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 مطىفي حجاج إًزان الىظام ألاضاس ي لشزكة 

 ( )شزكة مطاهمة مقفلة 

 الباب ألاول: ثأضيظ الشزكة

 اإلاادة ألاولى: ثحىل اإلاؤضطة

وووووووووووما خٍوووووووووووم اه وووووووووووم ا هووووووووووو   ا   وووووووووو ا  ووووووووووو اؾ هظ ااااااااااااااااااااااااااااااامجاالخوووووووووووماجااوطوووووووووووم اا مإلا شوووووووووووى ااإلا ٍووووووووووو اتدووووووووووُى

ًمتااوطم اا مإلا شى ااإلا ٍ اانما) /وااَو17/9/1441(اوتمايخا111انما) / اوتمايخاا(3ه م ااوش 

ا.اووىائده َو88/1/1437:ا

 

 ضم الشزكةإاإلاادة الثاهية: 

ا)ش ي ا صمَم ا هك  (ا  مجابي ان ؿىفياش ي ا

 

 أغزاض الشزكة لثة: اإلاادة الثا

ابناألاؾ اعااوتياؤشصتااوش ي ا ح هماهي:

ا(791818   متاالح مجااوهم  ينا ًا ماجااإلام ٌ ا)ا–الخماجاته يما   متا  مجاا-

ااوشؿ ا   متاالانم  اواوؿػم اا-

ا(568911)ا–اوشؿ ااإلاتػه يًااوذيًايه  ىنا   متااوؿػم ا

ا(551181)ا–ا ااةا  اقواالايىاءااوصيمحيا

ا(551111)ا–اوكىم ما

ا(558111)ا–املخيممتا

ا(ا568118) – تػه ياالاغمش ا ملحجاوااوػم ةا

االخ  متاالا ااي او   متااو غما -

ا(ا791884) –اوشؿ االا الءااوصيمحيا

ا(799133) –اوشؿ ااوترويجااوصيمحيا

ا(811113) –اوشؿ اضيمه ااإلا مو ا

ًمالتااوصك اوااوصيمخ ا ا(791111) –اوشؿ او

 (811111) –متاالا ىي ااإلا هي االخمض االح اش
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ا(799134) –   متااشته مُاوتى يؼااإلاػتم يًافيااإلاىمقذا -

ا(791885) –   متااوىهلااوصيمحيا

االاوشؿ ااوػهماي ا -

 (681181) –ا ااةاوتمحيرااوػهمااتااإلام ىي ااوااإلااح ةا)شٌىي (ا 

ااوزااغ اوالح اح اوضي االاشممىا -

ا(116811) –او ااوشؿ ااو غماوالهتمجاالحيىا

اا  ا اتااوٌه بمءاواوؿمزاواو خمااوتٌييلااوهىاءا -

ا(351111) –تىوي ااوؿمن ااوٌه بمئي ا

اتطمالتااإلاػ ى متاواؤلا -

ا(ا588118) –اه م ااوتشؿيلا

ااوتشيي  -

ا(411111) –الاوشمءاتااوػم  او م مو ااوصٌىي ا

ااوىهلاواوتخزيًا -

ًمبافيااإلاؿمااتا ا(588381) –اوشؿ ااوتػم لا ؼااو 

ااوكىىناواوترقيهاواوتص ي ا -

ا(938118) –  اقوااوكػمويمتاًموترقيهي ا

ااوطىمغمتااوتدىي ي -

ا(111148) –اهتمجااولحى ااإلابر ةاوامل م ةا

ا(139841) –نظاوتكطيلاالخيم اوالاش غ ا

 اوتػ يًاواشتؿالُااملحمح ا -

 –وااو التووينااتػوو يًا م وومتااإلاػووم نااووميىوو اوااإلاىتميوو اااووها ومىغوو ااوووذَ اوااوكػوو  -

(178918) 
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 اإلاادة الزابعة: اإلاشاركة والحملك في الشزكات

اوته يما اوذوَ ا هك  ( ا صمَم  اؤو ا د و ة ا صاووي  ا)ذات ًمت اش  ابوشمء او ش ي  يوىز

اااوتػ يممتااإلات ػ افياَذاااوشإن.ؤؾ اغهماؤوا   متهمابػ ااشتيكمءا ماتتؿ  هاألاه م اوا

ا

 للشزكةالخامطة: اإلازكش الزئيظ اإلاادة 

اايهؼ ا  يى  افي ااو ئيضاو ش ي  ااوػ بي ااوصػى ي ا ٌ ااإلاٌ   اإلا يز االحوافيا مإلام ٌ  اووهم ،

و ماحهما مىح ان ااا ًا و ضاب ااةاااوػ بي ااوصػى ي ابوشمءاق وعاؤوا ٍمت ا ا لااإلام ٌ 

اوى م ا ه   ا    ا  مجاالخماج.
ظ
ااوش ي ،اوذوَاوقهم

 

 

 : مدة الشزكةالطادضةاإلاادة 

ا)تٍ ااوش ي  ا99ىنا  ة
ظ
ا ائمم اويوىز ا موس لااوتوماي، ا ًاتمايخاني َم ات  ؤ ا يال ي  اشى  )

اال مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي ان لااهتهمءاؤح همابصى اواخ ةاغلها بؾمو اَذٍااإلا ةا ه اااتط ٍا

األانل.

 

 الباب الثاوي: رأص اإلاال وألاضهم

 : رأص اإلاال الطابعةاإلاادة 

)قهـا مئ او مص اوؤابػىنا  يىناا(اايمُاشػى ي14501110111خ  ااؤسا مُااوش ي اب)

(اايمُاشػى يا11(اشهمااشميا تصموي ااوهيم ،انيم اًلا نهما)140511.111 هصماباها)اايمُ(

ا.اغييي وحميػهماؤشهماغم ي ا

 

 : الاكححاب في ألاضهمالثامىةاإلاادة 

ًم لاؤشهمااؤسااإلامُااو موؿ ا) قهـاؤابػ اغش ا  يىنا(ا1405110111ايتت ااإلاصمَمىنافيا

ا اشهم اؤول ا موٍم لو مصممئ  ابختيمؾيمتا  قىغ  ا ً ااإلامُ ااؤس انيم  ابشتيكمء اوتم ،

ااااإلا اانم ااوىزااي ااوه اا ا مىح  ااملحىو  اا381618111119شص  ا،اا89/6/1438وتمايخ َو
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ا اانم ااوتيصيهي  ااوهيئ  اا/ٌ/س41/439و ؿمب ااملحمش ا81/8/1439ٌوتمايخ او ؿمب ،

اٌ.ا19/8/1439وتمايخاا39/ص/184ىا/ادمحماق اءا ه تاوش يٌهاانمااوهمهىو ااو يت

 : أضهم الخشيىةالحاضعةاإلاادة 

ايوىزاو ش ي اش اءاؤشهمهم،اوذوَاوقوااوػىا ـااوتياتػػهماال ه ااملختط .ا

 

 : بيع ألاضهم غير مطحىفاة القيمة العاشزةاإلاادة 

  يػم  في اوىقمء غً تخ ل وإذا ذوَ،و اإلاػيى  اإلاىاغي  في اوصهم نيم    قؼ اإلاصمَم ي تز 

ؤواؤخ ااوىشمئلاااشمو اهطي اؤوابيميلبغال هاغًاؾ يوا) بػ  ؤلا ااة مل  ض الاشتدهمم،احمز

اب الؾهؤلاوٌتروهي  اؤو ا  خؿمب ( ا س ل
ظ
 شىماألاواام ؤو اوػ جي اإلازا  في اوصهم  بيؼاشميم

ماو ػىا ـ ألاخىاُ  دص  اإلاموي   .ملختط ا ال ه  تد  َم اوتي وقهظ

 وم اوصهم،اوإذا ضمخ  باه او مقي وت   وهم اإلاصتده  اإلا موـ او يؼ خطي    ً اوش ي  وتصتىفي

ااو يؼ تٌل  ؤ ىاُ حميؼ  ً او مقي تصتىفي ؤن و ش ي  حمز اإلا موـ، بهذٍ و ىقمء خطي  

 .اإلاصمَم

ما  يهغ اإلاصتده  اوهيم   قؼ او يؼ يى  باه او قؼ غً اإلاتخ ل و مصمَم يوىزا ذوَ و ؼ
ظ
 ػمق

م اإلا يؼ اوصهم اوش ي  اوشإن،اوت غي َذا في اوش ي  ؤهكهتهم اوتي بويهمااإلاط وقمت   خٍم  وقهظ

ايدمل اإلاشتريا وتػؿ  اإلام ة، َذٍ ا ماح ي ظ  ألاشهم س ل في وتاش  اوصهمااإلا غه، انم شهمظ

 ال  ي . اإلاموَ اشم  يمن  ؼ او يؼ  ىنىع

 

 تها: إصدار ألاضهم وملكيالعاشزة اإلاادة

  إغله تط ا ؤن يوىزا وإهمم الاشمي ، نيمتهم  ً  إنل تط ا ؤن يوىزا وال اشمي  ألاشهم تٍىنا

 خهىما غمً  صتهل  ى  في اوهيم  ق ما يػمف ألا يرة الحمو  َذٍ وفي اوهيم ، َذٍ  ً

ًإابمح يوىزا وال اإلاصمَمين، ا اواوصهم غله تىزيػهم   ىاحه  في و توزئ  نم ل ؾير اإلاصمَمين،

 في غنهم ويىىب ؤخ َم يختماوا ؤن غ يهم  تػ  وناوح  ؤشخمص اوصهم   َ قةذااوش ي ،ا

اويٍىنا اإلاتػ ه  الحهىما اشتػممُ  الاوتزا مت غً  موتػم ً ألاشخمصا صاووين َاالء  ه،

ا. اوصهم   ٌي   ً اوىمشئ 
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 ألاضهم  إصدار عشزة:  الحادًة اإلاادة

  إغله تط ا ؤن يوىزا وإهمم الاشمي ، تهمنيم  ً  إنل تط ا ؤن يوىزا وال اشمي  ألاشهم تٍىنا

 خهىما غمً  صتهل  ى  في اوهيم  ق ما يػمف ألا يرة الحمو  َذٍ وفي اوهيم ، َذٍ  ً

ًإابمح يوىزا وال اإلاصمَمين، ا اواوصهم غله تىزيػهم   ىاحه  في و توزئ  نم ل ؾير اإلاصمَمين،

 في غنهم ويىىب ؤخ َم يختماوا ؤن غ يهم  تػ  وناوح  ؤشخمص اوصهم   َ اوش ي ،اقةذا

اويٍىنا اإلاتػ ه  الحهىما اشتػممُ  الاوتزا مت غً  موتػم ً ألاشخمصا صاووين َاالء  ه،

ا. اوصهم   ٌي   ً اوىمشئ 

 

 عشزة: ثداول ألاضهم  الثاهيةاإلاادة  

األاشهماغلهااإلاىاؾىيناقهـا ديثاالايوىزاتم ٌهماوؿيرااوصػى يين. .1  يهتط ات اُو

ااإلا .8 او مصمَمين/ اشصينا يؼاؤشهمهمافيااوش ي ابالابػ اوش ااوهىائمااإلاموي اغًاالايوىز

ااوش ي اوياش اغلها اا ًاتمايخاتدُى شيتينا مويتيناالاتهلاًلا نهمماغًااججىاغش اشه ظ

ضٍىىاَذٍاألاشهما مماي ُاغلهاهىغهماوتمايخاتدىيلااوش ي اواإلا ةااوتيايمىؼاقيهمات اووهم.ا

األاا اههل االح   ا  ة ا الُ ايوىز اذوَ او ؼ ا ً االحهىم ا يؼ ا خٍم 
ظ
اوقهم ااااااااااااااؤخ شهم

 اإلااشصيناباهاآ  .

ا) .3 ااوكه ة ا  اغمة او ػىا ـا1 ؼ
ظ
اوقهم اؤلااث اؾ يو اغً األاشهم ا  ٌي  ابهتهمُ ايوىز )

اوش غي ،اوتص ياؤخٍم اَذٍااإلام ةاغلها مايٌتت ا هااإلااشصىنافياخمو ازيم ةااؤسااإلامُا

 ن لابههػمءا  ةاالح  .ا

 

 عشزة: سجل اإلاطاهمين الثةالثاإلاادة 

اؤشهمااوش ي ا موهي افياس لااإلاصمَمينااوذياتػ ٍاؤواتتػمن اغلهابغ ا ٍااوش ي ،ا تت اُو

اواوه اا األاشهم اوؤانم  او هنهم ابنم تهم اوؤ ميً اوحيصيمتهم ااإلاصمَمين اؤشممء ايتػمً اوذي

الاشميافيا ىاحه اااإلا قىعا نهم،اوياش افياَذاااوهي اغلهااوصهم،اوالايػت ا ىهلا  ٌي ااوصهم

ااوش ي اؤوااوؿيرابالا ًاتمايخااوهي افيااوس لااإلاذًىا.
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 عشزة: سيادة رأص اإلاال الزابعةاإلاادة 

ا -1 اؾير ااوػم   ااوى م ي ول مػي  اوإلح اءات اوقهم ا مُااوػم ي  ااؤس ازيم ة اته ا اؤن ،

،اوالايشترؽاؤنايٍىنااؤسااإلام
ظ
ًم ال ُان ااوش ي ،ابش ؽاؤنايٍىنااؤسااإلامُان ا قؼا

اؤشهماض اتا هم لا اباه ااإلا قىعا ًااؤسااإلامُايػى  اؾير ًمناال زء ا ابذا ا إيم ه  قؼ

وتدىي هماباهااتدىيلاؤ واتا يًاؤواضٍىىاتمىي ي اباهاؤشهماووماتيتهابػ ااإلا ةااإلاه اة

اؤشهم.

ول مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي افياحميؼاألاخىاُ،اؤناتخطظاألاشهمااإلاط اةاغى ازيم ةا -8

اؤواااؤسااإلامُاؤو ًمتااوتمبػ اؤوابػػهم او ػم  ينااإلاىاؾىينافيااوش ي اواوش  ا نهم حزءا

ؤيا ًاذوَ،اوالايوىزاو مصمَمينا مماش اخواألاووىي اغى ابض ااااوش ي اوألشهما

ااملخطط او ػم  ين.

ااوػم ي ا مإلاىاقه اغلها -3 اال مػي ااوػم  اؾير ان اا و مصمَمااإلاموَاو صهماونتاض وا

األاوا ااإلامُ ااؤس اخطظازيم ة ا هم ل اتط ا ااوتي اال  ي ة ا م شهم االايتتمب افي وىي 

ا ا ة الؾهم اؤو ايى ي  اح ي ة افي ا مويش  ا إووىيتهم اَاالء اوي  ـ ااوبري اهه ي ،  ىاشؿ 

غلهاألاانم اواوػىمويًااإلاس   ااؤوااوىشمئلاؤلاوٌتروهي االاوٌتروو اؤوااو شمئلااوىطي 

غًان ااازيم ةااؤسااإلامُااوشي  اؤ  ياو يااوش ي اؤواؤلاغالناغلها ىنؼااوش ي اؤواؤيا

اوش وؽاالايتتمباو  تهاوتمايخا  ايتهاواهتهمئه.

 دواألاووىي او مصمَمينافياالايتتمباونلااوػملاايدواول مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي  -4

االحمالتا  زيم ةااؤسااإلامُا هم لاخطظاهه ي اؤوابغؿمءاألاووىي اوؿيرااإلاصمَمينافي

ا ااوش ي .اوتيات اَما ىمش  اإلاطلح

ان ااا -5 اض وا اونت ا ً ااإلا ة ا الُ اغىه ااوتىمُز اؤو األاووىي  اخو ا يؼ او مصمَم يدو

األاشهما افي اواليتتمب ايى  اآ   اباه ااإلامُ ااؤس ازيم ة اغله ا مإلاىاقه  ااوػم   ال مػي 

ماو ػىا ـااوتياتػػهماال ه ااملختط . اال  ي ةااإلا ت ؿ ابهذٍاالحهىم،اوقهظ

(اؤغالٍ،اتىزعاألاشهماال  ي ةاغلهاخم  اخهىماألاووىي ا4 ؼا  اغمةا ماوا افيااوكه ةا) -6

اوذيًاؾ  ىااالايتتمب،ا يص  ا مايم ٍىهها ًاخهىماؤووىي ا ًابحمماياخهىماألاووىي ا

ا ًاألاشهما اوىمتو ا ًازيم ةااؤسااإلامُ،ابش ؽاؤالايتوموزا مايدط ىناغ يها ماؾ  ٍى

خهىماألاووىي ااوذيًاؾ  ىااؤيثراال  ي ةاويىزعااو مقيا ًاألاشهماال  ي ةاغلهاخم  ا
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ايم ٍىهها ًاخهىماؤووىي ا ًابحمماياخهىماألاووىي ااوىمتو ا ا يص  ا م  ًاهطيبهم،

ا ًاألاشهماال  ي ة،ا  ًازيم ةااؤسااإلامُ،ابش ؽاؤالايتوموزا مايدط ىناغ يها ماؾ  ٍى

اوػم ي ااوبػ اذوَايؿ حا مات هىا ًاألاشهماغلهااوؿيرا ماوماته ااال مػي ااوػم  اؾير

اؤوايىظاه م ااوصىمااإلاموي اغلهاؾيراذوَ.ا

 

 عشزة: ثخفيض رأص اإلاال  الخامطةاإلاادة 

ول مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي اووقهماوإلح اءاتااوى م ي اؤناته ااتخكيؼااؤسااإلامُابذاا .1

زا اغلهاخمح ااوش ي اؤوابذاا ىيتا خصمئ ،اويوىزافياالحمو األا يرةاوخ َماتخكيؼا

ابا اه م ااؤسااإلامُ ا ً اوالخمصين( ا)او ابػ  ااإلام ة افي ااإلاىطىصاغ يه االح  ا ون ا م ه

ًمت،اوالايط اان ااااوتخكيؼابالابػ اتالوةاته ي ا مصايػ ٍا  احؼاالحصم متا اوش 

غًاألاش مبااإلاىح  اوهاوغًاالاوتزا متااوتياغلهااوش ي اوغًاؤج ااوتخكيؼافياَذٍا

 الاوتزا مت.

ًمناتخكيؼااؤسااإلامُاهتيو  .8 زيم تهاغلهاخمح ااوش ي ،اوح تا غىةااو ائىيناباهاابذاا

ب  اءااغتراغمتهماغ يها الُاشتينايى ما ًاتمايخاوش ان ااااوتخكيؼافياح ي ةايى ي ا

اباها اقةنااغترعاؤخ ااو ائىيناون   ااو ئيض، ا  يزااوش ي  اقيهم ااإلاىؿه ااوتي تىزعافي

اااوش ي ا صتى اتهافيااإلايػم ااإلاذًىااوح اغلهااوش ي اؤن
ظ
ًمناخمال تا يابويها يىهابذاا

ًمناآحال. ًمقيماو ىقمءا هابذاا ما  ؤواؤناته  اوهاغممهظ

ا
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 الباب الثالث: مجلظ ؤلادارة

 عشزة: إدارة الشزكة  الطادضةاإلاادة 

،اوتيتخ اال مػي ااوػم  ا18يتىاهاب ااةااوش ي ا و ضاب ااةا اولا ًا)
ظ
(ااججياغش اغػىا

ااإلاص ا ً األاغػمء اج ثي اواوػم ةااوػم ي  االحج اوزي  اويػين ااوص ي، االانتراع اؾ يو اغً مَمين

االاتزي اغًاجالثاشىىات،اواشتثىمءاوو ثااو مقيا ًااإلاصمَميناوذوَاإلا ةا
ظ
 ًاذوَاقةنا  ةااا

ا و ضاب ااةاتٍىناإلا ةا) ا(اشىىات.ا5ؤُو

 

 عشزة: اهتهاء عضىية املجلظ الطابعةاإلاادة 

ا مه .1 اؤو ا  ته اامل  ضا مهتهمء اغػىي  ااوػػىتيتهي اضالخي  اؤوااوهماتهمء اه م  ا ي م وقهظ

ول مػي ااوػم  ااوػم ي اا،او ؼاذوَايوىزااوػ بي ااوصػى ي اتػ يممتاشماي افيااإلام ٌ 

احميؼاؤغػمءا و ضاؤلا ااةاؤوابػػهماوذوَا وناب الُا دوااوػػىا فياًلاونتاغُز

اوصب اؾيرا ه  اؤوافياونتااإلاػزوُاتومٍااوش ي ا مإلاؿمو  ا موتػىيؼابذااونؼااوػُز ُى

ابش ؽاؤنايٍىناذوَافياونتا ىمش ا اؤنايػتُز اووػػىا و ضاؤلا ااة ؾيرا ىمش ،

ا ًان لااوش ي اغممايترت اغلهاؤلاغتزاُا ًاؤغ اا.
ظ
ًمنا صاوال  وإالا

ا .8 ا  ته،يوىز ااإلاىتهي  امل  ضاؤلا ااة ااوتم ي  اواوػم ة االحج ا ًااوىزي  اؤي ابغكمء ووه

ااإلاصمَماؤغػمئه ا ً اغىه ا  يل اباهاوتػيين اواو غىة ا ٍم  ه ا و ضاؤلا ااة اخل اؤو ين

ا وناب الُا دوااوػػىا ااؤياؤنا طلح ااوػملاتهتط ياذوَ، ا تى اهتخم متا  ٌ ة،

.اااإلاػزوُ   مإلغتراعاغلهان ااااوػُز

ًمنا .3 ابش ؽاؤنايٍىناذوَافياونتا ىمش او ش ي اوإالا وػػىا و ضاؤلا ااةاؤنايػتُز

ا
ظ
ا.تزاُا ًاؤغ اان لااوش ي اغممايترت اغلهاالاغا صاوال

 

 في املجلظ عشزة: اإلازكش الشاغز  الثامىةاإلاادة 

ا) -1 ااإلام ة اوماتتىاق ا6 وناالا الُا إخٍم  ا ًاه م ا ه   ا    ا  مجاالخماجابذا )

االح األا وىا اغً اؤغػمئه ابصب اههظاغ   ا و ضاؤلا ااة االوػهم  اوش وؽااوالز  

األاغػمء ا هي  اغله اوح  االاشمس اه م  افي اغ يه اال مػيااإلاىطىص ااوػم  ا غىة  

اوالوػهم ا الُاشتينايى 
ظ
 .االهتخمبااوػ  ااوالز ام
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 عشزة: صالحيات املجلظ الحاضعةاإلاادة 

ااوص ؿمتافيا اؤوشؼ ايٍىنامل  ضاؤلا ااة اول مػيمتااوػم  ، االا تطمضمتااإلاه اة ا  اغمة  ؼ

يم ا ىاح متهاب ااةااوش ي اوؤلاش افاغلهاشاونهما ممايدهواؤؾ اغهم،اوو مو ضافياشبيلااوه

ما مىح ا ًمق ااوص ؿمتاواوهيم ا ٍمق األاغممُاواوتط قمتااوتيايدواو ش ي ابح اَئ   مش ةا

ا:َذاااوى م اؤوابؿيراذوَ،اووهاغلهاشبيلااإلاومُاالاالحط ا مايلي

اوؤلاش افاغلهاا .1 او ش ي  اوألاَ افااو ئيصي  االخؿـاواوصيمشمتاوالاشتراتيويمت، وغؼ

 :،او ًاذوَشمااوصيمش ااوػم  اي،اوااتىكيذَماو  احػتهمابشٍلا وا

وغؼاالاشتراتيوي ااوشم   او ش ي او ؿـااوػملااو ئيص اوشيمشمتاوإح اءاتا .ؤا

 .ب ااةااملخمؾ او  احػتهماوتىحيههم

 وغؼاؤَ افاألا اء،او  ان  ااوتىكيذاوألا اءااوشم لافيااوش ي . .با

 .م َماإلا احػ ااو واي او هيمًلااوتى يمي اواوىظيكي افيااوش ي اواغتم .جا

اوتدهوا ًاتىاق ااإلاىاا ااوبش ي اواإلاموي ااوالز  اوتدهيواؤَ افااوش ي او ؿؿهما . ا

ا    او ئيص .

 .وغؼاؤه م اوغىا ـاو  نم  ااو ا  ي اوؤلاش افااوػم اغ يهم .8

 اإلا احػ ااوصىىي اوكمغ ي ابح اءاتااو نم  ااو ا  ي افيااوش ي . .3

او .4 او د  ة اوإح اءاتاواضح  اشيمشمتاو ػميير االابغ ا  ا مم ا و ضاؤلا ااة، افي  ػػىي 

ابن ااا ابػ  ااوتىكيذ ا ىغؼ اووغػهم االحىيم  االئد  افي اؤلاوزا ي  األاخٍم  ا ؼ يتػماع

 .ال مػي ااوػم  اوهم

 .بغ ا اته ي ا و ضاؤلا ااةاواغتمم ٍان لاوشٍ  .5

اوضالخيمتهما .6 ااول ى  ا  ة اقيهم اُيد   ا ه ااات اغىه ا ىبوه  ا تخطط  ال من تشٌيل

كي اانم  اامل  ضاغ يهم،اغلهاؤنايتػمًان ااااوتشٌيلاتصمي األاغػمءاو صاوويمتهم،اويي

 .وتد ي ا هم هماوخهىنهماوواح متهم،ا ؼاتهييماؤ اءاوؤغممُاَذٍااول مناوؤغػمئهم

 وغؼااوهيماواإلاػمييرااوتياتدٌمااوػملافيااوش ي . .7

او مت ٍمتاوغهمااتااوش ابػ ا ىاقه اال مػي ااوػم  ااوػم ي اااوتط ف .8 ي ا مماالافياؤضُى

ااوش ي اؤواالايتوموزانيمتها81يتوموزاغش يًا مإلامئ ا) غش ونا%(ا ًابحممايانيم اؤضُى

او قؼااوومًا81.111.111  يىنا) (اايمُاشػى ياؤيهمماؤنل،اووهاخوااوش اءاواو يؼاون ُى
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ًاواو يؼاوؤلاق اؽاون ؼااوومً غلهاؤناا،ابػ ا ىاقه اال مػي ااوػمى ي او مصمَمين،واوَ 

ا  ا  اغمةايتػمً ااوش ي  اغهماات افي او تط ف ان اٍا اوخيثيمت اؤلا ااة ا و ض دػ 

ا:اوش وؽااوتموي 

 .ؤنايد  اامل  ضافيان ااااو يؼاألاش مباواإلابرااتاوه .ؤا

اوومًااإلاول .با
ظ
 .ؤنايٍىنااو يؼا همابم

ًمقي  .جا ابالافياخمالتااوػ واةاوبػممهمتا
ظ
 .ؤنايٍىنااو يؼاخمغ ا

ا.وشؿ ااوش ي اؤواتدمي هما موتزا متاؤ  ياؤالايترت اغلهاَذاااوتط فاتىنلابػؼاؤ . ا

ا .9 ااوه وعاوتص ي َم اواشتال  ااإلاط قي  اواوطكهمت االاتكمنيمت ًمق  ا ا ىاب  ا  اقه ابػ 

وغلهاامل  ضا  اغمةااوش وؽااوتموي اوػهى ااوه وعااوتيا،اال مػي ااوػمى ي او مصمَمين

 :اوىزااةا ذوَ(اؤابؼاشىىاتا ماوماتدطلااوش ي اغلهااشتثىمءا ًا4تتوموزاؤحموهما)

اغلها .ؤا ااشتدهمنهم اقترة ا الُ او مو ضاغه َم ايوىز ااوه وعااوتي انيم  اتزي  ؤال

 .%ا ًاخهىمااإلا ٌي او ش ي 111اوش ي اغًا

اؤوحهااشتخ ا ااوه عاوييكي اش ا ٍ .با  .ؤنايد  ا و ضاؤلا ااةافيان اٍا

ا موش ي ا .جا اؤلاغ اا اغ   اوه ااإلاه    اواوػممهمت ااوه ع اش وؽ افي اي اعه ؤن

 .ماواوػممهمتااوػم  او  ائىينو صمَميه

ا .11 ااوتػمن  ا  يجيااوالاوتزا خو اإل  اء ا مويص   اؤهه اغله اغنهم اوهيم   ااوش ي  والاات مؽا مشم

ا  اغمةا ان اٍا اوخيثيمت ا و ضاؤلا ااة ا دػ  ايتػمً اؤن ايو  ااوتزا متهم ا ً اوش ي 

 : طكىق ااوطالخيمتافيااوش ي ااوتياتػم َماال مػي ااوػم  اواوش وؽااوتموي 

ااو يًايد اؤ وى .ؤا ًم   ا ًاخ ُى  .ؤنايٍىناالا  اءابػ ا ط ياشى ا

 .ؤنايٍىناالا  اءاإلا  ـا د  ايد اؤنص ىاوٍلاغم او م يًااوىاخ  .با

ا.الايوىزامل  ضاؤلا ااةااوتكىيؼافياؤلا  اء .جا

اوإض ااااوشيٍمتا .11 اواوط فاواوسح ا نهم خواقتذاالحصم متاو يااو ىىىاوؤلاي اعاقيهم

ًمق األاواامااإلاموي   .و

اؤواؤيثرا ًاؤغػمئهاؤوا ًا .18 ا افياخ و اا تطمضمتهاؤنايكىعاواخ ظ يٍىنامل  ضاؤلا ااة

 اوؿيرافيا  مش ةاغملا ػيناؤواؤغممُا ػيى .
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 : مكافأة أعضاء املجلظ العشزوناإلاادة 

خص اوىائذاوهمئ هاتد  ا ٍمقأتاوب التاؤغػمءا و ضاؤلا ااةا ممافياذوَاائيضاامل  ضا .1

اا81ااش ااإلاموي او ش ي ا م  ـاالحىيم اواوهيٍ  اواو 
ظ
  ُااؤولاايمُاشىىيماو ػػىاشم ال

اال  صمت ًمتاخػىا اهظاغ يهاه م ااوش  ا م ااوفياخ و  اؤغػمءااؤالغله ا ٍمقإة تتوموز

 .ًاغػىي اامل  ضغاول ى ااوتىكيذي اغًاقترةاالاوػهم ااو ائما ميػم ُااإلاٍمقإةااإلاصتده ا

اول مػ .8 يمتااوػم  ااوػم ي اغلها يمناشم لاوٍلا مايو اؤنايشتملاته ي ا و ضاؤلا ااة

خطلاغ يهاؤغػمءا و ضاؤلا ااةا الُااوصى ااإلاموي ا ًا ٍمقأتاوب ُا ط وقمتاوؾيرا

ذوَا ًااإلازايم،اوؤنايشتملاذوَاغلها يمنا مان ػهاؤغػمءاامل  ضا ىضكهماغم  يناؤوا

اه يراؤغممُاقىي اؤواب ااي اؤوااشتشمااتاوؤنايش ماغلهاب ااييناؤوا مان ػٍى تملاذوَاؤيػظ

ماًلاغػىا ًاتمايخاآ  ااحتممعا  يمنابػ  اح صمتاامل  ضاوغ  اال  صمتااوتياخػَ 

اول مػي ااوػم  .

 

 العشزون: جعيين رئيظ املجلظ وهائبه والزئيظ الحىفيذي/ وأمين الطزو  الحادًة اإلاادة

اايػين .1 اويختماا و ضاؤلا ااة اائيضا و ضاؤلا ااة ؤغػمئها ًا يناوزي االحجاواوػم ة

او  ئيض
ظ
اوؤيا ىط اتىكيذياا،همئ م ا ينا ىط اائيضا و ضاؤلا ااة اال مؼ والايوىز

  موش ي ،اويدلاهمئ اائيضا و ضاؤلا ااةا دلاائيضا و ضاؤلا ااةاغى اؾيم ه.

اا تطمضمتها .8 اوتد   م اؾيَر ا ً اؤو اؤغػمئه ا ين ا ً او ص 
ظ
اؤ يىم ا و ضاؤلا ااة يػين

اامل  ض اغً اضم ا ا مىح ان اا اائيضااو ٍمقأته ا  ة اتزي  اوال اتػييىه، ابغم ة ويوىز

اامل  ضا افي اغػىيتهم ا  ة اامل  ضاغً اغػى ااوص  ااإلاىت باوؤ ين امل  ضاواوػػى

ا ونا ااوص  اؤ ين ايػُز اونتاؤن اؤي اوو مو ضافي ااهتخمبهم، اؤو اتػيينهم ابغم ة ويوىز

اوصب اؾيرا ش وعاؤوافياونتاؾيرا ىمش . اب الُا دههافيااوتػىيؼابذااونؼااوػُز

 



 

 

 36من  13الصفحة                            شركة مساهمة مقفلة  –النظام األساسي لشركة مطوفي حجاج إيران 

 

 املجلظ وهائبه والزئيظ الحىفيذي الحيات رئيظص

 :وهائبه  مجلظ ؤلادارة رئيظمطؤولية 

نيم ةا و ضااؤلا الُا م تطمضمتا و ضاؤلا ااةو وناؤلا ااةا ئيضا و ضايٍىناو .1

ا هم ا افي اوي  ل ا كػموي ، اا تطمضمته اوؤ اء اغم ه اشير اغله اوؤلاش اف ؤلا ااة

اوضالخيمتاائيضا و ضاؤلا ااةا مايلي:

 مُااو غىةاباها و ضاؤلا ااةاوالحتممع.باش .8

 ت ؤسااحتممغمتا و ضاؤلا ااة. .3

 اوتىنيؼاغلها ؿمبااو غىةاوػه ااحتممعاال مػيمتااوػم  . .4

ااوٍم   ا .5 ااإلاػ ى مت اغله ااإلاىمش  ااوىنت افي اؤلا ااة ا و ض اؤغػمء اخطُى غممن

 واوىاضح اواوصحيد اوؾيرااإلاػ   .

احم .6 ا مىمنش  ا و ضاؤلا ااة اوفيااوتدهوا ًانيم  ابشٍلاقػمُ ااإلاصمئلاألاشمشي  يؼ

 اوىنتااإلاىمش .

ا طلح ا .7 ايدهو اوبمم ا كػموي  ا هم هم ا مماش  اغله اؤلا ااة ا و ض اؤغػمء تص يؼ

 اوش ي .

 غممناوحى انىىاتاو تىاضلااوكػليا ؼااإلاصمَميناوإيطمُاآاائهماباها و ضاؤلا ااة. .8

ا .9 ا و ض ا ً اًل ا ين ااوكػمو  اواإلاشماي  ااو ىمءة ااوػالنمت اوؤلا ااةاتص يؼ ؤلا ااة

 اوتىكيذي ،اوإيوم اجهمق اتص ؼاغلهااوىه ااو ىمء.

ا صإو ا .11 اؤي االاغت ما ابػين األا ذ ا ؼ اؤلا ااة ا و ض ااحتممغمت اؤغممُ اح ُو بغ ا 

ااإلا احػ ،ا ال ى  االحصم متاؤو ا  احؼ م ايويَر اؤو ا و ضاؤلا ااة اؤغػمء اؤخ  يؿ خهم

ا ااوتىكيذي اواو ئيض اؤلا ااة ا و ض اؤغػمء ا ؼ اؤغممُاواوتشموا اح ُو ابغ ا  غى 

  و ضاؤلا ااة.

ايتما .11 اؤ   اؤي افي ااإلاطملح اوتػماع اؤغمموهم اغً ايكصحىن األاغػمء اؤن ا ً اوتإي 

  ىمنشتهافيااحتممعا و ضاؤلا ااة.

ب الؽاال مػي ااوػم  ااوػم ي اغى ااوػهم َما م غممُاواوػهى ااوتيايٍىنا خ اؤغػمءا .18

اق ا  مش ة اؾير اؤو ا  مش ة ا طلح  اؤلا الؽا و ضاؤلا ااة اَذا ايتػمً اؤن اغله يهم،
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اإلاػ ى متااوتيان  همااوػػىاباها و ضاؤلا ااة،اوؤناي اقواَذاااوت  يـاته ي ا مصا

  ًا  احؼاخصم متااوش ي االخماجي.ا

ا ىمءاواشتئومااوتإحيراألاااض يا .13 بػ ا ىاقه ا و ضاؤلا ااةايدواو  ئيضااإلاىاقه اغله

اواو اواإلاٌتبي  ااوصٌىي  اواوىخ ات اوغهى اواإلا مو  اواوتإحير اؤلايوما اغهى  اغله تىنيؼ

ااوش ي ا اؤؾ اع افي ااو ا    ااوػهى  اوحميؼ اوالاشتشمايين اواإلاهى شين اإلاهموالت

اواشتال ا اوالاشتئوما اؤلايوما اغهى  اوتو ي  اواوتىاي  ا مإلاشتريمت ااإلاتػ ه  ويذوَ

 ألاح ة.

ًمق اال همتاالحٍى ي اوالخمض اواوهيئ ااوػم  اوالا .14 يئ اتمويلااوش ي اؤ م ا شتوممااَو

اا او مىاضكمتشىم ااوصػى ي  اواوهيئ  ااوصػى ي ااإلامُ اواوهيئ  اوال ى ة واإلاهمييض

و تخططمتااوصحي اواوهيئ ااوػم  او ؿذاءاواو واءاواوهيئ ااوػم  او صيمخ اوآلاجماا

ااوطىمغي ا ااإلا ن يئ  اَو ااوكصم  اإلاٍمقد  ااوىؾىي  اواوهيئ  او ترقيه ااوػم   واوهيئ 

اواوه ااوتهىي  يئ االاتطمالتاو ىمؾو اَو اوإهممئهم ااوكؿ ي  االحيمة الحممي  ااوىؾىي  يئ 

اؤلا ااي ا اواإلا مخث ااوػم   اواإلا مخث ااوؿ م اؤ ً اونيم ة اواملحمق مت وألا ماات

او س ىنا ااوػم   اواإلا ي ي  ااملخ اات اإلاٍمقد  ااوػم   اواإلا ي ي  اال وووووىمئي  واإلاووو مخث

او  قمعااإلا و اواإلا ي ي ا ااوػم   اوق وغهماوانصم هماواإلا ي ي  اوػم  الح ساالح و 

ااوتوماي ا اواوؿ ق  اوؤنصم  اب ااات ا ً ايت ػهم او م اواوش ؾ  اب ااات ا ً ايت ػهم و م

اوإ ااةا اوالاشتومما ااوتوماة اووزااة االخماحي  اووزااة ااو ا  ي  اووزااة او اوطىمغي 

ًمالتااوتوماي اوإ ااةاال ى ةاواوىىغي اواإلا ػم نااووميى ااوػال متااوتوماي اوإ ااةااوى

اواوتىمي ا ااوػمل اووزااة ااإلاموي  اووزااة اال مماى او طلح  اواو  ل ًمة ااوز و طلح 

اوإ ااةا ااوصح  اووزااة ااوتػ يم اووزااة اواوه وي  ااو   ي  ااوشاون اووزااة الاحتممغي 

اوشاونااوصحي اواوكىييناواإلاصتشكيمتاألاَ ي اوالحٍى ي اووزااةااووهمق اوؤلاغال ا

اواوػ االحج او ٍمت اووزااة اوؤلااشم  اوألاونمفاواو غىة ااوشاوناؤلاشال ي  اووزااة م ة

اوػملاو ٌت االاشته ا اواإلااشص ااوػم  او تإ يىمتاالاحتممغي اوضى ومااوتىمي ا

اوطىمغي ااوصػى ياوضى ومااوتىمي ااوػهماياوضى وماتىمي ااإلاىاا ااوبش ي اوبىَا

اوؤلا ااة ااوزااغي  ااوتىموووووي  اوضووى وم اووزااةاااوتص يل ااوػم او  او تخؿيـ اوػوووم  

ااوؿمن ا اووزااة ااوطحي اواوطوووو ف ااإلاوووويمٍ او طلح  اواإلاووويمٍ ااوٌه بمء اووزااة ؤلاشٍمن
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واوطوووووووووووىمغ اواوثروةااإلاػ هي اووزااةااوىهلاووزااةاالاتطمالتاوتهىي ااإلاػ ى متاووزااةا

و اشص ااوىه ااوػ ب ااوصػى ياالانتطم اواوتخؿيـاوألا مهمتاواو   يمتااوك غي ا

واإلااشص ااوػم  او ت اي ااوتهجياواإلانهياواإلااشص ااوػم  اوطىا ؼااوؿالُاو ؿمخًا

ااوػ بي ا اال ىي  اولخؿىؽ ااوػم   اواإلااشص  او تهمغ  ااوػم   اواإلااشص  او نيو

اذاتا اال همت اوحميؼ اوألاق ا  اوالخمض  ااوػم   ااإلااشصمت ًمت اواوش  اوصػى ي 

 حميؼاؤلاح اءاتااوالز  اواوتىنيؼاغلهاذوَ.اوػالن اوإنهمءا

ا ٍمق ا .15 ًمق ااملحميمااوش غي  او اوالخمض  ًمق اال همتاالحٍى ي  ا اؤ م  تمويلااوش ي 

ؤهىاغهماوتػ  ا احمتهماالا ت ائي اوالاشتئىمفاواوػ يماو دميمااوتىكيذاو وائ االح زا

اا او يىان او ماحهم ااإلام ٌ  ا ا ل او هػمء اوامل  ضاألاغله اواملحميماواوتىكيذ إلا موم

اواول منا اواوهيئمت اؤلا ااي ااوهػمء او و ض اواوػ يم اوالاشتئىمف االا ت ائي  ؤلا ااي 

ااوتدٌيما يئمت اَو اوالاشتئىمف اواوػ يم االا ت ائي  ا احمتهم ا خت ل اغله اوهػمئي 

يئمتاتصىي االخالقمتااوػمموي االا ت ائي اواوػ يماواول مناال م يي اول منااوؿشا َو

اول من اول مناااوتوماي ااإلاط قي  ااإلاىمزغمت اتصىي  اول من ااإلاموي  ااإلاىمزغمت قؼ

اوكطلافيا ىمزغمتاألاواامااإلاموي اول مناخصمااإلاىمزغمتااوتوماي اول منااوكطلافيا

يئ ا اَو ااوتوماي  ا ىمزغمتاألاواام افي او ٌت ااوكطل اإلاىمزغمتاواملخموكمتااوتإ ييي 

 او نم  اواوتدهيواواوىيم  ااوػم  .

ا .16 اواإلا اقػ ااإلاؿمو   اواإلا اقػ  ااوتهمض ي ا احمت ا ً ا اح  اآ   اباه ااو غموي وإنم  

اواملخمضم ا اوؤلا  اء اواوتىمُز اواوطلح اوؤلاهٍما اوؤلان اا اغ يهم اواو   ااو غموي وشممع

وؤلاشهمؽاوؾ  ااويميناوا ٍاوالا تىمعاغىهاوإخػماااوشهى اواو يىمتاواوؿػًاقيهما

تى اتاوإج متا ماي يابج متهاواؤلاحم  اوال  حاوته يماوؤلانهمءاتاواوػ وعاوإ  اءااإلاص

واوتػ يلاواوؿػًا موتزوي اوإهٍمااالخؿىؽاوألا تم اواوتىانيؼاوؾ  ااإلاىؼا ًااوصك ا

االخبراءا اوتػيين ااوتدٌيم اون ُى ااوتدٌيم اوؾ   اواوتىكيذ االح ز اوؾ   واقػه

اواإلاؿم اواشت  اوهم اوا َم اواملحٌمين االخبراء ا تهماي  اواوؿػً ا تىكيذاواملحٌمين و  

اواوؿػًا االاشتئىمف اوؾ   األاخٍم  اغله اوالاغتراع اوهكيهم األاخٍم  اون ُى ألاخٍم 

واوتممسابغم ةااوى  اوؾ  ابخمو ااو غىياوؾ  اا االاغت مااوؾ  ااوشكػ اوإنهمءا
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 ماي ز اخػىااال  صمتافياحميؼااو غموياو ياحميؼااملحميماواشتال ااإلا موـابشيَا

 اضٍىىاألاخٍم اوؾ  ااوتهميشاغلهاضٍىىاألاخٍم ا ط ماوطملحااوش ي اواشتالا

اؤلا  مُا اوؾ   ااوهمض ي اتىحي اوؾ   ااوػ يم ااملحٌم  اؤ م  االحٌم اههؼ وؾ  

ااوش غي ا اواوطٍىى ااو شمي  ااإلاصوتى ات اوتصو يم اواشتال  ااشتخ اج واوت ا ل

 واوػهى اواوه اااتاوألاخٍم ا مخت لاؤهىاغهماواشتخ اجا  ُااوكمن اؤوااوتمول.

ًمت ااوػ ُاغلهاغهى اابػ ا .17  ىاقه ا و ضاؤلا ااةايدواو ئيضاامل  ضااوتىنيؼاؤ م ا

اؤوا اؤشهم اتمت َ اؤو اقيهم
ظ
اؾ قم ااوش ي  اتٍىن ااوتي اؤهىاغهم ا ٍمق  ًمت ااوش  تإشيض

ًمتا ًمت ااوػ ُاغلهان اااتاتػ يلاغهى اتإشيضااوش  خطظاقيهماوااوتىنيؼاؤ م ا

اقيهماواإلاتػ ه ا زي
ظ
ا ةاؤواتخكيؼااؤسااإلامُاؤوا  وجاواماوتياتٍىنااوش ي اؾ قم   ُى

اؤوانيم االحطظاؤوانيم ا ًمءاؤوازيم ةاؤواتخكيؼاغ  االحطظاؤواألاشهما اوش 

اغىهاؤواههلااإلا يزا ألاشهماؤواتػ يلااوصى ااإلاموي اؤواتؿييراالاشمااوتوماياؤوااوتىمُز

ًمتاؤو ًمتاؤواتطكي ااوش  ًمتاؤوا غمااشتم ااااوش  تػ يلاااو ئيس ياؤوااه  مجااوش 

اوتد ي اضالخيمتااإلا ي اؤوا و ضاؤلا ااةاؤوابغمق اؤؾ اعا  ى اؤلا ااةا تػييناوغُز

اؤوا ًمتاؤواض فاألاابمحاؤواغ  اض قهم اتإشيضااوش  اغهى  اؤواتو ي ا  ة ا ح ي ة

ًمتااوتياتٍىنا قتذااوك وعاؤوابؾالنهماؤواتػ يلاؤوشؿ ااإلا يزااو ئيس ياواوك وعاو ش 

اتدىا اؤو اقيهم
ظ
اؾ قم اتٍىنااوش ي  ًمتااوتي ااوشووو  اتدىيل اؤو اش ي  اباه ااوش ي  يلاق ع

اذاتا ا ً اتدىي هم اؤو ا د و ة ا صئىوي  اذات اباه ا صمَم  ا ً اقيهم
ظ
اؾووووووو قم اوش ي 

ًمتااوتيا ااوش  افي ااوش ي  اغً اهيم   األاابمح اواشتال  ا صمَم  اباه ا د و ة  صئىوي 

اقيهماوخػىااامل موضااوػمىا
ظ
اؤوااشهمم

ظ
ًمءاتمت َااوش ي اخططم  ي اوحمػيمتااوش 

ااقيهماواوتطىيتاغلهاحميؼااوه ااات.
ظ
ًمتااوتياتٍىنااوش ي اؾ قم  فيااوش 

ااإلام ٌ ا .18 ا ا ل اوهم ااإلا  ظ اواإلاطماف ااو ىىى احميؼ اؤ م  ااوش ي  اوتمويل   احػ 

و ماحهماوقتذاالحصم متااو ىٌي ا مو يمُااوصػى ياؤوا إياغم  اؤ  ياوإوشمءاألاوااما

مااوتوماي اوؤوا  ااو  ماوتىنيػهماون ىوهماوت هيَر قؼااوتياتتؿ  اؤغممُااوش ي اتد يَ 

االحصم متا ا ً اواوسح  ااوتىنيؼ اواغتمم  ااوتدطيل ا  شم اوإاشموهم اغنهم واوتىمُز

اواشتخ اجا ااملح ي  اوبموػم   األاحىبي  اوبموػم   االحصم مت ا ً اواوتدىيل وؤلاي اع

اوا ااوص ي  األاانم  اواشتال  اواشتال هم اآاي اض اف ايشلا ؿمنمت اواشتخ اج إ  موهم
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ااإلاط ن ا ااوشيٍمت اوإض اا م اوتد يَ  اواشتال هم اشيٍمت ا قمت  اواشتخ اج خصمب

ا ىٍ ا ااغتمم  اوؾ   ا ىٍ  اغممن اوؾ   اوض قهم االحىالات اواشتال  واشتال هم

ااوػممهمتا اوإض اا االخماج ا ً اوؿ عاالاشتيرا  اون ىوهم ااإلاصتى ي اوؾير اإلاصتى ي

ًمنااإلاط قي اوؾ  ااوتصهيالتاالائت ممهي اواوه وعااإلاط قي اواوتمىيالتا ًاؤياهىعا

اباهااوتىاماؤوااشتطىمعاؤوا شىاءابشٍلا  ا د اوأل  ا موش اءاواو يؼاألاحلااوذيايُى

ااإلاط قي ا اوؾير ااإلاط قي  اواوػممهمت ااوٌكمالت اوإض اا ا موتم َ ااإلاىغ  ا ؼ بحما

ااإلاط قي  اواوتصهيالت ااوه وعاواوص كيمت اوػممن ااوٌكمالت ا ًااوإض اا م وؾيَر

اضىم يوا افي االاشتراى اوتو ي  األا مهمت اضىم يو افي االاشتراى او ااو ىٌي  اوػم يمت

ا اواوه ُى ااو ىٌي  ااوه وع اوؾ   األا مهمت اضىم يو اوخ ات اواشتر ا  ألا مهمت

اش ا َما اوح اُو اوتػه اتهم اوهممذحهم اغهى َم اوتىنيؼ م اوؤشػمَا اوؤخٍم هم بش وؾهم

ؤلاغكمءا ًااوه وعاوتيشيـاونكلاالحصم متاواشتال ااوه عاواوتط فاقيهاوؾ  ا

اواشتال ا ااوشيٍمت اغله اوالاغتراع اوتصىيتهم ااو ىىى او ي ااوش ي  ااشم وتػ يل

ااو ىٌي ا االخ  مت احميؼ اوؾ   ااو يمهمت اوتد يث اواإلا توػ  ااإلاى غ  اوشيٍمت

انيم ا اواشتال  ااو ىٌي  ا موػم يمت ااإلاتػ ه  ااوػهى  ًمق  ا اغله اواوتىنيؼ الاوٌتروهي 

اوبيػهاألاوا اوش اء اواإلاط قي  ااوػييي  اواوطىم يو اواوى ائؼ اواوصى ات ااوتوماي  اام

وايتتمباالاشهمااوصػى ي اتص ي انيم ااوصى اتاواوٌم يمالتاؾ  ات  يلااوػمالتا

األاوا  ا اوإوؿمء اوتػ يل اوتد ي  ااملحمقظاالاشتومماي  اوقتذ اوت هير اوتىنيؼ الاحىبي 

االاشتومماي  ااوطىم يو اوخ ات ااوتإ ينااواشتر ا  اووجمئو ا ىاويظااوصحً واشتال 

وحميؼااإلاصتى اتاواوتط يواغلهاحميؼااوكىاتيراوالايطمالتااإلاتػ ه ابهماواشتال ا ما

 و ش ي ا ًاخهىماوؤ ىاُاو يااوؿير.

ا ًا .19 ايت ػهم او م اوانصم هم اوق وغهم اوالاشته ا  ااوػمل او ٌت  اال ىازات   احػ 

اواوػى ة االخ وج اتإشيرات اواشتخ اج اوتو ي ااب ااات اؤلانم مت اواشتخ اج واونهمئ 

ؤلانم متاواشتخ اجاؤلانم متا  ُا كهى اؤواتمولاوتم ي اتإشيراتاالخ وجاواوػى ةا

اوتػ يلا ااوش ي  اواو يمهمت اؤشم اوتػ يل اوتد يث ااإلاػ ى مت اوههل ااوٌكمالت وههل

م اوإوؿمَئ ااوػممو  اغًااوػممُاواوت  يـاغًااوه واااإلاهًاوتطكي  اواوتىمُز باواوتصىي 

وإوؿمءا الؾمتااوه وباوإوؿمءاتإشيراتاالخ وجاواوػى ةاوإوؿمءاتإشيراتاالخ وجااونهمئ ا
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ااوزيماةا اتإشيرات اتم ي  اواشتخ اج ا كهى  اؤو اتمول ا  ُ اشك  اتإشيرات واشتخ اج

ااوػممُا ااشتخ اجايشلا يمهمت او ااإلاتىقمة ابح اءاتااوػممو  اوإنهمء اتمبػين وإغمق 

او  احػ  ااوػممو  اواشهمؽ ااإلاىمقذاا)  هت( اشاون اوإ ااة اواوىاق يً ااوترخيل ب ااة

االخ   ا افي اواوتس يل االخم  مت اشئىن او  احػ  اؤلاغم ة ا شمَ  واشتخ اج

اواشووووووتال ا اؤلاوٌتروهي  ااوتإشوووووووويرات اواشتخ اج ااوصوووو ي ااو نم اواشتال  ؤلاوٌتروهي 

اوإنهمء اوتو ي َم اا ظااوػمل اواشتخ اج ااوتإشوووووويرات ااوػممو ااتػىيػمت بح اءات

اوإغمق ا ااوهىيااوػم    افي االحمش اآلااي اب ااة و يااوتإ يىمتاالاحتممغي او  احػ 

اواوك غي ا األاشمشي  ااإلا كمت اوقتذ ااوصػى ة اشهم ات اواشتال  ااوصػى يين وخذف

اوتطكيتهما ااإلايشأت ا  ٌي  اوههل اوال ىازات ااوػمل ا ٌت  او ي م اوإوؿمَئ وتو ي َم

ااإلا انصم او  احػ  م اوالشوإوؿمَئ األاَ ي  ااوصػى ي اٍمت  ااو ىا   اوتكػيل ته ا 

ااوػمئ ي ا ااوزيماات اتإشيرات اواشتخ اج اال يصيمت اتػ يل ااوومو  او مصتىي واوترني 

اتإشيراتا ااوتإشيراتاوتم ي  افي ااإلاهً اوتػ يل ااوػىائل اتإشيراتااشته ا  واشتخ اج

اواشته ا ا ااوشو ي  ا إغمومُ االخومض  ااوتإشيرات اواشتخ اج ااوصكماات افي اوزيماة

 وتػييناحميؼااإلاىظكيناوإنهمءا   متهم.ا ا ًاالخماجاوػممو

اوتػ يلا .81 ااشتخ اج ابح اءات اوإنهمء اواوطىمغي  ااوتوماي  ااوؿ ف او ي ًمت االاشترا قتذ

ااوك وعا اؤو ااو ئيس ي او م يز ااوتوماي  ااوس الت اوههل اوإوؿمء اوشؿ  وتو ي 

اواشت اوشمؾهم ااوش ي  اإلامماش  ات ز  ااوتي اؤهىاغهم ال هماواوترا يظاواو  ظا ٍمق 

ًمالتااوتوماي اوالحهىمااوكٌ ي ا وتس يلاألاشممءااوتوماي اواوػال متااوتوماي اواوى

ا اواوتىمُز اوإوؿمءَم اوتػ ي هم او ش ي اوتو ي َم  ً اوؾ  اؤلاغكمءاال م  وشهم ةا يشإ

 غنهماواشتخ اجا  ُااوكمن اؤوااوتمولاوقتذااملحالت.ااا

 وغهماوؤنصم هماو مايت ػهما ًاب اااتاوقا  احػ ااإلا وااوال مماىاواإلاىاوئاواإلاؿماات .81

اوتو ي ا اوتػ يل ا كهى  اؤو اتمول ا  ُ اشير اا ط  اوإض اا اشير اا ط  وإض اا

ا ط اشيراواشتخ اجاتط يذابضالحاو صيماةاوإض اااوىخمتاوتو ي اوىخمتاوههلا

اواشتخ اجا اواو يؼاتش يذاواشتال ااوهيم ا اوإشهمؽاوىخمتااوصيماة وىخمتااوصيماة

او  ابضالح اوىناتط يذ اوتؿيير ااوصيماة اوتط ي  ااإلا وا ا ً اشيماة اوىخ  اوش اء صيماة

اوصيماةاوإض اااتكىيؼانيم ةاو صيماةاوغملا الؽاش ن اوإوؿمءا الؽاش ن اوالاغتراعا
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ا موصيمااتا ا)  هت( ا يمهمت ايشل اواشتخ اج ااملخموكمت افي اواوكطل واوتصىي 

ااوػ ااإلام ٌ  اباه ااوصيماة اشحً ابح اءات اوإنهمء ابنهمءاوبمملخموكمت ااوصػى ي   بي 

بح اءاتاشحًااوصيماةا ًااإلام ٌ ااوػ بي ااوصػى ي اباهاالخماجاو  احػ اال مماىا

اوا او صيماة اشير اوىخمت اوإض اا احم ي  ابح اءات اإلنهمء ااوصيمااتاواإلا وا حم ي 

اشير اوىخمت ااوصيمااتااوإض اا اتشؿيل اي وت االشتخ اج ااوىهل اوزااة و  احػ 

اواش ااو شى  او قؼ اؤواواوترا يظ اوتػ يل اال م يي  اواو ؿمنمت ااوكصىخمت تال 

 اشتخ اجا  ُااإلاكهى او  ؿمنمتاال م يي .اا

  احػ االا مهمتاواو   يمتاواو قمعااإلا و اوق وغهماوانصم هماو مايت ػهما ًاب اااتا .88

ااو ىمءا اقصىخمت اواشتخ اج اؤهىاغهم ااوترا يظاواو  ظا ٍمق  اوتػ يل واشتخ اج

ىي اواشتخ اجاا ظاَ  اواشتخ اجاشهم اتابتمم اواوتر يماواشتخ اجاا ظاتص

 او ىمءاوتخؿيـاألاااض ياواشتخ اجااوٌ وتااوصحي .

االاتطمالتا .83 ًمت اش  ا ً ااإلاه    االخ  مت اوؾ   االاتطمالت ًمت اش  احميؼ   احػ 

اال ىالاتا اوش ائذ اواإلاكهى  ااوتمول ا  ُ اواشتخ اج احىالات اش ائذ واشتخ اج

اال  اش ائذ اغً اواوتىمُز اوؾ  اواشت  اوهم اال ىالات اش ائذ اوههل اوإوؿمئهم ىالات

اغنهما ااوهىاتلااووم ت اواوتىمُز تإشيضااوهىاتلااووم ت اوههلااوهىاتلااووم ت اوإوؿمء

ًمتاالاتطمالت.اااااااااا  وؾ  احميؼاالخ  متااإلاه   ا ًاش 

  احػ ااوش ي ااوصػى ي او ٌه بمءاوؾ  اوإوؿمءاوإ  مُاغ ا اتااوٌه بمءاوؾ  اههلا .84

اوقطلاوإوؿ اوؾ  ابغم ة اغ ا اتااوٌه بمء اوإوؿمء اوؾ  اتهىي  اغ ا اتااوٌه بمء مء

 غ ا اتااوٌه بمءاوالاغتراعاغلهااوكىاتير.

اوإوؿمءا .85 اوؾ   ااإلايمٍ اغ ا ات اب  مُ اوإوؿمء اوؾ   او ميمٍ ااوىؾىي  ااوش ي    احػ 

اغلها اوالاغتراع ااوطحي ااوط ف ابيطمُ اوإوؿمء اوؾ   ااوػ ا ات اغله اوٌشل

 اوؿ ا مت.

 احػ ااإلااشص ااوػم  او بري اوؾ  اغًاضى وما  ي اواشتال ا كتمحاضى ومااوبري ا  .86

اؤوا ابوؿمء اؤو اوتو ي  اتكىيؼاو طى وم ا ؿمن  اواشتخ اج ااإلاس ل ااوبري  واشتال 

اغًاالاشتراىافيااوطى وماوؾ  ااوػىىانااوىؾجي.  اوتىمُز

ااوتدٌيماوتد ي اؤتػمبهماواوتىنيؼاغل .87 ااملحٌميناون ُى  هااتكممااوتدٌيم.تػييناوغُز
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اؤخ ا .88 اؤو اهمئ ه ل ايًى ايكىعاؤو اؤن االحمُ ا هتط ى اوقو او ئيضا و ضاؤلا ااة يوىز

ؤغػمءاامل  ضاؤوااو ئيضااوتىكيذياؤواؤخ ااملحم ينااإلا  طينافياحميؼاؤواحزءا ًا

 اوص ؿمتاواوطالخيمتااإلامىىخ اوه.

اؤ .89 اهمئ ه ل ايًى ايكىعاؤو اؤن االحمُ ا هتط ى اوقو او ئيضا و ضاؤلا ااة ؤخ ااويوىز

ؤغػمءاامل  ضاؤوااو ئيضااوتىكيذيافياحزءا ًااوص ؿمتاؤوااوطالخيمتااإلامىىخ اوها

 (اقهـابػ ا ىاقه ا و ضاؤلا ااة.اااااااا17فيااوكه ةا)

  

 الزئيظ الحىفيذي : مطؤولية 

يٍووووووىناو وووووو ئيضااوتىكيووووووذيااوهيووووووم ا إغموووووومُاؤلا ااةااوتىكيذيوووووو او شوووووو ي او تمبػوووووو ااوػموووووولا -

ااوتموي اغلهاشبيلااإلاومُاالاالحط تاااويى  ،اووهااوطالخيم

ًمقو ااوصو ؿمتاواوطوالخيمتااوالز و ا اوهيم ا ٍمق اؤغممُااوشو ي ااويى يو اوإ ااتهوم،اوووها

وتىكيوووذاؤؾ اغوووهم،اويموووولااوشووو ي اؤ وووم احميوووؼاال هووومتاالحٍى يووو اواو شووومي اواو نم يووو ا

مااوشوو ي اوالخمضوو ا ا وولاو ووماجااإلام ٌوو ااوػ بيوو ااوصووػى ي ،ايمووماوووهاخوووااوتػمنوو ا مشوو

افوويااإلاىمنطوومتاواإلازايوو اتاواوهيووم ا ٍمقوو األاغموومُاواوتطوو قمتا ووؼا وهيم وو اغنهووم،اواووو  ُى

حميووؼاال هوومت،ايمووماوووهاخووواتػيووينااإلاوو ااءاواإلاووىظكينا موشوو ي اواوتػمنوو ا ػهووماوغووزوهم،ا

ا موليااوش ي اوويالئهماواملحم يين.  وتػييناوغُز

اوؿوووووووو فااوتومايوووووووو اواوهيئوووووووو ااوػم وووووووو اتمويوووووووولااوشوووووووو ي اؤ ووووووووم اوزااةااوتوووووووووماةاوالاشووووووووتوممااوا

ًمقوووووووو ااوسوووووووو التااوتومايوووووووو اوالشووووووووتومما،ا وميووووووووؼااوطووووووووالخيمت،اووووووووووها ا يظاواوتووووووووراب ااةا

ًمقووو األاغمووومُااوتومايووو اوؤلاشووو افاغلوووها ماوتو يووو َماوشوووؿبهماوتػووو ي هم،اوإ ااةا وإضووو اَا

ق وعااوش ي اواوس التاالخمض ابهماوتػ ي هماوإغمق األاوشؿ اوخذقهم،اوتػيينا  ااءا

اغلهاالخو  متاؤلاوٌتروهيو اواشوتال ااو  وىزاوألاانوم ااوصو ي ،ااو ك وعاوغزوهم،اوالحطُى

وتس يلاألاشممءاواوػال متااوتوماي اوتس يلااشتخ ا ااوػال متااوتوماي اوالاغتراعا

 غلهااوتس يل.

ضووووالخي اا- ىوووومءاغلووووهانوووو ااا ووووًاؤؾ  يوووو اؤغػوووومءا و ووووضاؤلا ااةاا-يمووووماو وووو ئيضااوتىكيووووذيا

ًمتاا وتمبػو اوتػو يلاغهووى اتإشيصوهماو  احػو اوزااةااوػو ُاووزااةااوتوووماةاتإشويضااوشو 

ومةاواووو  لا ًو والاشووتوممااواوهيئوو ااوػم وو اوالشووتوممااواوؿ قوو ااوتومايوو اواوهيئوو ااوػم وو او ز
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ًمتااوتمبػوووووو ا ًمتوووووو اغوووووو ُاوحميووووووؼاال هوووووومتااملختطوووووو اإلنهوووووومءابحوووووو اءاتاتإشوووووويضااوشوووووو  و

ًمتااوتمبػ اواوتػمن ا ػهماوغزوهم.واوتىنيؼاغلها ماي ز اوخواتػيينااإلاىظكينا موش   

تمويلااوش ي او يااإلااشص ااوػم  او تإ يىمتاالاحتممغي اوقتذاخصم متاالاشوتراىابهوما

ًمقووووو ااوتػوووووم التا ػهوووووم،اوؾ ووووو االخووووو  متاؤلاوٌتروهيووووو اواشوووووتال ااو  وووووىزا  واوتىنيوووووؼاغلوووووها

ًمقووووو ااو يمهووووومتاواوشوووووهم اتااوالز ووووو ا نهوووووم،اواوتهووووو ي ماغلوووووهااوصوووو ي االخمضووووو ابهوووووم،اوؾ ووووو ا

 تػىيػمتااضم متااوػمل.

ًمقوووو ا ووومةاواووووو  ل،اواوتىنيووووؼاغلووووها ًو تمويوووولااوشوووو ي اووووو ياوزااةااإلامويوووو اواوهيئوووو ااوػم وووو او ز

وووومةااإلاانتووووو اواونهمئيووووو ،اوتصووووو يمااوهوووووىائمااإلامويووووو ااو بوووووؼا ًو اإلاصوووووتى ات،اوؾ ووووو اشوووووهم اتااوز

 شىىي اواوصىىي او  احػتهماواغتمم َم.

 مهمتاواو   يمتاو تهو يماغلوهااوو  ظاواشوتال هماتمويلااوش ي او يااو قمعااإلا و اوألاا

 وتو ي َماوتػ ي هماوإوؿمئهم.

ىاا ااوبشو ي ،ا،اوضوى وماتىميو ااإلاووزااةااوػملاواوتىمي االاحتممغي تمويلااوش ي او يا

،اووزااةاالخماحيوووو ،اوكوووووتذااإلا كوووومتاواشوووووتخ اجااوتإشوووويراتاواشوووووتال او ٍمتوووو االاشوووووته ا 

،اوتػووووو يلااإلاهوووووًاوال يصووووويمتاوههووووولااوٌكووووومالتا وووووموـ ا ااإلاتػىيػووووومتااوتإشووووويراتاواشوووووترا

وتدووووو يثااو يمهووووومتاواوت  يوووووـاغوووووًااوهووووو وباوإوؿووووومءااو الؾووووومتاواشوووووتخ اجاا وووووظااوػمووووولا

واوتهووو يماا،وإغووومق ا وووىظكينااإلايشوووإةاوإوؿووومئهم،اواشوووتال اشوووهم اتااوصوووػى ةاوتو يووو َم

تااإلامو يووووووووومغلووووووووهااوزيووووووووومااتاواووووووووو غىاتااوتومايووووووووو او  احػوووووووو ااوصوووووووووكمااتاواوهىطوووووووو يمتاوا

،اوتم يوو اتإشوويراتااوزيووماةاوتىنيووؼااوتػمنوو اتا ووؼا ٍمتوو االاشووته ا ااوصووػى ي ا ملخووماج

وؾ وو االخوو  متاؤلاوٌتروهيوو اواشووتال ااو  ووىزاوألاانووم ااوصوو ي اوهووماويووذوَااوتىنيووؼاغلووها

 الاتكمنيمتاوبرا جااو غماواشتال ا  موـااو غماوتصىيتهم.

اتا ٍمق ااإلاىمؾواواملحمق متاواإلاىمقذاتمويلااوش ي او ياب اااتاؤلا ااةااوػم  اول ىازا

وؾ ووووو االخووووو  متاؤلاوٌتروهيووووو اواشوووووتال ااو  وووووىزاوالاانوووووم ااوصووووو ي اواشوووووتخ اجاؤلانم ووووومتا

وتو يوو َماوتػوو يلا يمهمتهووماواشووتخ اجا وو ُا كهووى اؤواتوومول،اوإضوو اااتإشوويراتاالخوو وجا

اإلاػ ى ووومتاواوػوووى ةاؤواالخووو وجااونهووومئ اوإوؿمئهوووماؤواتم يووو ا ووو  َم،اوههووولااوٌكووومالتاوههووولا

اغوووًااإلاوووىظكيناواوت  يوووـا وتدووو ي هماو شووو ي او ىظكيهوووما،اوتػووو يلااإلاهوووًاواوتصوووىي اواوتىووومُز

غووووًااوهوووو وباؤوااوؿوووومءا الؾوووومتااوهوووو وب،اواإلاىووووؼا ووووًااوصووووك اوإوؿوووومءااإلاىووووؼ،اوؾ وووو اوتم يوووو ا
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اوزيووووووماةاوإنهوووووومءابحوووووو اءاتااإلاتووووووىفي،اوؾ وووووو ايشوووووولا يمهوووووومت،او  احػوووووو اب اااتااوىاقوووووو يًا

،ااشووتال ااوػووم التاو صووتخ  متااوشوو ي ا ووًااإلاىمقووذا  ااوتزويوو اقوو يًاوشووػوشووئىنااوىا

 الح و ي اواإلاؿماات.

تمويووولااوشووو ي اوووو ياحميوووؼااووووىزاااتاوال هووومتاواوهيئووومتاالحٍى يووو اواو شووومي اوألا ىيووو ا

ووما ٍوولا وومايخووتظابهووما ووًا ويووذوَاب وومااتااإلاىوومؾواواملحمق وومتاوإ اااتااوشوو ؾ او  ايَز

 ؤغممُاؤوافياغالنمتهما ؼااوؿير.

ًمتا ووزو ياالخوو  متا ووولا وو  متاالاتطوومالتااوصوو ٌي ا تمويوولااوشوو ي اووو ياحميووؼاشوو 

واوالشووو ٌي اواوهووومتلااووم وووتاواوهووومتلاال وووىاُاو ووو  متاؤلاهترهوووت،اواوشووو ي ااوصوووػى ي ا

ا و ٌه بوومء،اواوشوو ي ااوىؾىيوو او ميوومٍ،اوالشووتراىا ٍمقوو ا ووماته  وو ا ووًا وو  متاؤوااوتىوومُز

 .الاانم اواو  ىزااوص ي اولخ  متاؤلاوٌتروهي اغًاالخ  متاؤوااوؿمءاالخ  متاوؾ  

يمووووماوووووهاالحوووووا م احػوووو احميووووؼاال هوووومتاذاتااوػالنوووو اوإنهوووومءاحميووووؼاؤلاحوووو اءاتااوالز وووو ا

واوتىنيووووؼاقيمووووومايتؿ ووووو اذووووووَ،اوؾ ووووو االخوووو  متاؤلاوٌتروهيووووو اواشوووووتال ااو  وووووىزاوالاانوووووم ا

الٍ،اواضووو ااااوصووو ي اولخووو  متاؤلاوٌتروهيووو اوٍمقووو االخووو  متاواوطوووالخيمتااإلاوووذًىاةاؤغووو

ًمالتااوش غي اواو شمي اوتىييلاؤواتكىيؼاؤوااهم  اشخظاؤوا اوتكمويؼاالخؿي اواوى

غوو ةاؤشووخمص،اؤواحهوو اؤواغوو ةاحهوومتا ٍوولاؤوابػووؼااوطووالخيمتااوووىاا ةاؤغووالٍ،ايمووماوووها

ااغؿمءااوىيالءاضالخي اتىييلااوؿير.

 

 :وجعارض اإلاصالح ومىافطة الشزكةالاثفاقيات والعقىد 

يٍىناوػػىا و ضاؤلا ااةاؤيا طلح ا  مش ةاؤواؾيرا  مش ةافياألاغممُاالايوىزاؤنا .1

اوغلها ااوػم ي ، ااوػم   اال مػي  ا تر يظا ً ابال ااوش ي  الحصمب اتتم ااوتي واوػهى 

افيا ا  مش ة اؾير اؤو ا  مش ة ا ًا طلح  اوه اامل  ضا مم اي  ـ اؤن ا و ضاؤلا ااة غػى

 .اااوت  يـافيا دػ االاحتممعألاغممُاواوػهى ااوتياتتمالحصمبااوش ي ،اويوبتاَذ

ااوشإنافيا .8 الايوىزاوهذاااوػػىاالاشتراىافيااوتطىيتاغلهااوه ااااوذيايط اافياَذا

 . و ضاؤلا ااةاوحمػيمتااإلاصمَمين
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ي  ـاائيضا و ضاؤلا ااةاال مػي ااوػم  ااوػم ي اغى ااوػهم َماغًاألاغممُاواوػهى ا .3

اؤ اامل  ضا طلح ا  مش ة ايٍىنا خ اؤغػمء اوي اقوااوت  يـااوتي اقيهم، واؾيرا  مش ة

 .ته ي ا مصا ًا  احؼاخصم متااوش ي االخماجي

بذااتخ لاغػىاامل  ضاغًاؤلاقطمحاغًا طلحته،احمزاو ش ي اؤواوٍلاذيا طلح ا .4

اإلاؿمو  اؤ م اال ه ااوهػمئي ااملختط ا ة ؿمُااوػه اؤوابوزا ااوػػىا إ اءاؤياابذاؤوا

 . ىكػ اتدههتاوها ًاذوَ

(ا ًا1صاووي اغًاألاغ ااااوىمتو ا ًاألاغممُاواوػهى ااإلاشماابويهمافيااوكه ةا)تهؼااإلا .5

اؤغػمءا اويذوَاغله ااوػه ، اؤو ااوػمل ا ً ااإلاطلح  اضمخ  ااوػػى اغله ااإلام ة َذٍ

 و ضاؤلا ااة،ابذااتمتات َاألاغممُاؤوااوػهى ا مملخموك ا خٍم ات َااوكه ةاؤوابذااجبتا

 تػماعا طملحاوتلحوااوػ اا مإلاصمَمين.ؤنهماؾيراغم و ،اؤواتىؿىياغلها

ؤجبتىاااغتراغهماض اخ افيا  تى اإلاصاووي   ً اإلاػماغىنا ؤلا ااة  و ض ؤغػمء يػكى .6

ا يط ا اوذي الاحتممع خػىاا غً اوؿيمب يػ  وال الاحتممع،  دػ 
ظ
 قيهااوه اااشب م

  ً يتمًٌ وم ؤو  موه اا يػ م وم اوؿمئ  اوػػى ؤن جبت بذا بال  ًااإلاصاووي  وإلغكمء

 غ مها ه. بػ  الاغتراعاغ يه

اليوىزاوػػىا و ضاؤلا ااةاؤنايشترىافياؤياغملا ًاشإهها ىمقص ااوش ي ،اؤواؤنا .7

ًمناو ش ي اؤناتؿمو هاؤ م ا اوالاا اؤخ اق وعااويشمؽااوذياتزاووه؛ افي يىمقضااوش ي 

اغلهات  يظاشم
ظ
 واال ه ااوهػمئي ااملختط ا موتػىيؼااإلاىمش ،ا ماومايًٌاخمضال

 .يصمذاوهااوهيم ا ذوَا-يو  اًلاشى اا- ًاال مػي ااوػم  ااوػم ي ا
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 والعشزون: اححماعات املجلظ الثاهيةاإلاادة 

اغًا .1 االاحتممغمت اَذٍ اتهل اؤال اغله ايتبىمٍ اإلام
ظ
اوقهم ا واي ابشٍل اؤلا ااة ا و ض يوتمؼ

اامل  ضاب اي غى اائيضاامل  ضاؤن اويو اغله اائيصه، ا ً ا  غىة ااوصى  افي اهااحتممغين

 الاحتممعا تىاؾ  ابويهاذوَااجىمنا ًاألاغػمء.

تٍىنااو غىةاوالوػهم ا إيا ًاوشمئلااوتىاضلااإلاتمخ ا ممافياذوَااو شمئلااوىطي اواوبري ا .8

 الاوٌتروو .

ا) .3 ااوكه ة ا  اغمة ا ًا1 ؼ ااإلا ة ا الُ ا ائم ااوػهم  افي اامل  ض ايٍىن ااإلام ة، اَذٍ ا ً )

 (ا ًاشه ا د  .)اوػمش (ا ًاشه اشىاُاختىا)الخم ضاغش 

اغلهاألاغػمءا تك نين، .4 ااوػمح  ابػ غهم اوماايوىزاؤناتط اان اااتاامل  ضافياألا ىا  م

اغلها ااوه ااات اوتػ عاَذٍ اقيهم، او م اوو  اامل  ض ااحتممع
ظ
ايتم   األاغػمء اؤخ  يؿ  

ااحتممعاوه.  امل  ضافياؤُو

اتصموا .5 اقةذا االحمغ يً، اوػ   ااإلاؿ ه  ان اااتاامل  ضا م ؾ  ي  تاألاضىاتاي جحاتط ا

اال مه ااوذياقيهااو ئيض.
 

 والعشزون: هصاب اححماعات املجلظ الثالثةاإلاادة 

اهطلا ًاؤغػمئهاغلهاألانلاغلهاؤنايٍىنا ابالابذااخػٍ  م الايٍىنااحتممعاامل  ضاصحيدظ

بشٍلاشخص ياؤوااؤوا ًايىي هاوؤخ األاغػمءااإلاػيىينا ًان لااوىزي اشىاءا نهماائيضاامل  ض

اغًاؾ يواالا اؤو ااوهمتك  اوػػىا و ضااؾيرتطمُ اويوىز االح يو ، ااوتهىي  ذوَا ًاوشمئل

ماو ػىا ـاآلاتي  ا ًاألاغػمءافياخػىاااحتممغمتاامل  ضاؾ هظ  :ؤلا ااةاؤنايىي اغىهاؾيٍر

ا.الايوىزاوػػىا و ضاؤلا ااةاؤنايىىباغًاؤيثرا ًاغػىاواخ افياخػىااالاحتممعاهكصه-

 ة.ػىاااحتممعا د  امل  ضاؤلا اااؤناتٍىناؤلاهم  ا موٌتم  الح-
ا .1

 

 والعشزون: مداوالت املجلظ الزابعةاإلاادة 

ا .1 االئد  اتهٍ  اإلام فيا دمغ ااالحىيم او ش ي توبتااحتممغمتاامل  ضاو  اوالتهاون اااتهاوقهم

 يىنػهمااو ئيضاوؤغػمءاامل  ضاالحمغ يًاوؤ ينااوص اوت وناَذٍااملحمغ افياس التا مض .

ضاالا تىمعاغًااوتىنيؼاغًااملحػ اويدواوهافياخمُاوحى اتدكظاو يهاالايوىزاوػػىاامل   .8

 .ي وناَذٍااإلاالخ متابزاءاتىنيػهاغلهااملحػ اؤن
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 الباب الزابع: حمعيات اإلاطاهمين

 

 والعشزون: حضىر الجمعيات الخامطةاإلاادة 

افيااوش ي اؤي صمَمااوٍل
ظ
،اًمناغ  اؤشهمهاالحوافياخػىااال مػيمتااوػم  او مصمَمينام

افيا ووه ااوش ي  اغم لي اؤو ا و ضاؤلا ااة اؤغػمء اؾير ا ً اآ  
ظ
اشخطم اغىه ل ايًى اذوَاؤن في

 خػىااال مػي ااوػم  .

 

 والعشزون: الجمعية الحأضيطية الطادضةاإلاادة 

  ً يى م وؤابػين  مص  تإشيصي ا الُ حمػي  غه  باه اإلاٌتت ين حميؼ اإلااشصىنا ي غى

ا موتر يظ ن اا تمايخ اويشترؽا تإشيض اوىزااة   ً غ   خػىاا الاحتممع وصح  اوش ي 

اباها ألانل غله اإلامُ اؤس هطل يمول اإلاٌتت ين اوحهتا غىة ااوىطمب، اَذا ايتىاق  اوم قةذا

احتممعاجمنايػه ابػ ا مص اغش ايى ماغلهاألانلا ًاتىحيهااو غىةابويه.او ؼاذوَايوىزاؤنا

ااملح  ة ااإلا ة ااهتهمء ا ً اشمغ  ابػ  ااوومو  االاحتممع اؤناايػه  اغله األاُو االاحتممع الوػهم 

اوفيا االاحتممع. اَذا اغه  اب ٍمهي  اغً اؤلاغالن ايكي  ا م األاُو االاحتممع اوػه  ااو غىة تتػمً

ًمناغ  ااإلاٌتت ينااإلامو يناقيه ما اؤيًّ
ظ
ا.حميؼاألاخىاُ،ايٍىناالاحتممعااوومو اصحيدم

ا

 إخحصاصات الجمعية الحأضيطية والعشزون:  الطابعةاإلاادة 

ًمت.63ػي ااوتإشيصي ا م  ىاااوىاا ةا مإلام ةا)تختظاال م  (ا ًاه م ااوش 

 

 والعشزون: اخحصاصات الجمعية العامة العادًة الثامىةاإلاادة 

قيمماغ ااألا ىاااوتياتختظابهماال مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي ،اتختظاال مػي ااوػم  ااوػم ي ا

ااوصى ا الُاألاشه ااوصت ااوتموي ا وميؼاألا ىاااإلاتػ ه ا موش ي اوتىػه ا  ةاغلهاألانلاف ي

ا غتا اً مم اؤ  ي اغم ي  اغم   احمػيمت ا غىة اويوىز او ش ي ، ااإلاموي  ااوصى  ااااااااااااااااااااالهتهمء

االحمحهاباهاذوَ.ا

ا
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 : اخحصاصات الجمعية العامة غير العادًةالحاضعة والعشزوناإلاادة 

 : األاشمسا مشتثىمءااوتمايتختظاال مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي ا تػ يلاه م ااوش ي

م. .1  ألا ىاااملح ىااغ يهماتػ ي هماه م ظ

ااوػم ي ا .8 ااوػم   اا تطمضمتاال مػي  افي
ظ
اؤضال ااو ا    األا ىا ان اااتافي اتط ا اؤن ووهم

اوذوَا موش وؽاوألاوغمعاهكصهمااإلاه اةاول مػي ااوػم  ااوػم ي .ا
 

 اإلاادة الثالثىن: دعىة الجمعيات

ا و ض اوػم ي ااوػم   ال مػيمت تىػه  ا  غىة او مصمَمين ااوػم ي  اؾير اوغله ؤو ا، اؤلا ااة

ؤوا الحصم مت   احؼ ذوَ ؾ   بذا والوػهم  اوػم ي  اوػم   ال مػي  ؤناي غى ؤلا ااة  و ض

ا ً اغ ٌ  اؤو ااإلا احػ  ا) ل ى  ايمول ا 5ًاإلاصمَمين اإلا احؼا غله اإلامُ اؤس %( اويوىز ألانل،

بذااومايهماامل  ضا  غىةاال مػي ا الُاجالجينايى ما ًاالحصم متا غىةاال مػي اوالوػهم ا

 تمايخاؾ  ا  احؼاالحصم مت.

او ئيضاؤوا اوش ي    يز في تىزع يى ي  صحيك  في اوػم   ال مػي  الوػهم  او غىة وتيش 

ان ل اؤلاوٌتروو  اغله اإلايػم   ىنػهم
ظ
ايى م اوغش يً ا ىاخ  اوالوػهم  اذوَا املح   او ؼ ألانل،

االايتكمء اؤواايوىز ااإلاصمَمينا خؿم متا س    احميؼ اباه ااإلاذًىا ااإلايػم  افي ااو غىة  تىحيه

اؤوااوىشمئلاؤلاوٌتروهي ا مو شمئلاهطي اؤوااوبري ااوٌتروو  ،اوت شلاضىاةا ًااو غىةاوح ُو

األاغممُاباهاوزااةااوتوماةا،اوذوَا الُااإلا ةااملح  ةاو يش 
ا

 والثالثىن: سجل حضىر الجمعيات الحادًةاإلاادة 

ا  يزا افي اؤشممئهم االخمض  اؤو ااوػم   اال مػي  اخػىا افي اي ؾ ىن ااوذيً ااإلاصمَمىن يس ل

اامل  ضااوش ي ااو ئيس يان لااوىنتااملح  االوػهم اال مػي ا موىشي  اوآلا وي ااوتيايد  َم

ا ممافياذوَااوىشمئلاالاوٌتروهي .
ا

 ححماع الجمعية العادًةإوالثالثىن: هصاب  الثاهيةاإلاادة 

ا صمَمىنايمو ىنااالايٍىنا ابالابذااخػٍ 
ظ
اابؼااااوػهم ااحتممعاال مػي ااوػم  ااوػم ي اصحيدم

ُا وحهتااو غىةاباهاااؤسااإلامُاغلهاألانل،اوإذااومايتىق ااوىطمبااوالز اوػه اَذااالاحتممعاألاو

ااوتموي اوالحتممعااوصم و،اوتيش اَذٍااو غىةا موؿ يه ا
ظ
احتممعاجمنايػه ا الُااووالجينايى م
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اا ا)ال إلاىطىصاغ يهم اوامإلام ة اه م تصػىنااوحم ي  ا ً ًمتا( ااوش  اؤن ايوىز اذوَ او ؼ يػه ا،

ابش ؽاؤناتتػمًا الاحتممعااوومو ابػ اشمغ ا ًااهتهمءااإلا ةااملح  ةاالوػهم االاحتممعاألاُو

االاحتممع اَذا اغه  اا ٍمهي  اغً االاغالن ايكي  ا م األاُو االاحتممع اوػه  ااو غىة احميؼا، وفي

ًمناغ  األاشهمااإلامو  اقيه.ألاخىاُايٍىا ا
ظ
اؤيم
ظ
 ناالاحتممعااوومو اصحيدم

 

 ححماع الجمعية العامة غير العادًةإوالثالثىن: هصاب  الثالثةاإلاادة 

ا صمَمىنايمو ىناهطلا ابالابذااخػٍ 
ظ
الايٍىنااحتممعاال مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي اصحيدم

اؤسا مُااوش ي اغلهاألانلا،اوإذااومايتىق ااوىطمبااوالز اوػه ااحتممعاال مػي ااوػم  اؾيرا

ااإلاىطىصا ا ىكضاألاوغمع اجمنايػه  ااحتممع اااه اوحهتااو غىة ا، االاحتممعاألاُو افي اوػم ي 

ًمتا،او ؼاذوَايوىزاانايػه االاحتممعااوومو ااغ يهمافي اإلام ةاالحم ي اواوتصػىنا ًاه م ااوش 

اوػه ا ااو غىة اتتػمً اؤن اغله األاُو االاحتممع اإلوػهم  ااملح  ة ااإلا ة ااهتهمء ا ً اشمغ  بػ 

ايٍىنا األاخىاُ احميؼ اوفي ا. االاحتممع اَذا اغه  اب ٍمهي  اغً اؤلاغالن ا ميكي  األاُو الاحتممع

ااووم األانلالاحتممع اغله ااإلامُ ااؤس اابؼ ايمول ااإلاصمَمين ا ً اغ   اخػٍ  ااذا
ظ
اصحيدم  . و 

واذااومايتىق ااوىطمبااوالز افياالاحتممعااوومو اوحهتا غىةاباهااحتممعاجموثايىػه ا م وغمعا

ًمتاويٍىناالاحتممعااووموثا هكصهمااإلاىطىصاغ يهمافيااإلام ةاالحم ي اواوتصػىنا ًاه م ااوش 

ًمنا ا
ظ
اؤيم
ظ
ا..غ  األاشهمااإلامو  اقيهابػ ا ىاقه اال همتااملختط صحيدم

 

 والثالثىن: الحصىيت في الجمعيات  الزابعةاإلاادة 

ااو افي ا صمَم اًل ا مواليٍىن ااش ي  افي ا ط فب طىتاواخ  ااوػم  ، اال مػيمت احتممغمت

ا.اوى  اغًاغ  األاشهمااوتيايمت ٌهم

ا

 والثالثىن: قزارات الجمعيات  الخامطةاإلاادة 

تطووو اانووو اااتاال مػيووو ااوػم ووو ااوػم يووو ا م ؾ  يووو ااإلاؿ هووو اوألضوووىاتاالحمغووو ةااإلامو ووو افووويا .1

ٍىنهوووماواتدصووو األاضوووىاتافوووياال مػيووو االاحتمووومعا طووو فااوى ووو اغوووًاغووو  األاشوووهمااوتووويايمت 

 اوػم  اغلهاؤشمساضىتاواخ اوٍلا صمَم.ا
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تطوووو اانوووو اااتاال مػيوووو ااوػم وووو اؾيوووورااوػم يوووو ا إؾ  يوووو اج ثووووياؤضووووىاتااإلاصوووومَمينااإلامو وووو افوووويا .8

ًمنان اااا تػ هما زيم ةااؤسا  اغًاغ  األاشهمااوتيايمت ٍىنهمالاحتممعا ط فااوى ،ابالابذاا

موووو ا ووو ةااوشووو ي اؤوا د هووومان ووولااههػووومءااإلاووو ةااملحووو  ةافوووياه م هووومااإلاووومُاؤواتخكيػوووهاؤوا ةؾ

 اإلامو  افياالاحتممع. اا إؾ  ي اجالج اؤابمعاألاضىاتاألاشمساقالايٍىناصحيدمابالابذااض

الايووووىزا غػووومءا و وووضاؤلا ااةااوتطوووىيتاغلوووهانووو اااتاال مػيووو ااوػم ووو ااوتوووياتتػ ووووا وووة  اءا .3

 وتياتتػ وا مطلح ا  مش ةاؤواؾيرا  مش ةاوهم.ذ تهما ًااإلاصاووي اغًاب ااتهماؤواا

ا .4 ا موه ااات ا صمَم اًل اوقهي تز  ااوػم   اال مػي  ا ً اتط ا ااوتي
ظ
ااوالئد اام اَذٍ  خٍم 

ااؤ اؾمئ اوتى ًمناخمغ ظ اؤ ا يمي اشىاءظ
ظ
ًمنا ىاقهام اوشىاءاؤ

ظ
اغلهاَذٍااوه اااتاؤوا خموكام

ظ
 وهم.ام

 
 

  يات والثالثىن: اإلاىاقشة في الجمع الطادضةاإلاادة 

اؤغممُاال مػي اوتىحيهاألاشئ  افي افياح ُو اوٍلا صمَماخوا ىمنش ااإلاىغىغمتااإلا اح 

اوا اؤلا ااة ا و ض اؤغػمء اباه ا  احؼاشإنهم اؤو اؤلا ااة ا و ض اويوي  االحصم مت،   احؼ

ااؤيا اوإذا او ػ ا، ااوش ي  ايػ عا طلح  ااوذياال ا موه ا ااإلاصمَمين اؤشئ   الحصم متاغً

مافياَذاااوشإناهماإلاصمَماؤنااو  اغلهاش ًمنان اَا اقذااوهاؾيرا هىؼااختٌماباهاال مػي او
ظ
ا.ا

ا

 : رئاضة الجمعيات وإعداد املحاضزوالثالثىن الطابعة اإلاادة 

ؤواهمئ  اغى اؾيم وهاؤوا وًا ؤلا ااة  و ض ائيض اوػم  او مصمَمين ال مػيمت احتممغمت ي ؤس

اائيضا و ضاؤلا ااةاوهمئ ه.اييت  ها و ضاؤلا ااةا ًا يناؤغػمئهاوذوَافياخمُاؾيمبا

ويد اا محتممعاال مػي ا دػ ايتػمًاغو  ااإلاصومَميناالحمغو يًاؤوااإلامو ويناوغو  األاشوهما

ًموووو اوغووو  األاضوووىاتااإلاهووو اةاوهوووماواوهووو اااتااوتووويااتخوووذتاوغووو  ا اوتووويافوووياخيووومزتهما م ضووومو اؤوااوى

يا ااتافووووياالاحتموووومع،األاضووووىاتااوتووووياواقهووووتاغ يهووووماؤوا موكتهووووماو الضوووو اواقيوووو او مىمنشوووومتااوتوووو

وت ونااملحمغ ا طك ا ىت م اغه اًلااحتممعافياس لا مصايىنػوهاائويضاال مػيو اوؤ وينا

ماوحم ؼاألاضىات. اشَ 

ا
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 الباب الخامظ: اللجان ولجىة اإلازاحعة

 والثالثىن: جشكيل اللجىة الثامىةاإلاادة 

(اؤغػمءا ًاؾيراؤغػمءاا3ا(اتشٍلا ه ااا ًاال مػي ااوػم  ااوػم ي ال ى ا  احػ ا ٍىهها ً

ااول ى ا ا هممت ااوه اا افي اويد   م اؾيَر اؤو ااإلاصمَمين ا ً اشىاء ااوتىكيذيً،  و ضاؤلا ااة

 وغىا ـاغم هماو ٍمقأتاؤغػمئهم.
 

 ححماع اللجىة إ: هصاب الحاضعة والثالثىن اإلاادة 

ا اوصح  ا إؾ  ي بيشترؽ ان اااتهم اوتط ا اؤغػمئهم، اؤؾ  ي  اخػىا ااإلا احػ  ال ى  احتممع

 ؤضىاتاالحمغ يً،اوغى اتصموياألاضىاتاي جحاال مه ااوذياضىتا ػهاائيضااول ى .
 

 اإلاادة ألاربعىن: اخحصاصات اللجىة 

اغلها االاؾالع اخو اذوَ اشبيل افي اووهم ااوش ي ، اؤغممُ اغله ا مإلا ان   ااإلا احػ  تختظال ى 

اؤواؤلا  ا و ضاؤلا ااة ا يمنا ًاؤغػمء اوؾ  اؤيابيػمحاؤو اووجمئههم ااوتىكيذي ،اس التهم ااة

اؤغمما ابذا اوالوػهم  او ش ي  ااوػم   اال مػي  ا غىة ا و ضاؤلا ااة ا ً اتؿ   اؤن اوهم ويوىز

  و ضاؤلا ااةاغم هماؤواتػ غتااوش ي ا غ اااؤوا صمئ احصيم .ا
 

 وألاربعىن: ثقاريز اللجىة الحادًةاإلاادة 

إلالحىظمتااوتيايه  هما  احؼاغلهال ى ااإلا احػ ااوى  افيااوهىائمااإلاموي او ش ي اواوتهماي اوا

الحصم متاوإ  اءا  ئيمتهماخيموهمابناوح ت،اوغ يهمايذوَابغ ا اته ي اغًااؤيهمافياشإنا  يا

اهؿمما افي ات  ل اؤ  ي اؤغممُ ا ً ا ه انم ت اوغمم ااوش ي  افي ااو ا  ي  ااو نم   اه م  يكمي 

ا افي ااوته ي  اَذا ا ً ًمقي  ا
ظ
اوسخم ايى ع اؤن ا و ضاؤلا ااة اوغله ااوش ي اا تطمضهم،  ىنؼ
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اغلهاألانلاوتزوي اًلا ًااؾ ا
ظ
او ئيضان لا ىغ ااوػهم اال مػي ااوػم  ا ىاخ اوغش يًايى م

ا ًااإلاصمَمينا يسخ ا ىه،اويتلهااوته ي اؤجىمءااوػهم اال مػي .

 

 

 وألاربعىن: اللجان ألاخزي  الثاهيةاإلاادة 

  احػ :ل ى ااإلاوغلها و ضاؤلا ااةاؤنايشٍلااول منااوتموي ا مإلغمق ا .1

 ل ى االاشتومما -ؤا

 ل ى االحىيم  -با

 تل ى ااوترشيدمتاواوتػىيػما -جا

 اول ى ااوتىكيذي  - ا

وااإلاصمَميناشىاءا ًاؤغػمءاامل  ضاؤ،ا(اجالج اؤغػمء3ى ا ًااول منا ًا)تتٍىناًلال  .8

م.  ؤواؾيَر

ا إؾ  ي اؤضىاتاي .3 ان اااتهم اوتط ا اؤؾ  ي اؤغػمئهم، شترؽاوصح ااحتممعااول مناخػىا

 تصموياألاضىاتاي جحاال مه ااوذياضىتا ػهاائيضااول ى .االحمغ يً،اوغى 

ا ااشمتهم،ا .4 اغله اوؤلاش اف او ش ي ، االاشتومماي  ااإلاشمايؼ ا منتراح االاشتومما تختظال ى 

 ا.ي او ش ي اوتدهيوا طلح ا صمَميهمبؿ عاتػ يمااوهيم ااإلامو

ا  ىائذاخىيم  .5 االاوتزا  ا مإلش افاغله االحىيم  اوتدهياتختظال ى  وا طلح ااوش ي ،

 . صمَميهم

تختظال ى ااوترشيدمتاواوتػىيػمت،ا تد ي ااوتػىيػمتاوالا تيمزاتا غػمءاامل  ضا .6

 .فاغلهاذوَاوتدهيوا طلح ا صمَميهمواول مناوو تىكيذيينافيااوش ي اوؤلاش ا

آوي اتد ي ا ٍمقأتامنا هممتاًلال ى اوغىا ـاغم هماواتد  االئد االحىيم اووىائذااول  .7

 ؤغػمئهم.ا
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ًمقي ا ًاتهماي ااول منافيا ىنؼااوش ي ااو ئيضان لاغلها .8 ا
ظ
 و ضاؤلا ااةاؤنايى عاوسخم

ااؾ ا ًا ا ً اًل اوتزوي  األانل اغله
ظ
ايى م اوغش يً ا ىاخ  ااوػم   اال مػي  ااوػهم   ىغ 

 اإلاصمَمينا يسخ ا ىه،اويتلهااوته ي اؤجىمءااوػهم اال مػي .

ا
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aالباب الطادص: مزاحع حطابات 

 

 ألاربعىن: جعيين مزاحع الحطاباتو  الثالثةاإلاادة 

االحصم متااإلا  ظاوهما ا  احعي ا ين ا ً اؤيثر( اخصم متا)ؤو ا  احؼ او ش ي  ايٍىن يو اؤن

اتػ ااإلام ٌ  ااوػم ي اشىىي موػملافي ااوػم   اال مػي  ايىه
ظ
ا ٍمقأام اويوىزاوتد   اغم ه، تهاو  ة

اول مػي اؤيػ
ظ
ا ؼاغ  اؤلا الُا دههافيااوتػىيؼابذام ااونؼااوتؿييرافياونتافياًلاونتاتؿييٍر

 ؾيرا ىمش اؤواوصب اؾيرا ش وع.

 

 وألاربعىن: صالحيات مزاحع الحطابات الزابعةاإلاادة 

ونتاخواالاؾالعاغلها قمت ااوش ي اوس التهماوؾيراذوَا ًااوىجمئو،ااإلا احؼاالحصم متافياؤي

اغ يهماويتدهوا ًا اؾ  ااو يمهمتاوؤلايػمخمتااوتياي ياغ واةاالحطُى
ظ
 ىحى اتاووهاؤيػم

اوش ي اواوتزا متهماوؾيراذوَا مماي  لافياهؿمماغم ه،اوغلهاائيضا و ضاؤلا ااةاؤنايمٌىها

 ًاؤ اءاواح ه،اوإذااضم فا  احؼاالحصم متاضػىب افياَذاااوشإناؤجبتاذوَافياته ي ايه  ا

اؤنايؿ  ا ًا االحصم متاوح اغ يه اامل  ضاغملا  احؼ اييص  اوم اقةذا ا و ضاؤلا ااة، باه

  ااةا غىةاال مػي ااوػم  ااوػم ي او ى  افياألا  . و ضاؤلاا
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 الباب الطابع: حطابات الشزكة وثىسيع ألارباح

 

 وألاربعىن: الطىة اإلاالية الخامطةاإلاادة 

اشه ايىمي اوتي ،اغلهاؤناتهيا نهمي اشه ا يصمبرا ًاًلاشى ت  ؤااوصى ااإلاموي او ش ي ا ًاؤُو

اتماي ا ً األاواه ااإلاموي  ااوصى  ا يصمبرات  ؤ اشه  انهمي  اوختى ااوتوماي ا موس ل اني َم ااااااااااااااااااااخ

ا.اوتموي ا ًااوصى 

ا

 الىثائق اإلااليةوألاربعىن:  الطادضةاإلاادة 

اؤنايػ .1 ا موي او ش ي  انهمي اًلاشى  افي ا و ضاؤلا ااة او ش ي ايو اغله  ااوهىائمااإلاموي 

اوته ي ا
ظ
ااإلاموي اا ااوصى  اغً ااإلاماي م او  يَز اوشمؾهم ااوته ي ااغً اَذا اويػّمً اإلاىهػي ،

تط فا  احؼاالحصم متان لااوؿ يه ااإلاهترخ اوتىزيؼاألاابمح،اويػؼاامل  ضاَذٍااوىجمئوا

ال مػي ااوػم  ا خمص اوؤابػينايى اإلاىغ ااملح  االوػهم اا
ظ
 غلهاألانل.ام

مااإلامايااوىجمئ .8 وااإلاشماايو اؤنايىنؼاائيضا و ضاب ااةااوش ي اوائيصهمااوتىكيذياو  يَ 

(ا ًاَذٍااإلام ة،اوتى عاوسخا نهمافيا  يزااوش ي ااو ئيضاوغلها ىنػهما1بويهمافيااوكه ةا)

اوتٍىنا ا ىاخ اؤلاوٌتروو  ااوػم   اال مػي  االوػهم  ااملح   تط فااإلاصمَمينان لااإلاىغ 

اغلهاألانل.
ظ
 وغش يًايى م

ااإلاموي  .3 ا موهىائم ااإلاصمَمين ايزو  اؤن ا و ضاؤلا ااة اائيض ا و ضااغله اوته ي  و ش ي ،

ااوش ي ا ا  يز افي اتىزع ايى ي  اح ي ة افي اتيش  اوم ا م االحصم مت، ا  احؼ اوته ي  ؤلا ااة،

ماؤناي شلاضىاةا ًاَذٍااوىجمئواباهااوىزااةا او ئيضاوغلها ىنػهماالاوٌتروو ،اوغ يهاؤيػظ

ام اال مػي ااوػم  ا خمص اغش ايى ،اوذوَان لاتمايخااوػه()وزااةااوتوماة
ظ
 ألانل.غلهاام

ا
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 وألاربعىن: ثىسيع ألارباح الطابعةاإلاادة 

 ثىسع أرباح الشزكة الصافية الطىىية على الىحه آلاجي:

اؤناته اا11يوى ا)% .1 اويوىز او ش ي ، ااوى م   األاابمحاوتٍىيًاالاختيمؾ  ا ًاضمفي )

%(ا ًااؤسا31ال مػي ااوػم  ااوػم ي اونلاَذاااوتوىي ا تىا  ـاالاختيمؾ ااإلاذًىاا)

 ُااإلا قىع.اإلام

اتوى  .8 اؤن اانتراحا و ضاؤلا ااة اغله ا ىمء ااوػم ي  ااوػم   ا ًاضمفيا11)اول مػي  )%

 ألاابمحاوتٍىيًااختيمؾ ااتكمقيايخطظ.

ول مػي ااوػم  ااوػم ي اؤناته ااتٍىيًااختيمؾيمتاؤ  ي،اوذوَا موه اااوذيايدهوا .3

ااإلاصم اغله اؤلا ٍمن ان ا اجم ت  اؤابمح اتىزيؼ ايٌكل اؤو ااوش ي  اوول مػي ا طلح  َمين،

ااإلاذًىاةايذوَاؤناتهتؿؼا ًاضمفياألاابمحا  موـاإلوشمءا اشصمتااحتممغي اوػم لي

ا
ظ
  ًاَذٍااإلااشصمت.ااوش ي اؤواإلاػموه ا مايٍىنانمئمم

ا) .4 اتهل اال اوص   او مصمَمين اذوَ ابػ  ااو مقي ا ً ااوش ي ا11يىزع ا مُ ااؤس ا ً )%

 اإلا قىع.

وػش ون(اواإلام ةا)اوصم ش اواوص ػين(ا ًاه م ا ؼا  اغمةاألاخٍم ااإلاه اةافيااإلام ةا)ا .5

ًمتايخطظابػ ا ماته  اوص  ا) %(ا ًااو مقياإلاٍمقإةا و ضاؤلا ااة،اغلهاؤنا1اوش 

ا ؼا ااوػػى م ايدػَ  ااوتي اال  صمت اغ   ا ؼ
ظ
ا تىمش م ااإلاٍمقإة اَذٍ ااشتدهمم يٍىن

 ألا ذابػيناالاغت ماا مايتػ وا دمو االاوػهم ااو ائم.

 

 وألاربعىن: اضححقاق ألارباح الثامىةاإلاادة 

ااوشإناوي ينا اَذا افي ااوطم ا ااوػم   اال مػي  اوه اا
ظ
افياألاابمحاوقهم يصتدوااإلاصمَماخطته

افيا ااإلاس  ين األاشهم اإلاموٍ  األاابمح اؤخهي  اوتٍىن ااوتىزيؼ، اوتمايخ االاشتدهمم اتمايخ اوه اا

اس التااإلاصمَمينافيانهمي ااويى ااملح  اوالشتدهمم.
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 : خطائز الشزكةضعة وألاربعىن الحااإلاادة 

إذا بلغت خدائر الذركة نرف رأس السال السدفهع في أي وقت خالل الدشة السالية، وجب 
على أي مدؤول في الذركة أو مراجع الحدابات فهر علسه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، 

ة خالل مجلس اإلدار  وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعزاء السجلس فهرًا بذلك، وعلى
من علسهم بذلك إخطار دعهة الجسعية العامة غير العادية لالجتساع خالل  اً خسدة عذر يهم

خسدة وأربعين يهمًا من تاريخ علسه بالخدائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الذركة أو تخفيزه 
ألحكام نظام الذركات وذلك إلى الحد الذي تشخفض معه ندبة الخدائر إلى ما دون  بعد وفقاً 

 رف رأس السال السدفهع.ن
 

 تالباب الثامن: اإلاىاسعا

 اإلاادة الخمطىن: دعىي اإلاطؤولية

ًمنا وٍلا صمَماالحوافيااقؼا غىيااإلاصاووي ااإلاه اةاو ش ي اغلهاؤغػمءا و ضاؤلا ااةابذاا

ااو غىيا ااقؼ او مصمَم ايوىز اوال ا مصا ه، اغ ا ابلحمم ا نهم اض ا ااوذي االخؿإ اشإن ً 

ًمنا ا اوااوش ي افيااقػهماالايزاُانمئمخاإلاذًىاةابالابذا
ظ
،اويو اغلهااإلاصمَماؤناي  ـااوش ي ام

ابػز هاغلهااقؼااو غىي.

ا

 الباب الحاضع: حل الشزكة وثصفيتها

 والخمطىن: اهقضاء الشزكة الحادًةاإلاادة 

اوالز اااظا موصخطي االاغت ماي اوهما موه دتكتت  لااوش ي ا مو  ااههػمئهما واااوتطكي اوا

،اويو اؤنايشتملا ا ًاال مػي ااوػم  اؾيرااوػم ي ط ان ااااوتطكي االا تيمايوياو تطكي ،

ن اااوتطكي اغلهاتػيينااإلاطك اوتد ي اش ؿمتهاوؤتػم هاواوهيى ااإلاك وغ غلهاش ؿمتهاواإلا ةا

 مضاشىىاتاواليوىزااااوز ىي ااوالز  او تطكي ،اويو اؤالاتتوموزا  ةااوتطكي االا تيماي 

 د هم،او ؼاذوَاااوش ي انػمئ اوتيتهياش ؿ ا و ضاب ااةاذوَابال إ  ايثرا ً تم ي َما

خٌمااإلاطكيناباهاؤنايػينااي لاَاالءانمئميناغلهاب ااةااوش ي اويػ ونا مويص  اباهااوؿيرافي

ا مماش ا اغله م ا وَا اويهتط  ااوتطكي  ا  ة ا الُ انمئم  احمػيمتااإلاصمَمين اوت هى اإلاطك 

ا تطمضمتااإلاطك .ا تطمضمتهمااوتياالتتػماعا ؼاا
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 الباب العاشز: أحكام خحامية

 

 والخمطىن: ثطبيق الىظام الثاهيةاإلاادة 

ًمتاته يماالخ   ا ًمتاؤابمبااوؿىائلاوش  قيمماوماي  اقيهاهظا مصافياه م اا–تخػؼاش 

ًمتا– ه   ا    ا  مجاالخماجا يمماتؿ واقيهااوالئد ااوتىكيذي اوى م اا، خٍم اه م ااوش 

 .ايتػماعا ؼاألاه م اذاتااوػالن  مجاالخماجا مماال ه   ا    ا 
 

 والخمطىن  الثالثةاإلاادة 

ايى عاَذاااوى م اوييش اؾ ه
ظ
ًمتاووىائده.ام  وى م ااوش 

                                                           
a
  


