
 
 

 

 
 

 م2019ن عن العام المالي يالمساهم ُوّزع من ارباح على  مابيان بتفاصيل  

 

 
  

 الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  فترة التوزيع 

تاريخ قرار مجلس إدارة  
  الشركة 

 م 2019ديسمبر   1 م 2019سبتمبر  2 م 2019مايو   12

 26,029,222 26,448,359 21,052,304 )لاير(  اجمالي المبلغ الموزع 

عدد األسهم المستحقة  
  لألرباح 

52,383,361 52,383,361 52,383,361 

حصة السهم من التوزيع 
  

0.4019 0.5049 0.4969 

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم  
  االسمية )%( 

4.02 % 5.05 % 4.97 % 

 تاريخ األحقية 

 م 2019ديسمبر   8 م 2019سبتمبر  9 م 2019مايو   19

،  بتاريخ االستحقاق تداولالاألحقية للمساهمين المالكين لألسهم عند إغالق السوق بنهاية 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ  

 االستحقاق. 

 م 2019ديسمبر  19 م 2019سبتمبر  22 م 2019يونيو  12 تاريخ التوزيع 



 
 

 

 

A Statement Detailing the Dividends Distributed to Shareholders for The 
Fiscal Year 2019 
 
Distribution period Q1 Q2 Q3 

Board Resolution 
Date  

12-May-2019 2-Sep-2019 1-Dec-2019 

Total Amount of 
Dividend 
Distributed (SAR) 

21,052,304 26,448,359 26,029,222 

Number of Shares 
Eligible for 
Dividends  

52,383,361 52,383,361 52,383,361 

Dividend per share 0.4019 0.5049 0.4969 

Percentage of 
Dividend to the 
Share Par Value (%) 

4.02% 5.05% 4.97% 

Eligibility date 

19-May-2019 9-Sep-2019 8-Dec-2019 

The eligibility of dividends shall be for the shareholders who own 
shares on closing on the date of maturity and registered with the 
Securities Depository Center Company (Depository Center) at the 
end of the second trading day following the date of maturity. 

Distribution Date 12-Jun-2019 22-Sep-2019 19-Dec-2019 

 
 



Chairman’s declaration تبلیغ رئیس مجلس اإلدارة 

Chairman’s declaration on transactions carried out by Leejam Sports 

Company in which any of the members of board of directors and 

executive management had direct or indirect interest 

عقود تكون الشركة طرفا فیھا، العمال أو األتبلیغ رئیس مجلس اإلدارة بشأن 
الشركة أو لكبار التنفیذیین وفیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة 

 .فیھا

To the Shareholders of Leejam Sports Company(Fitness Time) (وقت اللیاقة) تبلیغ إلى مساھمي شركة لجام للریاضة 

In accordance with the requirements of Article (71) of the 

Regulations for the Companies, I hereby inform you of the 

following: 

من نظام الشركات وللعمل على االتزام بما ورد  71باإلشارة إلى متطلبات المادة 
 فیھا، تجدون أدناه تفاصیل األعمال والعقود:

Details of the contracts/transaction where Board of Directors (BOD) and Executive 

management  of the Company had direct or indirect interest 

Amount 

in 2018G 

Duration/ 

Type of 

Interest 

Relationship 
Nature Of 

Transaction 

Related 

Parties

SAR 

3,400,000  

For year 

2019- 

Direct 

interest  

Owned by Mr. 

Hamad Al Saqri 

(board member 

and major 

shareholding in 

leejam) 

Land on 

Lease- This 

transaction 

was done on 

commercial 

basis without 

preferential 

conditions 

Leased rental 

of HO paid to 

shareholder 

Mr Hamad Al 

Saqri 

SR  125,774 For year 

2019- 

Direct 

interest  

Owned by Mr. 

Hamad Al Saqri 

(board member 

and major 

shareholding in 

leejam) and Mr. 

Ali Alsagri is the 

deputy chairman 

of the Alsagri 

Group. 

Corporate 

sales client- 

This 

transaction 

was done on 

commercial 

basis without 

preferential 

conditions 

Al Sagri 

Group  

األعمال والعقود التي لعضو مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة مصلحة مباشرة أو غیر 
 مباشرة فیھا  

الطرف ذو 
 العالقة 

 نوع الصفقة  نوع عالقتھ بالشركة 
نوع  /مد��ا 

 املص�حھ
 قيم��ا

عقد تأج�� 
املركز الرئي��ي 

حمد مدفوع �
 لصقري  ا

األرض مملوكة من 
عضو مجلس  قبل

اإلدارة و من كبار 
األستاذ  املساهم�ن 

 حمد الصقري 

 –تأج�� األرض 

هذا التعامل تم 
بناًء ع�� أسس 

تجار�ة دون 
شروط 

 تفضيلية

العام املا�� 
 م2019

مص�حة 
 مباشرة 

3,400,000 

 ر�ال سعودي

مجموعة 
 الصقري  

مملوكة من الشركة 
عضو مجلس  قبل

اإلدارة و من كبار 
األستاذ  املساهم�ن 

  حمد الصقري 

  ذ ع�� الصقري تاواألس

نائب رئيس مجلس  هو 
 إدارة ا�جموعة

عقد مبيعات 
هذا  -الشر�ات 

التعامل تم بناًء 
ع�� أسس 

تجار�ة دون 
شروط 

 تفضيلية

العام املا�� 
2019 

مص�حة 
 مباشرة 

125,774 

 ر�ال سعودي

والموافق علیھا أعاله  العقود الموضحة األعمال وأنھ باستثناء التأكید ب أود 
ً من قبل مجلس اإلدارة   دارة لیس لدیھم أي اإل، فإن أعضاء مجلس  سابقا

لحساب شركة لجام مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي عقد آخر مبرم 
 . للریاضة (وقت اللیاقة)

I confirm that apart from the contracts/transactions disclosed 

above and already approved by the BOD in past, members of the 

Company’s BOD do not have any other direct or indirect interest 

in any other contract entered by leejam Sports Company (Fitness 

Time). 

 رئیس مجلس اإلدارة

حمد الصقريعلي بن   















 

                                                                                       

يالت  مقارنة    ظام األساسيتع ة ) ياضةلام كة  ا اه كة م رجةش  (م

 
 

جع واد  ا يل  قبلا ع يل  ا ع واد بع ا يل ا ع وضيح/ا  ا
: أ املاد الثالث كاملاد الثالث اض الش  غ

ٚا ٜاولغ وتنفي٘ االغ ٚكغ بم  ٩ التاليغ:تقڤم الش

رفيهيغ.  .1 ٚياضيغ وال ٚاكٜ ال ٙع وتشغيل امل  نشاء وإدا

 مقاوالػ الصيانغ والنظافغ والتشغيل للمباني واملصانٸ.  .2

ٚياضيغ والطبيغ.  .3 ٚتبطغ باملالبس واملعٖاػ ال ٜئغ امل ٙع الجملغ والتج  تجا

ٙاػ وإنشاء املباني الال  .4 ٚاضها ولغير ٗلڊ من تملڊ العقا غ   ٛمغ لتحقيڄ 

لګ استعمالها.الڤجڤه التي  ٚكغ   تحتاه الش

ٚاكٜ  .5 ٚياضيغ والطبيغ للم ٛم واملالبس ال ٜع واملعٖاػ واللڤا استيراد األجه

ٚكغ وللغير. ٚياضيغ اململڤكغ للش  والنڤادڬ ال

ٙيظ والتأهيل ملڤظفيها والغير.  .6  التٖ

نشطغ العناي .7 ٚاكٜ و ٙع وتشغيل م ٚعايغ الصحيغ.نشاء وإدا  غ وال

نشطتها وفڄ  ٚكغ  راخي٨  وتماٝٙ الش األنظمغ املتبعغ وبعٖ الحصڤڋ علګ ال

ن وجٖػ. ٛمغ من الجهاػ املختصغ   الال

 

 

ك اض الش : أغ  املاد الثالث

ٜاولغ وتنفي٘ األ  ٚكغ بم ٚا٩ التاليغ:تقڤم الش  غ

نطططططڤا  التجميططططططل  -1 نشططططططغ الخططططططٖماػ ال:خصطططططيغ وتشططططططمل: تصطططططفي  الشططططططعٚ و
ٚجاليططغ،  طط األخطط  الڤناػ األطفططاڋ، ٚڥ، الصططالڤناػ الائططائيغ، الصططالڤناػ ال

ٚڥ،  نططططڤا  الغئطططل و النشططططغ التجميططططل األخطططط كططططي والتنظيطططط  الجطططاع لشططططت  
ٛ(طططططٸ الغئطططططيل ،  ٚاء واملائطططططڤجاػ، و(شطططططمل  جمططططٸ وتڤ املالبططططس بمطططططا فيهطططططا الفطططط
ٚع التشططمس،  ططالڤناػ  ركيططغ، امامططاػ البلططاٙ والئططڤنا، غطط الحمامططاػ ال

ن   .،  الڤناػ التٖليڊتنقي٨ الٛڤ

رفيططططططط تشطططططططغيل نطططططططڤادڬ الليا طططططططغ  األنشططططططططغ ا -2 نشططططططططغ التئطططططططليغ وال ٚياضطططططططيغ و   غل
رفيهيططططططططغ، األنٖيططططططططغ  ٚياضططططططططيغ وال ٚاكطططططططٜ ال ٙع وتشططططططططغيل امل نشططططططططاء وإدا وتشطططططططمل:  
نٖيطغ  ٚع والئلغ واليٖ وغيرها ،  ٚع القٖم والطائ نٖيغ ك ٚياضيغ وتشمل   ال

نٖيطططططغ الئطططططبااغ، الصطططططاالػ وا ٚياضطططططيغ، الصطططططاالػ بنطططططاء األجئطططططام،  ٚاكطططططٜ ال مل
ٚجاليطططط  ٚياضططططيغ ال ٚاكططططٜ ال يططططغ وامل ٚياضططططيغ الائططططائيغ،  ٚاكططططٜ ال غ، الصططططاالػ وامل

نشطططططغ املنتجططططين واملتعهطططٖين املنظمططططين ل اططططٖا   ٚڥ،  خططط ٙياضططططيغ  نشططططغ 
ٚياضططططططيغ  ٚاد والعططططططاملين لحئططططططا ه   طططططط  املجططططططاالػ ال نشطططططططغ األفطططططط ٚياضططططططيغ،  ال

ٚياضططططططيين واملح مططططططين  نشطططططططغ ،يشططططططمل   الالعبططططططين وال لطططططط   ،  ٚياضططططططيين...  ال
ٚياضططيغ والهي ئططاػ التنظيميططغ، املئططاعٖع واملئططانٖع ل نشطططغ االتحططاداػ ال

ٚياضيغ. ٚافڄ ال ٚياضيغ الئابقغ، تشغيل امل  ال

ٚطغ، تشططططططغيل خططططططٖماػ تقططططططٖي  الطعططططططام  طططططط   -3 نشطططططططغ خططططططٖماػ األطعمططططططغ واألتطططططط
سطاٝ امتيطاٛ محطٖد، تشطغيل املقا ط   ٚياضيغ ومطا تطا هها علطګ  ٚافڄ ال امل

سططاٝ امتيططاٛ محططٖد يشططمل  املقا طط  وا ل فتيريططاػ  طط  والكافتيريططاػ علططګ 

طة ا وص عليها ت إضافة األن
ا  دةفي ا

 



لططططططططططط    ،محطططططططططططالػ تقطططططططططططٖي   املصطططططططططططانٸ واملكاتطططططططططططظ واملئتشطططططططططططفياػ واملطططططططططططٖاٝٙ ..
نشطط ٚوطاػ   الكطڤ   تططڤ   . ،  ٚڥ مطن املقططاق ، تقطٖي  العصططائٚ  غاملشط خطط

ٚڥ.  ٚوطاػ األخ ٙدع، نشاطاػ تقٖي  املش ٚوطاػ البا ٛجغ واملش  الطا

ٜئطغ:بالج البيٸ     -4 ٜئطغ مطن خطالڋ االػ ال ملطغ وطالتج لطګ ٗلطڊ البيطٸ بالتج بيطٸ ومطا 
ٙ ڤن  طططططط  بيططططططٸ املططططططڤاد   بمطططططا  طططططط  ٗلططططططڊ االػ القهططططططڤع والعصططططططير  ،الططططططڤكالء املشططططططا

ٚوطاػ، ٚوطاػ  الغ٘ائيططغ واملشطط ٚوطاػ بالجملططغ، بيططٸ املشطط بيططٸ األغ٘يططغ واملشطط
ٛجاجططططاػ ٚياضططططيغ بالجملطططططغ، بيططططٸ  ،وامليططططاه املعبططططأع  ططططط   ٚوطاػ األا٘يطططططغ ال املشططططط

ٛيطططططغ والعصطططططائٚ بالج ٖالنيغ والطبيطططططغ و العطططططططٙڤ بيططططططٸ املطططططڤاد الصطططططي ملطططططغ،الغا
ٚاػ التجميطططططططططل والصطططططططططابڤن بالجملطططططططططغ، البيطططططططططٸ بالجملطططططططططغ للئطططططططططلٸ  ومئتحضططططططططط

ٜع الطبيططططططغ ،  ٚڥ ، واملعططططططٖاػ واألجهططططط بيطططططٸ الئططططططلٸ الصطططططيٖالنيغ والطبيططططططغ األخططططط
ٜئطططططططغ  ططططططط  املتطططططططاجٚ غيطططططططر املتلصصطططططططغ التططططططط  ٚياضطططططططيغ بالجملطططططططغ، البيطططططططٸ بالتج ي ال

ٜئططط  نشطططططغ البيططططٸ بالتج ٚوطاػ،  و املشططط غ للمتططططاجٚ ال  ططططرڥ يئطططڤدها الطعططططام 
، بما  ط  ٗلطڊ املالبطس واألا٘يطغ والئطلٸ التي تحمل سلئلغ عامغ من الئلٸ

ٜئططططططططغ ملنتجططططططططاػ األلبطططططططططان  ٙاػ، البيططططططططٸ بالتج الجلٖيططططططططغ والعطططططططططٙڤ واالكئئططططططططڤا
ٙع املطططططڤاد الغ٘ائيططططططغ الخا ططططططغ  ٜيتططططططڤن واملخلطططططالػ والعئططططططل، تجططططططا والبطططططيز وال

ٚوطاػ  طططططط  املتططططططاجٚ امل ٜئططططططغ للمشطططططط تلصصططططططغ، البيططططططٸ والصططططططحيغ، البيططططططٸ بالتج
رفيهيغ ٜئغ للئلٸ الثقافيغ وال ٜئغ  بالتج    املتاجٚ املتلصصغ، البيٸ بالتج

ٙاجاػ،  ٙ  والططططٖ ٚياضطططيغ ومعطططٖاػ الصططططيٖ وسطططلٸ التليطططي  والقطططڤا للئطططلٸ ال
ٚياضيغ  ط  املتطاجٚ املتلصصطغ، البيطٸ بالت ٜئغ للمعٖاػ ال ٜئطغ البيٸ بالتج ج

ٚڥ  طط  املتططاجٚ املتلصصططغ ٚياضططيغ األخطط ٜئططغ للئططلٸ للمعطٖاػ ال ، البيططٸ بالتج
ٚڥ ومعطططٖاػ ا ٚياضطططيغ األخططط ٙاجاػ، ال ٙ  والطططٖ لصطططيٖ وسطططلٸ التليطططي  والقطططڤا

ٜئططططغ  ٜئططططغ ل ا٘يططططغ، البيططططٸ بالتج ٚياضططططيغ، بيططططٸ التج ٜئططططغ للمالبططططس ال بيططططٸ التج
ٚاطططططططططا٩  ططططططططط  املتطططططططططا دواػ التجميطططططططططل وامل جٚ للئططططططططلٸ الصطططططططططيٖالنيغ والطبيطططططططططغ و

ٜئطططغ مطططن األعشطططا  الطبيطططغ، البيططط  ٜئطططغ للعططططٙڤ املتلصصطططغ، بيطططٸ التج ٸ بالتج
ٜئطغ للئطلٸ الطبيطغ وتقطڤي  ومڤاد التجميل والصابڤن والبلڤ  ٙ، البيٸ بالتج

نشططغ البيططٸ  رنططب،  ٜئطغ ع طر انن ٜئططغ ل دويطغ، بيططٸ التج العظطام، البيطٸ بالتج
ٚيطططڄ الطلطططظ مطططن امل ططط ڋ، الطلطططظ ع طططر ال ٚڥ عطططن ط ٜئطططغ األخططط و ع طططر بالتج  ريطططٖ 

ٜئطططغ مطططن خطططالڋ اال  رنطططب، البيطططٸ بالتج لطططګ ٗلطططڊ  بمطططا  ططط  ٗلطططڊ انن ػ البيطططٸ ومطططا 
ٚياضيغ بالجملغ.االػ القهڤع وال  عصير ، بيٸ املالبس ال

 

5-  ٙ ٚاكطططططٜ العططططاله الطبيتططططط  ومططططا تطططططا هها وإنشطططططاء وإدا  ع العططططاله الطبيتططططط  وتشططططمل م



ٚعايغ الصحيغ. نشطغ العنايغ وال ٚاكٜ و  وتشغيل م

و املطڤيٚ األنشطالعقاٙ والت -6 ٙيغ مٸ املمتلكاػ الخا غ  ٚع و(شمل غ العقا ج
ٙاػ مططططططٸ املمتلكطططططططاػ ا ٙع وتططططططأجير العقططططططا ٚاء وطيطططططططٸ دا ٚع، تطططططط ج و املطططططط لخا ططططططغ 

ٚيطططغ،  نشطططغ البيططٸ علططګ الخ ٙاػ و ٙالططاي والعقططا وإنشططاء املبططاني وتقئططي  األ
ٚع، الڤسططاطغ  طط   ج و املطط ٚڥ مططٸ املمتلكططاػ الخا ططغ  ٙيططغ األخطط األنشطططغ العقا

ساٝ ٚڥ علګ  ٙيغ األخ ٙاػ، األنشطغ العقا ٙع العقا و عقٖ. دا  ٙس  

 للمباني واملصانٸ.مقاوالػ الصيانغ والنظافغ والتشغيل  -7

ٙاػ. -8  الخٖماػ املئاعٖع وتشمل غئيل وتلميٸ الئيا

نطططڤا  املبطططاني غيطططر الئططط نيغ بمطططا  ططط  ٗلطططڊ املطططٖاٝٙ  -9 عمطططاڋ البنطططاء تشطططأيٖ جميطططٸ 
لطططط . نططططڤا  املبطططاني الفڤالٗيططططغ غيططططر واملئتشطططفياػ والفنططططادل ...  ، بنطططاء جميططططٸ 

عطططططططادع تصطططططططمي الئططططططط نيغ، ٜع علطططططططګ املڤ طططططططٸ،  ٚكيطططططططظ اننشطططططططاءاػ الجطططططططاه و ت   
 تجٖيٖ الهيا ل الئ نيغ وغير الئ نيغ القائمغ.

ٚياضيغ. -10 ٚياضيغ، تأجير واستئجاٙ املعٖاػ ال  جاٙ املعٖاػ ال

رفيططط  التعلطططي ، تعلطططي -11 ٚياضطططغ وال ٚيالطططاي، ال ٙيظ والتعلطططي  ال ٚياضطططغ، التطططٖ   ال
ٚع القطططٖم  ٚع  -بمطططا  ططط  ٗلطططڊ  كططط ٚع الططططائ ٚع الئطططلغ  -البأئطططبڤڋ  - ال ططط تطططاس  -كططط

ٚع اليطط  -الطاولططغ  ٚي يططب ، تعلططي  الجمبططاٛ، تعلططي  الئططبااغ، تعلططي   -ٖ كطط ال 
رفيططططط   ٚياضطططططغ وال ٚڥ مطططططن ال خططططط نطططططڤا   ڬ  فنطططططڤن القتطططططاڋ، تعليمطططططاػ اليڤغطططططا، 

ٚكغ وغيره  ،التعلي  ٙيظ والتأهيل ملڤظفي الش  .والتٖ

ٚكيططظ وتجميططٸ لڤاطططاػ الٖعايططغ والاشططٚ للغيططر وتشططمل: الٖعايططغ الجڤيططغ، ت  -12
ٚڥ تتعلڄ بان  خ نشطغ  نشطغ النيڤن،  ٙيغ وطحڤ  الئڤل،  عالناػ التجا

ٙيططغ وغيرهطططا،  ٜيڤنيططغ وانعالنططاػ التجا نتططاه األفططالم والفيططٖيڤ وال طططرامو التلف
ٚكطغ التقليٖيطغ،  ٚسطڤم املتح فالم سأنمائيغ و(شطمل ال عالنطاػ نتاه  نتطاه 

ٚڥ ننتطططططططططا خططططططططط نشططططططططططغ  ٜيڤنيطططططططططغ،  ٙيطططططططططغ تلف ه األفطططططططططالم والفيطططططططططٖيڤ وال طططططططططرامو تجا
ٜيڤنيغ، الاشٚ  ٚڥ لاشٚ ال رمجياػ. التلف خ نشطغ  روني،   انل 

راخي٨  نشطتها وفڄ األنظمغ املتبعغ وبعٖ الحصڤڋ علګ ال ٚكغ  وتماٝٙ الش

ن وجٖػ. ٛمغ من الجهاػ املختصغ   الال
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ئيس والنائ والعضو  ون: صالحيا ال املاد الثاني والعش

:  املنتدب وأمين الس

ن يعين   ٚئأس ويجٛڤ ل   ٙئأئًا ونائبا لل عضائ   ٙع من بين  يعين مجلس اندا

ڬ عضڤًا  ٙع و ٙئأس مجلس اندا   منتٖبًا، وال يجٛڤ الجمٸ بين منصظ 

ٙئأس املجلس بٖعڤع املجلس من ٚكغ. ويلت٨  صظ تنفي٘ڬ    الش

ٙع وك٘لڊ اجتماعاػ الجمعيغ لالجت ٙئاسغ اجتماعاػ مجلس اندا ما  و

العامغ للمئاهمين. كما يلت٨ العضڤ املنتٖ  بتنفي٘ التڤجيهاػ التي  ٖ  

و  ٙها ل  املجلس  ٙع وعلي  تنفي٘ تلڊ التعليماػ يصٖ ٙئأس مجلس اندا

 . والتڤجيهاػ

ٙيٚ  ها   ٚفٸ تقا ٚكغ وي ٙع االعماڋ اليڤميغ للش ويقڤم العضڤ املنتٖ  بإدا

للمجلس، ويتمتٸ العضڤ املنتٖ  بكافغ الصالاياػ املخڤلغ ل  ائظ 

 القڤانين واألنظمغ.  

ٚئأس مجلس اندا  .1 مام القضاء واملحاك  ل ٚكغ  ٙع تمثيل الش
ٚعيغ والهيئاػ القضائيغ وديڤان املظال  ومكاتظ العم ل  الش

ٙال  و  العماڋ والهيئاػ العماليغ العليا واالبتٖائيغ ولجان األو
ٙيغ و افغ اللجان والهيئاػ الق ٚڥ باختالع التجا ضائيغ األخ

ٙيغ وهيئا ػ  نڤاعها والجهاػ القضائيغ والتنفي٘يغ واندا
 التح ي  وكتا  العٖڋ.

ج االستحكام واستالم    .2 ٚاه  ٙع استل ٚئأس مجلس اندا ول
تعٖيل الصكڤڅ بحٖودها ومئااتها   طلظالصكڤڅ والحج و 

ٚٛ والتڤ ي ٚكغ والح٘ع وانضافغ والقئمغ والف ٸ نيابغ عن الش
    ل ما يتطلظ ٗلڊ، والتڤ يٸ علګ  افغ االتفا ياػ 

مام فضيلغ  اتظ العٖ ٚسميغ والصكڤڅ  ڋ والجطهاػ ال
ٚڥ، واطڄ تڤ يطٸ الٖخطڤڋ    املنا صاػ واالنسحا  منها   األخ

ٛڋ والتعا ٖ ٖ و والقبز والتئٖي ٚاٙ والصلح والتنا ان ط
ٚكغ ونيابغ عنها  ٙتباط باس  الش مبلغ يتجاٛو ال بما واالل ام واال

ٚع ماليين   ٙياڋ.10,000,000عش    

ٚافعغ وامل  .3 ٙع اڄ امل ٚئأس مجلس اندا ٖافعغ واملخا مغ  ول
ٚاٙ واننكاٙ والشفعغ وال فالغ وسما  الٖعاوڥ  واملطالبغ وان 

ٚد عليها و  ٙده وإ امغ البأنغ والٖفٸ   طلظوال ال  اليمين و
ن  وإنكاٙ الخطڤط والتڤا يٸ واألختام والطعن فيها وطلظ تعيي 

 

ئيس والنائرر والعضررو املنترردب  ون: صالحيا الرر املاد الثاني والعش

 :  وأمين الس

ن يعطططين يعطططين  ٚئأس ويجطططٛڤ لططط   ٙئأئطططًا ونائبطططا للططط عضطططائ   ٙع مطططن بطططين  مجلطططس اندا

ڬ منصطططظ اً عضططڤًا منتطططٖب ٙع و ٙئططأس مجلطططس اندا ، وال يجطططٛڤ الجمططٸ بطططين منصطططظ 

ٙئاسطططغ  ٙئطططأس املجلطططس بطططٖعڤع املجلطططس لالجتمطططا  و ٚكغ. ويلطططت٨  تنفيططط٘ڬ  ططط  الشططط

ٙع وك٘لڊ اجتماعاػ الجمعيغ العامطغ للمئطاهمي ن. كمطا اجتماعاػ مجلس اندا

و  ٙها لططططط  املجلطططططس  يلطططططت٨ العضطططططڤ املنتطططططٖ  بتنفيططططط٘ التڤجيهطططططاػ التطططططي  طططططٖ يصطططططٖ

ٙع وعلي  تنفي٘ تلڊ التعليماػ والتڤجيهاػ. مجٙئأس   لس اندا

ٙيٚ  هطططططططا  ٚفطططططططٸ تقططططططا ٚكغ وي ٙع االعمططططططاڋ اليڤميطططططططغ للشطططططط ويقططططططڤم العضطططططططڤ املنتططططططٖ  بطططططططإدا

للمجلطططططططس، ويتمتطططططططٸ العضطططططططڤ املنتطططططططٖ  بكافطططططططغ الصطططططططالاياػ املخڤلطططططططغ لططططططط  ائطططططططظ 

 لقڤانين واألنظمغ. ا

مططططططططططام القضططططططططططاء واملحططططططططططاك    .1 ٚكغ  ٙع تمثيططططططططططل الشطططططططططط ٚئأس مجلططططططططططس اندا لطططططططططط
يغ والهيئطططططططاػ القضطططططططائيغ وديطططططططڤان املظطططططططال  ومكاتطططططططظ العمطططططططل ٚعالشططططططط 

ٙال  والعمطططططططططاڋ والهيئطططططططططاػ العماليطططططططططغ العليطططططططططا واالبتٖائيطططططططططغ ولجطططططططططان األو
ٚڥ بططططططططاختالع  ٙيططططططططغ و افططططططططغ اللجططططططططان والهيئططططططططاػ القضططططططططائيغ األخطططططططط التجا

ٙيطغ وهيئطاػ التح ططي   نڤاعهطا والجهطاػ القضطائيغ والتنفي٘يطغ واندا
 وكتا  العٖڋ.

ٚئأس مجلطططططططططططس اند  .2 ٙ ولططططططططططط جططططططططططط االسطططططططططططتحكام واسطططططططططططتالم ا ٚاه  ع اسطططططططططططتل
الصطططططكڤڅ والحجططططط وطلطططططظ تعطططططٖيل الصطططططكڤڅ بحطططططٖودها ومئطططططااتها 
ٚكغ  ط   ٚٛ والتڤ يطٸ نيابطغ عطن الشط والح٘ع وانضافغ والقئمغ والفط

مطام  ل ما يتطلظ ٗلڊ، والتڤ يٸ علګ  افغ اال تفا ياػ والصكڤڅ 
طططططططٸ  ططططططڄ تڤ يط ٚڥ، واط ٚسططططططميغ األخططططططط ططططططهاػ ال فضططططططيلغ  اتططططططظ العطططططططٖڋ والجط

ططططططططڤڋ  طططططططط  املنا صططططططططاػ واالنسططططططططحا  منهططططططططا والقططططططططبز والتئططططططططٖيٖ لٖا خط
ٙتبطططططططاط باسططططططط   ططططططط ام واال ٛڋ والتعا طططططططٖ واالل ٚاٙ والصطططططططلح والتنطططططططا ططططططط وان ط

ٚكغ ونيابغ عنها  . الش

ٚافعططغ واملٖافعطغ واملخا ططمغ واملطالبططغ   .3 ٙع اطڄ امل ٚئأس مجلططس اندا ولط
ٚاٙ وان  ٚد عليهطططا وان ططط نكطططاٙ والشطططفعغ وال فالطططغ وسطططما  الطططٖعاوڥ والططط

ٙده وإ امططططغ البأنططططغ والططططٖفٸ وإنكططططاٙ الخطططططڤط وط لططططظ الطططط  اليمططططين و
والتڤا يطططٸ واألختطططام والطعطططن فيهطططا وطلطططظ تعيطططين الخ طططراء واملح مطططين 

ٙدهطط  ومتابعطططغ  ططل و ضطططٖها  و ٚكغ  القضطططايا التططي تقطططام مططن  بطططل الشطط
ٚعيغ والهيئطاػ القضطا ئيغ وديطڤان املظطال  و ضطاع مام املحاك  الشط
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ٙده  ومتابعغ  ل القضايا التي تقام من   الخ راء واملح مين و
و  ٚكغ  ٚعيغ والهيئاػ   بل الش مام املحاك  الش ضٖها 

القضائيغ وديڤان املظال  و ضاع التنفي٘ ومكاتظ العمل  
ٛعاػ عماوال ڋ والهيئاػ العماليغ العليا واالبتٖائيغ ولجنغ املنا

ٚفيغ ولجان األوٙ  ٙيغ واملاليغ  العماليغ واللجان املص ال التجا
ٚڥ وهيئاػ التح ي    و افغ الهيئاػ واللجان القضائيغ األخ

را٩ عليها  و االع و نفيها  و بڤڋ األاكام وطلظ تنفي٘ها 
ٚكغ واستئناع ا  ٙع ضٖ  ألاوطلظ التح ي  عن الش كام الصاد

را٩ عليها و بڤلها واالستالم والتئلي  نيابغ عن  ٚكغ واالع الش
ٚكغ وطلظ تنفي٘  ٚاجعغ  ضاع التنفي٘ و بز الش األاكام وم
 ما يحصل من التنفي٘. 

ٙئأس مجلس ا  .4 و  ويمثل  و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ندا
ٚكغ    عال تها مٸ الغير.   ٚدين الش  منف

ٙئأس مجلس ا  .5 و العضڤ املنتٖ نديمثل  ٙع  و  ا مجتمعين 
ٛاػ والحقڤل   ٚيغ العامغ للجڤا مام املٖي ٚكغ  ٚدين الش منف
ٙاػ  ٚوٙ والبلٖياػ وانما ٚطغ وامل املٖنيغ و ئام الش

ٙع الٖاخليغ وا ٛا ٙاػ  واملحافظاػ وو ٙجيغ والعمل والئفا لخا
ٜ اع  ٙڅ ومكاتظ االستقٖام ومصلحغ ال والقنصلياػ والجما

س العامغ للتأميناػ االجتماعيغ وجميٸ ئغ والٖخل وامل
ٙيغ والصناعيغ  ٚع التجا ٚڥ والغ الجهاػ الحكڤميغ األخ

ٙيغ وطيڤػ  والهيئاػ  ٙع التجا والجهاػ الخا غ والبنڤڅ واملصا
ٚ اػ  سئاػ والش ٙيغ و افغ  ناديڄ  املاڋ وامل االستثما

سئاػ التمڤيل الحكڤمي بملتل  مئمياتها  وم
ٚ اػ وامل نڤاعها سواختصا اتها والش ئاػ علګ اختالع 

ٙه اململ غ.   داخل وخا

ٚدين    .6 و منف و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ٚئأس مجلس اندا ول
راخي٨ وتعٖيلها وتجٖيٖها وطلظ التأتيراػ من   ٚاه ال استل

ٚكغ  مكاتظ العم  ٚكغ ومنح م فڤل  الش ل واالستقٖام باس  الش
و ن  ٚوه النهائي  و الخ ٚوه والعڤدع  و  قل تأتيراػ الخ ال فاالػ 

ٚاه اال اماػ. ٛڋ عنها واستل  التنا

 

ٚدين    .7 و منف و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ٚئأس مجلس اندا ول
و   رڅ  ٚ اػ التي تش اڄ التڤ يٸ علګ عقڤد تأسأس الش

ٙاػ تعٖيل عقڤد التأسأس والتي  تئاه  فيها الش ٚا ٚكغ و افغ  

مطططططططططططاڋ والهيئطططططططططططاػ العماليطططططططططططغ العليطططططططططططا لعالتنفيططططططططططط٘ ومكاتطططططططططططظ العمطططططططططططل وا
ٚفيغ ولجطططططان  ٛعططططاػ العماليطططططغ واللجططططان املصطططط واالبتٖائيططططغ ولجنططططغ املنا

ٙيططغ واملاليططغ و افططغ الهيئططاػ و  ٙال التجا ٚڥ األو اللجططان القضططائيغ األخطط
و و نفيهطططططططططا   وهيئطططططططططاػ التح طططططططططي  و بطططططططططڤڋ األاكطططططططططام وطلطططططططططظ تنفيططططططططط٘ها 

ٚكغ واسططططتئناع  ططططرا٩ عليهططططا وطلططططظ التح ططططي  عططططن الشطططط اكططططام األ االع
را٩ عليها و بڤلها واالستالم والتئلي   ٚكغ واالع ٙع ضٖ الش الصاد
ٚاجعطططغ  ضطططاع التنفيططط٘  ٚكغ وطلطططظ تنفيططط٘ األاكطططام وم نيابطططغ عطططن الشططط

 يحصل من التنفي٘. و بز ما
و   .1 و العضطططططططططططڤ املنتطططططططططططٖ  مجتمعطططططططططططين  ٙع  ٙئطططططططططططأس مجلطططططططططططس اندا ويمثطططططططططططل 

ٚد ٚكغ    عال تها مٸ الغير. منف  ين الش
ٙئأس مجلطس   .2 ٚدين ان يمثل  و منفط و العضطڤ املنتطٖ  مجتمعطين  ٙع  دا

ٛاػ والحقطططڤل املٖنيطططغ و ئطططام  ٚيطططغ العامطططغ للجطططڤا مطططام املٖي ٚكغ  الشططط
ٚوٙ والبلطٖياػ وان  ٚطغ واملطط ٙع الٖاخليططغ الشط ٛا ٙاػ واملحافظطاػ وو مططا

ٙاػ والقنصطططططلياػ والج ٙجيطططططغ والعمطططططل والئطططططفا ٙڅ ومكاتطططططظ والخا مطططططا
ٜ طططاع والطططٖخل وامل  غ العامطططغ للتأمينطططاػ سئططط االسطططتقٖام ومصطططلحغ ال

ٙيطططططغ  ٚع التجا ٚڥ والغططططط االجتماعيططططغ وجميطططططٸ الجهطططططاػ الحكڤميططططغ األخططططط
ٙع  والصططططططططططناعيغ والهيئططططططططططاػ والجهططططططططططاػ الخا ططططططططططغ والبنططططططططططڤڅ واملصططططططططططا

ٙيغ و افطططططغ التج ٚ اػ االسططططتثما سئططططاػ والشططططط ٙيططططغ وطيططططڤػ املطططططاڋ وامل ا
سئطططططططططططاػ التمڤيطططططططططططل الحكطططططططططططڤمي بملتلططططططططططط  مئطططططططططططمياتها   طططططططططططناديڄ وم

ٚ اػ وا نڤاعهططا داخططل ملواختصا ططاتها والشطط سئططاػ علططګ اخططتالع 
ٙه اململ غ.   وخا

ٚدين   .3 و منفطططططط و العضططططططڤ املنتططططططٖ  مجتمعططططططين  ٙع  ٚئأس مجلططططططس اندا ولطططططط
طططططراخي٨ وتعطططططٖيلها و  ٚاه ال تجٖيطططططٖها وطلطططططظ التأتطططططيراػ مطططططن اسطططططتل

ٚكغ ومططططنح م فططططڤل  الشطططط  ٚكغ مكاتططططظ العمططططل واالسططططتقٖام باسطططط  الشطططط
و  ٚوه النهطططططائي  و الخطططط ٚوه والعطططططڤدع  و نقطططط تأتططططيراػ الخطططط ل ال فطططططاالػ 

ٚاه اال اماػ. ٛڋ عنها واستل  التنا

 

ٚدين اڄ   .4 و منف و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ٚئأس مجلس اندا ول
و تئطططاه  فيهطططا التڤ يطططٸ علطططګ عقطططڤد تأسطططأس  رڅ  ٚ اػ التطططي تشططط الشططط

ٙاػ تعططططٖيل عقططططڤد التأسططططأس والتطططط  ٚا ٚكغ و افططططغ  طططط ي تشططططمل دون الشطططط
و تعطططٖيل ب و تلفطططيز ٙٝ املطططاڋ  ٙفطططٸ  و تحڤيطططل  نطططٖاصطططٚ  ٙع  اندا

و  ٚاء لجططٜء مطططن  و القبططڤڋ والشططط ٛڋ والبيططٸ  و التنطططا ال يططان القططانڤني 
ٚڥ لطٖڥ فضطيلغ خط ڬ تعٖيالػ  و  و األسه    اتطظ   امل الحص٨ 

ڬ نطططڤ  وطيطططٸ  ٚاغطططاػ مطططن  ٚاجعطططغ كتابطططغ العطططٖڋ وعمطططل انف العطططٖڋ وم



و تعٖيل بنٖ   و تلفيز ٙٝ املاڋ  ٙفٸ  تشمل دون اصٚ 
و القبڤڋ   ٛڋ والبيٸ  و التنا و تحڤيل ال يان القانڤني  ٙع  اندا

و  امل ال  ٚاء لجٜء من  ووالش ڬ تعٖيالػ   حص٨  و  األسه  
ٚاجعغ كتابغ العٖڋ وعمل  ٚڥ لٖڥ فضيلغ  اتظ العٖڋ وم   خ
ٙاػ و بز   ٙالاي والعقا ٚاء األ ڬ نڤ  وطيٸ وت ٚاغاػ من  انف
ٙال واملئتنٖاػ   وط٘ڋ الثمن والتڤ يٸ واستالم وتئل  األو
ٚكغ  ٚكغ ومن الش ٚاٹ للش والصكڤڅ وتئل  الثمن و بڤڋ انف

ٚسميغ.   مام الجهاػ ال

ٚدين    .8 و منف و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ٚئأس مجلس اندا ول
ٙع  اڄ فتح وتشغيل وتح ٖين وإغالل والسحظ وانيٖا  وإدا

ٚكغ والتڤ يٸ علګ جميٸ   ٙيغ للش الحئاباػ البن يغ واالستثما
ٛمغ    ه٘ا الشأن. وانيٖا ، والسحظ،   املئتنٖاػ الال
ٙج ، وطلظ الشيكاػ  والتحڤيل الٖاخل ، والتحڤيل الخا
ٙها وتڤ يعها، وطلظ وتفعيل   بأنڤاعها واستالمها وإ ٖا

رونيغ املتااغ من  بل البنڤڅ واستلٖام  افغ التع امالػ انل 
ٚكغ والتڤ يٸ علګ جميٸ النماٗه  باس  ولصالح الش

ٛمغ ل٘لڊ.  واملئتنٖاػ الال
ٚدين    .9 و منف و العضڤ املنتٖ  مجتمعين  ٙع  ٚئأس مجلس اندا ول

ٚعيغ نيابغ عن      اٖود اختصا ات  اڄ  ٖاٙ الڤ االػ الش
مام  افغ كتاباػ العٖڋ املختص ٚكغ  ن     اٖود الش غ، كما و

عضاء  ر من  ك و  و يفڤ٩ وااٖا  ن يڤ ل  اختصا ات  
عماڋ معينغ  و  ٚع عمل  و من غيره     مبات ٙع  مجلس اندا
ٚعيغ وإلغاء   لغاء الڤ االػ الش ٙجها ول  اڄ  داخل اململ غ وخا

و  ليا. ٜئيا  و التڤكيل ج  التفڤيز 

ٙع  مجلس ٙئأس نائظ ويحل .10 ٙع  مجلس ٙئأس محل اندا  اندا

 .غياب  عنٖ

فاػ الخا غ التي   ٚاٙ يصٖٙ عن  املك ٚه وطق ٙع وفقا لتقٖي يحٖد مجلس اندا

ػ   ٙئأس املجلس والعضڤ املنتٖ  بانضافغ الګ املكاف يحصل عليها 

ٙع.   املمنڤاغ ا اًل ألعضاء مجلس اندا

و من غيره    عضائ   ٙه من بين  مين سٚ يلتا ٙع  كما يعين مجلس اندا

ٙع وإثباتها    سجل خاص يعٖ  ويلت٨ بت ٙاػ مجلس اندا ٚا ٚيٚ و ائٸ و  ح

ٙئأس املجلس  ٜيٖ مٖع  ٚاٙ من املجلس. وال ت ت  بق له٘ا الغ٩ٚ وتحٖد مكاف

ٙالطططاي  ٚاء األ ٙاػ و طططبز وطططط٘ڋ الطططثمن والتڤ يطططٸ واسطططتالم وتططط والعقطططا
ٚاٹ ا وتئل  ٙال واملئتنٖاػ والصكڤڅ وتئل  الثمن و بڤڋ انف ألو

ٚسميغ.  مام الجهاػ ال ٚكغ  ٚكغ ومن الش  للش

و العضڤ املنتٖ    .5 ٙع  ٚئأس مجلس اندا ٚدين اڄ ول و منف مجتمعين 
ٙع  فطططططططططططططتح وتشططططططططططططططغيل وتحططططططططططططططٖين وإغطططططططططططططالل والسططططططططططططططحظ وانيططططططططططططططٖا  وإدا

ٚكغ والتڤ يطططططططٸ علططططططګ جميطططططططٸالحئططططططاب ٙيغ للشطططططط  اػ البن يططططططغ واالسطططططططتثما
ٛمططغ  طط  هططط٘ا الشططأن. وانيططٖا ، والسططحظ، والتحڤيطططل ا ملئططتنٖاػ الال

ٙج ، وطلططظ الشططيكاػ بأنڤاعهططا واسططتالمها  الططٖاخل ، والتحڤيططل الخططا
ٙها وتڤ  يعهططططا، وطلططططظ وتفعيططططل واسططططتلٖام  افططططغ التعططططامالػ وإ ططططٖا

رونيططططططططغ املتااططططططططغ مططططططططن  بططططططططل البنططططططططڤڅ  ٚكغ انل  باسطططططططط  ولصططططططططالح الشطططططططط
ٛمغ ل٘لڊ.ئوالتڤ يٸ علګ جميٸ النماٗه وامل  تنٖاػ الال

ٚدين  طط    .6 و منفطط و العضططڤ املنتططٖ  مجتمعططين  ٙع  ٚئأس مجلططس اندا ولطط
ٚعيغ نيابطططططططغ عطططططططن  اططططططٖود اختصا طططططططات  اطططططططڄ  طططططططٖاٙ الڤ طططططططاالػ الشططططططط
نطططط   طططط  اططططٖود  مططططام  افططططغ كتابططططاػ العططططٖڋ املختصططططغ، كمططططا و ٚكغ  الشطططط

و ن يڤ طل  عضطاء مجلطس  اختصا ات   طر مطن  ك و  يفطڤ٩ وااطٖا 
و مطططططططن  ٙع  عمطططططططاڋ معينطططططططغ داخطططططططل غيططططططط اندا و  ٚع عمطططططططل  ره   ططططططط  مباتططططططط

ٚعيغ وإلغطاء التفطڤيز  لغاء الڤ االػ الش ٙجها ول  اڄ  اململ غ وخا
و  ليا. ٜئيا   و التڤكيل ج

ٙع  مجلطس ٙئطأس نائطظ ويحطل .7 ٙع  مجلطس ٙئطأس محطل اندا  عنطٖ اندا

 .غياب 

ٙع وف فطططاػ الخا طططغ التطططي يحطططٖد مجلطططس اندا ٚاٙ يصطططٖٙ عنططط  املك ٚه وطقططط قطططا لتقطططٖي

ػ املمنڤاططغ صططل عليهططا يح ٙئططأس املجلططس والعضططڤ املنتططٖ  بانضططافغ الططګ املكافطط

ٙع.   ا اًل ألعضاء مجلس اندا

و مططططن غيططططره  ويلططططت٨  عضططططائ   ٙه مططططن بططططين  مططططين سططططٚ يلتططططا ٙع  كمططططا يعططططين مجلططططس اندا

ٙع وإثباتها ٙاػ مجلس اندا ٚا ٚيٚ و ائٸ و     سجل خاص يعطٖ لهط٘ا الغط٩ٚ وتحطٖد  بتح

ٚاٙ م ت  بق ٚئأس والعضڤ املنتٖ  املجلس. و ن  مكاف ٙئأس املجلس ونائظ ال ٜيٖ مٖع  ال ت

عططادع  ٙع عطن مطٖع عضططڤيغ  طل مطنه   ط  املجلطس، ويجطٛڤ  مطين الئطٚ عضطڤ مجلطس اندا و

ٜڋ  طططط   خططططالڋ بحططططڄ مططططن عطططط يططططًا مططططنه  دون  و  ٜله   ن يعطططط ڬ و ططططب  تعييططططنه  وللمجلططططس  طططط  

و    و ب غ ٚو   ٜڋ لئبظ غير مش ٗا و ٸ الع  مناسظ. ير التعڤيز 



ٙع عن مٖع  مين الئٚ عضڤ مجلس اندا ٚئأس والعضڤ املنتٖ  و ونائظ ال

ن   ڬ و ب  عادع تعيينه  وللمجلس     عضڤيغ  ل منه     املجلس، ويجٛڤ 

ٜل ٜڋ  يع ٗا و ٸ الع ٜڋ    التعڤيز  خالڋ بحڄ من ع يًا منه  دون  و  ه  

و    و ب غير مناسظ. ٚو    لئبظ غير مش

 

يع األرباح املاد خمسون   املاد الخمسون: تو
ٚكغ الصافيغ الئنڤيغ علګ الڤج  اآلتي: ٙطاح الش ٛ(ٸ   يكڤن تڤ

ٙطاح الصافي10يجنظ   .1 غ لتكڤين ااتياطي نظامي ويجٛڤ  % من األ
مت  بلغ االاتياطي  نأظ عيغ العامغ العاديغ و   ه٘ا التجلجمل

 %  من ٙٝ املاڋ املٖفڤ . 30امل٘ ٙڤ  

ن   .2 ٙع  راح من مجلس اندا للجمعيغ العامغ العاديغ بناًء علګ ا 
ٙطاح الصافيغ لتكڤين ااتياطي اتفاق   تجنظ نئبغ من األ

ٚا٩ مع غ و   ينغ. وتلصيص  لغ٩ٚ 

ن .3 لڊ  تق للجمعيغ العامغ العاديغ  ٚٙ تكڤين ااتياطي اخٚ ٗو
ٙطاح ثابتغ ٙ البالقٖ ٛ(ٸ  و ي فل تڤ ٚكغ  ٘ڬ يحقڄ مصلحغ الش

ن   ٙع ك٘لڊ   ٖٙ االمكان علګ املئاهمين وللجمعيغ امل٘ ڤ
سئاػ اجتماعيغ  ٙطاح مبالغ ألنشاء م تقتطٸ من  ا   األ

و ملعاونغ ما يكڤن  ائماً  ٚكغ  سئاػ.  لعامل  الش   من ه٘ه امل

ٛ   امل  ٙطاح الصافيغ علګ املما يڤ ٚٙ الجمعيغ ئاهمتبقى من األ ين مال  تق

 العامغ العاديغ خالع ٗلڊ. 

يع األرباح  املاد الخمسون: تو
ٚكغ الصافيغ الئنڤيغ علګ الڤج  اآلتي: ٙطاح الش ٛ(ٸ   يكڤن تڤ

ٛ 10يجنظ   .1 ٙطاح الصافيغ لتكڤين ااتياطي نظامي ويجڤ  % من األ
لتجنأظ مت  بلغ االاتياطي  ا اللجمعيغ العامغ العاديغ و   ه٘

 %  من ٙٝ املاڋ املٖفڤ . 30ٙ  امل٘ ڤ 

لڊ بالقٖٙ  للجمعيغ العامغ العاديغ  .2 ٚٙ تكڤين ااتياطي اخٚ ٗو ن تق
و  ٚكغ  ٙطاح ثابتغ  ٖٙ  ي فل ال٘ڬ يحقڄ مصلحغ الش ٛ(ٸ  تڤ

ن تقتطٸ من   ٙع ك٘لڊ  االمكان علګ املئاهمين وللجمعيغ امل٘ ڤ
ٙطاح مبالغ أل و نشا ا   األ ٚكغ  سئاػ اجتماعيغ لعامل  الش ء م

سئاػ.   ملعاونغ ما يكڤن  ائمًا من ه٘ه امل

ٛ   امططط  ٚٙ الجمعيطططغ يطططڤ ٙططططاح الصطططافيغ علطططګ املئطططاهمين مطططال  تقططط ل مطططا تبقطططى مطططن األ

 العاديغ خالع ٗلڊ.امغ الع

انية ت ح ة ا فق هاف ا   :ون
اًء على ) عادية ب عامة ا عية ا ل

لس اإلد اح م م ب ارة اق أن ت
كوي  افية  بة م األرباح ا ن
ض أو   غ ه  ي ياطي اتفاقي وتخ اح

ة. اض معي  ( أغ

اا ت إعادة ت  فق  ت.تيب ا
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