-4
يلققصبئفألمقئغعبقن  كققاقة قزةعأل.قئأاقعاتقلق ن كقع ىققج بقةإليةبةقخاللقة سمرقة قأل عرققاقق ألفآمقًئ

ًعألاققألق ًضفقأعضألءقة قج بقًئص  ظقعألق عاقأئقإيةبععاقأئققألق ًضئهقم عبقأعقأللقفمعرقأئقإيةبعرقأئق
ةستاألبةم.قئأاقعاتقلقأعضألحقع ىقًعألاقًوييقج سألمقة قج بقئعييقة ج سألمقة تتقمضبيألق لقعضئققاق

 تألبعيقآخبقةجتقألعق  جقوعرقة وألقر.
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ق

 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:العشرونالمادة 

ئعجئزقأاقق ئعوعاققج بقةإليةبةقة بلعبقة تم عنيقعاقأعضسسسسأللفقبلعسسسسسألحقئمأللًألحق  بلعبعوعاققج بقةإليةبةققاقً
ئعم قق تم عنيقًأل اسسسسب رقئأيققمصسسسسوئاقعجئزقة جقعقًعاققمصسسسسوقبلعبققج بقةإليةبةقعوعاقعضسسسسئةحققمتيًألح ق

قج بقةإليةبةقة تئ ععقعاقة اسسب رقئتم عنق بةبةمقة قج ب.قئعختصقبلعبققج بقةإليةبةقًتقاعلقة اسسب رق بلعبق
أقألظقة  ضألءقئيعلألمقة تم عظقئة غعب قئ بلعبققج بقةإليةبةقً بةبقق تئوقأاقع ئضقًوضقصالمعألتفقإ ىقغعبهق

ةإليةبةقة بئةتوقئة ًيامقققاقأعضسسسسسألءقة قج بقأئققاقة غعبقفتققًألاسسسسسبةقعقلقأئقأعقأللققميية.قئعمييققج ب
ئعجوقق(ققاقينةقة م ألظ.19ئة ق ألفآمق  لققاقبلعبقة قج بقئة وضسسئقة قمتيوقئف ألحق قألقيئقق ببقفتقة قأليةق)

ع ىققج بقةإليةبةقأاقعوعاقأقعمألحق سبقة قج ب.ق قألقعجئزق  قج بقأاقعوعاققستاألبةحق فقأئقأ ابقفتققخت فق
ق سسسسسبةقئأقعاقة قمتيوقئة وضسسسسئقئمأللًفقة قج بقبلعبققيةقتزعيقئاقاسسسسؤئاقة اسسسسب رقئعمييقة قج بقق ألفآت ظ.

قئ مقأيقفتقئ  قج بقةمتخألً ظقإعأليةقئعجئزقة قج ب قفتققم ظق لقعضسسسسئعرققيةقع ىقةإليةبةققج بقعضسسسسئ
قمئ قفتقأئققاسسبئعقغعبق سسسًوقة وزلقئ عقإنةقة توئعضقفتقعزلققاقًم قأخاللقيئاققم ظقأعألقأئقعوز  ظقأا

ق.قمألسوقغعب

ة والقألمقئتسجعلقة ئ ألامقئق قفتحقة مسألًألمق يىقة ًمئكقًألسظقة اب رقئتئ ععقةات أل عألمئ بلعبققج بقةإليةبةق
ئةسسسسسستخبةجقة سسسسسسجالمقة تجألبعرقق ئفتحقة  بئعق  اسسسسسب رقًويقة مصسسسسسئلقع ىقعيظقققألمورقة قؤسسسسسسسسسسسسرقة تجألبعر

ةسسسستخبةجقئق قئةسسسستخبةجقة تبةخعصقئتجيعييألق  اسسسب رققئتجيعييألق  اسسسب رقئةااسسستبةكقًأل غبفرقة تجألبعرقئتجيعييأل
جبةءقة تويعالمقع ع ألققاقمنفق ئقتويعلقأئقتغععبقأضألفرقإئقأة سجالمقة تجألبعرقة بلعسعرقئة  بععرقئتجيعييألقئة 

جبةءقة تويعالمقع ع ألققاقمنفقأئقاسسساوقئا وقةسسسستخبةجقة تبةخعصقً ألفرقأ ئقأضسسسألفرقإئقأمئةع ألقئتجيعييألقئة 
يةبةقئتاسسسسغعلقة مسسسسسألًألمقة جألبعرقأئقتويعلقأتغععبق ئقإ غألل ألقئمجزقةاسسسسسقألءقة تجألبعرقئتجيعييألقئ فقم قفتحقئة 

عرق ئةاسسسسستاقألبعرقئة قمألف قةاسسسسستاقألبعرقئقمألف قةاسسسسس ظقًألسسسسسظقة اسسسسب رق يىق ألفرقة ًمئكقيةخلقة قق  رقة وًب
ة تئ ععقئفتحقةاعتقأليةمقئقة سسسوئيعرقئخألبج ألقأئقة  أل  ألقأئقتصسس عت ألقئة سسسموقئةإلعيةعقئة تئ ععقع ىقة اسسع ألمق

ئ فقم ققتألًورق ألفرقة قوألقالمقة خألصسسرقًأل اسسب رقئتخ عصسس ألقئةسسستالظقم ئ  ألققع ىقجقععقة قسسستميةمقة الزقر
 يىقة غعبقسسسئةءق ألممقاسسع ألمقأئقةعتقأليةمقأئقم يعرقأئقضسسقألمألمقًم عرقئ فقم قتسسسعع  ألق صسسأل حقة اسسب رقئ فق

ألحقة وألليةق  اسسسسسسب رق يىق ألفر ة اسسسسسسب ألمقًجقععقأمئةع ألقئ فقم قةسسسسسسستالظقة قسسسسسسستخ صسسسسسسألمققم قةسسسسسسستالظقةاًب
ئة توئعضسسسألمقة خألصسسسرقًأل اسسسب رق يىق ألفرقة ج ألمقة م ئقعرقئغعبيألققاقة ج ألمقةاي عرقأئقةافبةيقأئقة اسسسب ألمق
أئقة ًمئكقئ ًضق عقت ألقئة تئ ععقمعألًرقعاقة اسسسسسب رقفتق لققألقع زظق ن كقئتمصسسسسسعلقيعئاقة اسسسسسب رق يىقة غعبق

قستم رقع ىقة اب ر.قئا وقة تس عالمقة قصبفعرقئةاعتقأليةمققاق ألفرقة ًمئكقئف ألحق  ضئةًاقئسيةيقة يعئاقة 
تقاعلقة اسسسب رقفتقعال ت ألققعقة غعبقئة ج ألمقئة ئزةبةمقئة  علألمقئة قؤسسسسسسسسألمقة م ئقعرقئة سسسس ألبةمقق.ة اسسسبععر

ة خألصسسسسر قئأقألظق ألفرقئفبئع ألقئقألقعتًو ألققاقإيةبةمقئأ سسسسسألظ قئة ج ألمقئة اسسسسب ألمقئة قؤسسسسسسسسسسألمقئة جقوعألمق
ة قمأل ظقة اسسسسسسسسسبععرقة وألقرقئة تجألبعرقئة جزةلعرقئة وقأل عرقئغعبيألققاقة ج ألمقئة  علألمقة  ضسسسسسسسسسأللعرقفتقة قق  رق
عألقئةاًتيةلعرق عرقة سسسسسسسسسسوئيعرقئخألبج ألقئة قم قرقةإليةبعرق)يعئةاقة ق أل ظ( قئق ألتوقة وقلقئة  علألمقة و  ة وًب

 قة تجألبعرقئ جألاقة  صسسسسسسسلقفتقة قمألزعألمقئة قخأل  ألمقة تلقعمعرقئ ألفرق تسسسسسسسسئعرقة خالفألمقة وقأل عرقئ جألاقةائبة
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ة  جألاقة  ضسسسسسسسسأللعرقةاخبىقئيعلألمقة تم عظ قئة م ئ قة قيمعر قئ تألوقة ويل قئقبة زقة اسسسسسسسسبار قئ ألفرقة ج ألمق
ألاقجةاقمعرقئة وسسسسسسسسس بعر قئة غبفقة تجألبعرقئة صسسسسسسسسمألععر قئيعلرقة تم ع قئةايعألءقة وألظ قئة  جألاقة جقب عر قئ 

ة غشقة تجألبي قئيعلرقة ب ألًرقئة تم ع  قئق ألتوقة  صلقفتققمألزعألمقةائبة قة تجألبعر قئ جألاقمسظقة قمألزعألمق
عئمقة قألل ئم قة توأل يققعققة تجألبعر قئ ألفرقة اسسسسسب ألمقئة قؤسسسسسسسسسسسسألمقئةافبةيقئة ًمئكقئة قصسسسسسألبفقة تجألبعرقًئ

 فقم ققمحقصسسسالمعألمقة تئ ععقًألسسسسظقة اسسسب رقئققة ق ألتوقةاسسسستاسسسألبعرقئم قتوععاقة قمألقععاقئة ئ الءقئعز  ظ
 قسسسسسسلئ تقة اسسسسسب رقفتقميئيققألقعبةه.قئفعقألقعخصقة جئةزةم قةسسسسسستخبةجقةإل ألقألمقئتجيعيقةإل ألقألمقئةسسسسسستخبةجق
ةإل سسألقسسألمقًسسيلقق  ئيقأئقتسسأل فقئعقسسلقخبئجقئعئيةقئعقسسلقة خبئجقة م سسأللتقئم سسلقة   سسألامقئم سسلقة قو ئقسسألمق

تسسسسسسسسسسئعرقئة تمألزلقعاقة وقأللقئة تً عغقعاقة  بئوقئة  غألءقًالغألمقة  بئوقئتميعثقة ًعألمألمقئتويعلقة ق اقئة 
ئة  غألءقتلاسسعبةمقة خبئجقئة وئيةقئة  غألءقتلاسسعبةمقة خبئجقة م أللتقئةسسستخبةجقتلاسسعبةمقسسس بقًيلقتأل فقأئقق  ئيق

م ألءقإجبةءةمقة وقأل رقة قتئفألةقئةستخبةجق افقًع ضألفرقتألًوعاقئة  مألمقة وقأللقألئةستخبةجقتقيعيقتلاعبةمقة زعألبةقئة 
)ًبمم(قئةسسسسسسسسسس ألاقة وقأل رقئقبةجورقإيةبةقة تبمعلقئة ئةفيعاقئةسسسسسسسسسستخبةجققاسسسسسسسسسألييقةإلعألية قئفعقألقعخصقق توق
ةاست يةظقئن كقفتقةستخبةجقة تلاعبةمقئة  غألءقة تلاعبةمقئةستبيةيققًأل غقة تلاعبةمقئتويعلقة جمسعألمقئةستخبةجق

ةظقة وئةللقئتويعلقة ق اقفتقة تلاسسعبةمقئقبةجورقة سسس ألبةمقتلاسسعبةمقة زعألبةمقة وألل عرقئةسسستخبةجقتلاسسعبةمقةسسست ي
ئة  مصسسس عألمقئتقيعيقتلاسسسعبةمقة خبئجقئة وئيةقئتقيعيقتلاسسسعبةمقة زعألبةقئةسسسستخبةجق اسسسفقًعألمألمق)ًبمم( قئفعقألق

ئجقععقة يئةلبقة م ئقعرقئة ابععرقئ تألًألمققعخصقةست يةظقة وقأل رقًقئجوقتلاعبة قةست يةظقة وقأل رققاقة خألبج
لقئة اسسسسسسسسسباقئة م ئ قة قيمعرقئأقألبةمقة قمألا قئة قمألف ألمقئة قبة زقئة جئةزةمقئة قبئب.قئ فقم قة تئ ععقة وي

عرقة سسسسسسوئيعرقئخألبج ألقئ فقم قت ئعضقةئقة غألءققاق  يىق ألفرقة غبفقة تجألبعرقة صسسسسسمألععرقيةخلقة قق  رقة وًب
يةبةقأعقأللقة اسسسب رقة يةبةقة سسسسجالمقئة  قبلعبققج بقةإليةبة  قألقعجئزقق تجألبعرعبةهق يىقجقععقة غبفقة تجألبعرقئة 

عقلقئ أل رقاسسسسسبععرقأئقت ئعضقأميقأعضسسسسسألءقة قج بقأئقة غعبقفتققًألاسسسسسبةقعقلقأئقأعقأللققاقة صسسسسسالمعألمق
قة قن ئبةقأعاله.

ق

 : اجتماعات المجلس:الحادية والعشرونالمادة 

أاقعيعئقإ ىقعجتقعقة قج بقفتقة قب زقة بلعبق  اسسسسسسسسسب رقًيعئةققاقبلعسسسسسسسسسسسفقئعجوقع ىقبلعبقة قج بق
ةاجتقألعققتىقا وقإ عفقن كقةامألاققاقةاعضسسسسسسألءقئعجوقأاقت ئاقة يعئةققئا رقًأل ابع رقة تتقعبةيألقة قج ب.ق

قاعقة سمئعرقة قج بقةجتقألعألمقعييقع لقأاقع ىقة مألجر قيعمقئ  قألقيئبعرقًص رقة قج بقئت و يقةجتقألعألم
 أا ب.قاالارق لقةا لقع ىقئةميقةجتقألعقيمألكقع ئاقًمعثق(قةجتقألعألم4)

ق

 : نصاب اجتماع المجلس:الثانية والعشرونالمادة 

ع ىقةا ل قًاباقأاقع لقعييقة مألضبعاققةاعضألءقا اتاقع ئاقةجتقألعقة قج بقصمعمألحقإاقإنةقمضبهق .1
ورعاق  قع ىقةا ل.قأًب
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قة قمصئصقإنةق ظقتتئةفبقة ابئاقة الزقرقامو أليققج بقةإليةبةقًسًوقم صقعييقأعضأللفقعاقة ميقةايمى .2
ع عفقفتقينةقة م ألظ قئجوقع ىقً عرقةاعضألءقيعئةقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرق المو أليقخاللقستعاقعئقألح؛ق

قامتخألوقة وييقة الزظققاقةاعضألء.
ئعجئزقً بةبققاقيعلرقة سئ قة قأل عرقيعئةقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرق المو أليقفتقمأللقم صقعييقأعضألءق .3

ق صمرقةمو أليه قققج بقةإليةبةقعاقة ميقةايمى
اقعجئزق وضئققج بقةإليةبةقأاقعمعوقعمفقغعبهقفتقمضئبقةاجتقألع.قئةستامألءققاقن ك قعجئزق وضئق .4

ققج بقةإليةبةقأاقعمعوقعمفقغعبهققاقةاعضألء.
تصيبق بةبةمقة قج بقًلغ ًعرقآبةءقةاعضألءقة مألضبعاقأئقة ققا عاقفعف قئعميقتسألئيقةآلبةءقعبجحقة جألموق .5

قبلعبقة ج سر.ة نيقصئمققوفق
قعا وقأميق .6 ق ظ ققأل ققت ب عا  قع ىقةاعضألء قًوبض أل قة وألج ر ق بةبةمقفتقةاقئب قأاقعصيب  قج بقةإليةبة

ة قج بق  قيةئ رقفع أل.قئتوبضقينهقة  بةبةمقع ىقة قج بقفتقأئلقةجتقألعقتألٍلققةجتقألع-ق تألًر-ةاعضألءق
  ف.
ق

 :مداوالت المجلس: والعشرون الثالثةالمادة 

تاًمققيةئامقة قج بقئ بةبةتفقفتققمألضسسسبقعئ و ألقبلعبقة ج سسسسرقئأعضسسسألءققج بقةإليةبةقة مألضسسسبئاقئأقعاق
قة سب.قئتيئاقينهقة قمألضبقفتقسجلقخألصقعئ وفقبلعبققج بقةإليةبةقئأقعاقة سب.ق

 والعشرون: االتفاقيات والعقود : الرابعةالمادة 

تقة م يققؤسسرقة مصئلقع ىقعيظقققألمورقًوي-عم ق  اب رق ق خيقألمةقإليةبةقةت أل عرقتو يقأاق-ة سوئييقة وًب
ة تلقعا.قئعجئزقاعضسسسسسسألءقة قج بقأاقعًبقئةققعقققجأللقفتقة قؤي رقة اسسسسسسب ألمققاقأ ابقأئقاسسسسسسب رققعقة  معر

اسسسسسبعارقأاقعزئيقبلعبققج بقةايةبةقة جقوعرقة وألقرقًت ألصسسسسسعلقت كقة اسسسسسب رقع ئيقتلقعاق  ظققصسسسسس مرقفع ألق
ع ىقعضسسئققج بقةإليةبةقأاقعً غقة قج بقًقألق فققاققصسس مرققًألاسسبةقأئقغعبققًألاسسبةقفتقئق.قة و ئيقة تلقعمعر

ةاعقأللقئة و ئيقة تتقتتظق مسسسسسسألوقة اسسسسسب ر قئعاًمقينةقة تً عغقفتققمضسسسسسبقةاجتقألع.قئاقعجئزق  نةقة وضسسسسسئق
عً غقعا.قئقةااسستبةكقفتقة تصسسئعمقع ىقة  بةبقة نيقعصسسيبقفتقينةقة اسسلاقفتققج بقةإليةبةقئجقوعألمقة قسسسأليق

وأليعرقعميقةمو ألييألقعاقةاعقأللقئة و ئيقة تتقع ئاقاميقأعضسسسسسسسسسسألءق قرقة  وأل بلعبققج بقةإليةبةقة جقوعرقة 
ة قج بققصسسسسس مرققًألاسسسسسبةقأئقغعبققًألاسسسسسبةقفع أل قئعبةف قة تً عغقت بعبقخألصققاققبةجعقمسسسسسسألًألمقة اسسسسسب رق

نةقتخ فق ئق  لقنيققصسسس مرقة قاأل ًرقجألزق  اسسسب رقأ قعضسسسئقة قج بقعاقةإلفصسسسألحقعاققصسسس متفة خألبجت.قئة 
حقأئققم ورقتم  مق فققاقن ك.  أقألظقة ج رقة  ضأللعرقة قختصرقًإًاأللقة و يقأئقإ زةظقة وضئقًليةءقأيقًب
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 الخامس الباب

 جمعيات المساهمين:

 والعشرون: حضور الجمعيات: الخامسةالمادة 

ئتمو يقفتقة قيعمرقة تتقع عقفع ألقة قب زقة جقوعرقة وألقرقة ق ئمرقت ئعمألحقصسسسسسسسسسمعمألحقتقالقجقععقة قسسسسسسسسسسأليقعا ق
ة بلعبق  اسسب ر قئ  لققسسسأليظقأعألحق ألاقعييقأسسس قفقم قمضسسئبقة جقوعألمقة وألقرق  قسسسأليقعاقئ فقفتقن كقأاق

 قئعجئزقتقة اسسب رقفتقمضسسئبقة جقوعرقة وألقرعئ لقعمفقاسسخصسسألحقآخبققاقغعبقأعضسسألءققج بقةإليةبةقأئقعألق 
  قسسسأليقعاقئةاسستبةكقة قسسسأليظقفتققيةئات ألقئة تصسسئعمقع ىق بةبت ألقًئةسسسارقع يقةجتقألعألمقة جقوعألمقة وألقرق

قئسألللقة ت معرقة ميعارقًمسوقة ضئةًاقة تتقتضو ألقة ج رقة قختصر.

 والعشرون: الجمعية التأسيسية: السادسةالمادة 

وعاقخقسرق(45)قخاللقتلسعسعرقجقوعرقع يقإ ىقة ق تتًعاقجقععقة قؤسسئاقعيعئ   لققتألبعيققاقعئقألحققئأًب
صمرقباق تام قمضئبقة جقوعرقة تلسعسعر.قئعق-أعألحق ألاقعييقأس قفق–ةا تتألوقفتقةاس ظ قئ  لقق تتوق

قمصألو قئج مبأبقة قأللقع ىقةا ل.قفإنةق ظقعتئةفبقينةقة ق(مصف)ةاجتقألعقمضئبقعييققاقة ق تتًعاقعقالق
قأاقعجئزقن ك قئقع.قإ عفقة يعئةقتئجعفققاقةا لقع ىقعئقألحققعابقخقسرق(15ًويق)قعو يقاألاٍققةجتقألعقإ ىقيعئة
قة يعئةقتتضقاقأاقئعجوقةائل قةاجتقألعقامو أليقة قمييةقة قيةقةمت ألءققاقسألعرقًويقة األمتقةاجتقألعقعو ي
قألمتة اقةاجتقألعقع ئاقةامئةل قجقععقئفت.قةاجتقألعقينةقع يقإق ألمعرقعاقةإلعالاقع عيققألقةائلقةاجتقألعق و ي

ق.فعفقة ققا عاقة ق تتًعاقعييق ألاقأعًّألقصمعمألحق

 والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية: السابعةالمادة 

ق:ةآلتعرقًألاقئبقة تلسعسعرقة جقوعرقتختص

أل  يبقة قأللقبأبققاقةايمىقًأل ميقة ئفألءقئقاقة اب رقأس ظقً لقةا تتألوققاقة تم   -1 قاققة قستم قًئ
 .ةاس ظق عقر

قوبئضة ققة م ألظقع ىقجئيبعرقتويعالمقع ىقإاقت يخلقةاسألب قة اب رق م ألظقة م أللعرقة مصئصقإ بةب -2
 .فع ألقة ققا عاقة ق تتًعاقجقععقًقئةف رقإاقع ع أل

قفتقع عمئةق يقع ئمئةق ظقإنةقسمئةمقاالثق(3)قتتجألئزقاق قيةق  اب رقإيةبةققج بقأئلقأعضألءقتوععا -3
 .ةاسألبقم ألق ألقفتقأئقة اب رقتلسعبقع ي

 ق.إنةق ظقع ئمئةق يقععمئةقفتقع يقتلسعبقة اب رقأتوألً ظقئتميعيق  اب رقمسألًألمققبةجوتقتوععا -4
ق. قئة  بةبهة اب رقتلسعبقة تضأليألقة تتقئة م  ألمقةاعقأللقعاقة قؤسسعاقت ألبعبقفتقة قيةئ ر -5

ق:: اختصاصات الجمعية العامة العاديةوالعشرون الثامنةالمادة 

ة وألقرقغعبقة وأليعر قتختصقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرقًجقععقةاقئبقفعقألقعيةقةاقئبقة تتقتختصقً ألقة جقوعرق
ة قتو  رقًأل اب رقئتمو يققبهقع ىقةا لقفتقة سمرقخاللقة سترقأا بقة تأل عرقامت ألءقة سمرقة قأل عرق  اب ر ق
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 قئقاقةختصألصألمقة جقوعرقئعجئزقة يعئةق جقوعألمقعألقرقعأليعرقأخبىق الجتقألعق  قألقيعمقة مألجرقإ ىقن ك
ق.ق ألفلةقأعضألءيألقئضئةًاقعق  ألتا علق جمرقة قبةجورقئتميعيقوألقرقة وأليعرقة 

 : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:والعشرون التاسعةالمادة 

قويع  ألتقع ع ألقة قم ئبقةام ألظقًألستامألءق تةاسألسقة اب رقم ألظقًتويعلقة وأليعرقغعبقة وألقرقة جقوعرقتختص
قة ابئاقًم بقئن كقة وأليعرقة وألقرقة جقوعرقةختصألصقفتقة يةخ رقةاقئبقفتق بةبةمقتصيبقأاقئ  ألقم ألقألح 

 .ة وألقرقة وأليعرق  جقوعرقة ق ببةقئةائضألع

ق

 الجمعيات: دعوة: الثالثونالمادة 

ئع ىققج بقةإليةبةقأاقعيعئقة جقوعرقتمو يقة جقوعألمقة وألقرقأئقة خألصرق  قسأليقعاقًيعئةققاققج بقةإليةبة ق
(ق%5ة وألقرقة وأليعرق المو أليقإنةقا وقن كققبةجعقة مسألًألمقأئق جمرقة قبةجورقأئقعييققاقة قسأليقعاقعقالق)

قاقبأبقة قأللقع ىقةا ل.قئعجئزق قبةجعقة مسألًألمقيعئةقة جقوعرق المو أليقإنةق ظقع ظقة قج بقًيعئةقة جقوعرق
ق.قاقتألبعيقا وققبةجعقة مسألًألمعئقألحقققاالاعاق(30)خاللق

تمابقينهقة يعئةقفتقصمع رقتئزعقفتقة قما رقة تتقفع ألققب زقة اب رقة بلعبق ًلقة قعوأليقة قمييقامو أليق
.قئتبسلقصئبةققاقة يعئةقئجيئلقةاعقأللقإ ىقيعلرقة سئ قة قأل عرقًئةميقئعابئاقعئقألقع ىقةا لقق(21)ًس

سلق.قئتبقفتقة قعوأليقة قن ئبقإ ىقجقععقة قسأليقعاقًخاألًألمققسج رقئقعقن كقعجئزقةا ت ألءقًتئجعفقة يعئة
قصئبةققاقة يعئةقئجيئلقةاعقأللقإ ىقيعلرقة سئ قة قأل عرقئن كقخاللقة قيةقة قمييةق  ماب.

 :سجل حضور الجمعيات: والثالثون الحاديةالمادة 

ًلق قق بقإمو أليقة جقوعرعسجلقة قسأليقئاقة نعاقعبغًئاقفتقمضئبقة جقوعرقة وألقرقأئقة خألصرقأسقألل ظقفتق
قييأل.ة ئ مقة قمييقامو أل

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: الثانية والثالثونالمادة 

ع)قعقا ئاققسأليقئاقمضبقإنةقإاقصمعمألحققة وأليعرقة وألقرقة جقوعرقةمو أليقع ئاقا قع ىقة اب رققأللقبأبق(ًب
قئقألحقعقة االاعاقخاللقعو يقاألاقةجتقألعقإ ىقة يعئةقئج مقةائل قةاجتقألعقفتقة مصألوقينةقعتئفبق ظقفإنة.قةا ل
قئقعقة م ألظقينةققا(ق30)قة قأليةقفتقع ع ألقة قمصئصقًأل ابع رقة يعئةقينهقئتماب.قة سألً ق الجتقألعقة تأل عر
قتضقاتقًاباقأاقةائلقةاجتقألعقامو أليقة قمييةقة قيةقةمت ألءققاقسألعرقًويقة األمتقةاجتقألعقع و يقأاقعجئزقن ك

قألعةاجتققع ئاقةامئةلقجقععقئفتقةاجتقألع قينةقع يقإق ألمعرقعاقةإلعالاقع  عيققألقةائلقةاجتقألعق و يقة يعئة
قا  قسأليقعقة وأليعرقة وألقرقة جقوعرقةجتقألعألمقع يقئعجئز.قفعفقة ققا رقةاس ظقعييق ألاقأعألحققصمعمألحققة األمت

قة تتقضئةًاة قًمسوقة ميعار قة ت معرقئسألللقًئةسارق بةبةت ألقع ىقئة تصئعمققيةئات ألقفتقة قسأليظقئةاتبةك
 .ة قختصرقة ج رقتضو أل

 

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: والثالثون الثالثةالمادة 
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قب رة اققأللقبأبق(مصف)قعقا ئاققسأليقئاقمضبهقإنةقإاقصمعمألحققة وأليعرقغعبقة وألقرقة جقوعرقةمو أليقع ئاقا
قةائضألعقًم بقاألا قةجتقألعقإ ىقة يعئةقئج مقةائل قةاجتقألعقفتقة مصألوقينةقعتئفبق ظقةا لقفإنةقع ى

قة قيةقةمت ألءققاقسألعرقًويقة األمتقةاجتقألعقع و يقأاقئعجئز.ق(ققاقينةقة م ألظ30)قة قأليةقفتقع ع ألقة قمصئص
ق يعقإق ألمعرقعاقةإلعالاقع  عيققألقةائلقةاجتقألعق و يقة يعئةقتتضقاقأاقًاباقةائلقةاجتقألعقامو أليقة قميية

ع)قعقا ئاقة قسأليقعاققاقعييقمضبهقإنةقصمعمألحققة األمتقةاجتقألعقع ئاقةامئةلقجقععقئفتقةاجتقألع قينة ق(ًب
نةئق.قةا لقع ىقة قأللقبأب قمو يعقاأل ثقةجتقألعقإ ىقيعئةقئج مقة األمت قةاجتقألعقفتقة الزظقة مصألوقعتئةفبق ظقة 

ق ألاقأعألحققصمعمألحققة األ ثقةاجتقألعقئع ئاق (ققاقينةقة م ألظ30ع ع ألقفتقة قأليةق)قة قمصئصقم س ألقًألائضألع
قرة وأليعقغعبقة وألقرقة جقوعرقةجتقألعألمقع يقئعجئز.قة قختصرقة ج ألمققئةف رقًويقفعف قة ققا رقةاس ظقعيي

قًمسوق ة ميعارقة ت معرقئسألللقًئةسارق بةبةت ألقع ىقئة تصئعمققيةئات ألقفتقة قسأليظقئةاتبةكق  قسأليقعا
 .ة قختصرقة ج رقتضو ألقة تتقة ضئةًا

 والثالثون: التصويت في الجمعيات: الرابعةالمادة 

.ق ظسق  لقصئمقأسألبقع ىقة وأليعرقئغعبقة وأليعرقة وألقرقئة جقوعألمقة تلسعسعرقة جقوعرقفتقةاصئةمقتمسو
ق س ظ قة تصئعمقم قةستخيةظقعجئزقاقًمعثقةإليةبة ققج بقةمتخألوقفتقة تبة قتقة تصئعمقةستخيةظقئعجو
قتو  تقة تتقة جقوعرق بةبةمقع ىقة تصئعمقفتقةااتبةكقةإليةبةققج بقاعضألءقعجئزقئا.قئةميةققبةققاقأ اب
ق.  ظققًألابةقغعبقأئققًألابةقًقص مرقتتو  قة تتقأئقة اب رقإيةبةقعاقة قسؤئ عرققاقنقق ظقًإًبةء

 والثالثون: قرارات الجمعيات: الخامسةالمادة 

تصيبقة  بةبةمقفتقة جقوعرقة تلسعسعرقًألاغ ًعرقة قا  رق ألس ظقة ققا رقفع أل قئتصيبق بةبةمقة جقوعرقة وألقرق
ة وأليعرقًألاغ ًعرقة قا  رق الس ظقة ققا رقفتقةاجتقألعقئقعقن كقفإمفقإنةقتو  مقينهقة  بةبةمقًت ععظققزةعألقخألصرق

 عيئاقةاس ظقة قن ئبةقًويقةستًوأليققألقة تتوقًفقة قستق(ا ات) زقمققئةف رقأغ ًعرقة ق تتًعاقًألاس ظقة تتقتقالق
قاقة قزةعألقة خألصر قئتصيبقة  بةبةمقفتقة جقوعرقة وألقرقغعبقة وأليعرقًلغ ًعرقا اتقةاس ظقة ققا رقفتقةاجتقألعق

قمييةق قيةقة إاقإنةق ألاقة  بةبققتو  ألحقًزعأليةقأئقًتخ عضقبأبقة قأللقأئقًإاأل رققيةقة اب رقأئقًملقة اب رق ًلقة
ألحقفالقع ئاقة  بةبقصمعمقأئقةستمئنةيألقع ىقاب رقأخبىقفتقم ألق ألقأئقًإيقألج ألقفتقاب رقأئقفتققؤسسرقأخبى

ألعقةاس ظقة ققا رقفتقةاجتقألع.  إاقإنةقصيبقًلغ ًعرقاالارقأًب

ق
 والثالثون: المناقشة في الجمعيات: السادسةالمادة 

قألءأعضقإ ىقالم ألقفتقةاسل رقئتئجعفقة جقوعرقأعقأللقجيئلقفتقة قيبجرقة قئضئعألمققمأل ارقم ققسأليظق  ل
.قالحقًألاقع ئاقة م  قينةققاقة قسأليظقعمبظقةاسألبقة اب رقم ألظقفتقمصقئ ل.قة مسألًألمقئقبةجعقةإليةبةققج ب
.قضبب  قة اب رققص مرقعوبضقاقة نيقًأل  يبقة قسأليقعاقأسل رقعاقة مسألًألمققبةجعقأئقةإليةبةققج بقئعجعو

نة  .مألفنةحققة الاقينةقفتق بةبيألقئ ألاقة جقوعر قإ ىقةمت ظقق مع قغعبقسؤة فقع ىقة بيقأاقة قسأليظقبأىقئة 

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر: السابعةالمادة 
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عبأبقة جقوعرقة وألقرقبلعبققج بقةإليةبةقأئقمأللًفقعميقغعألًفقأئققاقعمتيًفققج بقةإليةبةققاقًعاقأعضأللفق
مأللقغعألوقبلعبققج بقةإليةبةقئمأللًف قئعمببقًألجتقألعقة جقوعرقة وألقرققمضبقعتضقاقعييقة قسأليقعاقفتقق ن ك

ة مألضبعاقأئقة ققا عاقئعييقةاس ظقة تتقفتقمعألزت ظقًألاصأل رقأئقة ئ أل رقئعييقةاصئةمقة ق ببةق  ألقئة  بةبةمق
رق  قمأل ارقة تتقيةبمقفتقةاجتقألع قة تتقةتخنمقئعييقةاصئةمقة تتقئةف مقع ع ألقأئقخأل  ت ألقئخالصرقئةفع

ئتيئاقة قمألضبقًص رققمت قرقع وق لقةجتقألعقفتقسجلقخألصقعئ وفقبلعبقة جقوعرقئأقعاقسبيألقئجألقعق
قةاصئةم.

 السادس الباب

 اللجان المنبثقة من مجلس االدارة:

قالمادة الثامنة والثالثون: لجان مجلس اإلدارة:

ق.قج بقةإليةبةقئف ألحق ألم قرقئة  ئةلحقنةمقة وال رقت ا لق جألا

 السابع الباب

 مراجع الحسابات:

 : تعيين مراجع الحسابات:والثالثون التاسعةالمادة 

عجوقأاقتوعاقة جقوعرقة وألقرققبةجوتقمسألًألمق)أئقأ اب(ققاقًعاققبةجوتقة مسألًألمقة قبخصق  ظقًأل وقلقفتق
عق  ظ قئعمئزق  ألقإعأليةقتوعم ظ قئعجئزق  جقوعرقة وألقرقأعضألحقئفتق لقئ مقة قق  ر قئتمييقق ألفلت ظقئقيةق

قتغععبيظققعقعيظقةاخاللقًم  ظقفتقة توئعضقإنةقئ عقة تغععبقفتقئ مقغعبققمألسوقأئق سًوقغعبققابئع.

ق
 :صالحيات مراجع الحسابات: األربعونالمادة 

م قةااالعقع ىقيفألتبقة اسسسب رقئسسسسجالت ألقئغعبقن كققاقة ئاألل قئ فقأاقق-فتقأيقئ م- قبةجعقة مسسسسألًألمق
عا وقة ًعألمألمقئةإلعضسسسسألمألمقة تتقعبىقضسسسسبئبةقة مصسسسسئلقع ع ألقئ فقأعضسسسسألحقأاقعتم  ققاققئجئيةمقة اسسسسب رق

نةقئة تزةقألت أل.ق ئغعبقن كقققألقعيخلقفتقماأل قعق ف.قئع ىقبلعبققج بقةإليةبةقأاقعق مفققاقأيةءقئةجًف قئة 
رقفتقينةقة اسسسلاقأاًمقن كقفتقت بعبقع يظقإ ىققج بقةإليةبة.قفإنةق ظقععسسسسبققصسسسأليف قبةجعقة مسسسسألًألمقصسسسوًئ

ة قج بقعقلققبةجعقة مسسسسسسسألًألم قئجوقع عفقأاقعا وققاققج بقةإليةبةقيعئةقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرق  م بق
قفتقةاقب.

 

 التزامات مراجع الحسابات: :واألربعون الحاديةالمادة 

ع ىققبةجعقة مسسسألًألمقأاقع يظقإ ىقة جقوعرقة وألقرقة سسسمئعرقت بعبةحقعويقئف ألحق قوألععبقة قبةجورقة قتوألبفقع ع ألق
عضسسسسقمفققئ فقإيةبةقة اسسسسب رققاقتق عمفققاقة مصسسسسئلقع ىقة ًعألمألمقئةإلعضسسسسألمألمقة تتقا ً ألقئقألقع ئاق يق

تو عقألمقئةام قرقئة  ئةلحقئة قمتفقة تم عنعرم ألظققبة ًرقاب ألمقة تلقعاقة توألئمتقئالام ألظقققخأل  ر ا فققاق
ئعت ئققبةجعقة مسسسسألًألمقت بعبهقفتقة جقوعرقئبأعفقفتققيىقعية رقة  ئةلظقة قأل عرق  اسسسب ر.ققةاخبىقنةمقة وال ر
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نةق ببمقة جقوعرقة تصسسسسسسسسسيع قع ىقت بعبققج بقةإليةبةقئة  ئةلظقة قأل عرقيئاقةاسسسسسسسسسستقألعقإ ىقت بعبق ة وألقر.قئة 
  ألاق بةبيألقًألاالح.ققبةجعقة مسألًألم 

 

 الثامن الباب

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح:

 : السنة المالية:واألربعون الثانيةالمادة 

سمرقة سمرقم س ألقع ىقأاقتًيأقة ق(قفتيعسقًب)ئتمت تقًم ألعرقق(عمألعب)تًيأقسمرقة اب رقة قأل عرققاقةائلققاق
يعسقًبققاقة وألظقق(31)ة قأل عرقةائ ىققاقتألبعيقة  بةبقة ئزةبيقة صأليبقًإعالاقتلسعبقة اب رقئتمت تقفتق

قة تأل ت.

 : الوثائق المالية:الثالثة واألربعونالمادة 

)ئتت ئاقة  ئةلظقة قأل عرققا:ققعجوقع ىققج بقةإليةبةقفتقم ألعرق لقسسسسسسسسسسمرققأل عرقأاقعويقة  ئةلظقة قأل عر -1
 أللقرقة قب زقة قأل تق وق عألمقة تلقعاقئة قسسسسسسسسسسأليقعا ق أللقرقفأللضق)عجز(قعق عألمقة تلقعا ق أللقرقيخلق
ة قسسسسسأليقعا ق أللقرقم ئ قة قسسسسسأليقعا ق أللقرقة تيف ألمقة م يعرق وق عألمقة تلقعاقئ أللقرقة تيف ألمقة م يعرق

زيألقة قأل تقعاقة سمرقة قأل عرقة قم ضعرقئعتضقاقينةقة ت بعبقئت بعبةحقعاقماألاقة اب رقئقب ق  قسأليقعا(.
ألحقئعضسسسسعقة قج بقينهقة ئاألل قتممقتصسسسسبفققبةجعقة مسسسسسألًألم ق ًلق ة ابع رقة تتقع تبم ألق تئزععقةاًب

وعاق(45)ًسة قئعيقة قمييقامو أليقة جقوعرقة وألقرق  عئقألحقع ىقةا ل.ققخقسرقئأًب

عجوقأاقعئ عقبلعبققج بقةإليةبةقئبلعسسسسسسسسسس ألقة تم عنيقئقيعبيألقة قأل تقع ىقة ئاألل قة قن ئبةقفتقة   بةق -2
( قئتئيعقمسسيققم ألقفتقة قب زقة بلعبق  اسب رقتممقتصسبفقة قسسأليقعا ق ًلقة قئعيقة قمييقامو أليق1)

 .قًئةميقئعابئاقعئقألقع ىقةا لقق(21)قة جقوعرقة وألقرق

ةقأاقعزئيقة قسسسسسسسسأليقعاقًأل  ئةلظقة قأل عرق  اسسسسسسسب رقئت بعبققج بقةإليةبةقئت بعبقع ىقبلعبققج بقةإليةبقق -3
قبةجعقة مسسسألًألمققأل ظقتماسسبقفتقصسسمع رقعئقعرقتئزعقفتقة قب زقة بلعبق  اسسب ر قع ىقأاقعبسسسلقصسسئبةق

خقسرقق(15)ًسسسسسسسقاقينهقة ئاألل قإ ىقيعلرقة سئ قة قأل عرقئن كق ًلقتألبعيقةمو أليقة جقوعرقة وألقرقة وأليعرق
 عئقألحقع ىقةا ل.قعاب

 

 : حسابات عمليات التأمين:واألربعون الرابعةالمادة 

  ت ئاقمسألًألمقعق عرقة تلقعاققست  رقعاق أللقرقيخلقة قسأليقعا قئن كقع ىقة ت صعلقة تأل ت:

قأئاح:قمسألًألمقعق عألمقة تلقعا:

قع بيقمسألوق أل سألاقة ق تسًرقئعقئامقإعأليةقة تلقعاقئة وقئامقةاخبى. -1
 مسألوق  توئعضألمقة قت ًيةققاقة اب ر.ع بيق -2

عمييقفتقم ألعرق لقعألظقة  أللضقةإلجقأل تقة نيقعقالقة  ب قًعاققجقئعقةا سسسألاقئة توئعضسسألمققمسسسئقألحقق -3
قمفقة قصسسألبعفقة تسسسئع عرقئةإليةبعرقئة تاسسغع عرقئة قخصسسصسسألمقة  معرقة الزقرقمسسسوقة تو عقألمقة قم قرق

ق ن ك.
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قئقة تأل ت:ع ئاقتميعيقة  أللضقة صألفتقع ىقة مم -4
(قأعالهقأئقعخصسسسظققمفققألقعخصقة قؤقاق  ظققاقعألليق3عضسسسألفق   أللضقةإلجقأل تقة ئةبيقفتقة   سسسسسسسسسسسسسبةق)

قةاستاقألبقًويقةمتسألوققألق  ظققاقعئةليقئخصظققألقع ع ظققاققصألبعفققم  ف.
  قؤقاق  ظققًألابة قأئقًتخ عضققرعابةقًأل قأللق(%10)تئزععقة  أللضقة صألفت قئعتظقإقألقًتئزععقمسًرق -5

 إ ىقمسألًألمقيخلقة قسأليقعا.ققرتسوئاقًأل قأللق(%90) سألا ظق  سمرقة تأل عر قئعبملققألقمسًتفقأ

 

 

 األمعألح:ق أللقرقيخلقة قسأليقعا:

ألحقت ئا -1 ققج بقعضسسسسسو ألقة تتق   ئةعيقئف ألحققة قسسسسسسأليقعاقأقئةلقةسسسسسستاقألبقعألليققاقة قسسسسسسأليقعاقأًب
 ةإليةبة.

ققاقأئاحققة ًميققاقة خألقسسسسرقة   بةقفتقئبيققألقمسسسسوقة صسسسألفتقة  أللضققاقة قسسسسأليقعاقمصسسسرقت ئا -2
 .ة قأليةقينه

ق
 :الزكاة واالحتياطي: واألربعون الخامسةالمادة 

قعجوقع ىقة اب رقةآلتت:

ق.م ألقحألقأاقتجّموقة ز ألةقئضبعًرقة يخلقة ق ببة-1
ألحقة صألفعرق ت ئعاقةمتعألاتقم ألقت قئعجئزق  جقوعرقة وألقرقة وأليعرقئ فقينةق%20أاقتجّموق)-2 (ققاقةاًب

ق(ققاقبأبقة قأللقة قيفئع.%100ة تجمعوققتىقً غقةجقأل تقةامتعألاتق)
ألحقأاقت ببقت ئعاقةمتعألاعألمقأخبى قئن كق-3   جقوعرقة وألقرقة وأليعرقعميقتميعيقمصعوقةاس ظقفتقصألفتقةاًب

ألحقاألًترق يبقةإلق ألاقع ىقة قسأليقعا.  ًأل  يبقة نيقعم  ققص مرقة اب رقأئقع  لقتئزععقأًب

ألحق-4 ة اب رقة سمئعرقة صألفعرقة تتقتميييألقًويقخصظقجقععقة قصبئفألمقة وألقرقئة ت أل عفقةاخبى قتئزعقأًب
ئت ئعاقةامتعألاعألمقة الزقرق قئةج رقة يعئاقة قا ئكقفع ألقئخسأللبقةاستاقألبةمقئةا تزةقألمقة األبلرقة تتق

اقئمتقئةام ألظقة صأليبةقععبىققج بقةإليةبةقضبئبت ألقًقألقعت  ققعقأم ألظقم ألظققبة ًرقاب ألمقة تلقعاقة توأل
تقة سوئيي قئعخصص ألحقًويقخصظقةامتعألاعألمقة ق ببةقًقئجوقققاققؤسسرقة م يقة وًب ة ًأل تققاقةاًب

بأبقة قأللقة قيفئعق  تئزععقع ىقة قسأليقعاقاً حألقققاقق(%5ةام قرقنةمقة وال رقئة ز ألةقمسًرقاقت لقعاق)
ألحقة قستم رق  قسأليقعاق قألقع تبمفققج بقةإليةبةقئت ببهقة جقوعرقة وألقر نةق ألممقة مسًرقة قتً عرققاقةاًب  قئة 

اقت  تق يفعقينهقة مسًرقفالقعجئزق  قسأليقعاقة قاأل ًرقًيفو ألقفتقة سمرقأئقة سمئةمقة تأل عر قئاقعجئزق
ألحققمسًرققا  جقوعرقة وألقرقأاقت ببقتئزععق  عقألقة تبمفققج بقةإليةبة.تزعيقةاًب

 استحقاق األرباح:: واألربعون السادسةالمادة 

ألحقفتقمصتفقة قسأليظقعستم  قألبعيتقة  بةبقئعًعاقة الا قينةقفتقة صأليبقة وألقرقة جقوعرق  بةبقئف ألحققةاًب
ألحقأم عرقئت ئا.قة تئزععقئتألبعيقةاستم أل  قم ألعرقتفقة قسأليقعاقسجالمقفتقة قسج عاقةاس ظق قأل  تقةاًب

ألحق تئزععق بةبةمقًليقتلخعبقيئاقة قأل عرقة سئ قيعلرقة اب رقئت ً غق. الستم أل قة قمييقة عئظ قة تئصعرقئأقةاًب
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ألحقئتيفعقًن ك قف ألحقئققةإليةبة ققج بقعميييألقة تتقئة قئةععيقة ق ألاقفتقة قسأليقعاقع ىقتئزعو ألقة ق ببقةاًب
تقة م يق قؤسسرقة قسً رقة  تألًعرقة قئةف رققبةعألةققعقة ج رقة قختصرقتصيبيألقة تتق  تو عقألم ق.ة سوئييقة وًب

 : خسائر الشركة:واألربعون السابعةالمادة 

بأبقة قأللقة قيفئعقفتقأيقئ مقخاللقة سمرقة قأل عر قئجوقع ىقأيققسؤئلقق(مصف)إنةقً غمقخسأللبقة اب رق
فتقة اب رقأئققبةجعقة مسألًألمقفئبقع قفقًن كقإًال قبلعبققج بقةإليةبة قئع ىقبلعبققج بقةإليةبةقإًال ق

قعئقألحققاقع قفقًن كقيعئةقة جقوعرقة وألقرقخقسرقعاب(ق15أعضألءقة قج بقًن ك قئع ىققج بقةإليةبةقخاللق)
وعا(ق45غعبقة وأليعرق الجتقألعقخاللق) عئظققاقتألبعيقع قفقًأل خسأللبق ت  ببقإقألقزعأليةقبأبققأللققخقسرقئأًب

ئن كقإ ىقة ميقة نيقتمخ ضققوفقمسًرقة خسأللبقإ ىققألقيئاقق-ئف ألحقام ألظقم ألظقة اب ألمق-ة اب رقأئقتخ عضف
ق ألقةاسألب.قئعمابق بةبقة جقوعرقفتقبأبقة قأللقة قيفئع قأئقملقة اب رق ًلقةاجلقة قمييقفتقم ألق(مصف)

ق ظقإنةقألظة م قً ئةققم ضعرقة اب رقتويو .ع ىقة قئ عقةا  تبئمتق ئزةبةقة تجألبةقئةاستاقألبجقععقةامئةلقفتق
قفتق بةبقإصيةبقع ع ألقئتونبقةجتقومقإنةقأئقأعاله قة قمييةقة قيةقخاللقة وأليعرقغعبقة وألقرقة جقوعرقتجتقع

قأليةزعق لقفتقةا تتألوقعتظقئ ظقة قأليةقينهقفتقة ق ببةقةائضألعقئف قة قأللقبأبقزعأليةق ببمقإنةقأئقة قئضئع 
 .ًأل زعأليةقة جقوعرق بةبقصيئبققاقعئقألحققتسوعاق(90)قخاللقة قأللقبأب

 

 

 

 

 التاسع الباب

 المنازعات:

 :مسؤولية الشركة: واألربعون الثامنةالمادة 

ت تزظقة اب رقًجقععقةاعقأللقئة تصبفألمقة تتقعجبع ألققج بقةإليةبةقئ ئق ألممقخألبجقةختصألصألتف ققألق ظقع اق
قصألموقة قص مرقسّتءقة معرقأئقعو ظقأاقت كقةاعقأللقخألبجقةختصألصألمقة قج ب.ق

 المادة التاسعة واألربعون: مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:

 تضألقاقعاقتوئعضقة اب رقأئقة قسأليقعاقأئقة غعبقعاقة ضببقة نيقئع ئاقأعضألءققج بقةإليةبةققسؤئ عاقًأل
قة توألئمتقئالمتفق قاب ألمقة تلقعا ققبة ًر قم ألظ قأم ألظ ققخأل  ت ظ قأئ قة اب ر قاؤئا قتيًعب قإسألءت ظ قعا عمال

ئ لقاباقع ضتقًغعبقن كقعويق لاق ظقع ا.قئت عققئةام قرقئة  ئةلحقئة تو عقألمقةاخبىقنةمقة وال ر قة تم عنعر
ة قسؤئ عرقع ىقجقععقأعضألءققج بقةإليةبةقإنةقمالقة خالققاق بةبقصيبقًإجقألع ظ.قأقألقة  بةبةمقة تتقتصيبق
ًلغ ًعرقةآلبةء قفالقعسللقعم ألقةاعضألءقة قوألبضئاققتىقأاًتئةقةعتبةض ظقصبةمرقفتققمضبقةاجتقألع.قئاقعويق

قاقة قسؤئ عرقإاقإنةقاًمقعيظقع ظقة وضئقة غعألوقعاقمضئبقةاجتقألعقة نيقعصيبقفعفقة  بةبقسًًألحق إلع ألءق
ة غأللوقًأل  بةبقأئقعيظقتق مفققاقةاعتبةضقع عفقًويقع قفقًف.قئاقتمئلقيئاقإ ألقرقيعئىقة قسؤئ عرققئةف رق

ق(3)قة جقوعرقة وألقرقة وأليعرقع ىقإًبةءقنقرقأعضألءققج بقةإليةبة.قئاقتسقعقيعئىقة قسؤئ عرقًويقةم ضألء
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مأل تتقة غشقئة تزئعب قاقتسقعقيعئىقة قسؤئ عرقق-تاألفقة  ولقة ضألب.قئفعقألقعيةقاالثقسمئةمققاقتألبعيقة 
قخقبقسمئةمققاقتألبعيقةمت ألءقة سمرقة قأل عرقة تتقئ عقفع ألقة  ولقة ضألبقأئ(ق5)فتقجقععقةامئةلقًويققبئبق

قعئىيقبفعقفتقة م ققسأليظقئ  لقاالثقسمئةمققاقةمت ألءقعضئعرقعضئققج بقةإليةبةقة قومتقأع قألقأًوي.ق(3)
قضببقإ مأل ققم ظقصيبقة نيقة خالقالاققاق ألاقإنةقةإليةبةققج بقأعضألءقع ىق  اب رقة ق ببةقة قسؤئ عر

قع ىقئعجو.ق أللقألحققعزةلقاقبفو ألقفتقة اب رقم ق ألاقإنةقإاقة قن ئبةقة يعئىقبفعق  قسأليظقعجئزقئا.قًفقخألص
ق خألصةقة ضببقعاقًأل توئعضقة قاأل ًرقع ىقم فق صبققعقة يعئى قبفعقع ىقًوزقفقة اب رقعً غقأاقة قسأليظ

ق.ًفق م قة ني

 شراعال الباب

 :تصفية الشركة

 : انقضاء الشركة:الخمسونالمادة 

ق  تص عر ق قة الزظ قًأل  يب قة الزقر قةاعتًألبعر قًأل اخصعر قئتمت   قة تص عر قيئب قةم ضألل أل قًقجبي قة اب ر تيخل
قت قئعجوقأاقعاتقلق بةبقة تص عرقع ىقتوععاقة ق ص ة قأل عرقيعلرقة سئ ئعصيبق بةبقة تص عرقةاختعألبعرققاق

ئتميعيقس األتفقئأتوألًفقئة  عئيقة ق بئضرقع ىقس األتفقئة قيةقة زقمعرقة الزقرق  تص عرقئعجوقأاقاقتتجألئزق
(قخقبقسمئةم قئاقعجئزقتقيعييألقا ابققاقن كقإاقًلقبق ضأللت قئتمت تقس ارق5قيةقة تص عرقةاختعألبعرق)

قة قئقعقن كقع لقيؤاءق أللقعاقع ىقإيةبة قة اب رقًم  أل قفتقم ظققج بقإيةبة ق  غعب  اب رقئعويئاقًأل مسًر
خاللققيةقة تص عرقةختصألصألت ألقة تتقاقتتوألبضققعققعاقة ق ص تقئتً ىقاج زةقة اب رة قص عاقإ ىقأاقع و

ألاألمقة ق ئمرقئةامتعقةختصألصألمقة ق ص ت قئعبةعتقفتقة تص عرقم  قم قة قاتب عاقفتقفأللضقعق عألمقة تلقعا
 .(ققاقينةقة م ألظ45(قئق)44)قمسوقة قمصئصقع عفقفتقة قأليتعا

 

 

 

 

 

 

ق

 عشر الحادي الباب

 أحكام ختامية:

 نظام الشركة :الحادية والخمسونالمادة 
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قرقئة  ئةلحقئةام قئم ألظقة اب ألمقئ ئةلمفقأم ألظقم ألظققبة ًرقاب ألمقة تلقعاقة توألئمتقئالمتفقة تم عنعرقتاً 
ق.ةاسألستقة م ألظقينةقفتقن بهقعبيق ظققألق لقع ىئة تو عقألمقةاخبىقنةمقة وال رق

 النشر :الثانية والخمسونالمادة 

ق.ئ ئةلمفقعئيعقينةقة م ألظقئعمابقاً ألحق م ألظقة اب ألم
 
 


