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 الباب األول

 ي شسسأن  2015  ل سس ا 2طبقل ألحفلم رلقلنون رإلتحلدي نقم سشسسة ا رينت   تفل ) سا سسلعاا (لاا  تأسسس سس  تأسيي ا الكيي   

  ت ظيم أ(اللم  ي شسسأن   2007  ل سس ا 6يرلقلنون رالتحلدي نقم سيرلقةرنرا يرالنظاا يرلاعلايم رلا فذة له   رلشسسة لا رلارلنتا  

تح  رسسم أينت   تو    يتعدتالته ي شسأن نظلم رلاأاين رلافل يي   2010ل س ا  4نقم   رلاصسة  رلاة يييقةرن   يتعدتالتهرلاأاين 

بةقم    23/1/2017خ  بالنت عيئا رألينرق رلالليا يرل سي يصسدنا لال شسالدة رلالسسين ان ، رن بي تفل ) سشسة ا ا سلعاا (لاا   

 بةقم  23/1/2017بالنتخ     سرلدرئةة رألقاصسسلدتا بدبي  قيدعل بلل سسر) رلارلني لدا رل سسيلا رلا اصسسا ، يتم  1047ت سسري) 

لدا رلراا رلةقلبياسعيئا  يتم قيدعل  ي سر) شة لا رلاأاين  ،  م  22/6/2017، يتم ردرنجال ب وق دبي رلاللي بالنتخ   774683

 م  16/7/2017بالنتخ  92 بةقم رلاأاين/رلاصة  رلاة يي حلليل  

   .(لاا ا لعااسشة ا  تفل ) رينت  "شة ا  ليصبحأسم رلشة ا  اعدت)رلا لعاين بأغيبيا يب لء (يى طيب 

باوجب رلقلنون نقم    2015   سس ال 2قلنون رلشسسة لا نقم   (يى  ي قل  لياعدتالا ظلم رألسسسلسسسيرل   اعدت)يرلايرال بأحفلم رلقلنون ب

  بعض اورد رل ظلم رألسلسي ي قل لياعدتالا رلاشةتعيا  قد تم تعدت)   2020ل  ا  26

   2021/  بالنتخ    /  يأقةا  رلاعدتالا  ي رل ظلم رألسلسي يقد أجااع  رلراعيا رلعاوايا ليشة ا  

 

 ( 1المادة )

 التعاريف 

 ا يقل عبى غ     سيي اا الن  ا لم يلجق في في هذا النظام األسيياسيييو يللت لبتعاا   التال  و المعالي الم قدة   ي   ه  ن ا 

 :ذلك

 ديلا رإلالنرا رلعةبيا رلااحدة. القولييي :

 .يتعدتالته   ي شأن رلشة لا رلارلنتا 2015  ل  ا 2رلقلنون رإلتحلدي نقم س  :الك  ات   اللت

 عيئا رألينرق رلالليا يرل ي  بديلا رإلالنرا رلعةبيا رلااحدة. ال  ئييي :

 .(ييه تلةأ  تعدتالا يأتا رلاأاين ت ظيم أ(الل  إنشلء شأن  ي 2007 ل  ا  6س نقم رإلتحلدي رلقلنون  :التأ      اللت

 .رلاأاين شة لا بشأن (ن رلاصة  رلاة يي رلصلدنة  يرألنظاا يرلاعييالا رلقةرنرا  :التأ      ارات

 المص ف الم  زي :الج   المسؤول  ع  تنظ م أعمال التأ     

 رلاشفيا ي ق رحفلم عذر رل ظلم.ةقلبا رلشة(يا رلدرخييا رللر ا  ه ئ  ال  اا  الك ع   :

 .بإالنة دبي  قاصلدتارإلدرئةة رلا ايا   السبط  المختص :

 دنرج أسام رلشة ا به.إسوق رألينرق رلالليا رلاةخص  ي رلديلا ان قب) رلايئا يرلاي تم   السيييلا:
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. 

 ارين إدرنة رلشة ا.  جبييا اإلدارة:

م لياعلتية  اراو(ا رلضسورب  يرلقور(د رلاي تحقق   ضيلاا  ال ل م : رإلنضسبلط رلاسسس سي  ي رلعالقلا يرإلدرنة  ي رلشسة ا ي قل

يرألسسلليب رلعللايا يلل  ان خالل تحدتد ا سسيليلا ييرجبلا أ(ضسلء ارين رإلدرنة يرإلدرنة رلا فيذتا رلعييل ليشسة ا يتأخذ  ي 

 رإل(ابلن حالتا حقوق رلا لعاين يأصحلب رلاصللح.

جاالس  إيبيا أصسسورا رلا سسلعاين رلذتن تايفون الال تق) (ن  ال ا أنبلس رألسسسام رلاا يا  ي  رلقةرن رلصسسلدن بأغ  الق ار الخاص:

 رلراعيا رلعاوايا ليشة ا.

أن تفون لف) ا سلعم (دد ان رألصسورا ت سليي (دد رألسسام رلاي تايفال، بحيو تقوم بللاصسوت  بال لاةشسح  التصيلي  الت ا مي:

ن ان ت اسلنعم ان رلاةشسسسسحين (يى أن ال تارسليب (سدد رألصسسسسورا رلاي تا حاسل  يرحسد لعضسسسسوتسا ارين رإلدرنة أي توبتعاسل بي

 خالنعم (دد رألصورا رلاي بحوبته بأي حلل ان رألحورل.إلياةشحين رلذتن 

ت لل رلقةرن ب بب اصيحا ش صيا الدتا أي اع وتا حيو تادرخ) أي تبدي أنال رلحللا رلاي تاأ ة  يال حيلد إ  تعارض المصاليي   :

سسسالالل رلصسسفا رلاا يا أي رلةسسسايا بلةتقا ال لاحقيق قا ا  اصسسللح رلشسسة ا  ف) أي ( د إتادرخ) اصسسللح رألطةر  لرا رلعال

 ا فعا ش صيا.

إدرنة شة ا أي   ي تعيين أغيبيا أ(ضلء ارين  -بشف) ابلشة أي غية ابلشة -:  رلقدنة (يى رلاأ ية أي رلاحفم   الس طييييييييييييييي ة

تفلق أي تةتيب يا ن با ان رألسام أي رلحصص أي بإه أي ان رلراعيا رلعاوايا ليشة ا، يلل  ان خالل ايفا رلقةرنرا رلصلدنة  

 آخة تسدي إلى لرا رلاأ ية.

  األط اف ذات العال   :

رلاي تاي   يال أي ان عسالء حصا  • بللشة ا، يرلشة لا  رلعييل  رلا فيذتا  نئين يأ(ضلء ارين رإلدرنة يأ(ضلء رإلدرنة 

 ا يلةة، يرلشة لا رألم أي رلالبعا أي رلشقيقا أي رلحييفا ليشة ا. 

 أقلنب نئين أي (ضو ارين رإلدرنة أي رإلدرنة رلا فيذتا رلعييل حاى رلدنجا رأليلى.  •

م ب  با   • %  أ  ة بللشة ا أي (ضورم  ي  10رلش ص رللبيعي أي رال(ابلني رلذا  لن خالل رل  ا رل لبقا (يى رلاعلا) ا لعال

 ارين إدرنتال أي شة اال رألم أي شة لتال رلالبعا.

 .رلش ص رلذي له سيلةة (يى رلشة ا •

 

 ( 2)المادة 

 أسم الك    

 ل بعد بيفظ رلشة ا.تشلن إليال  يا –  يعي شة ا ا لعاا (لاا تفل )رينت   أسم عذه رلشة ا عو شة ا س

 

 ( 3)المادة 

 الم  ز ال ئ سي
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درخ) رلديلا    يتروب لارين رإلدرنة أن ت شسسسسا لال  ةي(ل يافلتبدبي   ساة ي رلشسسسسة ا رلةئي سسسسي ياحيال رلقلنوني  ي إالنة 

 .يخلنجال

 

 ( 4)المادة 

  قة الك    

يتردد ،  رل سسيلا رلا اصسسالدي   لل سسر) رلارلنيب قيدعل  سسس ا ايالدتا تبدأ ان تلنتخ ائا    100سرلادة رلاحددة لاذه رلشسسة ا عي 

 عذه رلادة بعد لل  تيقلئيل لادد ااعلقبا ياال يا ال لم تصدن قةرن خلص ان رلراعيا رلعاوايا باعدت) ادة رلشة ا أي إنالئال .

 

 

   (5)المادة 

 أغ ض الك   

يي ق رحفسلم   تفون رألغةرض رلاي أسسسسس سسسس  ان أجياسل رلشسسسسة سا اافقسا ا  أحفسلم رلقورنين يرلقةرنرا رلاعاول باسل درخس) رلسديلسا

 . رلشةتعا رالسالايا 

  -هي : يُكت ط ات تتفق واحلام الك يع  االسال    و األغ اض التي أسس     أجب ا الك   

ا ح يإصدرن ي لئق رلاأاين يإ(لدة رلاأاين أي رألشاةرك  ي إصدرن ي لئق رلاأاين يإ(لدة رلاأاين  ي جاي   ةيس رلاأاين رلعلم  -1

   -لحصة : ر(يى سبي) رلا لل الرلافل يي يا ال 

 رلاأاين ضد رلحةتق يرلاأاي لا رلاةتبلا به.   1-1

 رلاأاين ضد أخللن رل ق) رلبةي يرلبحةي يرلروي يتأاي لا رلا سيليلا رلااعيقا به .    1-2

 رلاأاين (يى أج لم رل فن يآالتال يااالتال يتأاين رلا سيليلا رلااعيقا به .   1-3

 ال  ي حفاال يآالتال يااالتال يتأاين رلا ئوليلا رلااعيقا به.رلاأاين (يى أج لم رلللئةرا ي  1-4

   رلاأاين (يى رألقالن رلص ل(يا يرلا لطيد يرلاة بلا رلفضلئيا يآالتال يااالتال يتأاين رلا ئوليلا رلااعيقا به.  1-5

 رلاأاين (يى قلطةرا يحل الا رل ف  رلحدتدتا يتأاين رلا سيليلا رلااعيقا به.  1-6

 رلاأاين (يى رلاة بلا رلبةتا يتأاين رلا سيليلا رلااعيقا به.  1-7

 سي يتأاين رلا سيليلا رلااعيقا به يرلاأاي لا رلاي تيحق به (لدة .رلاأاين رلا د  1-8

 تأاي لا رلباةيل يتشا) جاي  رلاأاي لا رلاي تعابة (لدة ضان تأاي لا رلباةيل.   1-9

 رلاأاين رلصحي براي  أنور(ه .   1-10

 رلاأاين ضد أخللن رلحوردث رلاا و(ا يرلا سيليلا يتشا) رألنورس رألتيا :  1-11

 رلحوردث رلش صيا. تلاين  -أ

 تأاين رلضالن يخيلنا رألالنا .   -ب

 تأاين رل قد ري رلصفوك أي رل  درا أي رألسام ري ال  ي حفاال ، سورء أ  لء رل ق) أي رلحفظ .   -ج
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 تأاين رل لو يرل ةقا  -د

 تأاين   ة رليجلج   -عس

سبيا يرلقلنونيا يغيةعل تأاين رلا سيليلا رلاا يا ، بال  ي لل  رلاان رلصحيا يرلا دسيا يرلالليا يرلاحل -ي

 ان رلاان رألخةي.

 رلاأاين ان حودرث رلعا) يرلاأاين ان ا ئوليا نب رلعا) . -ب

 رلاأاي لا رلينر(يا يتأاين رلاورشي يرلحيورنلا رألخةا. -ح

 رلاأاي لا رألخةا رلاي ت دنج (لدة ضان تأاين أخللن رلحوردث رلاا و(ا .   -ط 

اعةي ا يرلاصةح بال حلليل أي رلاى تافن أن تصدن أي تقاضي رلحلجا رليال يتام ي(اوال االنسا  ل ا أنورس رلاأاين رل

 . رلاور قا (ييال ان رلرالا رلا اصا  ي رلا اقب)

 

رلدخول  ي إتفلقيلا إ(لدة رلاأاين لراي   ةيس رلاأاين رلاي تاعلا)  يال ي تلليا   لا) رألخللن رلاسان (ييال  أي أي    -2

 جيء ا ال. 

أي    -3 رلا لسب د عال  رلشة ا اال تفون ان  رد(لءرا ضد  أتا  رلاعوتضلا يرلاصللح (يى  رلد   يسدرد  تدبية إحايلطيلا 

ت دتدعل، أي رلاصللحا (ييال، يأن ت اعا) أي ق م ان أاورل رلشة ا لشةرء أي إلللء أي إبةرء رلذاا ان أتا بوليصا أي (قد  

رلالللبلا يأن تيرأ إلى رلاقلضي أي رلاحفيم أي رلوسلطا أي أتا طةتقا أخةا أي تعاد أي ا سيليا، يلال أن تعاةض (يى  

 ا لسبا.  

رلاعلقد ا  رلا اأجةتن أي رلاقاةضين أي صلحبي رلةيرتب رل  وتا أي غيةعم إلنشلء يجا  يترايي يد   نؤيس رألاورل   -  4

را أي لةصد نأس رلالل إلساعالل نتعه أي ألتا  رلا صصا إلسااالك رلدتن أي إلسااالك رلاوجودرا أي لاردتد تي  رلاوجود

ح لبلا رحايلطيا أخةا سورء  لن لل  اقلب) د عا يرحدة أي اقلب) أق لط أي غية لل  ي باوجب أتا شةيط أي حديد تافق  

 (ييال.

تعاقد رلشة ا  رلشةرء يرلااي  أي ر ا لب حق رلاصة   ي رلااايفلا رلا قولا يغية رلا قولا أي أتا حقوق أي راايلبرا     -5

أنال الباا أي االئاا للبيعا (ايال يت ر) لل  بإساال  ي رلديرئة رلةسايا رلا اصا يت ا اةعل ابلشةة أي بلةتق رإلترلن  

أي بأي يجه رسا الن آخة أي تةتب (ييال ا ل   ادا رلحيلة يأتا ا ل   أخةا سورء بصونة اليقا أي جيئيا يبصونة احديدة 

 لي أي تيت) أتا رلايرم أي ضالنا أي عبا أي (قد أصدنته أي دخي   يه رلشة ا. أي درئاا ، يلال أن تي

أتا حقوق  ي ح لبلا رحايلطيا  ي رلشة ا أي أي حق    -6 أن تا ح يتةتب لفئا أي ق م ان رلذتن تاعلايون ا  رلشة ا 

 را ي ورئد أي ا ل   خلصا. لالشاةرك  ي رألنبلح أي  ي أنبلح أي  ةس خلص أي ق م ان أشللل رلشة ا أي أتا راايلب



 
 
 

pg. 5 
 

تحص) (يى رألاورل ألغةرض رلشة ا يتسان لل  بللفيفيا رلاي تةرعل ا لسبا يلل  بإصدرن نعون أي    أن تقاةض أي  -7

راايلبرا أي س درا بفلا) أي ق م ان أاورل رلشة ا ياوجودرتال ياشلنتعال بلةتقا اففولا أي غية اففولا ، أي رسا درم  

 ول (يى رألاورل ، يلل  بللاور ق ا  أحفلم رلقورنين يرلقور(د رلا ظاا .  أتا يسييا أخةي ليحص

(يى أي تيايم بااايفلا يرلايرالا أي ش ص أي شة ا تقوم بأي (ا) ان رأل(الل رلاي تحق لاذه رلشة ا ت احول   أن   -8

 رلقيلم بال أي تفون لدتال ااايفلا ا لسبا لللتلا عذه رلشة ا.

ا أي تقوم باةتيب آخة لالشاةرك  ي رألنبلح أي  ي رلاصللح رلااحدة أي  ي رلاعلين أي رالاايلبرا  أن تسسن شة ا (لدت   -9

رلاابلدلا أي غية لل  ا  ش ص أي شة ا تقوم أي ت وي رلقيلم بأي (ا) أي اعلايا اال تحق ليشة ا رلقيلم بال ي تافن أن تفيد 

تحص) (يى أسام أي س درا الليا  ي أتا شة ا يأن تبيعال أي تحايال    ابلشةة أي غية ابلشةة ي لال  ذل  أن تفف) رلعقود يأن

 أي تعيد إصدرنعل بففللا يبدينال يأن تاعلا) بال (يى يجه آخة  ي حديد أغةرض رلشة ا يأعدر ال.

رلحقوق    -10 (يى  ا ال  ليحصول  غيةعل  أي  رلاحييا  أي  رلةسايا  يرل يللا  يرلبيدتلا  رلحفواا  ا   رلاةتيبلا  ترةي  أن 

 يرالاايلبرا يرلفورئد رلاي قد تفون  يال ال ت ل(د (يى تحقيق أغةرضال أي ق م ا ال.

م  لن ان اشلنت  رلشة ا أي اوجودرتال أي أاورلال أي ت ابدلال أي تاصة   يال بأي يجه  لن يلل  اقلب)    -11 أن تبي  أتل

أي غية لل  قةض    سام أي حصا (ي يا  أي س درا  رلعوض رلذي تةره رلشة ا ا لسبلم سورء  لن عذر رلعوض نقدر أي اقلب) أ

ان س درا أتا شة ا أخةا.أي تسجة تي  رلاوجودرا يرألاورل اقلب) بدل إترلن أي نسم ن بي اعين أي حصا ان رألنبلح 

 أي بصونة أخةا أي تا لبل ( ال أي تعلي أتا إجلبة ان أجيال أي أي حق  يال . 

ة أي تاصة  بأتا صونة أخةا رل  درا يرلحورالا  يس درا رلشحن يغيةعل ان  أن ت شا أي ت حب أي تقب) أي تظا  -12

 رل  درا رلقلبيا ليادريل أي رألينرق رلالليا رألخةا. 

يت اي)     -13 لاحقيق  تةرعل الباا يا لسبا  رلاي  رلاصة لا  يتقوم  ل ا  رلعقود  يتعقد جاي   رلاعلاالا  ترةي جاي   أن 

 تةتئيال .أغةرضال يبللشةيط رلاي 

، يتروب رلقيلم باي  طللال تافق ا  رحفلم رلشةتعا رالسالايا    تحدتد تف ة رلب ود رل لبقا تف يةر ااحةنر بأيس  اعلنيال يبدين  

رأل(الل ياالنسا تي  رلصالحيلا  ي ديلا رالالنرا رلعةبيا رلااحدة أي أي  ي أي افلن آخة  ي رلعللم ،  ال تروب توسيعال أي  

 عدتيال بأتا طةتقا أخةا بين يق  يآخة بقةرن خلص ان رلشة ا تصدنه رلراعيا رلعاوايا.  تلييةعل أي ت

يتروب ليشسة ا أن تفون لال اصسيحا أي أن تشساةك أي أن تاعلين بأي يجه ا  غيةعل ان رلشسة لا يرلاسسس سلا يرلرالا درخ)  

 .يتافق يرحفلم رلشةتعا رالسالايا  رلديلا أي خلنجال الدرا  تيريل أ(الال شبياا بأ(اللال
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ال تروب ليشسسة ا رلقيلم بأتا نشسسلط تطشسساةط لايريلاه صسسدين تةخيص ان رلراا رلةقلبيا رلاشسسة ا (يى رل شسسلط بللديلا أي خلنج 

 رلديلا إال بعد رلحصول (يى رلاةخيص ان تي  رلراا يتقدتم ن  ا ان عذر رلاةخيص ليايئا يرل يلا رلا اصا. 

(يى رتا  رلاصسة  رلاة يي يال تاعيق بأغةرض رلشسة ا يتاعين اور قا   2007ل س ا   6تيايم رلشسة ا بللقلنون رالتحلدي نقم  

 تعدتالا تلةر (يى أغةرض رلشة ا.

 

 

 الباب الثالي

 رأسمال الك    

 ( 6)المادة 

 رأسمال الُمصقر

سسام قياا  ) سسام   اييوني  2.000.000سدنعسسسسسم اوبس (يى   اييون الئاين      200.000.000سحدد نأس الل رلشسة ا بابي   

،   اصلنتف إصدرن     يرحد دنعم  1سسام    % ، يتضل  إلى قياا  )100ب  با   ةا دد سام نقدتايجايعال أدنعم   الئا    100س

 يرإللايرالا. رلحقوق  ياا ليتا ا  بعضال رلبعض ان لرا رلفئا يتفون جاي  أسام رلشة ا 

 

 ( 7)المادة 

 لسب  المبل   

ياورط ي  ديل ارين  اورط ي ديلا رإلالنرا رلعةبيا رلااحدة   سسسايا يترب أن ال تق) ن سسبا ا سسلعااأجاي  أسسسام رلشسسة ا 

 . ان نأس رلالل  %75 ي أي يق  طورل ادة بقلء رلشة ا (ن سرلاعلين 

 

 ( 8) المادة

 المقفلع    الق م  اإلسم   

 . االبرإلسايا لي ام ( د %  ان  لا) رلقياا رإل100تد   س

 

 ( 9)المادة 

  به الك     إلتزام المساهم

 ا لعااام بللشة ا.  ال تيايم رلا لعاون بأتا إلايرالا أي خ لئة (يى رلشة ا إال  ي حديد

. 

 

 ( 10)المادة 

 و  ارات الجمع   العمل     اإللتزام االنظام األساسي
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تاةتب (يى ايفيا رل سسام قبول رلا سسلعم رل ظلم رألسسسلسسسي ليشسسة ا يقةرنرا جاعيلتال رلعاوايا يال تروب ليا سسلعم أن 

 تليب إساةدرد ا لعااه  ي نأس رلالل .   

 

 

 

 

 

 

 ( 11)المادة 

   عقم تجزئ  الس م

أشس لص ااعددين يجب أن ت النير ان بي ام ان رل سام غية قلب) لياريئا يا  لل  إلر آل  ايفيا رل سام إلى (دة ين ا أي تايفه 

ت وب ( ام ترله رلشسة ا، يتفون عسالء رألشس لص ا سسيلين بللاضسلان (ن رإللايرالا رل لشسئا (ن ايفيا رل سام، ي ي حلل (دم  

يرل سوق رلاللي بقةرن خللن رلشسة ا  يتام إ  إتفلقام (يى إخايلن ان ت وب ( ام تروب ألي ا ام رليروء لياحفاا رلا اصسا لاعيي ه

 رلاحفاا باذر رلشأن.

 

 ( 12) المادة 

  بل   الس م

 ) سسسام ت ول اللفه رلحق  ي حصسسا اعلدلا لحصسسا غيةه بال تاييي  ي ايفيا اوجودرا رلشسسة ا ( د تصسسفياال ي ي رألنبلح 

 رلابي ا  يال بعد يحضون جي لا رلراعيلا رلعاوايا يرلاصوت  (يى قةرنرتال. 

 

 

 ( 13)المادة 

 التص ف ااألس م 

  .أ

  ينق)  يتدريلال رلشسسة ا أسسسام  يت سسري)  إصسسدرن بشسسأن رل سسوق  ي  بال رلاعاول  يرلقةرنرا  يرألنظاا رلقورنين رلشسسة ا  تاب   .ب

  (يى  نع ال أي  يال رلاصسسة  أي  رلشسسة ا  أسسسام  (ن ت لبل أي    ت سسري) تروب  يال (ييال، حقوق أي  يتةتيب  ينع ال  ايفياال

  ي  باسل  رلاعاول يرلقةرنرا  يرألنظاسا رلقورنين أحفسلم ا سللفسا  رلةعن  أي  رلاصسسسسة   أي رلا سلبل  شسسسسأن  ان  سلن إلر يجسه، أي

 .رألسلسي رل ظلمأي عذر   رل وق

 

 ( 14)المادة 

   دائن هالمساهم و  ورث 

 اصيحا   أي ايفيا حقوق  له بأن رلشة ا تور ق رلذي رلوحيد رلش ص عو ينت ه تفون رللبيعيين رلا لعاين أحد ي لة حللا  ي .1

 ت رييه  بعد  ليونتو  يتفون.   يال  حق  ليااو ي   لن   رلاي  رألخةا  يرالاايلبرا  رألنبلح   ي  رلحق   له  يتفون  رلااو ي  أسام   ي
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م   رلشة ا   ي  تة ا  تٌعفى  يال  رألسام،  عذه  ت ص   يال  رلااو ي  بال  تااا    لن  رلاي  رلحقوق  لرا  رألسلسي،  رل ظلم  عذر  ألحفلم  ي قل

 .رلو لة يق  تايفه  لن سام بأي ت اص  يال  رلايرم أي ان رلااو ي رلا لعم

 صلدن   حري  أاة  باقاضى  أي   ا لعم  أي  إ الس  أي  لو لة  نايرا  رلشة ا   ي  أسام  أتا   ي  رلحق  له  تصبح  ش ص  أي  (يى  ترب .2

م   ال ين خالل  تقوم أن ا اصا احفاا أتا (ن  :توال

 .  رإلدرنة ارين إلى رلحق عذر (يى رلبي ا باقدتم -أ

م   ت اي  أن   أي   ا لعم  ت رييه  تام  أن   إال  ت الن  أن -ب   إخالل   دين  يلل   رل ام،  بذل   ت اص   يال   ا لعم  ت رييه  ليام  ش صل

 . رلحري قةرن صدين أي رإل الس أي رلو لة يق  رل وق  لدا رلاة(يا رألنظاا بأحفلم

تروب لون ا رلا لعم أي لدرئ يه بأتا حرا  لن  أن تليبور يض  رألخالم (يى د لتة رلشة ا أي ااايفلتال يال أن تليبور    ال .3

رلشة ا يترب (ييام لدا رساعالل  إدرنة  بأتا طةتقا  لن   ي  رلق اا يال أن تادخيور  إافلن  لعدم  أي بيعال جايا  ق ااال 

 يح لبلتال رل الايا ي(يى قةرنرا جاعيلتال رلعاوايا .  حقوقام رلاعوت) (يى قورئم جةد رلشة ا 

 

 ( 15)المادة 

 المصقر زيادة أو تخف ض رأس المال 

 رلاصسسدن  تروب بتلدة نأسسسالل رلشسسة ا  يرل سسيلا رلا اصسسا ياصسسة  رألالنرا رلاة يي ى اور قا رلايئا بعد رلحصسسول (ي .أ

سايا  ال تروب ت فيض نأس إضل ا (الية إصدرن إلى رلقياا رإللألسام رألصييا أي بسايا إصدرن أسام جدتدة ب فن رلقياا رإلب

 الل رلشة ا. 

يال تروب إصسسسدرن رألسسسسام رلردتدة بأق) ان قيااال رإلسسسسايا يإلر تم إصسسسدرنعل بأ  ة ان لل  أضسسسيف رلفةق إلى رإلحايلطي  .ب

 . رلاصدن حايلطي رلقلنوني بذل  نصف نأسالل رلشة اب رإلرلقلنوني، يلو جلي

ان ارين   قاةرحان رلراعيا رلعاوايا ب لءر (يى إتصسسدن  قةرن خلصاوجب  يتفون بتلدة نأس الل رلشسسة ا أي ت فيضسسه ب .ج

رإلدرنة  ي رلحللاين يبعد سسسالس تقةتة ادقق رلح سسلبلا  ي حللا أي ت فيض، ي(يى أن تبين  ي حللا رليتلدة اقدرنعل يسسسعة 

 رلا فيض اقدرن عذر رلا فيض ي يفيا ت فيذه. إصدرن رألسام رلردتدة يتبين  ي حللا

 االب  رلقور(د رل لصسا بلإل  رألسسامعذه تفون ليا سلعاين حق رأليلوتا  ي رإل االب بلألسسام رلردتدة يت سةي (يى رإل االب  ي   .د

 ال تيي:  ي رإل االب بلألسام رلردتدة يلوتايتط ا  ي ان حق رأل  ي رألسام رألصييا

 .تسدي رلى تحقيق ا ل   ليشة ا يبتلدة نبحياال ست ات جيش يك إدخلل  -1

رلا ساحقا ليحفواسسسسسسسسسسسسا رإلتحلدتا يرلحفوالا رلاحييا يرلايئلا يرلاسسس سلا رلعلاا  ي رلديلا ي   ليه القيلت النققي ت -2

 إلى أسام  ي نأسالل رلشة ا.  رلب وك يشة لا رلااوت)

  ااي  بان خالل إ(درد بةنلاج تاد  لياحفيي (يى رالدرء رلااايي يبتلدة نبحيا رلشسة ا   ا لا ج ت ف ز  لظفي الكي     - 3

 .السااأل رلاوظفين

 رلاصدنة ان قب) رلشة ا رلى أسام  يال.  ت ليه السنقات او الصللك:-4

 ان خلص قةرن  يإسساصسدرن  رلايئا اور قا (يى  رلحصسول  تاعين  أ(اله    3.2.1س  أنقلم   رلب ود  ي  رلاذ ونة   رالحورل ي ي

 .رلشأن  باذر  رلايئا (ن  رلصلدنة   يرلضورب   رلشةيط  يإسايفلء رلعاوايا  رلراعيا
 

 ( 16المادة )

 الك      ستنقاتدفات  وطالع عبى  حق المساهم في اإل
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قلا  رلشسة ا بإبةراال  (يى  أتا ا سا درا أي ي لئق تاعيق بصسفقا   ذل  ليا سلعم رلحق  ي رإلطالس (يى د لتة رلشسة ا يي لئقال ي

 ا  أحد رإلطةر  لرا رلعالقا بإلن ان ارين رإلدرنة أي باوجب قةرن ان رلراعيا رلعاوايا.

 

 

 الباب الثالث  

   الصللك

 ( 17)المادة 

 إصقار الصللك 

يتبين رلقةرن ،  صفوك إسالاياأن تقةن إصدرن  بعد اور قا رلايئا  صلدن ان جاعياال رلعاوايا  باوجب قةرن خلص    تفون ليشة ا

قياا رلصفوك يشةيط إصدرنعل يادا قلبيياال لياحوت) إلى أسام ، يلال أن تصدن قةرنر بافوتض ارين رإلدرنة  ي تحدتد او(د 

وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك  حتدد فيه شروط وضوابط  الصادر عن اهليئة والذي    قرار ، وذلك وفقا لل  إصدرن رلصفوك
 . وأي أدوات دين أخرى .

 

 

 ( 18المادة )

 الصللك  تقاول 

إلى أسام  ي رلشة ا  سورء  لن  قلبيا أي غية قلبيا لياحول  قلبيا ليادريل    أن تصدن صفوك  قا رلايئا  بعد اور تروب ليشة ا   .أ

 بقيم اا ليتا لف) إصدرن. 

م يالإ رلص  تفون   .ب  .رلصفوك لحلايالتروب إصدرن  سايل

م اا ليتا يتق  بلطالم  ) شةط ت للف لل .  رلصفوك  .ج  رلاي تصدن با لسبا قةض يرحد تعلي ألصحلبال حقوقل

 

 

 ( 19المادة )

   لبت لل ألس مقااب  الالصللك 

نشةة رإلصدرن،  إلر تقةن رلاحوت)  لن لالل  إتفلقيلا أي ي لئق أي  ال تروب تحوت) رلصفوك إلى أسام إال إلر نطص (يى لل   ي  

  صدرن إليرايا نشةة رإل  إتفلقيلا أي ي لئق أي  ال لم تاضان  سايا رلص   ي قبول رلاحوت) أي قبض رلقياا رألرلص  يحده رلحق  

 صدرن.  ور قا رلا بقا ان رللة ين ( د رإلتحوت) رلصفوك ألسام ب لء (يى رلا تاعين ارلاحوت) ألسام  في عذه رلحلل

 

 الباب ال ااع 

  جبا إدارة الك   

 ( 20)المادة  
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 إدارة الك   

ت ا بام رلراعيا رلعاوايا ليا سسلعاين بللاصسسوت  رل سسةي   أ(ضسسلء   5س (دد تاولى إدرنة رلشسسة ا ارين إدرنة افون ان .أ

 رلاةر اي. 

 ترب  ي جاي  رألحورل أن تفون أغيبيا أ(ضلء رلارين بال  يام رلةئين ان اورط ي رلديلا. .ب

، يتيايم رلشة ا بلإل صلح (ن   رلاةأة (ن (ضو يرحد  ي تشفي) ارين رإلدرنة أال تق) تا ي) ترب -ج

."رل  وي رلحو االل  رلاا ي) ضان تقةتة 

 

 

 ( 21)المادة  

 دارةالعضلي  امجبا اإل قة 

لتا عذه رلادة تعلد تشسسفي) رلارين، ، ي ي ناة ا صسسبه لادة  الث سسس ورا ايالدتاتاولى  ) (ضسسو ان أ(ضسسلء ارين رإلدرن .أ

 ناا  ادة (ضوتاام . نا لب رأل(ضلء رلذتن إيتروب إ(لدة إ

ين (يى رلراعيا رلعاوايا  ي تعةض عذر رلاعيلارين رإلدرنة أن تعين أ(ضسلء  ي رلاةر ي رلاي ت يو  ي أ  لء رل س ا (يى أن   .ب

 ل إلقةرن تعيي ام أي تعيين غيةعم.جاالس لاأيل إ

د(وة ارين رليجسب (يى   ي رلشسسسسلغةة نب  (سدد أ(ضسسسسلء رلارين أي أ  ة خالل اسدة يالتسا ارين رإلدرنةإلر بيلس  رلاةر   .ج

م ان تلنتخ شسسسسلة آخة اة ي  جاالس خالل  ال يرلراعيا رلعاوايا لإل ، ي ي جاي   نا لب ان تاأل رلاةر ي رلشسسسسلغةةإلن توال

 .حورل تفا) رلعضو رلردتد ادة سيفهرأل

 ، يال تروب أن تفون اقةن رلارين ان أ(ضلئه.تفون ليشة ا اقةن لارين رإلدرنة ترب أن .د

أحد أ(ضلء ارين رإلدرنة (ن حضون  الث جي لا ااالليا أي خان جي لا ااقلعا خالل ادة ارين  ليبإلر ت .ه

 . رإلدرنة دين (ذن تقبيه ارين رالدرنة أط(ابة ا اقيالم 

 . تشلة ا صب (ضو رلارين  ي حلل أن لل  رلعضو .ي

 تو ى أي أصيب بعلنض ان (ورنض رألعييا •

 ب حفم قضلئي بلاأدتن بأتا جةتاا ا يا بللشة  يرألالنا باوج •

 أ(ين إ السه أي توقف (ن د   دتونه رلارلنتا حاى لو لم تقاةن لل  بإشالن إ السه •

 رساقلل ان ا صبه باوجب إشعلن خلي أنسيه ليشة ا باذر رلاع ى •

 رناا  ادة (ضوتاه يلم تعد رنا لبه  •

 .صدن قةرن خلص (ن رلراعيا رلعاوايا بعيله •

 تروب إ(لدة تةشيحه لعضوتا رلارين قب) اضي  الث س ورا ان تلنتخ (يله"  إلر تقةن (يل (ضو ارين رإلدرنة  ال .ب

 

 ( 22المادة  )
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 دارة الجمع   العمل    ألعضاء  جبا اإلحاالت تع    

م لحفم رلالدة س تروب ليراعيا رلعاوايا أن تعين (ددرم ان رأل(ضلء ان ليي رل بةة  ي  رلشة لا رلارلنتا   ان قلنون144/2ي قل

م  حلل تحقق رإلدرنة ان غية رلا سلعاين  ي رلشسة ا (يى أال تارليب  يو (دد رأل(ضسلء رلاحددتن بلل ظلم رألسسلسسي  يارين  أتل

 رلحلالا رلالليا:ان 

بشف) تسدي رلى نقص  اةشحين خالل  اةة  اح بلب رلاةشح لعضوتا ارين رإلدرنةرل(دم تور ة رلعدد رلاليوب ان  .أ

 د رألدنى لصحا إنعقلده.(دد أ(ضلء ارين رإلدرنة (ن رلح

 .رلاور قا (يى تعيين أ(ضلء ارين رإلدرنة رلذتن تم تعي ام  ي رلاةر ي رلشلغةة ان قب) ارين رإلدرنة .ب

يتعيين ارين اسق  لاي ية ر(الل رلشة ا   ،إساقللا أ(ضلء ارين رإلدرنة أ  لء إنعقلد إجاالس رلراعيا رلعاوايا .ج

 رلارين.لحين  اح بلب رلاةشح لعضوتا 

  .د

 ( 23المادة  )

  تطببات الت ش  لعضلي  المجبا

أن    درنةتاعين (يى رلاةشح لعضوتا ارين رإلرلشة ا بللضورب  يرلشةيط رلصلدنة (ن رلايئا بشأن رلاةشح لعضوتا   تيايم

 ال تيي: تقدم ليشة ا 

م بال رل بةرا رلعاييا يرلاسع) رلعياي .1 ا  تحدتد صفا رلعضو رلاى تاةشح لال ست فيذي /غية ت فيذي    رل يةة رلذرتيا اوضحل

 . ا اق)  /

تبذل ( لتا رلش ص    ه سو يأن،  لايراه بأحفلم قلنون رلشة لا يرلقةرنرا رلا فذه له يرل ظلم رألسلسي ليشة اإبإقةرن   .2

 .  ي إدرء (ايه  رلحةتص

أي (ا) تقوم به   تشل) (ضوتا ارللن إدرنرتال ي ذل بأسالء رلشة لا يرلاسس لا رلاي تيريل رلعا)  يال أي    بيلن .3

 .بصونة ابلشةة أي غية ابلشةة تشف) ا ل  ا ليشة ا

 . رلشة لا   ان قلنون149يالدة سلإقةرن بعدم ا للفا رلاةشح  .4

رلاةشحين ا ييه  (ابلني تاعين إن لق  الب نساي ان رلش ص رإل(ابلني احدد  يه أسالء الل اا يي رلش ص رإل ي ح .5

 درنة.لعضوتا ارين رإل

 بيلن بللشة لا رلارلنتا رلاى  ت لعم أي تشلنك  ي ايفياال ي(دد رألسام أي رلحصص  يال. .6

 

 ( 24)المادة  

 إلتخاب رئ ا المجبا ولائبه

 ت ا ب ارين رإلدرنة ان بين أ(ضلئه نئي ل ينلئبل ليةئين يتقوم نلئب رلةئين اقلم رلةئين ( د غيلبه أي قيلم الن  لدته .  .أ

م   .ب ، يتحدد رلارين رخاصسلصسلته يافل هته ،  ال تفون له  درنةلإل  تحق لارين رإلدرنة أن ت ا ب ان بين أ(ضسلئه (ضسور ا ادبل

ا) بللشسة ا يت فيذ قةرنرا  خاصسلصسلته أي تعاد إليال باةرقبا سسية رلعأ(ضسلئه لر ا أي أ  ة تا حال بعض إأن تشسف) ان بين  

 . رلارين
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 ( 25)المادة 

 صالح ات  جبا اإلدارة 

رلشة ا ح بال عو اصةح   .أ رلشة ا يرلقيلم بفل ا رأل(الل يرلاصة لا نيلبا (ن  إدرنة  رل يللا  ي  لارين رإلدرنة  ل ا 

ليشة ا رلقيلم به، ياالنسا  ل ا رلصالحيلا رلاليوبا لاحقيق أغةرضال، يال تحد ان عذه رل يللا يرلصالحيلا إال ال  

 اعيا رلعاوايا حافظ به قلنون رلشة لا أي رل ظلم رألسلسي ليرإ

،  ال تض  رلارين ين رلاوظفين يا احقلتام رلاللياستض  ارين رإلدرنة رليورئح رلااعيقا بللشئون رإلدرنتا يرلالليا يش .ب

 . خاصلصلا يرلا ئوليلاظيم أ(الله يإجاال(لته يتوبت  رإلالئحا خلصا با 

عقد القروض آلجال    في  اإلدارةيُفوض مجلس    أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة    مراعاة  مع .ج

تزيد على ثالث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة 

 .تفاق على التحكيم" لتزاماتهم أو إجراء الصلح واإلإمديني الشركة من 

  أي   رلاصة   لل   شأن  ان   لن  إلر  نشلطال  طبيعا   ي  تلية  أي  رلشة ا   اوجودرا   ي  تاصة   أن  رإلدرنة  لارين  تروب  ال .د

 لل   (يى  ابلشةة  رل لبقا  رلدنجا  يب فن  رللةتقا  ب فن  نشلطال  االنسا  (يى  أسلسي  بشف)  رلشة ا  قدنة   ي  رلاأ ية  رلاليية

 . ليشة ا رلعاوايا رلراعيا ان خلص بقةرن أجيي قد رلاليية أي رلاصة  لل  تفن لم ال رلاليية، أي رلاصة 

 

 

 

 

 ( 26)المادة 

 التمث ه القالللي لبك    

تاي  حق رلاوقي  (ن رلشة ا (يى إنفةرد  ) ان نئين ارين رإلدرنة أي أي (ضو آخة تفوضه رلارين  ي حديد قةرنرا   .أ

 ارين رإلدرنة .

يتروب له تو ي) رلاحلاين يان تةره   رإلدرنة رلاا ) رلقلنوني ليشة ا أالم رلقضلء ي ي (القاال بللليةتفون نئين ارين   .ب

م ليحضون نيلبا ( ه رالم رلاحل م (يى رخاال  رنور(ال يدنجلتال يرالم رللية  . ا لسبل

 تروب لةئين ارين رإلدرنة أن تفوض غيةه ان أ(ضلء ارين رإلدرنة  ي بعض صالحيلته. .ج

 خاصلصلته بشف) اليق. نة أن تفوض نئين رلارين  ي جاي  إب لارين رإلدرال ترو .د

 

 ( 27)المادة  

  لات إجتماعات المجبا 

 جاال(لته  ي رلاة ي رلةئي ي ليشة ا أي  ي أي افلن آخة تور ق (ييه أ(ضلء ارين رإلدرنة .تعقد ارين رإلدرنة إ
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   (28)المادة  

 المجبا والتصلي  عبى   اراتهالنصاب القالللي إلجتماعات 

، ي تروب لعضسو ارين رإلدرنة أن ت يب ( ه شس صسيل   ة صسحيحل إال بحضسون أغيبيا أ(ضسلئهجاالس ارين رإلدرنون إال تف .أ

ن رإلدرنة (ن أ  ة ان (ضسو يرحد ، ي ي عذه رلحللا ال تروب أن ت وب (ضسو اريغيةه ان أ(ضسلء رلارين  ي رلاصسوت 

 ارين رإلدرنة رلحلضةتن بأنف ام (ن نصف (دد أ(ضلء رلارين يتفون لاذر رلعضو صوتلن.يأال تق) (دد أ(ضلء 

م لال تم تحدتده  ي س د رإلنلبا .ب  .ال تروب رلاصوت  بللاةرسيا، ي(يى رلعضو رل لئب رإلدالء بصوتِه (ن رلعضو رلللئب ي قل

صسدن قةرنرا ارين رإلدرنة بأغيبيا أصسورا رأل(ضسلء رلحلضسةتن يرلاا يين يإلر ت سليا رألصسورا نجح رلرلنب رلذي ا ه  .ج

 رلةئين أي ان تقوم اقلاه . 

ت للعل بال  ي لل  لاي نظة  يال يرلقةرنرا رلاي تم إجاال(لا ارين رإلدرنة أي لرلنه تفلصسي) رلا سلئ) رت سر)  ي احلضسة إ .د

حلضسسسة (ضسسسلء أي آنرء ا للفا (بةير ( ال، يترب توقي   ل ا رأل(ضسسسلء رلحلضسسسةتن (يى ا سسسودرا اأتا تحفظلا لأل

حافلظ بال، يتحفظ  (االد لإلرلاحلضسة لأل(ضسلء بعد رإل(االدعل، (يى أن تةسس) ن سخ ان عذه جاال(لا ارين رإلدرنة قب) إإ

اا لس أحد رأل(ضسسسسلء (ن رلاوقي  تط ب   إلا  جااسل(لا ارين رإلدرنة يلرسلنه ان قب) اقةن ارين رإلدرنة ي ي حلإاحسلضسسسسة 

يتفون رلاوقعون (يى عذه رلاحلضسسة ا سسسيلين (ن صسسحا   ،(اةرض حلل إبدرئال(اةرضسسه  ي رلاحضسسة يتطذ ة أسسسبلب رإلإ

 رلبيلنلا رلورندة  يال، يتيايم رلشة ا بللضورب  رلصلدنة (ن رلايئا  ي عذر رلشأن.

رلشسسسة ا ان خالل يسسسسلئ) رلاق يا رلحدت ا ا  ضسسسةينة اةر(لة رإلجةرءرا تروب رلاشسسسلن ا  ي إجاال(لا ارين إدرنة   -  .ه

 يرلضورب  رلصلدنة (ن رلايئا باذر رلشأن.

 

  

 ( 29المادة )

 عقد إجتماعات المجبا والقعلة إللعقاده 

 .رألق) (يى رلالليا رل  ا خالل إجاال(لا  4س (دد رإلدرنة ارين  تراا  .1

  أ(ضسسسلء ان  (ضسسسوتن  تقداه خلي طيب  (يى  ب لءم  أي  رإلدرنة،  ارين نئين قب) ان خليا د(وة  (يى  ب لءم   رإلجاالس  تفون .2

 .رأل(الل برديل اشفو(ا رلاحدد رلاو(د ان رألق) (يى أسبوس قب) رلد(وة يتوجه رألق) (يى رلارين

 

 

 

 ( 30المادة )

 التم ي    ارات 

،  سإنسه تروب لارين   رل ظسلم  ان عسذر  29رلاسذ ونة بسللاسلدة سدرنة  رإل  ا  اةر(سلة راللايرم بسللحسد رالدني لعسدد إجااسل(سلا ارين

م رإلدرنة  تي  رلقةرنرا    يتطعابة إصسدرن بعض قةرنرته بللااةتة  ي رلحلالا رلللنئا  رلشسأن باذر رلايئا  (ن  رلصسلدنة ليضسورب  ي قل

 ا  اةر(لة ال تيي: صحيحا ينل ذة  ال لو أنال إت ذا  ي إجاالس تا  رلد(وة رليه ي(قد أصوالم 
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 اور قا أ(ضلء ارين رإلدرنة بلألغيبيا (يى أن رلحللا رلاي ت اد(ي إصدرن رلقةرن بللااةتة حللا طلنئا. -أ

م   افاوب رلقةرن  رإلدرنة ارين أ(ضسلء  جاي  ت سييم  -ب م   (ييه  لياور قا  خليل   رلالباا  يرلو لئق  رلا سا درا بفل ا  اصسحوبل

 .لاةرجعاه

  ي  (ةضسسال ضسسةينة ا   بللااةتة  ةرلصسسلدن  رإلدرنة  ارين  قةرنرا ان  أي (يى بلألغيبيا  رل ليا رلاور قا ترب  -ج

 .جاال(هإ  باحضة لاضاي ال رإلدرنة لارين رلاللي  جاالسرإل

 

 

 ( 31)المادة 

 في عمه  نافا لبك    عضل المجبا  شت اك إ

 ان  (ا) أي   ي تشاةك أن  رإلدرنة  ارين لعضو تروب ال  له  رلا فذه  يرلقةرنرا رلاأاينت ظيم أ(الل  قلنون حفلم أل ي قل  

 أن   له  تروب  يال  رلشة ا،  تيريله  رلذي  رل شلط   ةيس  أحد   ي  غيةه   لح لب  أي  لح لبه  تارة  أن  أي  رلشة ا  ا ل  ا  شأنه

 . رلشة ا ت ص  بيلنلا أي اعيوالا أي  تفشي

 

 ( 32المادة )

 تعارض المصال  

اصسسيحا اشسساة ا أي ااعلنضسسا  ي أي ليراا رلاى  تا يال بارين رإلدرنة  (يى  ) (ضسسو  ي ارين إدرنة رلشسسة ا تفون له   -أ

 ي احضسة رلري سا، يال    أن تبي  رلارين لل  يأن ت ب  إقةرنه  إلت لل قةرن بشسأنالعةض (يى ارين رإلدرنة  صسفقا أي تعلا) تط 

 رلصلدن  ي شأن عذه رلعاييا. شاةرك  ي رلاصوت  رل لص بللقةرن تروب له رإل

 

م لحفم رلب د س  -ب   ان عذه رلالدة جلب ليشسة ا أي ألي ان ا لعايال رلاقدم أإلر ت ي ف (ضسو ارين رإلدرنة (ن إبال  رلارين ي قل

 ليشة ا.لياحفاا رلا اصا إلبللل رلعقد أي إليرم رلعضو رلا للف بأدرء أي نبح أي ا فعا تحقق  له ان رلاعلقد ينده 

 

 ( 33المادة )

  ن  الق وض ألعضاء  جبا االدارة

أتا ضالنلا تاعيق بقةيض اا وحا   ال تروب ليشة ا تقدتم قةيض ألي ان أ(ضلء ارين إدرنتال أي (قد  فلالا أي تقدتم  -أ

م لعضو ارين رإلدرنة  ) قةض اقدم إلى بيجه أي أب لئه أي أي قةتب لهط حاى  م اقدال  رلدنجا رل لنيا.لام، يتعابة قةضل

ال تروب تقدتم قةض إلى شة ا تاي  (ضو ارين رإلدرنة أي بيجه أي أب لؤه أي أي ان أقلنبه حاى رلدنجا رل لنيا  أ  ة ان   -ب

 %   ان نأس اللال. 20س 

 

 ( 34المادة )

 تعا ه األط اف ذات العال   في األوراا المال   لبك    
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تحظة (يى رألطةر  لرا رلعالقا أن ت ال) أي ا ام ال  أتص) به ان اعيوالا بحفم (ضوتاه  ي ارين رالدرنة  أي يظيفاه  ي  

له أي لليةه أتل  لن  نايرا رلاعلا)  ي رألينرق رلالليا ليشة ا يغيةعل ان رلاعلاالا،  ال ال تروب     ي تحقيق اصيحارلشة ا  

أي غية ابلشةة ا  أي جاا تقوم بعاييلا تةرد بال إحدرث تأ ية  ي أسعلن رألينرق رلالليا    أن تفون ألي ا ام اصيحا ابلشةة

 ا  (ياه بذل  .رلاي أصدنتال رلشة ا.

 

 ( 35المادة )

 الصفقات  ع األط اف ذات العال   

 ال ،  إال باور قا ارين رإلدرنة    ا  ري طة  لي (القا    ال% ان نأسالل5ري صفقا ال تارليب قيااال  ال تروب ليشة ا (قد  

 يرلشةيط رلاي تصدن بالعذه رلصفقا ي ق رلضورب   تقييم    بعد    تي  رل  با  اور قا رلراعيا رلعاوايا ليشة ا  يال برد (يى  تاعين  

 رلايئا   قةرن ان

 

 ( 36)المادة  

 تع    ال ئ ا التنف ذي أو المقي  العام 

م أي ادتة (لملارين رإلدرنة رلحق  ي أن تعين   م ت فيذتل ليشة ا أي (دة ادتةتن أي ي الء افوضين يأن تحدد صالحيلتام    نئي ل

م ت فيذرم أي  لادتة رلعلم ليشة ا أن تفونليةئين رلا فيذي أي ريافل هتام، يال تروب    يشةيط خدالتام ينيرتبام   م    نئي ل ادتةرم (لال

 أخةا.  ا لعاا (لاا لشة ا

 

 ( 37)المادة 

 ع  إلتزا ات الك    أعضاء المجبا سؤول   

لايرالا رلشة ا رل لترا (ن قيلاام بورجبلتام  أ(ضلء ولين ا ئوليا ش صيا  يال تاعيق بإال تفون أ(ضلء ارين رإلدرنة ا ئ  -أ

 ارين إدرنة يلل  بللقدن رلذي ال تارليبين  يه حديد سيللتام .  

خاصلصه،  ال ت أل (ن تعوتض ال ت شأ ان رلضةن (ن  ن رإلدرنة  ي حديد إتيايم رلشة ا بلأل(الل رلاي ترةتال اري  -ب

 نئين يأ(ضلء رلارين  ي إدرنة رلشة ا.  رأل علل غية رلاشةي(ا رلاي تق  ان

 

 ( 38)المادة  

 واإلدارة التنف ذي   سؤول   أعضاء المجبا 

 ساعاسلل ر  يإسلءة  رللش  أ(الل  جاي   (ن  يرللية   يرلا لعاين  رلشة ا  ترله  ا سيلونرإلدرنة رلا فيذتا  ي  رإلدرنة  ارين  أ(ضلء  -أ

  بلية   تقضي  شةط   )  يتبل)  نة، رإلدر   ي  رل لأ  ي(ن  ،رألسلسي  ل ظلمر   عذري  رلارلنتا  رلشة لا  لقلنون  ا للفسا   )  ي(ن  رل يلا،

املدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونواهبم على مستوى الوظائف التنفيذية  وميثل اإلدارة التنفيذية كل من املدير العام أو    لل 
 العليا ، ومسؤويل اإلدارة التنفيذية والذين مت تعيينهم شخصيا يف مناصبهم من قبل جملس اإلدارة. 
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  صدن  قةرن (ن  رل لأ  نشأ  إلر  رإلدرنة  ارين  أ(ضلء  جاي   (يى  رلالدة  عذه  ان   أس  رلب د   ي  (ييال  رلا صوص  رلا سيليا  تق   -ب

 (اةرضام إ  أ باور  قد   لنور  ااى  رلاعلنضون  ( ه  ت أل   ال  بلألغيبيا  صلدنرم   رلا لءلا  اح)  رلقةرن   لن  إلر  أال  رآلنرء،  بإجالس

 أي  بللقةرن  (ياه  (دم   ب    إلر  إال   ا سيلياه  ت افي  ال  رلقةرن   يال  صدن  رلاي  رلري ا  (ن  رأل(ضلء  أحد  تليب   إلر  رلري ا،  باحضة

دارة التنفيذية إذا نشأ  اإل ( من هذه املادة على  1وتقع املسؤولية املنصوص عليها يف البند)  . (ييه  (اةرضرإل  إسالل(اه  (دم  ا   به  (ياه
   اخلطأ بقرار صادر عنها . 

 

من إدارهتا التنفيذية صدر حكم  يعترب معزوال من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو اي من اعضاء جملس إدارة الشركة أو اي    -ج
يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام إببرام صفقات أو تعامالت تنطوي على تعارض    ت قضائي اب

مصاحل ابملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات املنفذة له ، وال يقبل ترشحه لعضوية جملس إدارة أي شركة مسامهة يف الدولة ، أو  
قانون  ( من 145نفيذية يف الشركة إال بعد مضي ثالثة أعوام على األقل من اتريخ عزله ، وتطبق أحكام املادة )قيامه مبهام يف اإلدارة الت

بشأن شغل املنصب اجلديد لعضوية جملس إدارة الشركة ، فإذا مت عزل مجيع أعضاء    ( من هذا النظام  21، واملادة )  وتعديالته    الشركات 
 . اجلمعية العمومية النتخاب جملس إدارة جديد  جملس إدارهتا جيب على اهليئة دعوة 

 

 

 (  39المادة ) 

 االدارة  جبا وأعضاء رئ ا  لافآت

 لي  ا   رالنبلح   تي    ان%  10  تارليب   ال  رن  (يى  رلصل ي  رلةبح  ان  ائوتا  ن با  ان  رإلدرنة  ارين  يأ(ضلء  نئين   افل أة   تافون

م   أي  اصلنتف  رلشة ا  تد    رن   تروب   ال  ،  رلالليا م   أي  إضل يا  افل أة  أي  أتعلبل م   اةتبل   ألي    رإلدرنة  ارين  تقةنه  رلذي  بللقدن  شاةتل

   وق   رلشة ا  ل داا  إضل يا  بأ(الل  تقوم  أي  خلصا  جاودرم   تبذل  أي  لر ا  أي   ي  تعا)  رلعضو  لل    لن  إلر  أ(ضلئه  ان  (ضو

  رجاال(لا  (ن  رإلدرنة   ارين  (ضو  ري  لةئين  حضون  بدل  صة   تروب  يال  رلشة ا،  إدرنة  ارين   ي   عضو  رلعلدتا  يرجبلته

 .رلارين

 

 (  40المادة ) 

 االدارة  جبا وأعضاء رئ ا عزل

  (ن   رلصلدنة  رلضورب   ي ق  رلاةشح  بلب  ي اح  رلا ا بين  رإلدرنة  اريسسن  أ(ضلء  بعض  أي    )  (يل  حسق  رلعاوايسا  ليراعيا  تفون

 إال  رالدرنة  اريسسسن  لعضوتا  تةشيحه  إ(سلدة  (يله  تم  رلذي  ليعضسو  تحق   يال .  ا ام  بدال  جدد  أ(ضلء  يرنا لب  رلشأن  باذر  رلايئا

 . (يله (يى س سسورا  الث  3س اضي بعد

 

 

 الباب الخا ا

 الجمع   العمل    
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 ( 41)المادة  

 إجتماع الجمع   العمل    

رلعاوايا يتفون له ان رألصورا ال لف) ا لعم حق حضون رلراعيا يتفون   سدبي بإالنة  ليشة ا رلراعيا رلعاوايا ت عقد  -أ

تعلدل (دد أسااه، يتروب لان له حق حضون رلراعيا رلعاوايا أن ت يب ( ه ان ت النه ان غية أ(ضلء ارين رإلدرنة  

%  ان 5باقاضى تو ي) خلص  لب  بللفالبا، يترب أال تفون رلو ي) لعدد ان رلا لعاين حلئيرم باذه رلصفا (يى أ  ة ان س

م. نأس الل رلشة   ا، يتا ) نلقصي رألعييا ي لقدتال رل لئبون ( ام قلنونل

ان ارين إدرنته أي ان تقوم صلدن حد اا ييه أي رلقلئاين (يى إدرنته  باوجب قةرن ليش ص رال(ابلني أن تفوض أ -ب

 رن رلافوتض. عاوايا ليشة ا، يتفون ليش ص رلافوض رلصالحيلا رلاقةنة باوجب قةرلراعيا رل إجاال(لااقلاه، ليا يه  ي 

 

 

 

 ( 42)المادة 

 جتماع الجمع   العمل    إلاالعالت ع  القعلة 

  . الشأن،   ذا هباليت حتددها اهليئة    للضوابط والشروطيكون توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية بعد موافقة اهليئة إىل مجيع املسامهني وفقًأ  
 مع مراعاة ما أييت :  

 وعشرين يوما. ( واحد 21أن يتم اإلعالن عن دعوة اجلمعية العمومية قبل املوعد احملدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ) - أ
 أن يكون إعالن الدعوى لالجتماع وفقا لطريقة اإلعالن اليت يصدر هبا قرار من اهليئة .  -ب
 أن يتم إخطار املسامهني بكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية احلديثة.  -ج
 بنسخة من اإلعالن يف اتريخ إعالن الدعوة.   املركزي ومصرف األمارات  أن ختطر الشركة اهليئة والسلطة املختصة  -د

جيب أن تشتمل دعوة االجتماع على جدول األعمال ومكان واتريخ وموعد اإلجتماع األول ، واألجتماع الثاين يف حال عدم    -2
انبة من خيتاره  اكتمال النصاب القانوين لصحة األجتماع األول ، وبيان صاحب احلق يف حضور اجتماع  اجلمعية العمومية وحقه يف إ

  من غري أعضاء جملس اإلدارة مبقتضى توكيل خاص اثبت ابلكتابة وفقا ملا حتدده اهليئة هبذا الشأن ، وبيان على أحقية املساهم يف مناقشة 
املطلوب  ومدقق احلساابت ، والنصاب القانوين  املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العمومية وتوجيه األسئلة إىل جملس اإلدارة  

 لصحة كل من اجتماعات اجلمعية والقرارات الصادرة فيه ، وبيان صاحب احلق يف التوزيعات إن وجدت. 
احلدثية    -3 التقنية  بواسطة وسائل  قراراهتا  على  والتصويت  مداوالهتا  املساهم يف  واشرتاك  العمومية  اجلمعيات  اجتماعات  عقد  جيوز 

 يئة يف هذا الشأن .  للحضور بعد ، وفقا للضوابط اليت تضعها اهل
(ن رل  ا    تقةتة ارين رالدرنة يتقةتة ادققي رلح لبلا ي حلل رجاالس رلراعيا رلعاوايا رل  وتا تاعين رن تة ق بللد(وة    -4

 رلالليا رلا اايا.
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   (43)المادة 

 القعلة إلجتماع الجمع   العمل   

 . يال نأا يجال لذل  ذل   ي  خالل رألشاة رألنبعا رلالليا ل التا رل  ا رلاللياد(وة رلراعيا رلعاوايا  ارين رإلدرنة  ترب (يى    -أ

(يى رألق)  حد أدنى يألسبلب  %   ان نأس الل رلشة ا  20ا لعم أي أ  ة تايفون س لادقق رلح لبلا أي ل ليايئا أي   تروب  -ب

د(وة رلراعيا رلعاوايا   ي عذه رلحللا  (يى ارين رإلدرنة يتاعين رلعاوايا  عقد رلراعيا تقدتم طيب لارين ردرنة رلشة ا لجدتا 

 خالل خا ا أتلم  ان تلنتخ تقدتم رلليب .

 

 

 ( 44)المادة 

 إختصاص الجمع   العمل    السنلي 

 تخت  الجمع   العمل    السنلي  لبك    عبى وجه الخصلص االنظ  وإتخاذ   ار في المسائه اآلت  :  

تقةتة ارين رإلدرنة (ن نشلط رلشة ا ي(ن اة يعل رلاللي خالل رل  ا يتقةتة ادققي رلح لبلا يتقةتة لر ا رلةقلبا   .أ

 .  رلشة(يا رلدرخييا ي ق أحفلم رلشةتعا رإلسالايا يرلاصدتق (ييام

 اييرنيا رلشة ا يح لب رألنبلح يرل  لئة . .ب

 قاضلء.نا لب أ(ضلء ارين رإلدرنة ( د رإلإ .ج

 ي ق أحفلم رلشةتعا رإلسالايا. لر ا رلةقلبا رلشة(يا رلدرخييا  تعيين أ(ضلء .د

 تعيين ادققي رلح لبلا يتحدتد أتعلبام.   .ه

 نقدتا أم أسام ا حا.اقاةحلا ارين رإلدرنة بشأن توبت  رألنبلح سورء  لن  توبتعلا  .ي

 اقاةح ارين رإلدرنة بشأن افل أة أ(ضلء ارين رإلدرنة يتحدتدعل.   .ب

 إبةرء لاا أ(ضلء ارين رإلدرنة، أي (يلام ين   د(وا رلا سيليا (ييام ح ب رألحورل.  .ح

 إبةرء لاا ادققي رلح لبلا، أي (يلام ين   د(وا رلا سيليا (ييام ح ب رألحورل.  .ط

 

 ( 54)المادة 

 تسج ه حضلر المساهم   إلجتماع الجمع   العمل    

للضووابط والشوروط واألجراءات  وفقا    أسسالءعم  ليشسة ا   رلراعيا رلعاوايارجاالس ت سر) رلا سلعاون رلذتن تةغبون  ي حضسون  -أ

 اليت يصدر هبا قرار من اهليئة هبذا الشأن .
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لء  أسسم رلا سلعم أي ان ت وب ( ه ي(دد رألسسام رلاي تايفال ي(دد رألسسام رلاي تا يال يأسسارلا سلعاين سسر) ترب أن تاضسان   -ب

تذ ة  يال (دد رألصسورا رلاي تا يال أصسللا أي   جاالسلا سلعم أي رل لئب بللقا لحضسون رإل، يتعلى راللفيال ا  تقدتم سس د رلو للا

 .ي للا

يتام توقيعال ان قب) جاالس ين سبا رلحضسون  و(ا بعدد رألسسام رلاي ا ي   ي رإلخالصسا الب  رلا سلعاين سسر)ت سا ةج ان   -ج

ليايئا يتام  ت سيم ن س ا ا ال لياةرقب رلاا ) ق ح سلبلا رلشسة ا ييادق  يجلا  رألصسورا   ) ان اقةن رلري سا ينئين رإلجاالس

   .جاالس رلراعيا رلعاواياإ باحضة  إلحلق ن  ا ا ال

جاالس  إ االل رل صسلب رلاحدد لذل  رإل  جاالسعيا رلعاوايا ( دال تعين نئين رإلبلب رلا سري) لحضسون إجاال(لا رلرا  تليق -د

(ادرد بصوته أي جاالس  ال ال تروب رإلضون لل  رإلأي (دم إ االله ، يال تروب بعد لل  قبول ت ري) أي ا لعم أي نلئب ( ه لح

 .جاالس ي رلا لئ) رلاي تلةح  ي لل  رإل بةأته

  رالن سحلب   لل   إن رنعقلدعل نصسلب  ر االل بعد  رلعاوايا رلراعيا  رجاالس ان  اا ييام أي رلا سلعاين ان  أي  رن سحب  إلر .ه

لالسووووهم الباقية    .رلقلنون عذر   ي رلاقةنة رألغيبيا  رلقةرنرا  إصسدرن  ي  تاب  أن  (يى رلعاوايا، رلراعيا  رنعقلد صسحا  (يى  تس ة ال

 واملمثلة يف األجتماع

 

 

   (46)المادة 

 سجه المساهم  

طبقل يرلاصسوت  (يى قةرنرتال ليشسة ا إجاالس رلراعيا رلعاوايا رلذتن لام رلحق  ي حضسون سسر) رلا سلعاين  ي رلشسة ا   تفون

لاللي  لي ظلم رل لص بللادريل يرلاقلصسسا يرلا سسوتلا ينق) رلايفيا يحفظ رألينرق رلالليا يرلقور(د رلاع يا رل سسلئدة  ي رل سسوق ر

 رلادنج  يه أسام رلشة ا.

 

 ( 47)المادة 

 نصاب القالللي إلجتماع الجمع   العمل    والتصلي  عبى   ارات اال

تاحقق رل صسلب  ي إجاالس ليراعيا رلعاوايا بحضسون ي رلراعيا رلعاوايا بلل ظة  ي جاي  رلا سلئ) رلااعيقا بللشسة ا،ت اص   -أ

جاالس رأليل،  ا،  إلر لم تاور ة رل صسسسلب  ي رإلرلشسسسة نأسسسساللان  % 50تا يون بللو للا الال تق) (نس ا سسسلعاين تايفون أي

م  15يال ترليب س أيام  خا سا 5بعد اضسي ادة ال تق) (ن س إجاالس  لن تعقديجب د(وة رلراعيا رلعاوايا إلى     خا سا (شسة توال

م  م  لن (دد رلان تلنتخ رإلجاالس رأليل يتطعابة رإلجاالس رلاسج) صحيحل  .تنضةلحأتل

تصسسدن قةرنرا رلراعيا ،    يال (در رلقةرنرا رلاى تاعين صسسدينعل بقةرن خلص ي قأ  ألحفلم قلنون رلشسسة لا يعذر رل ظلم  -ب

لنور  جاالس، يتفون قةرنرا رلراعيا رلعاوايا ايياا لراي  رلا سسلعاين سسسورءم   ا بأغيبيا رألسسسام رلاا يا  ي رإلرلعاوايا ليشسسة

جاالس رلذي صدنا  يه عذِه رلقةرنرا أي غلئبين ( ه يسورءم  لنور اور قين (ييال أي اعلنضين لال، يتام يإبال   حلضةتن  ي رإل
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م ليضسورب  ياصسة  رألالنرا رلاة يي ا ال إلى  ) ان رلايئا صسونة رلايئا باذر رلصسلدنة (ن   يرل سوق يرل سيلا رلا اصسا ي قل

 رلشأن.

 ( 48)المادة 

 جتماع لجمع   العمل    وتقوي  و ائع اإلرئاس  ا

تةأس رلراعيا رلعاوايا نئين ارين إدرنة رلشة ا ي ي حللا غيلبِه تةأسال نلئبه ي ي حلل غيلباال تةأسال أي ا لعم  -أ

 تةأسال ري ش ص ت النه رلراعيا رلعاوايا   ارين رإلدرنة لذل  ، ي ي حلل (دم رخايلن ارين رإلدرنة ليعضوت النه  

يجب أن ت الن    جاالس أتل  لناة تاعيق بةئين رإلجاالس، يإلر  لنس  رلراعيسسا تبحو  ي أ،  ال تعين رلراعيا اقةنرم لإل

 .  جاالس خالل ا لقشا عذر رألاةرإلرلراعيا ان بين رلا لعاين ان تاولى نئلسا 

جملس  يرأس اجلمعية العمومية رئيس جملس إدارة الشركة ويف حالة غيابِه يرأسها انئبه ويف حال غياهبما يرأسها أي مساهم خيتاره   -ب
كما تعني اجلمعية    ،  ختتاره اجلمعية العمومية ويف حال عدم اختيار جملس اإلدارة للعضو يرأسها اي شخص    ،عن  لذلك  اإلدارة  

وجب أن ختتار اجلمعية من بني املسامهني     مقرراً لالجتماع، وإذا كانوت اجلمعيووة تبحث يف أمر يتعلق برئيس االجتماع أاي كان
    .جتماع خالل مناقشة هذا األمر  من يتوىل رائسة اال

  -ا

رلعاوايا تاضان أسالء رلا لعاين رلحلضةتن أي رلاا يين ي(دد رألسام رلاي  ي حيلبتام تحةن احضة بإجاالس رلراعيا    -ب

بلألصللا أي بللو للا ي(دد رألصورا رلاقةنة لام يرلقةرنرا رلصلدنة ي(دد رألصورا رلاي ير ق  (ييال أي (لنضاال يخالصا  

 جاالس. ير يا ليا لقشلا رلاي درنا  ي رإل

جاالس رلراعيا رلعاوايا بصفا ا اظاا (قب  ) جي ا  ي سر)  تدين احلضة إ    ،رلايئا  رلصلدنة (ن  للضورب   ا  راللايرم ب  -ج

رلضورب  رلاي تصدن بال قةرن ان رلايئا يتوق   ) احضة ان نئين رلراعيا ياقةنعل يجلا  رألصورا    شأنهخلص تاب   ي  

 صحا رلبيلنلا رلورندة  يه.جاال(لا ا سيلين (ن لا، يتفون رلاوقعون (يى احلضة رإليادقق رلح لب

 

 ( 49)المادة 

 ط يق  التصلي  اإجتماع الجمع   العمل    

يا رلعاوايا طةتقا اعي ا لياصوت ،  تفون رلاصوت   ي رلراعيا رلعاوايا بلللةتقا رلاي تعي ال نئين رلراعيا إال إلر قةنا رلراع

م  بعيلام أي با لءلاامنا لب أ(ضلء ارين رإلدرنة أي ي إلر تعيق رألاة بإ    ألحفلم أي باعي ام  ي رلحلالا رلاى تروب  يال لل  ي قل

وجيوز أن يكون التصويت يف اجتماعات اجلمعية  .  عذر رل ظلم،   يرب إتبلس طةتقا رلاصوت  رل ةي رلاةر ايقلنون رلشة لا ي
   روط الصادرة عن اهليئة هبذا الشأن. العمومية ابستخدام آلية التصويت األلكرتوين شريطة األلتزام ابلضوابط والش

 

 

 ( 50)المادة 

 دارة عبى   ارات الجمع   العمل    تصلي  أعضاء  جبا اإل
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شاةرك  ي رلاصوت  (يى قةرنرا رلراعيا رلعاوايا رل لصا بإبةرء لااام ان رلا سيليا  تروب أل(ضلء ارين رإلدرنة رإلال    -أ

 . لام أي رلااعيقا باعلنض رلاصللح أي ب ال  قلئم بي ام يبين رلشة ا(ن إدرنتام أي رلاي تاعيق با فعا خلصا 

  رلا لئ)   ي تا يه (ان أي نف ه (ن رلاصوت   ي تشاةك أن رلعاوايا رلراعيا إجاال(لا حضون حق له لان تروب ال -ب

 .   رلشة ا يبين بي ه قلئم ب ال  أي خلصا با فعا تاعيق رلاي

 ( 51)المادة 

 إصقار الق ار الخاص 

  -:تاعين (يى رلراعيا رلعاوايا إصدرن قةرن خلص   ي رلحلالا رلالليا

 . بتلدة نأس رلالل أي ت فيضه .أ

 إصدرن س درا قةض أي صفوك. .ب

 . تقدتم ا لعالا طو(يا  ي أغةرض خداا رلاراا  .ج

 رلشة ا أي إدالجال  ي شة ا أخةا . ح)  .د

  لشة ا أي رلاصة   يه بأي يجه آخة.بي  رلاشةيس رلذي قلا  به ر .ه

 . إطللا ادة رلشة ا .ي

 رل ظلم رالسلسي.(قد رلاأسين أي تعدت)  .ب

 .قلنون رلشة لا رلارلنتا إصدرن قةرن خلص  يال ي رلحلالا رلاى تاليب  .ح

م لحفم رلالدة س يرل يلا رلا اصا      يرلاصة  رلاة يي  ان قلنون رلشة لا تاعين  اور قا رلايئا   139ي ي جاي  رألحورل ي قل

   (يى إساصدرن رلقةرن رل لص باعدت) (قد رلاأسين يرل ظلم رألسلسي ليشة ا.

 

 

 ( 52)المادة  

 .إدراج انق اجقول أعمال إجتماع الجمع   العمل   

والقرارات الصادرة مبوجبه والنظام األساسي للشركة ختتص اجلمعية العمومية ابلنظر يف    قانون الشركات  مع مراعاة أحكام   .1
 . املسائل املدرجة جبدول األعمال مجيع املسائل املتعلقة ابلشركة، وال جيوز للجمعية العمومية املداولة يف غري

املداولة يف الوقائع اخلطرية اليت تكتشف أثناء  من هذه املادة يكون للجمعية العمومية حق ( 1)استثناء من أحكام البند    .2
رأس مال    أسهم  من%(  5)  ميلكون نسبة ال تقل عنعدد من املسامهني  أو      مساهم  االجتماع ، وإذا طلبت اهليئة أو

اجلمعية    عمالأ  يف جدول    بند أو بنود إضافيةالشركة وذلك قبل البدء يف مناقشة جدول أعمال اجلمعية العمومية، إدراج  
واليت    ت الصادرة عن اهليئة  ، وفق القرارا  إدارج البند أو البنود على جدول األعمال   رئيس اإلجتماعوجب على      العمومية
 .  ية العمومية الشروط الواجب مراعاهتا إلدراج بند جديد إىل جدول أعمال اجلمع  ا حتدد فيه
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 السادس الباب 

 ه ئ  ال  اا  الك ع   والم ا ب الك عي 

 خاص  االتلافه  حلام أو

 

 ( 53المادة  )

 وتع    الم ا ب الك عي تكل ه ه ئ  ال  اا  الك ع  

يتام   تافون ان  ال ا أ(ضسسسلء أي أ  ة "رلشسسسة(يارلةقلبا  عيئا "ت سسساي يةقلبا رلشسسسة(يا رلدرخييا  لر ا لتفون ليشسسسة ا   .أ

رلةقلبا  عيئا   د نئينتحديت اور قا (ييامرلراعيا رلعاوايا لي(يى  عةض أسسسسالءعم يتط   تةشسسسيحام ان ارين إدرنة رلشسسسة ا

 . رلشة(يا

ناا  ادة أ، يتروب إ(لدة تعيين رأل(ضسلء رلذتن سس ا اللياا صسبه لادة عيئا رلةقلبا رلشسة(يا  تاولى  ) (ضسو ان أ(ضسلء   .ب

 (ضوتاام.

أن تطعي ن (ضسسورم  ي رلاة ي رلشسسلغة يتفا)   إدرنة رلشسسة ا ارينل لن   رلشسسة(يارلةقلبا  إلر شسسلة اة ي أحد أ(ضسسلء عيئا  .ج

 رلعضو رلردتد ادة سيفه.

م ليشسسة ا تفون ااااه اةرقبا  ل  ا أ(الل رلشسسة ا يرلاأ  د ان اللبقاال ليفاليا  .د تعين ارين إدرنة رلشسسة ا اةرقبل  شسسة(ي ل

إليال يتقدتم تقةتةه ياالحظلته  رلشسة(يارلةقلبا عيئا رلصسلدنة (ن عيئا رلةقلبا رلشسة(ي ا إضسل ا إلى توليه أ(الل أالنا سسة 

 نئين ارين إدرنة رلشة ا.يرلى 

  تحدد ارين إدرنة رلشة ا ا صصلا يافل ها نئين يأ(ضلء عيئا رلةقلبا رلشة(ي ا يرلاةرقب رلشة(ي. .ه

 

 ( 54المادة  )

 ش وط عضل ه ئ  ال  اا  الك ع   والم ا ب الك عي

 ال تيي:  عيئا رلةقلبا رلشة(يا يرلاةرقب رلشة(يتشاةط  ي (ضو 

م لر أعييا  لايا؛ ✓ م بلللل  أن تفون ا يال

م لألصول رلشة(ي ا؛أن  ✓ م  ي رلفقه رإلسالاي يان رلاسعيين إلصدرن رلفاوا طبقل م اا صصل  تفون (للال

ينرق لا)  ي رأليرلاعقاصسسلدتا رإلسسسالايا رإلبلل ظم يرلاللي ا رلارلنت ا يأن تفون لر اعة ا ااايية بفقه رلاعلاالا  ✓

 .رلالليا

 

 ( 55المادة  )

 وعزل األعضاء الك ع  إختصاصات ه ئ  ال  اا  

  ا يبي: تتللى ه ئ  ال  اا  الك ع ّ 
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ا بفل  ا نشسسسلطلا رلشسسسة ا ب لءم (يى طيب ان ارين إدرنة رلشسسسة ا أي أجايتال رلا فيذت ا أي  ✓ إصسسسدرن رلفاليا رل لصسسس 

 رلاةرقب رلشة(ي.

رل شسسلطلا لياأ  د ان اللبقاال ليفاليا رإلشسسةر  (يى جاي  رل ورحي رلشسسة(ي ا ل شسسلطلا رلشسسة ا يتةرقب  ل  ا عذه  ✓

 رلصلدنة ( ال يألحفلم رلشةتعا رإلسالايا يقور(دعل يتعد  توصيلتال بشأنال.

 جاي  ناللج رلعقود يرالتفلقي لا رلااعي قا باعلاالا رلشة ا ليا ب  ان اللبقاال ألحفلم رلشةتعا رإلسالايا.  اةرجعا ✓

سسسالايا ي اليا رلايئا لايرم (اييلا رلشسسة ا رلا فذة بأحفلم رلشسسةتعا رإلا إتقلنتة رلاةرقب رلشسسة(ي بشسسأن اددنرسسسا   ✓

 يقةرنرتال.

بأي  ا ال، إن يجدا، إلى ارين  يأ بأحفلم رلشسةتعا رالسسالايا  لايرم نشسلطلا رلشسة ان   أي  االحظلا بشسأن (دم إ ✓

 إدرنة رلشة ا.

 رلراعيا رلعاوايا رل  وتا.تقدتم تقةتة ب ايرا أ(اللال خالل رل  ا رلالليا إلى  ✓

ال تروب يقف أي  (ضسو ان أ(ضسلء عيئا رلةقلبا رلشسة(يا (ن أدرء (ايه بللشسة ا إال بقةرن ان ارين إدرنة رلشسة ا ب لءم ي

 (يى أسبلب تبةن عذر رلوقف.

 ( 56المادة  )

 إجتماعات ه ئ  ال  اا  الك ع  

م إال بحضون غللبيا أ(ضلئال أصللام. رلشة(يارلةقلبا عيئا جاالس  إال تفون   .أ  صحيحل

ا رألصسورا نجح رلرلنب رلذي ا ه بأغيبيا أصسورا رأل(ضسلء يإلر ت سلي  عيئا رلةقلبا رلشسة(ياتصسدن توصسيلا يقةرنرا   .ب

 أي ان تقوم اقلاه.  عيئا رلةقلبا رلشة(يا  نئين

 

 ( 57المادة  )

 التق ي  السنلي ل  ئ  ال  اا  الك ع  

م شسلاالم لارين إدرنة رلشسة ا تبي ن خالصسا ال تم  (ةضسه ان حلالا يال جةا بيلنه ان تقد م عيئا   رلةقلبا رلشسة(ي ا تقةتةرم سس وت ل

 ص ان عذر رلاقةتة ا  تقةتة ادققيآنرء  ي اعلاالا رلشسسسة ا رلا فذة ح سسسب رليورئح يرلاعييالا رلالبقا. يترب إنسسسسلل اي 

 ح لبلا رلشة ا ( د نالتا  )  س ا اللي ا ليشة ا.  

 ( 58لمادة  )ا
 ال سااات الخاص  األلاع وف وع التأ    التلافبي األخ ى 

 

تفاح لدا رلشة ا ح لب يرحد أي (دة ح لبلا ح ب نوس ي ةيس رلاأاين رلا ايفا ت ر)  يه رالشاةر لا رلا احقا يت اى    -1

رلااراعا  ي رلح لب أي رلح لبلا سح لب رلاشاة ين   رلااحققا ان رسا الن رألاورل  رلافل يي  بلإلضل ا إلى (ورئد رالسا الن 

 رلاذ ونة .

 تام د   رلاعوتضلا يرلا ل   رلا احقا ان قب) ح لب رلاشاة ين رلافل يي باقاضى شةيط يأحفلم ي لئق رلاأاين رلافل يي . -2

م ليقور(د رلاحلسبيا رلاي تضعال رلشة ا يرلاي ترب أن تفون اافقا ا   تاحدد ادخالا رلح لب أي رلح لبل -3 ا يرلا ةجلا ي قل

م لابلدئ رلاأاين رلافل يي يتةس) ن  ا ان تي  رلقور(د إلى     رلاصة  رلاة يي قور(د رلاحلسبا  ي رلاعلاالا رلاأاي يا اعدلا ي قل

 بعد ر(االدعل ان قب) لر ا رلةقلبا رلشة(يا . 
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رلاوجودرا رل لصا بح لب رلاشاة ين تفون ا فصيا تالالم (ن رلاوجودرا رلعلئدة ليشة ا ي ال تفون ان ضا ال رلودتعا    -4

 .رلاأاين  ت ظيم أ(اللشأن  ي  2007ل  ا  6  ان رلقلنون نقم 42رلاليوب إتدر(ال باوجب أحفلم رلالدة س

 

 ( 59المادة)

 إدارة عمب ات التأ    التلافبي 

رلافل )   رلاأاين ان قب) رلشة ا (يى أسلس رلو للا (اييلا  إدرنة  تام    -1 يتاقلضي رلشة ا أجةة ي للا ان رجاللي رشاةر لا 

تاقلضي  يال رلشة ا حصا اضلنبا ان رجاللي رسا النرا رلاشاة ين   اضلنبا بلل  با أل(الل رالسا الن (القا    رلافاابا يتفون

 رلاصة  رلاة يي أجةة رلو للا يحصا رلاضلنبا  ي حديد رل  ب رلاحددة بلل اللج رلالليا رلصلدنة (ن ، يتحدد 

 

 ( 60المادة )

 المكار   في الفائض المت قق في حسااات المكت     

تض  رلشة ا بعد أخذ نأي لر ا رلةقلبا رلشة(يا رألسن رلاي تام باوجبال اشلن ا رلاشاة ين  ي رلفلئض رلذي تاحقق  ي    -1

 . ح لبلا رلاشاة ين سورء بشف) جال(ي لف) رلح لبلا أي بشف) رنفةردي لف) ح لب (يى حدة 

 

ةي  طلنئا ا اقبييا بلإلضل ا إلى رلا صصلا  تروب ليشة ا رحارلب جيء ان رلفلئض لافوتن ا صص طورنئ لاورجاا ظ  -2

 رلف يا رلا صوص (ييال  ي رلقلنون .

ال تروب ليشة ا توبت  أنبلح (يى رلا لعاين ان أي  لئض تحققه ح لبلا رلاشاة ين (در رلاقلب) رلذي تاقلضله رلشة ا لقلء   -3

 يي .ردرنتال تي  رلح لبلا رلاقةن باوجب ي يقا رالشاةرك  ي رلاأاين رلافل 

 

 ( 61المادة ) 

 الق ض ال س 

 

 ي حللا (دم  فلتا اوجودرا ح لب رلاشاة ين لاورجاا راللايرالا رلااةتبا (يى عذر رلح لب، تيايم رلشة ا باقدتم قةض    -1

 ح ن لح لب رلاشاة ين .

م شلاالم حده رالقصى اراوس حقوق تعابة رأل -2  رلا لعاين  ي رلشة ا .لايرم باقدتم رلقةض رلح ن رلايرال

ي رلفورئض رلاي قد تاحقق  ي رلفاةرا رلالحقا سورء بد عا يرحدة أي بعدة د علا   ا رساةدرد عذر رلقةض ان رلفلئض أتحق ليشة  -3

 ح بال تقةنه رلراعيا رلعاوايا ليشة ا .

ح لبلا رلاشاة ين،  يام إبال  رلشة ا   ي حللا (دم قيلم رلشة ا باقدتم قةض ح ن لاورجاا خ لنة تحقق   ي ح لب ري    -4

م ان تلنتخ رلابيي  ي ي حللا (دم قيلم رلشة ا بذل  تقدم رألاة  ان قب) رلادتة رلعلم بضةينة رلقيلم بذل  خالل خا ا (شة توال

 إلى رلارين الت لل رلقةرن بإتقل  رلشة ا (ن رلعا) ليادة رلاي تةرعل ا لسبا . 

 



 
 
 

pg. 25 
 

 

 

 

 ( 62المادة ) 

 اة صنقوا الز  

 

م لال ت اح به نظلاال رألسلسي . -1  تقوم رلشة ا بإنشلء ص ديق ليي لة توض   يه رلي لة رلا احقا (يى اعلاالا رلشة ا ي قل

رلاشاة ين يتعااد لر ا    -2 أي  رلااعيقا بللا لعاين  رلشة ا سورء تي   رلي لة ح لب ا اق) (ن بقيا ح لبلا  تفون لص ديق 

 إدرنة رلح لب .رلةقلبا رلشة(يا طةتقا 

   . ال تعااده لر ا رلةقلبا رلشة(يا تام رلصة  ان عذر رلح لب بقةرن ان ارين إدرنة رلشة ا يي قل ألحفلم رلشةتعا رإلسالايا ي  -3

تض  ارين إدرنة رلشة ا الئحا درخييا لا ظيم رلعا)  ي عذر رلص ديق ي يفيا إدرنته (يى أن ال تاقلضى رأل(ضلء رلاعي ون  -4

 أتا افل ها (ن أ(اللام  ي إدرنة رلص ديق أي رإلشةر  (ييه .إلدرنته 

ي ي جاي  رألحورل ترب (يى رلشة ا رن تح ب رلي لة رلورجبا (يى رلا لعاين يرن تعي ال بعد ر(االدعل ان قب) لر ا رلةقلبا    -5

 رلشة(يا ضان رلقورئم رلالليا رل الئيا لي  ا رلالليا . 

 

 

 الباب السادس  

  ق ق ال سااات 

 

 ( 63)المادة 

 تع     ق ق ال سااات 

  يتشسساةط ، (يى تةشسسيح ان ارين رإلدرنة  تفون ليشسسة ا ادقق ح سسلبلا أي أ  ة تعي ه يتحدد أتعلبه رلراعيا رلعاوايا ب لءرم  .أ

 لدي رلايئا  ياةخص له بايريلا رلاا ا.  ي ادقق رلح لبلا أن تفون اقيدرم 

على أال   وال جيوز تفويض جملس إدارة الشركة يف هذا الشأن  حساابت ملدة سنة قابلة للتجديد  شركة تدقيقجلمعية العمومية  ا تعني .ب

من اتريخ توليها مهام التدقيق ابلشركة ، ويتعني    ،  سنوات متتالية( ستة  6تتويل شركة التدقيق عملية التدقيق ابلشركة ملدة تزيد عن )

ث سنوات مالية ، وحيوز إعادة تعيني تلك  ( ثال 3يف هذه احلالة تغيري الشريك املسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء )

 ( سنتني ماليتني على األقل من اتريخ انتهاء مدة تعيينها 2الشركة لتدقيق حساابت الشركة بعد مرور )

  لراعيا رلعاوايا رل  وتا رلالليا.جاالس راعيا إلى نالتا إجاالس تي  رلرتاولى ادقق رلح لبلا االاه ان نالتا إ .ج
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 ( 64)المادة 

 إلتزا ات  ق ق ال سااات 

 :تيي ال اةر(لة رلح لبلا ادقق (يى  تاعين .1

 رلشة لا يرالنظاا يرلقةرنرا يرلاعلايم رلا فذة له.رإللايرم بلألحفلم رلا صوص (ييال  ي قلنون  .أ

 .ا اقالم (ن رلشة ا يارين إدرنتالأن تفون  .ب

 .ال ترا  بين اا ا ادقق رلح لبلا يصفا رلشةت   ي رلشة اأ .ج

 ا صب   ي أي إدرني أي ت فيذي  يال.أال تشل) ا صب (ضو ارين إدرنة أي أي  .د

م أي ي يالم ألي ان  .ه اسسس سي رلشسة ا أي أي ان أ(ضسلء ارين إدرنتال أي قةتبلم ألي ا ام حاى رلدنجا  أال تفون شسةتفل

  رل لنيا.

 بال تقوم رلاي رأل(الل  ل ا يأن  رل لنجي رلح سلبلا ادقق رسساقالليا ان لياأ د اعقولا  خلورا تا ذ (ن  رلشسة ا  (يى .2

 .لياصللح تضلنب أي ان ت يو

 

 ( 65)المادة 

 صالح ات  ق ق ال سااات 

 رلحق  ي رإلطالس  ي  ) يق  (يى جاي  د لتة رلشة ا يسرالتال يا ا درتال يغية لل  ان ي لئق رلح لبلا  فون لادقق  ت -أ

ل  أن تاحقق ان اوجودرا رلشة ا يإلايرالتال ، يله أن تليب رإلتضلحلا رلاي تةرعل الباا ألدرء ااااه يله  ذ يا ا درا

 إلر لم تقم رلارين باافين    ،رلصالحيلا أ ب  لل   البا  ي تقةتة تقدم إلى ارين رإلدرنةساعالل عذه  يإلر لم تاافن ان إ

يرل يلا    ياصة  رألالنرا رلاة ييايئا  رلرلادقق ان أدرء ااااه يجب (يى رلادقق أن تةس) صونة ان رلاقةتة إلى  

 . رلا اصا يأن تعةضه (يى رلراعيا رلعاوايا

تاولى ادقق رلح لبلا تدقيق ح لبلا رلشة ا ي حص رلاييرنيا يح لب رألنبلح يرل  لئة ياةرجعا صفقلا رلشة ا ا    -ب

 ظلم، ي(ييه تقدتم تقةتة رلعذر يرلاأاين ت ظيم أ(الل يقلنون  رلشة لا رألطةر  لرا رلعالقا ياالحظا تلبيق أحفلم قلنون 

،  يرل يلا رلا اصا    ياصة  رألالنرا رلاة يي  ا ه إلى رلايئا  س) صونةب ايرا عذر رلفحص إلى رلراعيا رلعاوايا يتة

 يترب (ييه ( د إ(درد تقةتةه، رلاأ د اال تأتي:

 ادا صحا رل رالا رلاحلسبيا رلاي تحافظ بال رلشة ا. −

 تفلق ح لبلا رلشة ا ا  رل رالا رلاحلسبيا. إادا  −

لايم بإ بلا لل   ي تقةتة تقداه إلى ارين رإلدرنة يإلر قص ة  رلح لبلا لا فيذ االاه، إلى ادقق  إلر لم تام تقدتم ت ايالا إ -ج

 . يرلاصة  رلاة يي ارين رإلدرنة  ي ت اي) اااا ادقق رلح لبلا، تعي ن (ييه إنسلل ن  ا ان رلاقةتة إلى رلايئا
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أي رلشة ا  تيايم رلشة ا رلالبعا يادقق ح لبلتال باقدتم رلاعيوالا يرلاوضيحلا رلاي تليبال ادقق ح لبلا رلشة ا رلقلبضا  -د

 ألغةرض رلادقيق رألم 

 

 ( 66)المادة 

 التق ي  السنلي لمق ق ال سااات

  رلشة لا ل  ي قلنون  رلا صوص (ييا  يرلاعيوالا  تقدم ادقق رلح لبلا إلى رلراعيا رلعاوايا تقةتةر تشاا) (يى رلبيلنلا  -أ

شة ا  رلعاوايا لي  اييرنيا ذل   ي رل يأن تذ ة  ي تقةتةه  ي،يقلنون رلاأاين يرلقةرنرا يرالنظاا يرلاعلايم رلصلدنة ت فيذرم لاال  

رللو(يا   رلالليا  رلا لعالا  رل  ا  رلشة ا خالل  بال  قلا   إن يجدا"  ألرلاى   " رلاراا   رلراا  يأغةرض خداا  ن تحدد 

 رلا لعالا رللو(يا. رلا افيدة ان عذه 

م أتا اعوقلا   ي رلراعيا رلعاواياتقةتةه    أن تقةأجاالس رلراعيا رلعاوايا يأن تحضة إ  ترب (يى ادقق رلح لبلا -ب ، اوضحل

جاالس  يأن تدلي  ي رإل،  يرلحيلدتاساقالليا  ، يأن تا م تقةتةه بلإلدرنة يرجااه أ  لء تأدتا أ(اللهأي تدخالا ان ارين رإل

يأتا  رلاللي  رلشة ا ياة يعل  رلشة ا ياالحظلته (يى ح لبلا  بعايه يبوجه خلص  ي اييرنيا  تاعيق  ال  بةأته  ي  ) 

، يلف) ا لعم أ  لء (قد رلراعيا رلعاوايا أن  صحا رلبيلنلا رلورندة  ي تقةتةه  (ن  الم ، يتفون رلادقق ا سيا للفلا بال

 تقةتة رلادقق يأن ت اوضحه (ال يند  يه . ت لقش 

  ا لعم لف) تحق يرلاي (اوايا جاعيا بأتا رلااعيقا رألخةا يرلاةرسالا رإلشعلنرا  ل ا إساالم رلح لبلا لادقق تحق -ا

 . رساالاال

  -ث

 

 الباب السااع 

  ال   الك   

 ( 67)المادة 

 حسااات الك    

تعفن صسونة صسحيحا ي(لدلا (ن أنبلح أي   بحيو  رلاعلتية يرألسسن رلاحلسسبيا رلديلياح سلبلا ا اظاا ي ق   تطعد رلشسة ا .أ

  رلشسة ا  ي نالتا رل س ا رلالليا يأن تاقيد بأتا االيبلا ت ص (ييال قلنون رلشسة لايضس  خ سلئة رلشسة ا لي س ا رلالليا ي(ن 

 .ال لا رلصلدنة ت فيذرم يرالنظاا يرلاعلايم   رلقةرنراأي ري قلنون رلاأاين 

 نبلح رلقلبيا لياوبت . تال رلاةحييا يرل  وتا يتحدتد رأل(درد ح لبلإسن رلاحلسبيا رلديليا ( د يرألتلبق رلشة ا رلاعلتية  .ب

 

 ( 68المادة )

 السن  المال   لبك   

 ان  ) س ا دت ابة    31يت ااي  ي نالتا ت لتةتبدأ رل  ا رلالليا ليشة ا ان أيل 

 



 
 
 

pg. 28 
 

 

 

 ( 69)المادة 

 الم زال   العمل    لبسن  المال  

. 

  (يى بشسساة  رلعاوايا ليراعيا رل سس وي  رإلجاالس قب)  تدقيقال تم  قد رلالليا  رل سس ا  (ن  رلعاوايا رلاييرنيا تفون أن  تاعين .1

 تقاةحال رلاي يرللةتقا رلالليا رل سس ا خالم   ي رلاللي ياة يعل رلشسسة ا نشسسلط  (ن  تقةتة  إ(درد  رلارين ي(يى  رألق)،

 .رلصل يا رألنبلح  لاوبت 

 رإلدرنة ارين  يتقةتة رلح سسلبلا ادقق  تقةتة ان  ن سس ا  ا   يرل  سسلئة  رألنبلح يح سسلب  رلاييرنيا ان  صسسونة تةسسس) .2

 .رلايئا إلى رلحو اا  يتقةتة

  ي  رلد(وة نشسة (يى  لياور قا  رلشسة ا  لا سلعاي رل س وتا  رلعاوايا رلراعيا د(وة  با سودة  رلايئا باور لة رلشسة ا تيايم .3

 قسلنون  ان   172س  رلاسلدة  حفم  اةر(سلة  ا بوقس   سل       رلعاوايسا  رلراعيسا  إجااسلس  إنعقسلد  او(سد  قبس)  رليوايسا  رلصسسسسحف

م   21 قب)  رلعاوايا رلراعيا د(وة نشة بشأن رلشة لا    .رالجاالس تلنتخ ان  توال

 

 

 

   (70)المادة  

 إحت اطي إخت اري إلست الك  لجلدات الك    أو إلخفاض   مت ا 

 

،  إن فلض سنييل  قيااالك اوجودرا رلشسة ا أي رلاعوتض (ن  سسااالإل %  01 س وتا غية رلصسل يا ن سبا ستقال  ان رألنبلح رل

 . يال تروب توبتعال (يى رلا لعاين (يى قةرن ان ارين رإلدرنة يتام رلاصة   ي عذه رألاورل ب لءرم 

 

 

 ( 71)المادة  

 رااح السنلي تلزيع األ

  -توبس رألنبلح رل  وتا رلصل يا ليشة ا بعد خصم جاي  رلاصةي لا رلعاوايا يرلافلليف رألخةا ي قل لال تيي:

ا ان صسل ي رألنبلح ت صسص لح سلب رإلحايلطي رلقلنوني يتوقف عذر رإلقاللس ااى بي  %  (شسةة بللالئ10تقال  س .أ

يإلر نقص   رألقس) ان نأس اسلل رلشسسسسة سا رلاسد وس%  خا سسسسين بسللاسلئسا (يى  50حايسلطي قسدنر توربي ساراوس رإل

 قاللس . ايلطي (ن لل  تعين رلعودة إلى رإلحرإل

قاةرح ارين رإلدرنة إلى رل س ا رلاقبيا (يى إ  توبس رلبلقي ان صسل ي رألنبلح بعد لل  (يى رلا سلعاين أي تةح) ب لءرم   .ب

 حايلطي إخايلني ت صص لألغةرض رلالليا:إلنشلء إأي ت صص 
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 رألسا الن  ي ق ورا رألسا الن رلا ايفا بال  يال تاوت) رتا توسعلا خلنجيا . -

 ليشة ا.قةرن صلدن (ن رلراعيا رلعاوايا  يال تروب إسا دراه ألتا أغةرض أخةا إال باوجب          

سسسسااال لا  رإل%  ان رلةبح رلصسسسل ي لي سسس ا رلالليا رلا اايا بعد خصسسسم  ) ان 10ت صسسسص ن سسسبا ال تيتد (يى س .ج

،   يال لي ظة  رلعاوايا رلراعيا  (يى  يتعةض رلافل أة رلارين  يتقاةح حايلطيلا  افل أة أل(ضسسسلء ارين رإلدرنةيرإل

قع  (يى رلشسة ا ان رلايئا  ب سبب ا للفلا   أي رل سيلا رلا اصسا يت صسم ان تي  رلافل أة رللةرالا رلاي تفون قد يط

أي لي ظلم رألسسلسسي ليشسة ا خالل رل س ا رلالليا رلا اايا، يليراعيا رلعاوايا (دم خصسم  رلشسة لا  لقلنونارين رإلدرنة 

  للةرالا لي   نلترا (ن تقصية أي خلأ ان ارين رإلدرنة.تي  رللةرالا أي بعضال إلر تبين لال أن تي  ر

ت ظة رلراعيا رلعاوايا  ي توصيلا ارين رإلدرنة بشأن رل  با رلاقاةح توبتعال (يى رلا لعاين ان رألنبلح رلصل يا  

بعد خصسم رألحايلطيلا يرألسسااال لا ، (يى رنه إلر لم ت ساح رألنبلح رلصسل يا  ي سس ا ان رل س ين باوبت  أنبلح  ال 

 تروب رلالللبا بال ان أنبلح رل  ين رلالحقا . 

 

 ( 72)المادة  

 التص ف في اإلحت اطي اإلخت اري والقالللي 

اصللح رلشة ا يال تروب توبت     (يى قةرن ارين رإلدرنة  ي رأليجه رلاي تحقق  ب لءم رالخايلني  حايلطي  تام رلاصة   ي رإل

رلقلنرإل رلا لعاينحايلطي  رلالل رلاصدن  ساعالل ال برد ا ه (، يإنال تروب إوني (يى  لاوبتعه  أنبلح (يى يى نصف نأس 

 .رلا لعاين  ي رل  ورا رلاي ال تحقق رلشة ا  يال أنبلحلم صل يا  ل يا لياوبت  (ييام

 

 

   (73)المادة  

 أرااح المساهم  

م   م   رلايئا باذر رلشسأن  يرلقةرنرا يرلاعلايم رلصسلدنة (ن لألنظااتد   رألنبلح إلى رلا سلعاين طبقل  رلاى  رالنبلحل سيلسا توبت     يي قل

 .درنة يتعاادعل رلراعيا رلعاوايا ليشة اتقاةحال ارين رإل
.   

 

 

 الباب الثا   

 المنازعات 

 ( 74)المادة 

 سقلط القعلى المسؤول   

رلعاوايا بإبةرء لاا ارين رإلدرنة سسسقوط د(وا رلا سسسيليا رلادنيا ضسسد أ(ضسسلء  ال تاةتب (يى أي قةرن تصسسدن ان رلراعيا 

ارين رإلدرنة ب سسسسبسب رألخلسلء رلاي تق  ا ام  ي ت فيسذ ااااام يإلر  سلن رلفعس) رلاوجسب ليا سسسسسيليسا قسد (ةض (يى رلراعيسا 
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يا، يا  لل  إلر  لن رلفع) رلا  وب  رلعاوايا يصلدق  (ييه  إن د(وا رلا سيليا ت ق  باضي س ا ان تلنتخ رنعقلد عذه رلراع

 يليا إال ب قوط رلد(وا رلعاوايا.إلى أ(ضلء ارين رإلدرنة تفون جةتاا ج لئيا  ال ت ق  د(وا رلا س

 

 الباب التاسع 

 حه الك    وتصف ت ا 

 ( 75)المادة  

 حه الك   

 تن ه الك    ألحق األسباب التال  :

م ليقور(د رلورندة باذر رل ظلم.رألناالء رلادة رلاحددة  ي عذر رل ظلم إ .أ  سلسي ال لم تردد رلادة طبقل

 ناالء رللةض رلذي أس   رلشة ا ان أجيه.إ .ب

 سا النرم اردتلم.ظاال بحيو تاعذن إسا الن رلبلقي إعالك جاي  أاورل رلشة ا أي اع .ج

 ندالج ي قلم ألحفلم قلنون رلشة لا.رإل .د

 بح) رلشة ا. رلعاوايا قةرن خلص ان رلراعياصدين  .ه

 صدين حفم قضلئي بح) رلشة ا. .ي

 

 ( 76)المادة  

 المصقر  ت ق ق الك    لخسائ  ابغ  لصف رأسمال ا

م ان تلنتخ رإل صلح 30شة ا نصف نأس اللال رلاصدن يجب (يى ارين رإلدرنة خالل سرلإلر بيل  خ لئة  ليايئا    ال ين توال

لشة ا قب) رألج) رلاحدد لال  أي ت لل قةرن خلص بح) رإللالنعقلد  رل  وتا د(وة رلراعيا رلعاوايا  (ن رلقورئم رلالليا رلدينتا أي  

    سااةرنعل  ي ابلشةة نشلطال.إ

 

 ( 77)المادة 

 تصف   الك   

رألج) رلاحدد تعين رلراعيا رلعاوايا ب لءر (يى طيب ارين رإلدرنة طةتقا رلاصسسفيا يتعين  ( د إناالء ادة رلشسسة ا أي حيال قب)  

قلئم (يى إدرنة رلشسة ا   درنةت سااة ارين رإل ارين رإلدرنة بح) رلشسة ا يا  لل  سسيلا  اصسفيل أي أ  ة يتحدد سسيلاام يت ااي

يتبقى سسيلا رلراعيا رلعاوايا قلئاا طورل ادة رلاصسفيا  ،  لاصسفين إلى أن تام تعيين رلاصسفييتعابة بلل  سبا إلى رللية  ي حفم ر

 . رإلناالء ان  ل ا أ(الل رلاصفياإلى أن تام 

 

 الباب العاش  

 األحلام الختا    
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 ( 78المادة )

  ساهمات طلع   

م، أن تقدم ا سسلعالا طو(يا  تروب ليشسسة ا باوجب قةرن خلص بعد إنقضسسلء سسس اين اللياين ان تلنتخ تأسسسي سسال يتحقيقال أنبلحل

%  ان ااوسسس  رألنبلح رلصسسل يا ليشسسة ا خالل رل سس اين رلاللياين رل سسلبقاين  2، يترب أال تيتد (يى سألغةرض خداا رلاراا   

  يال تي  رلا لعاا رللو(يا.لي  ا رلاي تقدم 

 

 ( 79)المادة 

 لاا  ال ل م ض

رلشة لا رلا لعاا رلعلاا يرلقةرنرا يرالنظاا يرلاعلايم رلصلدنة (ن رلايئا رلا فذة ألحفلم   حو اارتقةرنت ةي (يى رلشة ا  

 .ل ظلم يافاالم لهر عذر ، يتعابة جيءرم ال تاريأ ان  اصة  رالالنرا رلاة ييي ذل  رلصلدنة (ن ي تعدتالته قلنون رلشة لا 

 

 ( 80المادة )

 القوري لمفتكي ال  ئ تس  ه أعمال التفت ش 

(يى ارين إدرنة رلشة ا يرلةئين رلا فيذي يرلادتةتن بللشة ا يادققي ح لبلتال ت اي) أ(الل رلافايش رلديني رلذي تقوم به 

،  ان بيلنلا أي اعيوالا  يتقدتم ال تليبه رلافايشين لاارلافيفين ان قبي لافاشينان خالل ر اصة  رألالنرا رلاة ييأي رلايئا 

طالس (يى  أ(الل رلشة ا يد لتةعل أي أتا أينرق أي سرالا لدا  ةي(ال يشة لتال رلالبعا درخ) رلديلا يخلنجال أي ي ذل  رإل

 لدا ادقق ح لبلتال. 

 

 ( 81المادة )

 في حال التعارض  

رألنظاا   -1 أي  رلشة لا  بقلنون  رلورندة  رألحفلم  ان  م  أتل ا   رل ظلم  باذر  رلورندة  رل صوص  بين  رلاعلنض  حلل   ي 

 يرلقةرنرا يرلاعلايم رلا فذة  له  إن تي  رألحفلم عي رلاى تفون يرجبا رلالبيق.   

  قلنون تاعلنض  يه أحفلاه ا  أحفلم     ال تلبق أحفلم قلنون رلشة لا رلارلنتا (يى أ(الل رلاأاين إال بللقدن رلذي ال  -2

 يرالنظاا يرلاعييالا يرلقةرنرا رلصلدنة باقاضله.  رلاأاينظيم أ(الل ت 

 

 ( 82)المادة 

 ساسي لك  النظام األ

 تودس عذر رل ظلم يت شة طبقل ليقلنون .

 

 

 

 




