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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 
 

 لشركة  األساس النظام
     ذيب لتأجير السيارات

 مقفلة مساهمة شركة
 

 :تحول الشركة   :األول الباب
 

 التحول  : األولى المادة
 

وتااوخ   3وق   /الصاااااالو باالاوساااااو  الا كي ألحكاا  نااا  الكاااااوكااه ولوا حا  تحول طبقاا 
( الاسااج   بالسااجل التجاو  ذخب لتأجخو السااخاواه كااوك   )  هذا الناا و  هااااااا 28/01/1437

 ذاه اسا ولخ  احلول ان كاوك     هاااااا 12/4/1419وتاوخ   (  1010150661)بالوخاض بوق   
بخن االكي األسام  الابخن  دلنا  وققا  لححكا  الاحلل  قي هذا الناا  كاوك  اسااها  سايولخ     إلى

  : وققا لاا خ ي
 

 : الشركة  اسم : الثانية المادة
   ) اقف     اساها   كوك           (ذيب لتأجير السياراتشركة  
 

  :الشركة أغراض  : الثالثة المادة
   :التالخ   األغواض  وتنفخذ  بازاول   الكوك  تقو  
 والاتوسط  والكاحناه ، واألجو  الخاص  .   تأجخو السخاواه الصغخو   -1
اليقاواه وتكال تا ك األواضي واليقاواه وصخانتما وتطوخوها وإقاا  الاباني ع خما   -2

واستثااوها باإلخجاو دو البخع بالنقل دو بالتقسخط لصالح الكوك  وإقاا  الفنالق والكقق الافووك   
والوحلاه السكنخ  الاخت ف  والاجاياه واألبواج التجاوخ  والسكنخ  واإللاوخ  والصناعخ   
واستثااوها وإلاوتما دو تأجخوها دو بخيما لصالح الكوك  قخاا علا الخنتي اك  الاكوا  والالخن   

 .الانوو 
واأللواه  التجاو  وتكال تجاو  الجا   والتجز   قي السخاواه الجلخل  والاستيا   واليلل  -3

 .والايلاه والااكخناه وقطع غخاو السخاواه والاحووقاه والايلاه الصناعخ 
 الخلااه التجاوخ .  -4
 .تقلخ  خلااه السفو والسخاح  وحجز الفنالق -5
 .تأجخو الايلاه الثقخ   -6
نقل وتوحخل البضا ع والامااه بأجو ونقل الوكاب ونقل السخاواه والايلاه والاحووقاه   -7

 .بالاا ك  وخاوجما ع ى الطوق البوخ   
تا ك وإلاو  وتكغخل وصخان  وإلاو  احطاه الوقول واواكز صخان  السخاواه والايلاه   -8

والت اخع وخلااه الووش الاخكانخكخ  والكموبا خ  ل سخاواه والايلاه ودعاال صخان   
 .اإلطاواه 

  

 وتااوس الكوك  هذ  األنكط  بيل الحصول ع ى التواخخص الالزا  ان الجماه الاختص ".  
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 الشركات  في  والتملك المشاركة : الرابعة المادة
 

خجوز ل كوك  إنكاء كوكاه بافولها ) ذاه اس ولخ  احلول  دو اساها  اقف   ( بكوط دال خقل  
 قي والحصص  األسم   تات ك  دن  ل كوك  خجوز كاا ( خاس  االخخن لاير .5ودس الاال عن ) 

 الاساها   الكوكاه  تأسخس  قي  الغخو  اع حق االكتواك ولما  ايما تنلاج دو قا ا  دخوى  كوكاه 
 الكأن  هذا  قي الاتبي   والتي خااه  تتط ب  األناا   اا استخفاء بيل  وذلك الاحلول   الاس ولخ   ذاه  دو
 قي  الوساط   ذلك خكال ع ى دال الحصص  دو  األسم   هذ  قي تتصوف دن ل كوك  خجوز  كاا  .

 .    تلاولما
 

 للشركة  الرئيس  المركز : الخامسة المادة
 

 توكخاله  دو اكاتب  دو قووع لما  تنكأ دن وخجوز ،  الوخاض  الخن  قي ل كوك  الو خس  الاوكز خقع 
دو نا ب الو خس دو اليضو   ان اج س اإللاو  بقواو دو تكطبما  ادو خاوجم  الاا ك  لاخل

 . الانتلب دو الو خس التنفخذ   ولم  حق كطبما 
 

 الشركة  مدة : السادسة المادة
الكوك  إلى كوك   التأكخو بالسجل التجاو  بتحول  تاوخ    ان تبلد ( سن  اخاللخ 99الكوك  ) ال 

 انتماء قبل  اليالخ  غخو  الياا   الجايخ   تصلو  الال  بقواو  هذ   إطال   لا اا   وخجوز  اساها  اقف   ، 
 .األقل  ع ى  واحل   بسن   اج ما

 واألسهم المال رأس  :الثاني الباب
 

 المال  رأس : السابعة المادة
اقس  إلى   اوبياا   وثالثون ا خون لاير( 430.000.000حلل ودساال الكوك  باب غ )

(  10القخا  اإلساخ  لكل انما )سم  اتساوخ  القخا  تب غ  ثالث  ودوبيخن ا خون ( 43.000.000)
 .   وخااله وجاخيما دسم  عالخ "

 

 األسهم  في  االكتتاب : الثامنة  المادة
ثالث  ودوبيخن  (  43.000.000اكتتب الاؤسسون عنل التحول بجاخع دسم  الكوك  البالغ عللها )

 .   "  اوبياا   وثالثون ا خون لاير( 430.000.000)  سم ، البالغ  قخاتما  ا خون
 

 القيمة  مستوفاة الغير األسهم التاسعة بيع المادة
االستحقاق   اخيال قي  الوقاء عن تخ ف وإذا لذلك ، الايخن  الاواعخل قي  السم  قخا  بلقع الاساه  خ تز 
 السم  بخع اسجل بخطاب إبالغ  دو طوخق البوخل اإللكتووني  عن إعالا  بيل اإللاو  لاج س ، جاز
 الاختص    الجم  تحللها التي  ل ضوابط ا وقق األحوال بحسب الاالخ  سوق األوواق دو الي ني  الازال قي 

 تكف ل  وإذا .السم  صاحب إلى  الباقي  وتول لما الاستحق  الابالغ البخع حصخ   ان الكوك  وتستوقي 
 .الاساه   داوال جاخع ان الباقي  تستوقي  دن ل كوك  جاز الابالغ ، بمذ  ل وقاء حصخ   البخع

إلخما   اضاقا   ع خ  الاستحق  القخا  لقع البخع خو  إلى اللقع عن الاتخ ف ل اساه  خجوز ذلك واع
 .الكأن  هذا قي  الكوك  دنفقتما التي  الاصووقاه

السم   وق  خحال جلخلا   سماا   الاكتو  وتيطي  الاال  ، هذ  ألحكا  وققا   الابخع السم  الكوك  وت غي 
 .الجلخل  الاالك اس   بخان اع البخع بوقوع   األسم سجل قي  وتؤكو الا غى ،

 
 األسهم إصدار    :المادة العاشرة

 بأع ى  تصلو دن  خجوز  وإناا  االساخ  ، قخاتما  ان بأقل تصلو دن  خجوز وال اساخ  األسم   تكون
 الاساهاخن حقوق ضان استقل  بنل  قي  القخا  قوق خضاف  األخخو   الحال  هذ   وقي  القخا  ، هذ  ان
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 قإذا ، الكوك  اواجم  قي ل تجز   قابل غخو والسم  . الاساهاخن ع ى توزخيما كأوباح خجوز  وال
 الحقوق استياال قي  عنم  لخنوب  دحله  خختاووا  إن ع خم  اتيللون وجب  دكخاص  السم  ا ك

  السم    ا كخ   ان  الناك    االلتزاااه  عن بالتضاان األكخاص اس ولخن  هؤالء  وخكون ، ب   الاتي ق 
 

 األسهم  تداول  : عشرة  الحادية المادة
 تقل ال  االختخن سنتخن عن الاالخ  القوا   نكو بيل إال   اؤسسونال بما خكتتب التي األسم  تلاول خجوز ال 

 خلل باا  األسم  هذ   صكوك ع ى  الكوك  وخؤكو أسخست تاوخ  ان كموا عكو  اثني  عن كل انماا
 .تلاولما قخما خانع التي  والال  الكوك  أسخسمات نوعما وتاوخ  ع ى 
 إلى  اؤسسخنال دحل ان الحقوق بخع وققا ألحكا  األسم  ا كخ  نقل الحاو ال  خالل خجوز ذلك واع

 داوال ع ى التنفخذ  حال  قي  دو الغخو إلى  وقات  حال  قي  اؤسسخنال دحل ووث  ان دو آخو اؤسس
 اآلخوخن اؤسسخن ل  األسم  ت ك ااتالك  دولوخ  تكون دن ع ى  دو الاف س ، الايسو اؤسسال

 ال  انقضاء قبل الاال ودس زخال  حال  قي  اؤسسونال ب  خكتتب اا ع ى  الاال  هذ  دحكا  وتسو 
 .الحاو 

 

  سجل المساهمينعشر :   ثانيةالمادة ال
تتلاول األسام  بالقخل قي ساجل الاسااهاخن الذ  تيل  دو تتياقل ع ى إعلال  الكاوك ، الذ  ختضاان 
دساااااء الاسااااهاخن وجنساااخاتم  وامنم  ودااكن إقااتم  ودوقا  األسااام  والقلو الالقوع انما ، 
وخؤكااو قي هذا القخل ع ى الساام  ، وال خيتل بنقل ا كخ  الساام  االساااي قي اواجم  الكااوك  دو 

 الغخو إال ان تاوخ  القخل قي السجل الاذكوو . 
 

 زيادة رأس المالة عشر :  لثالمادة الثا
ل جايخ  الياا  غخو اليالخ  دن تقوو زخال  ودس اال الكااوك  ، بكااوط دن خكون ودس الاال قل   -1

 لقع كااال  .
الاال خيول وال خكتوط دن خكون ودس الاال قل لقع بأكا   إذا كان الجزء غخو الالقوع ان ودس 

إلى دسااام  صااالوه اقابل تحوخل دلواه لخن دو صاااكوك تاوخ خ  إلى دسااام  ول  تنت   بيل  الال  
 الاقوو  لتحوخ ما إلى دسم  

ل جايخ  الياا  غخو اليالخ  قي جاخع األحوال دن تخصااص األساام  الاصاالو  عنل زخال  ودس  -2
دو بيضااما ، دو د  ان ذلك . وال الاال دو جزءا  انما ل ياا خن قي الكااوك  والكااوكاه التابي   

 خجوز ل اساهاخن اااوس  حق األولوخ  عنل إصلاو الكوك  لحسم  الاخصص  ل ياا خن .
ل اسااه  الاالك ل سام  وقه صالوو قواو الجايخ  الياا  غخو اليالخ  بالاواقق  ع ى زخال  ودس  -3

نقلخ  ، وخب غ هؤالء الاال األولوخ  قي االكتتاب باألسااام  الجلخل  التي تصااالو اقابل حصاااص  
بأولوختم  بالنكاااو قي جوخل  خواخ  دو بإبالغم  بوسااااط  البوخل الاساااجل عن قواو زخال  ودس 

 الاال وكووط االكتتاب والت  وتاوخ  بلاخت  وانتما   .
خحق ل جايخ  الياا  غخو اليالخ  وقف اليال بحق األولوخ  ل اسااهاخن قي االكتتاب بزخال  ودس  -4

ص نقلخ  دو إعطاء األولوخ  لغخو الاساااهاخن قي الحااله التي تواها اناسااب  الاال اقابل حصاا 
 لاص ح  الكوك  .

خحق ل اسااه  بخع حق األولوخ  دو التنازل عن  خالل الال  ان وقه صالوو قواو الجايخ  الياا   -5
الاوتبط  بمذ  الحقوق بالاواقق  ع ى زخال  ودس الاال إلى آخو خو  لالكتتاب قي األسم  الجلخل   

 , وققا  ل ضوابط التي تضيما الجم  الاختص  .
اة ة  حقوق األولوخ  الذخن  4اع اواعا  اا وول بالفقو  ) -6 ( دعال  ، توزع األسااااام  الجلخل  ع ى حة

ط بوا االكتتاب ،بنسب  اا خا كون  ان حقوق دولوخ  ان إجاالي حقوق األولوخ  الناتج  ان زخال  
وط دال ختجاوز اا خحصا ون ع خ  اا ط بو  ان األسام  الجلخل  ، وخوزع الباقي  ودس الاال ، بكا 

ان األسام  الجلخل  ع ى حا   حقوق األولوخ  الذخن ط بوا دكثو ان نصاخبم  ، بنساب  اا خا كون  
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ان حقوق دولوخ  ان إجاالي حقوق األولوخ  الناتج  ان زخال  ودس الاال ، بكااااوط دال ختجاوز 
اا ط بو  ان األسام  الجلخل  ، وخطوح اا تبقي ان األسام  ع ى الغخو ، اا ل    اا خحصا ون ع خ 

 تقوو الجايخ  الياا  غخو اليالخ  دو خنص ناا  السوق الاالخ  ع ى غخو ذلك .
 

  تخفيض رأس المالالمادة الرابعة عشر :   
  الكاااااوكا  دو إذا  خجوز ل جايخا  الياااا  غخو الياالخا  دن تقوو تخفخض ودس الااال إذا زال ع ى حااجا 

انخه بخساا و . وخجوز قي الحال  األخخو  وحلها تخفخض ودس الاال إلى اا لون الحل الانصاوص 
قي الاال  ) الوابي  والخاساخن ( ان ناا  الكاوكاه . وال خصالو قواو التخفخض إال بيل تالو  تقوخو 

ع ى الكاوك  وعن دثو  خاص خيل  اواجع الحسااباه عن األساباب الاوجب  ل  وعن اإللتزاااه التي 
 التخفخض قي هذ  اإللتزاااه .

وإذا كاان تخفخض ودس الااال نتخجا  زخاالتا  عن حااجا  الكاااااوكا  ، وجباه لعو  الالا نخن إلى إبالاء 
إعتواضاااااتم  ع خ  خالل سااااتخن خواا  ان تاوخ  نكااااو قواو التخفخض قي جوخل  خواخ  توزع قي  

عتوض دحل اللا نخن وقل  إلى الكااوك  اسااتنلات  قي  الانطق  التي قخما اوكز الكااوك  الو خس. قإن إ
الاخيال الاذكوو ، وجب ع ى الكااااوك  دن تؤل  إلخ  لخن  إذا كان حاال  دو دن تقل  ل  ضاااااانا  كاقخا  

 ل وقاء ب  إذا كان آجال  .
 

 إصدار الصكوك والسندات:  :  ة عشرخامسال المادة
السااانلاه والصاااكوك دو دخ  دوواق االخ  دخوى لاخل خجوز ل كاااوك  دن تصااالو د  نوع ان دنواع 

الاا ك  اليوبخ  السيولخ  دو خاوجما وذلك وققا لحناا  والقوانخن وال وا ح الاوعخ . وخجوز ل جايخ  
الياا  اليالخ ، باوجب قواو، دن تفوض لاج س اإللاو  ساااا ط  إصاااالاو د  نوع ان الساااانلاه دو 

ء قي جزء دو عل  دجزاء دو ان خالل س س   ان اإلصلاواه الصكوك دو دخ  دوواق االخ  دخوى سوا
باوجب بونااج دو دكثو تنكا   الكاوك  ان وقه ألخو وكل ذلك قي األوقاه والابالغ والكاووط التي 

 . خقوها اج س إلاو  الكوك  ول  حق اتخاذ جاخع اإلجواءاه الالزا  إلصلاوها

 
 

 

 اإلدارة  مجلس  :الثالث الباب
 

 الشركة  إدارة : عشر سةسادال المادة
( دعضااااء تيخنم  الجايخ  الياا  اليالخ  6)  سااات ختولى إلاو  الكاااوك  اج س إلاو  اؤلف ان  

ان قبل الجايخ  الياا    عضاوخن اثنخن اساتق خن خيخنونلال  ال تزخل عن ثالث سانواه ان بخنم   
 عضاوباا قخم  كاوك  الفوص التناوخ  ل تجاو . وخجوز لكاوك  الفوص التناوخ  ل تجاو  تيخخن  

قي د  وقاه ااا لاااه تات اك الفوص  اساااااتبالالا قي اج س اإللاو  لتاثخ ماا وخحق لماا  واحال 
خجوز لما   ان ودسااال الكاوك  وال  ع ى األقل  %(17)نساب  تاثل سابي  عكاو  التناوخ  ل تجاو   
 . باقي دعضاء اج س اإللاو  تيخخن  التصوخه ع ى

 

 المجلس عضوية  انتهاء  :عشر ةبعالسا المادة
 تي خااه  دو  ناا   أل   وققا   لما  اليضو  صالحخ  بانتماء دو  الت   بانتماء الاج س  عضوخ   تنتمي 
 دعضاء  جاخع عزل وقه  كل قي اليالخ  الياا  ل جايخ  خجوز ذلك واع قي الاا ك  ، ساوخ 
 بالاطالب  الكوك  تجا   الايزول  اليضو  بحق  إخالل  وذلك لون  بيضم   دو  اإللاو  اج س

 دن اإللاو  اج س  وليضو  اناسب  وقه غخو قي دو اقبول غخو لسبب  اليزل وقع إذا بالتيوخض 
 ع ى  ختوتب  عاا قبل الكوك   اس وال  كان  وإال اناسب  وقه  قي ذلك خكون  دن  بكوط  خيتزل

 .دضواو  ان االعتزال
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 المجلس في  الشاغر المركز : عشر  الثامنة  المادة
 

 الكاغو الاوكز قي  اؤقتا   عضوا   خيخن  دن  ل اج س  كان  اإللاو  اج س دعضاء  دحل  اوكز  كغو  إذاو
 قخم  تتواقو اان خكون دن ع ى ،بغض الناو عن األصواه قي الجايخ  التي انتخبه الاج س

 خيوض  ودن التيخخن تاوخ  عال ان دخا  خاس   خالل  الوزاو  بذلك تب غ دن وخجب والكفاخ    الخبو 
 ل   وإذا  .ال  س ف  الجلخل  اليضو  وخكال  لما  اجتااع  دول  قي  اليالخ  الياا  الجايخ  ع ى  التيخخن 
 األلنى  الحل  عن  دعضا    علل  نقص  بسبب  اإللاو   اج س  النيقال  الالزا   الكووط  تتواقو

 الياا   الجايخ   لعو   األعضاء  بقخ   ع ى  وجب  الناا   هذا دو  الكوكاه  ناا   قي  الانصوص ع خ  
 .األعضاء   ان الالز   اليلل  النتخاب  ستخن خواا   خالل  لالنيقال  اليالخ 

 

 المجلس صالحيات  :عشر التاسعة المادة
اع اواعا  االختصااصااه الاقوو  ل جايخ  الياا  خكون لاج س اإللاو  دوساع السا طاه قي إلاو   
الكااوك  ان وساا  السااخاساا  الياا  ل كااوك  باا ختفق اع دغواضااما وتحقخق دهلاقما وإجواء كاق  
التصااااوخفاه والاياااله الالزا  والتوقخع داا  كتاب اليلل ع ى عقول تأسااااخس الكااااوكاه التي 

قخما الكاوك  اع كاق  قواواه تيلخ ما وساواءا كان التيلخل بزخال  دو تخفخض ودس الاال دو تكاتوك  
تيلخل األغواض دو خووج دو لخول كاااوخك دو تيلخل د  بنل ان بنول عقل التأساااخس دو تصااافخ  
الكاوكاه دو كاطب الساجاله التجاوخ  دو تيلخ ما  وتصاوخف داووها لاخل الاا ك  وخاوجما ول  

بخع الحصااص دو األساام  قي الكااوكاه األخوى والتصااوف قي دصااولما واات كاتما  حق كااواء دو
وعقاواتما وخنطبق جاخع اا ذكو دعال  ع ى جاخع الكاوكاه التي تكون ت ك الكاوكاه اؤساسا  لما 
دو تكون االك  لما دو اكاااوك  قخما دو اساااها  بما ، ول  حق االكتتاب بإساا  الكااوك  بالكااوكاه 

لفا ض بيل التخصاخص واساتال  األوباح وحضاوو جايخاتما الياا  دو تفوخض الاسااها  واساتال  ا
ان خوون  ل حضاوو والتصاوخه بإسا  الكاوك  , ول  حق كاواء األسام  وبخيما لصاالح الكاوك  , ول  
حق قتح وإلاو  الاحاقا االستثااوخ  بإس  الكوك  دو إلغا ما دو تصفختما وإقفالما , واستال  قخا  بخع 

احما ول  حق كاواء اليقاواه وبخيما واإلقوا  وقبول  واالساتال  والتسا خ  واالسات جاو األسام  ودوب
والتأجخو والقبض ولقع الثان والوهن وقك الوهن والفوز وإساتخواج حجج اإلساتحكا  واللخول قي 
الاناقصاه والقبض والتسلخل واإلقواو كاا خكون لاج س اإللاو  حااااااااق الص ح والتنازل والتياقل 

تزا  واإلوتباط بإسااا  الكاااوك  ونخاب  عنما ولاج س اإللاو  القخا  بكاق  األعاال والتصاااوقاه واإلل
التي ان كااأنما تحقخق دغواض الكااوك  ، كاا ل  حق قتح الحساااباه الاصااوقخ  بكاق  دنواعما للى 
البنوك وإصلاو الكخكاه واالعتاالاه والسحب واإلخلاع وإصلاو الضااناه الاصااااااوقخ  والتوقخع 
ع ى كاقاااا  دنواع اليقول والوثا ق واالتفاقخاه والصكوك واألوواق والاستناااالاه والكخااااكاه وكاق  
الاياااله الاصاااوقخ  كاا ل  حق قتح الحسااااباه اإلساااتثااوخ  بإسااا  الكاااوك  للى كاق  البنوك 
  وكااوكاه التاوخل اإلسااالاخ  والصاانالخق اليقاوخ  والصااناعخ  والزواعخ  بإساا  الكااوك  وإسااتال 
الابالغ الالقوع  ل كااوك  وتساا خاما , ول  حق عقل اتفاقاه القووض اماا ب غه التما والضااااناه 

ه التاوخ خ  الاح خ  والكفااله والوهن للى البنوك والاصاااوف وصاانالخق اإلقواض الياا  والجما
ولا  حق إساااااتخواج التواخخص الالزاا  ألعااال الكاااااوكا  وتيالخ ماا وتجالخالهاا وط اب والالولخا  . 

لتأكااخواه ان اكاتب اليال واالسااتقلا  بإساا  الكااوك  وانح اكفولي الكااوك  تأكااخواه الخووج ا
واليول  والخووج النما ي ونقل الكفااله والتنازل عنما . كاا ل  حق تاثخل الكااوك  قي عالقتما اع 
الغخو وداا  كتاب اليلل والحقوق الالنخ  ودقسااااا  الكااااوط  والجماه الحكواخ  األخوى والغوف 
التجاوخ  والصااناعخ  والمخ اه والجماه الخاصاا  والبنوك والكااوكاه والاؤسااساااه ع ى اختالف 

، ول  تيخخن   دنواعما لاخل وخاوج الاا ك  ، ول  حق إصاالاو الوكااله الكااوعخ  نخاب  عن الكااوك 
الاوافخن والااث خن وتحالخال وواتبم  واكااقا تم  وعزلم  ، كااا لا  إعالال اخثااق إلاو  خنا  آلخا  
اليال قي الكااوك  وعالقاتما اع الغخو ووضااع ال وا ح وتكااكخل لجان اليال الاتخصااصاا  وتحلخل 

ه الاالخ  اع والتاوخاله والتسامخالصاالحخاتما واختصااصااتما وآلخ  اختخاوها . ول  عقل القووض  
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التاوخل صاانالخق واؤسااساااه التاوخل الحكواي اماا ب غه التما ، وكذلك اع البنوك واؤسااساااه  
وع ى الاج س اواعا  الكاووط التالخ  ليقل الاالخ  التجاوخ  ع ى دن ال ختجاوز دج ما ثالث سانواه  

  : -( سنواه3آجالما ثالث) القووض التي تتجاوز

خالل السن  الاالخ  ل كوك  عن   التي خجاااوز ل اج س عقلهادن ال تاازخل قخا  القااووض  -1
 .   % ( ان ودساال الكوك  50خاسخن قي الاا   )

 دن خحلل اج س اإللاو  قي قواو  دوج  استخلا  القوض وكخفخ  سلال   -2
قي كاووط القاوض والضااناه الاقلا  ل  عل  اإلضواو بالكوك  واساهاخما   دن خواعي -3

  . الياا  ل لا نخن والضااناه 
 

كاا خكون ل اج س بخع دو وهن عقاواه الكوك  ودصولما ع ى دن ختضان احضاو اج س اإللاو   
 - : وحخثخاه قواو  ل تصوف قخما اواعا  الكووط التالخ  

  . والابوواه ل  دن خحلل الاج س قي قواو البخع األسباب  -1
  . دن خكون البخع   بثان الاثل  -2
  . حاضوا  إال قي حااله الضووو  وبضااناه كاقخ  دن خكون البخع -3
 توقف دنكط  الكاوك  دو تحاخ ما بالتزاااه دخوى   دن ال ختوتب ع ى هذا التصوف -4

             

الكاوك  ان التزاااتم  ع ي دن ختضان احضو اج س اإللاو    كاا خكون ل اج س إبواء الخني
 -  : الكووط التالخ   وحخثخاه قواو  اواعا 

  . كحل دلنى خكون اإلبواء بيل اضي سن  كاا   ان نكوء اللخندن   -1
% ان ودساال الكوك  لكل               1دن خكون اإلبواء لاب غ احالل كحال دقصى ال ختجااوز  -2

 عا  ل الخن الواحل .   
 اإلبواء حق لاج س اإللاو  ال خجوز التفوخض قخ  .  -3

 

 ع ى دن ال خزخل اجاوع اللخون التي دبود اج س اإللاو  دصحابما عن ا خون لاير قي السن  الواحل  
 

نا ب الو خس  و نا ب الو خس واليضو الانتلب والو خس التنفخذ   كاا خكون لاج س اإللاو  تيخخن  
التكغخ خ  ل قخا  بفتح وإلاو    ليا خاه ا الاس ول عن إلاو و الاالخ   الاس ول عن اإللاو و التنفخذ 

البنكخ  والتوقخع    الخلااه   والتوقخع ع ى جاخع،    الحصول ع ى تسمخاله بنكخ و،  الحساباه البنكخ   
ع ى الاستنل  بالتوقخع الاكتوك ألثنخن ان هؤالء ع ى األقل  ع ى الكخكاه واإلعتاالاه الاستنلخ   

 . البنكخ   الخلااه  ى د  ان ت ك ع وال خجوز قبول توقخع د  ان هؤالء انفولا   الواحل 
 

دو دكثو ان دعضا   دو   ادن خوكل دو خفوض واحل   ات اختصاصقي حلول   ل اج سكاا خكااااااااون  
دو بااتخااذ إجواء دو   ايخنا   بصاااااالحخااه دو   ان الغخو قي ابااكاااااو  عاال ايخن دو دعااال ايخنا 

 . تصوف ايخن ول  إلغاء التفوخض دو التوكخل جز خا  دو ك خا  
 

 المجلس أعضاء مكافأة :العشرون  المادة
 ع خ  نص  اا  حلول  وقي تحلل اكاقأ  اج س اإللاو  )إن وجله( بواسط  الجايخ  الياا  اليالخ   

انتقال وققا  لاا خحلل  اج س اإللاو   ، باإلضاق  إلى بلل حضوو وبلل  ولوا ح  الكوكاه  ناا  
 اع اواعا  األناا  والقواواه والتي خااه الاوعخ  قي الاا ك  الصالو  ان الجماه الاختص  

 اا حصل لكل كاال بخان ع ى اليالخ  الياا  الجايخ  إلى اإللاو  اج س تقوخو دن خكتال وخجب 
 ان ذلك وغخو اصووقاه  وبلل اكاق ه  ان  الاالخ   السن   خالل اج س اإللاو  دعضاء ع خ  

 دو إلاوخخن دو  عاا خن  بوصفم   الاج س دعضاء اا قبض  بخان ع ى كذلك خكتال ودن  الازاخا ،
 ج ساه  بيلل  بخان  ع ى دخضا وان خكتال استكاواه  دو إلاوخ  دو قنخ   دعاال ناخو قبضو  اا

 .الياا     اجتااع ل جايخ   آخو  تاوخ  ان عضو  كل  حضوها التي  الج ساه  وعلل  الاج س
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 وأمين المنتدب  والعضو  ونائب الرئيس  : رئيس مجلس اإلدارة   العشرون الحادية والمادة 
 السر

 

خيخن اج س اإللاو  ان بخن دعضااا   و خسااا  ل اج س ونا با  ل و خس كاا خجوز دن خيخن عضااوا  
 . انتلبا  ل اج س

 انصب تنفخذ  بالكوك .ال خجوز الجاع بخن اوكز و خس الاج س ود  و
بيقل ان بخن دعضااا   دو ان غخوه   ل كااوك  كاا خجوز لاج س اإللاو  دن خيخن و خسااا تنفخذخا  

وخجوز   ول  حق عزل وخحلل الاج س قي قواو التيخخن إختصاصات  واسؤولخات  واكاق ت   استقل  
 دن خجاع عضو واحل بخن اليضو الانتلب والو خس التنفخذ  .  

 

خاثل و خس اج س اإللاو  الكوك  قي عالقتما اع الغخو وداا  القضاء والاحاك  الكوعخ    -1
واكاتب اليال والياال والمخ اه الياالخ   وقضا  التنفخذ والمخ اه القضا خ  ولخوان الااال  

وواق التجاوخ  وكاق  ال جان والمخ اه القضا خ  األخوى بإختالف  الي خا واالبتلا خ  ولجان األ 
كاا ل  حق الاواقي  والالاقي  والاخاصا   التنفخذخ  واإللاوخ  وهخ اه التحكخ     دنواعما والجماه 

واإلقواو واإلنكاو والكفي  والكفال  وسااع اللعاو  والص ح والتنازل  والاخالص والاطالب  

واألختا    والتواقخعوإقاا  البخن  واللقع وإنكاو الخطوط الخاخن وول   وط ب ح ف والول ع خما 
  والطين قخما وط ب تيخخن الخبواء والاحكاخن ووله  واتابي  كل القضاخا التي تقا  ان قبل 

قضا  التنفخذ  احاك  ووالكوك  دو ضلها داا  الاحاك  الكوعخ  والمخ اه القضا خ  ولخوان الااال   
ولجان  ولجن  الانازعاه الياالخ  واكاتب اليال والياال والمخ اه الياالخ  الي خا واالبتلا خ  

وكاق  المخ اه وال جان القضا خ  األخوى وهخ اه التحكخ   جان الاصوقخ   والاألوواق التجاوخ  
ما  ونفخوط ب تنفخذ األحكا  واياوضتما  ، ول  حق الص ح وقبول األحكا  ونفخما عن الكوك  

  وط ب التحكخ  عن الكوك  واست ناف األحكا  الصالو  ضل الكوك  واالعتواض ع خما وقبولما 
واواجي  قضا  التنفخذ لكل اا  واالستال  والتس خ  نخاب  عن الكوك   والتنازل عن اللعاو 

 .  وقبض اا خحصل ان التنفخذ  وط ب تنفخذ األحكا خ ز  ذلك  
ت  دن خوكل دو خفوض واحلا دو دكثو ان دعضاء  و خس اج س اإللاو  قي حلول إختصاصال -2

دو باتخاذ    ايخن   بصالحخاه دو  اج س اإللاو  دو ان غخوه  قي اباكو  عال دو دعاال ايخن   
وإلغاء   لاخل الاا ك  وخاوجما ولم  حق إلغاء الوكااله الكوعخ   إجواء دو تصوف ايخن 
 . ول وكخل حق توكخل الغخو    دو ك خا  خا التفوخض دو التوكخل جز 

 داا      اجتايخن دو انفولخنوالو خس التنفخذ   نا ب الو خس واليضو الانتلب  كاا خاثل الكوك    -3
كتاب اليلل والجوازاه والحقوق الالنخ  ودقسا  الكوط  والاووو والب لخاه واإلااواه  

والجااوك   النقل وزاو  و والاحاقااه ووزاو  اللاخ خ  والخاوجخ  والسفاواه والقنص خاه 
واكاتب اإلستقلا  وجاخع الجماه الحكواخ  األخوى والغوف التجاوخ  الصناعخ  والمخ اه  
والجماه الخاص  والبنوك والاصاوف التجاوخ  وبخوه الاال وكاق  صنالخق واؤسساه  
التاوخل الحكواي باخت ف اساخاتما وإختصاصاتما والكوكاه والاؤسساه ع ى اختالف  

 . لاخل وخاوج الاا ك  دنواعما
كواء   الحق قي اجتايخن دو انفولخنوالو خس التنفخذ   لنا ب الو خس واليضو الانتلب  -4

اليقاواه وبخيما واإلقوا  وقبول  واالستال  والتس خ  واالست جاو والتأجخو والقبض ولقع الثان 

إستخواج التواخخص  ، ولم  حق  والوهن وقك الوهن والفوز وإستخواج حجج اإلستحكا 
وقتح قووع ل كوك  وإصلاو سجالتما التجاوخ  وتيلخ ما وإضاق  دو حذف  وتيلخ ما وتجلخلها  

دنكط  ولم  كطب هذ  الفووع وتيخخن الوا ما واواجي  جاخع الب لخاه إلصلاو وخص  
وط ب التأكخواه ان اكاتب اليال  لفووع الكوك  وتيلخ ما وإضاق  دنكط  ع خما وكطبما ، 
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وك  تأكخواه الخووج واليول  والخووج النما ي  واالستقلا  بإس  الكوك  وانح اكفولي الك
 . والكمالاه الطبخ  ونقل الكفااله والتنازل عنما وعال اإلقاااه 

ستخواج إإلاواه الاووو قي جاخع الاناطق اواجي  الحق قي لنا ب الو خس واليضو الانتلب  -5

ه قي جاخع  اواجي  الب لخا  الحق قي ولم والاستيا    الجلخل تواخخص بخع وكواء السخاواه 
 . والاستيا   الجلخل الاناطق الستخواج وخص  ب لخ  ايوض بخع وكواء السخاواه 

قي حلول  والو خس التنفخذ   واليضو الانتلب اج س اإللاو  و خس نا ب  ولكل ان -6
حق إصلاو الوكااله الكوعخ  نخاب  عن الكوك  ، كاا ودن  لكل انم  قي حلول     إختصاصاتم 

إختصاصات  دن خوكل دو خفوض واحلا دو دكثو ان دعضاء اج س اإللاو  دو ان غخوه  قي  
لاخل   دو باتخاذ إجواء دو تصوف ايخن ايخن   بصالحخاه دو اباكو  عال دو دعاال ايخن  

   دو ك خا    خا وإلغاء التفوخض دو التوكخل جز   الوكااله الكوعخ الاا ك  وخاوجما ولم  حق إلغاء  
وخختص و خس الاج س بلعو  الاج س لالجتااع وو اس  اجتااعاه اج س اإللاو  وكذلك   -7

اجتااعاه الجايخ  الياا  ل اساهاخن والتصلخق ع ى قواواه الاج س والاستخوجاه عنما  
 والتوقخع ع خما. 

اج س    بتنفخذ التوجخماه التي قل خصلوها لم لانتلب نا ب الو خس واليضو ا كاا خختص  -8
 .   بتصوخف األعاال الخواخ  ل كوك   خختص الو خس التنفخذ  اإللاو  و 

اج س  ل  وختاتع و خس اج س اإللاو  باإلضاق  إلى ذلك بالصالحخاه األخوى التي خحللها  -9
 .   حال غخاب وخحل نا ب و خس اج س اإللاو  احل و خس الاج س قي ،   اإللاو  كتاب  

 .   اج س اإللاو  كتاب ل   خحللها كاا ختاتع اليضو الانتلب بالصالحخاه التي   -10
 خيخن اج س اإللاو  و خسا تنفخذخا خحلل قي قواو تيخخن  صالحخات  واكاق ت  .  -11
خيخن اج س اإللاو  داخن سو ل اج س ان بخن دعضا   دو ان غخوه  وخختص بتسجخل   -12

وقواواتما وتلوخنما قي السجل الخاص وحفاما إلى جانب  احاضو اجتااعاه الاج س 
اااوس  االختصاصاه األخوى التي خوك ما إلخ  اج س اإللاو  وتحلل اكاقأت  بقواو ان  

 اج س اإللاو  . 
 

ال تزخل ال  عضوخ  و خس اج س اإللاو  ونا ب  واليضو الانتلب وداخن السو إذا كان عضوا   
 عضوخ  كل انم  قي الاج س ، وخجوز إعال  تيخخنم  . قي اج س اإللاو  ، عن ال  

 

 المجلس اجتماعات: والعشرون  الثانيةالمادة 
خجتاع الاج س اوتخن قي السن  ع ى األقل بلعو  ان و خس  ، وخجب دن تكون اللعو  خطخ ، وخجوز  

دخا  ان التاوخ  دن تس   بالخل دو توسل بالبوخل دو الفاكس دو البوخل اإللكتووني ، وذلك قبل ثالث  
 الاحلل لإلجتااع ، اا ل  ختفق دعضاء الاج س ع ى خالف ذلك . 

 وخجب ع ى و خس الاج س دن خلعو الاج س إلى اجتااع اتى ط ب إلخ  ذلك اثنان ان األعضاء  
 

 وقرارات مجلس اإلدارة المجلس اجتماع نصاب  :والعشرون الثالثة المادة
( دعضااااء ع ى األقل باألصاااال  دو 4ال خكون اجتااع الاج س صاااحخحا  إال إذا حضاااو  دوبي  ) .1

،   الفوص التناوخ  ل تجاو باإلناب  بكاوط دن خكون ان بخن األعضااء الحاضاوخن عضاو ااثل لكاوك  
وبكااوط دن ال خقل علل الحاضااوخن عن ثالث  دعضاااء باألصااال  وقي حال  إناب  عضااو اج س 

 آخو قي حضوو اجتااعاه الاج س ختيخن دن تكون اإلناب  طبقا  ل ضوابط اآلتخ  :اإللاو  ليضو 

 ال خجوز ليضو اج س اإللاو  دن خنوب عن دكثو ان عضو واحل قي حضوو ذاه االجتااع  -د

 دن تكون اإلناب  ثابت  بالكتاب  إلى الكوك  وبكأن اجتااع احلل .  -ب 
 ال خجوز ل نا ب التصوخه ع ى القواواه التي خحاو الناا  ع ى الانخب التصوخه بكأنما  -ج
إذا ل  ختحقق النصاب الاذكوو دعال  قي دول اجتااع ل اج س قإن االجتااع خؤجل لال  ال تقل عن   -2

وتت  اللعو  إلخ  وققا  لحصااول،. وخجو  عقل   ( خواا   12وال تزخل عن ) ( دخا  الحق 7ساابي  )
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قي نفس الاكان والزاان الذ  حلل لالجتااع األول وخكون االجتااع الثاني صاحخحا  اذا حضاو  
( دعضاااااء، قإذا ل  ختوقو النصاااااب الاذكوو قي االجتااع الثاني قإن  خجو  إوسااااال 4دوبي  )

 ل عضو ان دعضاء الاج س ل تصوخه ع خما كتاب  .القواواه الاقتوح  إلى ك
خجوز عقل اجتااع لاج س اإللاو  عن طوخق االتصااال الاو ي والاساااوع بحخث خكاااهل وخساااع   -3

جاخع األعضاااء بيضاام  البيض خالل االجتااع، وختوجب قي هذ  الحال  ع ى سااكوتخو الاج س 
 إوسال نس  عن القواواه الاتخذ  خالل االجتااع إلى دعضاء الاج س ل توقخع ع خما 

 

اإللاو  باواقق  دغ بخ  دعضااء الاج س الحاضاوخن دو الااث خن قي بكاوط وتصالو قواواه اج س  
 : عنل اتخاذ دحل القواواه التالخ  الفوص التناوخ  ل تجاو الحصول ع ى اواقق  عضو خاثل كوك  

اعتاال خط  عال دو د  تغخخواه )باا قي ذلك التغخخواه الاتصاااا   بالبخع، اإلخجاو بخالف اا   -
دو تصاوف قي دو كاواء دو تاوخل دو إنكااء د  التزا  ع ى   –األعاال اليال   خكون قي ساخو 

%( )بخالف اا ختصاال بتيوخضاااه وحواقز واسااتحقاه 8دسااطول الاوكباه( باا خزخل عن )
 نماخ  الخلا  والازاخا األخوى ل اوافخن .

القخا   علا اا ختصل بأسطول الاوكباه، اكتساب دو اللخول قي اتفاقخ  الكتساب األصول دو  -
 باستثااواه دخوى اقابل اا خزخل عن : 

 ( لاير سيول  قي د  حال  قولخ .3.750.000ثالث  االخخن وسبياا   وخاسون دلف ) -د
( لاير سيول  إجااال قي د  سن  االخ  )لكل حال ، علا اا 5.000.000خاس  االخخن )-ب 

 خكون باوجب اخزانخ  سنوخ  اصلق (؛  
علا اا ختصل بأسطول الاوكباه، بخع دو إخجاو دو التصوف قي دو إنكاء د  التزا  ع ى د    -

 دصول لما قخا  سوقخ  عالل  تتجاوز: 
 ( لاير سيول  قي د  حال  قولخ .3.750.000لف )ثالث  االخخن وسبياا   وخاسون د -د
( لاير سيول  إجااال قي د  سن  االخ  )لكل حال ، علا اا  5.000.000خاس  االخخن ) -ب 

 . صلق (خكون باوجب اخزانخ  سنوخ  ا
 السااح قي د  وقه ل وصخل اال تااني أل  عاخل ل كوك  والذ  هو:    -

 ( لاير سيول  . 25.000قول بأن ختجاوز اب غ خاس  وعكوون دلف )   .د
( لاير سيول ، اا علا إذا كان الالخو 500.000كوك  بأن ختجاوز اب غ خاساا   دلف ) .ب

 .  اليا  ل كوك  قل اعتال ذلك خطخا اسبقا
لقع د  كوخط  دن ال خكون األقوال والكوكاه الذخن خقل  لم  اال تاان الاذكوو قل عجزوا عن 

 . التزاااه ع خم  تجا  الكوك  
إنكاء د  قووع جلخل  دو كوكاه قوعخ  ل كوك  دو إغالق دو تحوخل د  قوع إلى كوك  ذاه  -

اس ولخ  احلول ، كوك  اساها  دو كخان قانوني آخو، قي كل حال  بخالف اا خكون وققا 
 ل اخزانخ  السنوخ  الايتال  . 

دو التخ ي دو التغخخو الجوهو  ل نكاطاه القا ا  لحعاال،  اللخول قي نكاطاه دعاال جلخل ،    -
 اا علا اا خكون وققا ل اخزانخ  السنوخ  . 

بلء عا خاه األعاال األساسخ  قي د  ب ل ال تيال قخ  الكوك  قي ذلك الوقه، اا علا اا خكون      -
 وققا ل اخزانخ  السنوخ  . 

بواءاه اختواع، تواخخص دو حقوق دخوى ل ا كخ  التصوف قي دو بخع د  عالااه تجاوخ ،   -
 قكوخ  .

 تيخخن دو قصل دو تغخخو صالحخاه د  ان كباو الالواء .  -
 :  اا علا اا ت  االكتواط ع خ  قي الاخزانخ  السنوخ  الايتال    -

 إنفاذ د  تغخخو ل تيوخض دو الحواقز دو قطع دو قوا ل دخوى أل  ان كباو الالواء   -د
خفض الاب غ اإلجاالي ل تيوخض دو الحاقز دو استحقاه نماخ  الخلا  دو الازاخا  زخال  دو    -ب

 األخوى لقاعل  الاوافخن )اا علا كباو الالواء( . 
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إنكاء دو تغخخو دو إنماء د  عالو  دو حص  دوباح دو خخاو دسم  دو اكووع حواقز آخو أل   -
 عضو قي اج س اإللاو  دو اواف قي الكوك  .

 تيخخن د  لجن  لاج س اإللاو  دو تفوخض د  س طاه تخص الاج س إلى لجن  .  -
اا علا اا ختصل بكواء دو تاوخل دو بخع دو إخجاو )قي سخو األعاال اليال ( دو د  تصوف   -

آخو قي، دو إنكاء التزا  ع ى، دسطول الاوكباه، اللخول قي دو تيلخل و/دو تغخخو د  عقول 
اه دخوى حخث التزا  و/دو اسؤولخ  الكوك  باوجب ذلك اليقل دو  دو اتفاقخاه و/دو التزاا

االتفاقخ  و/دو االلتزاااه األخوى تتجاوز دو خحتال دن تتجاوز اب غ ثالث  ا خون وسبياا    
 ( لاير سيول  )خالف اا خكون باوجب الاخزانخ  السنوخ  الايتال ( . 3.700.000دلف)

 كباه . اا علا اا ختصل بتاوخل دسطول الاو      -
اقتواض دو ضاان دو إعال  تاوخل دو تحال دو تكبل و/دو خ تز  بالخونخ  باب غ دكثو ان  -د

( لاير سيول  قي صوو  3.750.000ثالث  اخ ون وسبياا   دلف وخاسون دلف)
 ( لاير سيول  إجاالخا  .5.000.000انفول  دو دكثو ان خاس  ا خون )

 ى د  ان دصول الكوك  )اا علا لت ك انح دو إنكاء دو تكبل دو تحال د  حق حجز ع -ب 
الالخونخ  التي خت  تحا ما باوجب الاخزانخ  السنوخ  الايتال  دو باوجب التسمخاله 

 اال تاانخ  القا ا  ل كوك  ( .  
بلء دو تسوخ  د  إجواءاه لعاوى دو تحكخ  باب غ اتنازع ع خ  ختجاوز ا خون وثااناا     -

   . ول ( لاير سي1.875.000وخاسون وسبيون )
 اللخول قي د  اتفاقخ  دو توتخباه ل قخا  بأ  ااا سبق ذكو .      -
 . إنفاذ الطوح اليا  األولي      -

ولاج س اإللاو  دن خصالو قواواه بالتاوخو عن طوخق عوضاما ع ى كاق  األعضااء اتفوقخن اا ل  
القواواه ع ى اج س اإللاو  خط ب دحل األعضااء كتاب  اجتااع الاج س ل الاول  قخما، وتيوض هذ  

 . قي دول اجتااع تال ل 
 

 المجلس مداوالت    :والعشرون  الرابعة المادة
 اإللاو  اج س تثبه الاواله الاج س وقواوات  قي احاضو خوقيما و خس الاج س ودعضاء

السو  السو وتلون هذ  الاحاضو قي سجل خاص خوقي  و خس الاج س وداخن الحاضوون وداخن
اج س اإللاو  دن خط ب تسجخل ودخ  قي الاحضو عنلاا خكون اياوضا  أل  قواو ان وليضو 

 قواواه الاج س ، وخت  إثباه حضوو دعضاء الاج س بككف خوقع ع خ  الحضوو .
 

 تكوين اللجان:  :والعشرون خامسةال المادة
حاجاه الكوك . وخيخن  لاج س اإللاو  دن خككل ان بخن دعضا   دو ان خاوج  لجانا  حسباا تقتضي 

الاج س ان بخن دعضاء ال جن  و خسا  لكل انما كاا خحلل اج س اإللاو  طوخق  عال كل لجنا  
واختصاصاتما وعلل دعضا ما والنصاب الضووو  الجتااعاتما. وتااوس ال جان الصالحخاه التي  

جان إلغاء دو تيلخل د  ان خولخما لما الاج س وققا  لتي خااه وتوجخماه الاج س. وال خجوز أل  ان ال 
 . القواواه والقواعل التي دقوها اج س اإللاو 

 
 

 المساهمين جمعيات  :الرابع الباب
 

 

 الجمعيات  حضور   :والعشرونسادسة ال المادة
 الجايخاه حضوو حق اساه  ولكل  ،  التحوخ خ  الجايخ  حضوو حق دسما  علل كان  دخًّا  اكتتب لكل

 عاا ي  دو اإللاو  اج س دعضاء غخو ان آخو كخصا   عن  خوكل دن ذلك قي  ول  الياا  ل اساهاخن ،
 .الياا   حضوو الجايخ  قي  الكوك 
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   التحويلية الجمعية  : والعشرون  ةسابعال المادة
 قواو تاوخ  ان خواا ودوبيخن خاس  خالل جايخ  تحوخ خ  عقل إلى  الاكتتبخن جاخع  الاؤسسون خلعو

 نصف خاثل الاكتتبخن  ان علل حضوو االجتااع  لصح  وخكتوط الكوك  بتحول الوزاو  بالتوخخص
 الال  انتماء ان  ساع  بيل الثاني  االجتااع  هذا النصاب خيقل ختواقو ل  قإذا . األقل ع ى  الاال ودس

ذلك وإذا ل  تتضان اللعو   األول لعو  االجتااع  بكوط دن تتضان األول االجتااع  النيقال الاحلل 
 ان األقل ع ى  خواا عكو خاس  بيل خيقل ثان اجتااع  إلى  لعو  اإلكاو  إلى اإلجتااع الثاني توج 

 الااث خن الاكتتبخن علل كان دخا صحخح الثاني  االجتااع  خكون األحوال جاخع وقي . إلخ    اللعو  توجخ 
 .قخ 

 

 الجمعية التحويلية  اختصاصات : والعشرون  ثامنة ال المادة
 .الكوكاه  ناا   ان ) والستون )الثالث  بالاال    الواول  الجايخ  التحوخ خ  باألاوو  تختص 

 

 العادية  العامة الجمعية  اختصاصات  :والعشرون تاسعةال المادة
 بجاخع  اليالخ  الياا  الجايخ  تختص اليالخ  ، غخو الياا  الجايخ  بما تختص التي  األاوو علا قخاا

 السن  النتماء التالخ  الست  األكمو خالل السن  قي  األقل ع ى  او  وتنيقل بالكوك  ، األاوو الاتي ق 
 .ذلك  إلى  الحاج  لعه ك اا دخوى  عالخ  عاا  جايخاه لعو  ل كوك  ، وخجوز الاالخ 

 

 العادية  غير العامة  الجمعية اختصاصات  :المادة الثالثون
 ع خما الاحاوو األاوو باستثناء األساس الكوك  ناا  بتيلخل اليالخ  غخو الياا  الجايخ  تختص
 الياا  الجايخ  اختصاصاه قي  دصال   اللاخ   األاوو قي  قواواه تصلو دن ولما .ناااا   تيلخ ما
 .اليالخ   الياا  ل جايخ  الاقوو  واألوضاع نفسما بالكووط وذلك اليالخ 

 

 الجمعيات  دعوة   :والثالثون الحادية المادة
ولوا ح   الكوكاه ناا  وققا   اإللاو  ، اج س ان بلعو  ل اساهاخن الخاص  دو الياا  الجايخاه تنيقل
 دو الحساباه اواجع  ذلك ط ب إذا لالنيقال اليالخ  الياا  الجايخ  دن خلعو اإللاو  اج س وع ى  ،

 لاواجع وخجوز األقل ع ى  الاال ودس ان ( % 5 ) الاساهاخن خاثل ان علل دو الاواجي  لجن 
 ط ب تاوخ  ان  خواا ثالثخن خالل الجايخ  الاج س بلعو  خق  ل  إذا لالنيقال الجايخ  لعو  الحساباه
  .الحساباه اواجع
 الكوك  اوكز قي  توزع  خواخ  صحخف  قي  وجلول األعاال الياا  الجايخ  النيقال اللعو  وتنكو
 بتوجخ  االكتفاء خجوز ذلك واع . األقل ع ى  بواحل وعكوخن خواا   الاحلل لالنيقال الاخيال قبل الو خس
 اللعو  ان صوو   وتوسل . اسج   بخطاباه جاخع الاساهاخن إلى  الاذكوو الاخيال قي  اللعو 
 .ل نكو الاحلل  الال  خالل الوزاو  وذلك إلى  األعاال وجلول

 

 الجمعيات  حضور سجل  :والثالثون ثانيةال المادة
 الكوك  اوكز قي  دساا م   الخاص   دو  الياا  الجايخ   حضوو قي خوغبون  الذخن الاساهاون  خسجل

 .  الجايخ    النيقال  الاحلل  الوقه  الو خسي قبل
 

 العادية  العامة الجمعية اجتماع نصاب : والثالثون  الثالثة المادة
 ودس نصف خاث ون اساهاون حضو  إذا إال  صحخحا   اليالخ  الياا  الجايخ  اجتااع  انيقال خكون ال 

 ساع  بيل الثاني  االجتااع  ، خيقل االجتااع  هذا ليقل الالز  النصاب ختوقو ل  وإذا ، األقل ع ى  الاال
 اا األول االجتااع  ليقل  تتضان اللعو  دن األول بكوط االجتااع  النيقال الاحلل  الال   انتماء ان
وإذا ل  تتضان اللعو  اإلكاو  إلى اإلجتااع الثاني  . االجتااع الثاني  عقل  إاكانخ  عن اإلعالن خفخل
اللعو   هذ  وتنكو السابق ، لالجتااع  التالخ  خواا   الثالثخن خالل خيقل ثان   اجتااع  إلى  اللعو  توّج 
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 خكون األحوال جاخع الناا  ، وقي  هذا ان) والثالثون  الحالخ )الاال    قي  ع خما الانصوص بالطوخق 
 .قخ   الااث   األسم  علل كان دخا   صحخحا   الثاني  االجتااع 

 

 العادية  غير العامة الجمعية اجتماع نصاب  :والثالثون  رابعةال المادة
 ودس  ث ثي خاث ون  اساهاون حضو  إذا  إال صحخحا   اليالخ   غخو الياا  الجايخ   اجتااع  خكون ال

 انتماء ان  ساع  بيل  الثاني  االجتااع  األول ، خيقل  االجتااع  قي  النصاب  هذا ختوقو  ل   الاال قإذا
 خفخل  اا  األول االجتااع ليقل  تتضان اللعو  دن األول بكوط االجتااع النيقال  الاحلل  الال 

وإذا ل  تتضان اللعو  اإلكاو  إلى اإلجتااع الثاني  . االجتااع الثاني  عقل  إاكانخ  عن اإلعالن
   الثالثون(الحالخ  وع خما قي الاال  ) الانصوص  األوضاع  بنفس  خيقل  ثان   اجتااع  إلى  اللعو   توّج 
 هذا الناا  .  ان
 ودس وبع خاثل الاساهاخن ان علل  حضو  إذا صحخحا   الثاني االجتااع  خكون األحوال جاخع وقي
 .ع ى األقل  الاال
 باألوضاع  خنيقل  ثالث  اجتااع  إلى لعو  وجمه  الثاني  االجتااع  قي الالز   النصاب  ختوقو ل  وإذا

 الثالث  االجتااع  وخكون  الناا   هذا ان  ) الثالثون الحالخ  وال  )الا قي  ع خما  نفسما الانصوص 
 .الاختص    الجم  اواقق   بيل  قخ   األسم  الااث    علل  كان  دخا صحخحا  

 

 الجمعيات في التصويت  : والثالثون  خامسةال المادة
قي   سم   كل عن  صوه  اساه  ولكل التحوخ خ  الجايخ  قي خاث    سم  كل عن صوه  اكتتب  لكل

 .اإللاو   اج س  انتخاب  قي  التواكاي  التصوخه  استخلا  وخجب  الياا   الجايخاه 
 

 الجمعيات  قرارات : والثالثون سادسةال المادة
 .    قخما  الااث    لحسم  الاط ق   الجايخ  التحوخ خ  باألغ بخ   قي  القواواه  تصلو
 .  االجتااع  الااث   قي لحسم   الاط ق   باألغ بخ   الياا  اليالخ   الجايخ   قواواه  وتصلو 

 إذا إال  ، االجتااع  قي  الااث    األسم   ث ثي  بأغ بخ   اليالخ  غخو  الياا  قواواه الجايخ   تصلو  كاا
 الال   انقضاء قبل  بح ما  دو الكوك   ال  بإطال  دو تخفخض  الاال دو ودس بزخال  اتي قا   قواوا   كان 

 صلو إذا إال صحخحا   خكون القواو قال دخوى اع كوك  بانلااجما  دو األساس  ناااما قي الاحلل 
 .االجتااع   قي  الااث   األسم  دوباع  ثالث   بأغ بخ 

 

 الجمعيات  في  المناقشة  : والثالثون  سابعةال المادة
 كأنما قي األس    وتوجخ  الجايخ   دعاال جلول  قي  الالوج   الاوضوعاه  اناقك   حق  اساه   لكل
 عن  الحساباه  اواجع دو اإللاو  اج س وخجخب   .الحساباه  واواجع اإللاو  دعضاء اج س  إلى
 الول  دن  الاساه   ودى  وإذا  .ل ضوو  الكوك  اص ح  ال خيوض  الذ  بالقلو الاساهاخن  دس   
 .ناقذا   الكأن هذا قواوها قي  وكان  الجايخ ،  إلى  احتك  اقنع، غخو سؤال   ع ى

 

 المحاضر وإعداد الجمعيات  رئاسة : والثالثون  ثامنة ال المادة
 ان دو  غخاب   عنل  نا ب   دو  اإللاو   اج س و خس ل اساهاخن الياا   الجايخاه  اجتااعاه  خودس
 .ونا ب   اإللاو  اج س  و خس غخاب  حال قي لذلك دعضا    بخن  ان  اج س اإللاو  خنتلب  

 وخيخن الو خس سكوتخوا  لإلجتااع وجاايا  لحصواه . 
 األسم  وعلل  الااث خن دو الحاضوخن الاساهاخن علل  ختضان  احضو الجايخ  باجتااع وخحوو
 وعلل  اتخذه  التي والقواواه  لما  الاقوو  األصواه  وعلل  الوكال  دو حخازتم  باألصال   قي  التي

   .االجتااع  قي لاوه  التي  ل اناقكاه  واقخ  وخالص   دو خالفتما  ع خما واققه  التي  األصواه 
 وداخن  الجايخ  و خس خوقي   خاص  سجل اجتااع قي  كل عقب  انتاا  بصف  الاحاضو وتلون
 .األصواه  وجااع سوها
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 المراجعة لجنة  :الخامس الباب
 

 اللجنة تشكيل  : والثالثون  تاسعةال المادة
 دعضاء  غخو ان دعضاء(  3 (ان  اكون   اواجي  لجن   اليالخ  الياا  الجايخ   ان  بقواو تككل
 وضوابط  ال جن  امااه   القواو قي وخحلل  غخوه  دو  الاساهاخن ان سواء التنفخذخخن اإللاو  اج س
 .دعضا ما  واكاق ه  عا ما

 

 اللجنة  اجتماع نصاب : المادة األربعون 
 دصواه  بأغ بخ   قواواتما  وتصلو  دعضا ما ،  دغ بخ   حضوو  الاواجي  لجن   اجتااع  لصح   خكتوط 

 .ال جن    و خس  اي  صوه  الذ  الجانب  خوجح األصواه  وعنل تساو   الحاضوخن ،
 

 اللجنة اختصاصات: واألربعون  الحادية المادة
 ع ى االطالع  حق  ذلك سبخل  قي  ولما  الكوك  ،  دعاال  ع ى  بالاواقب  الاواجي   لجن  تختص 
 التنفخذخ  ، اإللاو  دو  اإللاو  اج س دعضاء ان  بخان  دو إخضاح  د  ووثا قما وط ب  سجالتما
 اج س  دعاق  إذا  لالنيقال  ل كوك   الياا   الجايخ   اإللاو  لعو   اج س ان  تط ب  دن  لما  وخجوز 
 .جسخا    خسا و  دو ألضواو الكوك  تيوضه  دو  عا ما  اإللاو 

 

 اللجنة  تقارير  : واألربعون ثانيةال المادة
 اواجع خقلاما التي  والا حوااه  والتقاوخو ل كوك  الاالخ  القوا   قي  الناو الاواجي  لجن  ع ى 

 الى كان قي  ودخما عن تقوخو إعلال كذلك وع خما وجله ، إن حخالما او خاتما الحساباه ، وإبلاء
 اختصاصما نطاق قي  تلخل دخوى دعاال ان  ب  قااه وعاا الكوك  اللاخ خ  قي  الوقاب  ناا  كفاخ 
 انيقال اوعل قبل الو خس الكوك  اوكز قي  التقوخو هذا ان نسخا  كاقخ  خولع  دن اإللاو  اج س وع ى 
 . ان  بنسخ  الاساهاخن ان وغب ان لتزوخل كل األقل ع ى  بواحل وعكوخن خواا   الياا  الجايخ 
 .الجايخ   انيقال دثناء التقوخو وخت ى 

 

 الحسابات مراجع  :السادس الباب
 
 

 الحسابات مراجع  تعيين   :واألربعون الثالثة المادة
 لم   الاوخص  الحساباه  اواجيي  بخن  ان ) دكثو  دو( حساباه  اواجع ل كوك   خكون  دن  خجب 
 وخجوز عا   ، وال  اكاقأت  وتحلل  سنوخا  ، اليالخ  الياا  الجايخ   الاا ك  تيخن  قي  باليال
 وقه  قي التغخخو وقع  إذا التيوخض  قي بحق   اإلخالل  اع عل   تغخخو   وقه  كل قي دخضا   ل جايخ 
 .اكووع  غخو لسبب  دو  اناسب  غخو 

 
 

 الحسابات مراجع صالحيات   :واألربعون  الرابعة المادة
 الوثا ق ، ان ذلك وغخو وسجالتما الكوك  لقاتو ع ى االطالع  حق وقه د ّ  قي  الحساباه لاواجع
 اوجولاه ان لختحقق ع خما ، الحصول ضووو   خوى التي  واإلخضاحاه ط ب البخاناه دخضا   ول 

وع ى اواجع الحساباه دن خقل  إلى الجايخ     .عا   نطاق قي  ااا خلخل ذلك  وغخو والتزاااتما الكوك 
الياا  السنوخ  تقوخوا  خضان  اوقف الكوك  ان تاكخن  ان الحصول ع ى البخاناه واإلخضاحاه التي 
ط بما ، واا خكون قل ككف  ان اخالفاه ألحكا  ناا  الكوكاه دو دحكا  هذا الناا  وودخ  قي الى 

 اطابق  حساباه الكوك  ل واقع .
 قي  الحساباه صيوب  اواجع صالف وإذا واجب  ، دلاء ان خاكن  دن اإللاو  اج س  خسو وع ى 
اواجع الحساباه   عال الاج س خخسو ل  قإذا . اإللاو  اج س إلى خقل  تقوخو قي  ذلك دثبه الكأن هذا
 .األاو  قي  ل ناو اليالخ  الياا  الجايخ  لعو  اإللاو  اج س ان خط ب دن ع خ  وجب ،
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 األرباح وتوزيع الشركة حسابات  :السابع الباب
 

 المالية  السنة  : واألربعون  الخامسة المادة
 سان  كال كامو لخساابو اان بنماخا  كامو خنااخو وتنتماي دول اان ل كاوك  الاالخا  السان  تبالد
التجااو   بالساجل التأكاخو تااوخ  بيال التحاول اان األولاي السان  الاالخا  تبالد دن ع اى

 اليا  التالي . ان لخسابو كمو نماخ  الكوك  إلى كوك  اساها  اقف   وحتىبتحول 
 

 المالية  الوثائق  : واألربعون السادسة المادة
 وتقوخوا   ل كوك  الاالخ  القوا   خيل دن ل كوك  االخ  سن  كل نماخ  قي اإللاو  اج س ع ى  خجب .1

 الاقتوح  الطوخق  التقوخو هذا وخضّان الانقضخ  ، الاالخ  السن  عن الاالي  واوكزها عن نكاطما
 الاحلل الاوعل قبل الحساباه اواجع تصوف تحه الوثا ق هذ  الاج س وخضع  .لتوزخع األوباح

 .األقل  ع ى  خواا   ودوبيخن بخاس   الجايخ  الياا  النيقال
 ان (1) قي الفقو  إلخما الاكاو الوثا ق الاالي  والخوها الكوك  إلاو  اج س و خس خوقع دن خجب .2

 قبل الاوعل الاساهاخن تصوف تحه الو خس  الكوك  اوكز قي  انما نس  وتولع  الاال  ، هذ 
 .األقل ع ى  بواحل وعكوخن خواا   الياا   الجايخ  النيقال الاحلل

 اإللاو  ، اج س وتقوخو ل كوك  ، الاالخ  بالقوا   الاساهاخن خزول دن اإللاو  اج س و خس ع ى  .3
 وع خ  . الو خس الكوك  اوكز قي توزع  خواخ  جوخل  قي  تنكو ل  اا الحساباه ، وتقوخو اواجع

 الياا  الجايخ  انيقال تاوخ  قبل الوزاو  ، وذلك إلى  الوثا ق هذ  ان خوسل صوو  دن دخضا
 .األقل  خواا  ع ى  عكو بخاس 

 

 األرباح  توزيع  : واألربعون  السابعة المادة
 :اآلتي   الوج   ع ى السنوخ   الصاقخ  الكوك  دوباح  توزع

 الجايخ  تقوو دن وخجوز ل كوك  الناااي  االحتخاطي  لتكوخن األوباح صاقي  ان )%  10خجنب )  .1
 الالقوع  . الاال ودس %( ان30الاذكوو) االحتخاطي  ب غ اتى  التجنخب هذا وقف الياا  اليالخ 

 األوباح صاقي  % ( ان 5تجنب )  دن اإللاو  اج س اقتواح ع ى  بناء اليالخ  الياا  ل جايخ  .2
 خخصص  للع  الاوكز الاالي ل كوك   . اتفاقي  لتكوخن احتخاطي 

 الكوك  اص ح  خحقق الذ  بالقلو وذلك دخوى ، احتخاطخاه تكوخن تقوو دن اليالخ  الياا  ل جايخ  .3
 ان تقتطع دن كذلك الاذكوو  ول جايخ  . الاساهاخن ع ى  اإلاكان قلو ثابت  دوباح خكفل توزخع دو

 هذ  ان قا اا خكون اا لاياون  دو الكوك  لياا ي  اجتااعخ  اؤسساه إلنكاء األوباح ابالغ صاقي 
 .الاؤسساه 

ان األوباح الصاقخ  السنوخ  بحسب اا تقوو     ايخن نسب    الاساهاخن ع ى ذلك بيل الباقي  ان خوزع  .4
 . الجايخ  الياا  اليالخ  

 

 األرباح  استحقاق : واألربعون  الثامنة  المادة
 القواو وخبخن الكأن هذا قي  الصالو الياا  الجايخ  لقواو وققا   األوباح قي  حصت  الاساه  خستحق

 سجاله قي  الاسج خن األسم  لاالكي  األوباح  دحقخ  وتكون التوزخع وتاوخ  تاوخ  االستحقاق
 .لالستحقاق  الاحلل نماخ  الخو  قي  الاساهاخن

 
 
 
 
 

 الشركة  خسائر  : واألربعون  التاسعة المادة
 الاالخ  ، السن  خالل وقه د  قي  الالقوع ، الاال ودس نصف الاساها  كوك  خسا و ب غه إذا .1

اإللاو   اج س و خس إبال   بذلك ع ا  قوو  الحساباه اواجع دو الكوك  قي  اس ول د  وجب ع ى
 خالل اإللاو  اج س وع ى بذلك ، قووا   الاج س دعضاء إبال   اإللاو  اج س وع ى و خس ،

 ودوبيخن خاس   خالل لالجتااع  اليالخ  غخو الياا  الجايخ  لعو  بذلك ان ع ا  خواا   عكو خاس 
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 عساف القباني

  16 من 16 صفحة رقم الصفحة 

 م  19/03/2020تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 ناا  ألحكا  وققا تخفخض  دو الكوك  اال  ودس زخال  إاا بالخسا و، لتقوو ع ا  تاوخ  ان خواا  
 الالقوع   الاال ودس نصف لون اا إلى  الخسا و نسب  تنخفض اي  الذ  الحل إلى  وذلك الكوكاه

 .هذا الناا   قي  الاحلل األجل قبل الكوك  حل دو
 قي  الاحلل  الال  خالل الياا  الجايخ  تجتاع ل  إذا الكوكاه ناا  بقو  انقضخ  الكوك  وتيل .2

 قووه إذا دو الاوضوع ، قي  قواو إصلاو ع خما وتيذو اجتايه إذا دو  الاال  ، هذ  ان (1) الفقو 
 الاال ودس زخال  كل قي  االكتتاب خت  ول   الاال  هذ  قي  الاقوو  األوضاع  الاال وقق ودس زخال 
 .بالزخال   الجايخ  قواو ان صلوو  خواا تسيخن خالل

 

 المنازعات  :الثامن الباب
 

 المسؤولية  : دعوى الخمسون المادة
 ان كان إذا اإللاو  اج س دعضاء ع ى ل كوك  الاقوو  الاسؤولخ  لعوى وقع قي  الحق اساه  لكل
 إال  الاذكوو  اللعوى وقع ل اساه  خجوز وال   .ب  خاص ضوو إلحاق انم  صلو الخطأ الذ  كأن
 وقع ع ى  بيزا  الكوك  خب غ دن الاساه  ع ى  وخجب  .قا اا خزال وقيما ال  قي  الكوك  حق كان إذا

 .اللعوى 
 

 وتصفيتها الشركة حل  :التاسع الباب
 

 الشركة  انقضاء  :الحادية والخمسون المادة
 ل تصفخ  الالز  بالقلو االعتباوخ  بالكخصخ  وتحتفا  التصفخ  لوو انقضا ما باجول  الكوك  تلخل

 التصفخ  قواو خكتال دن وخجب اليالخ  غخو  الياا  الجايخ  ان االختخاوخ  التصفخ قواو  وخصلو
 الالزا  الزانخ  والال  س طات  ع ى  الافووض  والقخول ودتياب  وتحلخل س طات  الاصفي  تيخخن ع ى 

 ذلك ان ألكثو تالخلها خجوز وال  سنواه خاس التصفخ  االختخاوخ  ال  تتجاوز إال  وخجب ل تصفخ 
 إلاو  ع ى قا اخن  هؤالء خال ذلك واع الكوك  بح ما  إلاو  اج س س ط  وتنتمي  قضا ي  بأاو إال 

 الاساهاخن جايخاه وتبقى  الاصفي  دن خيخن إلى  الاصفخن حك  قي  الغخو إلى  بالنسب  وخيلون الكوك 
  .اااوس  الاصفي  ع ى  لووها وخقتصو التصفخ  ال  خالل قا ا 

 

 ختامية أحكام  :العاشر الباب
 

 

 الثانية والخمسون  المادة
 .الناا    هذا قي نص  ب   خول  ل   اا  كل قي  ولوا ح  الكوكاه  ناا   خطبق 

 

 والخمسون  الثالثة المادة
 .ولوا ح   الكوكاه  ناا   ألحكا   طبقا   وخنكو الناا  هذا خولع 

 

 ------------------------------------------------- 


