
 

  عق� تأس�� 
  م��ودة   ش��ة م�اه�ة عامة  األردن –ش��ة الأم
	 الع���ة 

  
  اس� ال���ة  -١

  ���ودة.العامة ال��اه�ة الاألردن  –  الع��ة  ش�
ة ال�أم��
Arabia Insurance Company – Jordan PLC.   

  
  م��� ال���ة: -٢

  في أ1 م$ان آخ� في لها  ف�وع أو و
االت  *(#ز لها ف�ح  %$#ن م�
" ال!�
ة في م�ی�ة ع�ان، و 
  .ذات العالقةال�اف=ة �!�*عات مع م�اعاة أح$ام وم�9ل8ات ال ال��ل6ة األردنة الهاش�ة أو خارجها 

  
 رأس�ال ال���ة: -٣

ی�ألف رأس�ال ال!�
ة ال�E�ح Bه وال�$��B Cه وال��ف#ع م� ث�انة مالی�� دی�ار أردني، مق��ة  
�ة اس�ة ل6ل سهJ دی�ار أردني واح� و*$#ن ل6ل سهJ ص#ت واح� في إلى  L Jة مالی�� سهث�ان

  اله�Mة العامة.
  
 غا#ات ال���ة: -٤

ال�أم�� على ال�اة: و*!�ل ال�أم�� على ال�اة، وOعادة ال�أم�� على   : ) ٦٥١١٠٠(   -١ أوال: 
  ال�اة مع ع�E� اد خار1 
�R� أو ب�ونه.

ال�أم�� على ال�اة: و*!�ل تأم�� ال�#ادث   :) ٦٥١٢٠٠(  -٢ ال�أم�� العام (VBالف 
وال��*Y، ال�أم�� ال�Eي، تأم�� ال�ف�، تأم�� ال���ل6ات، ال�أم��  
على ال�ارات وال�أم�� ال�8�1 وتأم�� ال9ائ�ات وال�قل، ال�أم�� ض�  

  ن.ال�Vائ� ال�الة وتأم�� ال�ی# 
  إعادة ال�أم��. :) ٦٥٢٠٠٠(  -٣
  أع�ال اك��اب ال�أم��. :) ٦٦٢٢٠٤(  -٤
ة. :) ٦٢٤٠١٦(  -٥R�  ال�E#ل على ال#
االت ال��لة واالج
ة. :) ٦١١٢٦٥(  -٦R�  ت�_�ل ال!�
ات ال��لة واالج



 

ت�لa االس�اء والعالمات ال�(ار*ة الVاصة Bاس�ع�االت ال!�
ة و��ا   :) ٢٩٠٠٧٣(  -٧
  ال ی�عارض مع غا%اتها.

ال�س#م   :  ) ٣٨٣٠٧٢(  -٨ الVاصة  ت�(�ل  االخ��اع  و��اءات  ال�(ار*ة  والعالمات 
 Bال!�
ة.

٨١٠١١٩(  -٩ (:   aا في ذل�B اس8ا�اس�_�ار االم#ال ال��ق#لة وغ�� ال��ق#لة �Bا ت�اه م
اس�_�ار ام#الها في االسهJ وال���ات واالوراق ال�الة لEالح ال!�
ة  

  .  ض�� س#ق ع�ان ال�الي 
٦٢٢٠٢١(  -١٠ ( :   gال�ي أس� ل��ف�= غا%اتها  إن!اء وتأسh ف�وع وم$اتC وو
االت 

ة داخل ال��ل6ة وخارجها.  i�ة ال��jم� اجلها وفقا للق#ان�� واالن  
الالزمه   ان : ) ٩٦٠٠٦٣(  -١١ ال�اله  ال��ه�الت  او ت�Eل على  ت���ی�  او  تق��ض 

�#ك وال�#س�ات ال�اله وغ��ها و�ال!$ل ال=1 ت�اه  Rالع�الها م� ال
  gان
 جهه  ال1  ال��ق#له  وغ��  ال��ق#له  ام#الها  ت�ه�  وان  م�اس8ا 
ض�انا ل�ی#نها وال�"اماتها او ض�انا ل�ی#ن وال�"امات الغ�� Bالغا ما  

  .gبلغ  
ن ت�Rاع وت!��1 وت��اج� وتmج� وت�ه� وت��#رد ا%ه ام#ال م�ق#له  ا : ) ٠٠٦٤٩٦(  -١٢

او   ال!�
ه ض�ور*ه  ت�اها  وام�ازات  حق#ق  ا%ه  او  م�ق#له  غ��  او 
ت�!ى   وان  ه واالالت �واالب االراضي   aذل في  �Bا  لغا%اتها  مالئ�ه 
ه واالشغال ح��  �J وت�E�ف وت(�1 ال�غ���ات الالزمه في االبnوت

a ض�ور*ا او مالئ�ا لغا%ات ال!�
ه ودون ان ت6#ن الغا%ه  %$#ن ذل
  .  االت(ار Bاالراضي او االم#ال غ�� ال��ق#له او ل�(�د اح�ازه

قR#ل ره� ووضع ام#ال الغ�� ال��ق#له وغ�� ال��ق#له لEالح ال!�
ة  : ) ١١٣٦٨٩(  -١٣
  ض�انا لق�وضها وتأم��ا ل�ی#نها.  

٩٩٩١٢٤(  -١٤ ( :   ��امها Bأع�الها أن تق#م Bأ1 أع�ال أو تE�فات%�Y لل!�
ة عL،  
  ل�pان ح�� س�� أع�الها وت�ق�Y غا%اتها.  

ع االع�ال ال�ي ت�قY غا%ات ال!�
ة س#اء ب�ف�ها م8اش�ة  ا : ) ٨٣٢٧٥٦(  -١٥�)B امnل
او Bاالش��اك مع الغ�� او ب#اس9ة و
الء لهJ او خالفهJ وا1 اع�ال  

 .اخ�q س#اءذ
�ت ص�احة ام ال
ة  وغ�� ال��ق#لة  وللغا%ة ال�=
#رة أعـــــــاله %�ــــY لل!�
ة ت�لa األم#ال ال��ق#لة   ثان�ا: �وOقامة األب

 الالزمة ألع�الها.
  الع�لات ال�الة ال�ي ت6#ن لها عالقة Bأع�ال ال!�
ة. ثال'ا: 



 

  
  م�ة ال���ة: -٥

  م�ة ال!�
ة غ�� م��ودة.
  
  إدارة ال���ة:  -٦

أعpاء ی�J ان�VابهJ م� قRل اله�Mة    ةع!� ی�#لى إدارة وتE�s* شmونها م(لh إدارة مmلف م�  
اإل  hاء م(لpفي أع ی�اعى  ان  ال!�
ة وعلى  ال!�
ات ونjام  قان#ن  أح$ام   Cارة دالعامة ح�  

 J*عات وصفاته�ص عل�ها في ال�!#E�  ذات العالقة.ال�اف=ة ال!�وv وال��9ل8ات ال�
  
٧-   :	
  م�(ول�ة ال��اه�

�ة األسهJ ال�ي %�ل6#نها في رأس�ال ال!�
ة.nB م��ودة  
  
  وال23ام األساسي: . تع�یل عق� الأس� -٨

األساسـي، �Bا في ذلa غا%اتها أو  ال %(#ز لل!�
ة إج�اء أ1 تع�یل علــى عق� تأس�ها أو نjامهـا 
�a ال��
"1 أو أ1  Rة م�8قة م� الpه، إال Bع� ال�E#ل على م#افقة خ9wVز*ادة رأس مالها أو ت
جهة أخ�q تقpي ال�!�*عات ال�اف=ة ال�E#ل على م#افقة م�8قة م�ها على إج�اء أ1 م� األم#ر  

  ال�!ار إل�ها.
  
  تار7خ اب�اء ال���ة:   -٩

  م� تار*خ ت�(�لها ل�q ال(هات ال�س�ة ال�E�Vة.
    



 

  
  ال��ام األساسي 

  األردن ال��اه�ة العامة ال���ودة –ش��ة الأم
	 الع���ة 
  

ال23ام أو في عق� الأس�.    " أی�3ا وردت في ه:ا) ذات العالقة( ��7عات ال3اف:ة  الـ "#ق�9 ب -١
J أع�ال ال�أم��  و و/أقان#ن ال!�
ات  ال?اص =ال���ة j�و/أو قان#ن األوراق ال�الة  قان#ن ت

ناف=ة   ت!�*عات  أ%ة  ال(هات  و/أو  ع�  صادرة  وق�ارات  وتعل�ات  وأن�jة  ق#ان��  م�   q�أخ
J أع�ال ال!�
ة وال�قاBة على أع�الها  ال�E�Vة أو ال�قابة  j�وأ%ة ت!�*عات ت�ل  ت�علY ب�

 آلخ�. م�لها أو تع�لها م� ح��
 

  اس� ال���ة  -٢
  ردن ال��اه�ة العامة ال���ودة.األ –  الع��ة م�� ش�
ة ال�أ

Arabia Insurance Company – Jordan PLC.   
  

  م��� ال���ة: -٣
%$#ن م�
" ال!�
ة في م�ی�ة ع�ان، و*(#ز لها ف�ح ف�وع أو و
االت لها في أ1 م$ان آخ�  

ذات  ال�اف=ة    م�اعاة أح$ام وم�9ل8ات ال�!�*عات في ال��ل6ة األردنة الهاش�ة أو خارجها مع  
  العالقة.  

 غا#ات ال���ة: - ٤
ال�أم�� على ال�اة: و*!�ل ال�أم�� على ال�اة، وOعادة ال�أم�� على   ): ٦٥١١٠٠(  -١أوال: 

  ال�اة مع ع�E� اد خار1 
�R� أو ب�ونه.
ال�أم�� على ال�اة: و*!�ل   ):٦٥١٢٠٠(  -٢ تأم�� ال�#ادث  ال�أم�� العام (VBالف 

وال��*Y، ال�أم�� ال�Eي، تأم�� ال�ف�، تأم�� ال���ل6ات، ال�أم��  
على ال�ارات وال�أم�� ال�8�1 وتأم�� ال9ائ�ات وال�قل، ال�أم�� ض�  

  ال�Vائ� ال�الة وتأم�� ال�ی#ن.
  إعادة ال�أم��. ):٦٥٢٠٠٠(  -٣
  أع�ال اك��اب ال�أم��. ):٦٦٢٢٠٤(  -٤
ة.ال�E#ل عل ):٦٢٤٠١٦(  -٥R�  ى ال#
االت ال��لة واالج
ة. :) ٦١١٢٦٥(  -٦R�  ت�_�ل ال!�
ات ال��لة واالج



 

ت�لa االس�اء والعالمات ال�(ار*ة الVاصة Bاس�ع�االت ال!�
ة و��ا   :) ٢٩٠٠٧٣(  -٧
  ال ی�عارض مع غا%اتها.

الVاصة   :  ) ٣٨٣٠٧٢(  -٨ االخ��اع  و��اءات  ال�(ار*ة  والعالمات  ال�س#م  ت�(�ل 
 Bال!�
ة.

٨١٠١١٩(  -٩ (:   aا في ذل�B اس8ا�اس�_�ار االم#ال ال��ق#لة وغ�� ال��ق#لة �Bا ت�اه م
اس�_�ار ام#الها في االسهJ وال���ات واالوراق ال�الة لEالح ال!�
ة  

  .  ض�� س#ق ع�ان ال�الي 
٦٢٢٠٢١(  -١٠ ( :   gال�ي أس� ل��ف�= غا%اتها  إن!اء وتأسh ف�وع وم$اتC وو
االت 

ة داخل ال��ل6ة وخارجها.  م� اجلها i�ة ال��jوفقا للق#ان�� واالن  
الالزمه   ان : ) ٩٦٠٠٦٣(  -١١ ال�اله  ال��ه�الت  او ت�Eل على  ت���ی�  او  تق��ض 

�#ك وال�#س�ات ال�اله وغ��ها و�ال!$ل ال=1 ت�اه  Rالع�الها م� ال
  gان
 جهه  ال1  ال��ق#له  وغ��  ال��ق#له  ام#الها  ت�ه�  وان  م�اس8ا 

#نها وال�"اماتها او ض�انا ل�ی#ن وال�"امات الغ�� Bالغا ما  ض�انا ل�ی
  .gبلغ  

ن ت�Rاع وت!��1 وت��اج� وتmج� وت�ه� وت��#رد ا%ه ام#ال م�ق#له  ا : ) ٩٦٠٠٦٤(  -١٢
او   ال!�
ه ض�ور*ه  ت�اها  وام�ازات  حق#ق  ا%ه  او  م�ق#له  غ��  او 

�ت وان  ه واالالت �واالب االراضي   aذل في  �Bا  لغا%اتها  !ى  مالئ�ه 
ه واالشغال ح��  �J وت�E�ف وت(�1 ال�غ���ات الالزمه في االبnوت
%$#ن ذلa ض�ور*ا او مالئ�ا لغا%ات ال!�
ه ودون ان ت6#ن الغا%ه  

  .  االت(ار Bاالراضي او االم#ال غ�� ال��ق#له او ل�(�د اح�ازه
قR#ل ره� ووضع ام#ال الغ�� ال��ق#له وغ�� ال��ق#له لEالح ال!�
ة  : ) ١١٣٦٨٩(  -١٣

  ض�انا لق�وضها وتأم��ا ل�ی#نها.  
امها Bأع�الها أن تق#م Bأ1 أع�ال أو تE�فات   : ) ٩٩٩١٢٤(  -١٤L ��%�Y لل!�
ة ع

  ل�pان ح�� س�� أع�الها وت�ق�Y غا%اتها.  
ع االع�ال ال�ي ت�قY غا%اتا : ) ٨٣٢٧٥٦(  -١٥�)B امnة    ل�ف�ها م8اش�ال!�
ة س#اء ب

او Bاالش��اك مع الغ�� او ب#اس9ة و
الء لهJ او خالفهJ وا1 اع�ال  
 .اخ�q س#اءذ
�ت ص�احة ام ال

ة الالزمة  وغ�� ال��ق#لة  وللغا%ة ال�=
#رة أعـــــــاله %�ــــY لل!�
ة ت�لa األم#ال ال��ق#لة   ثان�ا: �وOقامة األب
 ألع�الها.

  الع�لات ال�الة ال�ي ت6#ن لها عالقة Bأع�ال ال!�
ة.  ثال'ا: 



 

  
ال %(#ز لل!�
ة إج�اء أ1 تع�یل علــى عق� تأس�ها أو نjامهـا األساسـي، �Bا في ذلa غا%اتها   -٥

  1"
�a ال��Rة م�8قة م� الpه، إال Bع� ال�E#ل على م#افقة خ9wVأو ز*ادة رأس مالها أو ت
ال�!�*عات ال�اف=ة ال�E#ل على م#افقة م�8قة م�ها على إج�اء أ1  أو أ1 جهة أخ�q تقpي 
 م� األم#ر ال�!ار إل�ها.

  
 رأس�ال ال���ة 

 رأس�ال ال���ة: -٦
ی�ألف رأس�ال ال!�
ة ال�E�ح Bه وال�$��B Cه وال��ف#ع م� ث�انة مالی�� دی�ار أردني، مق��ة  

�ة اس�ة ل6ل سهJ دی�ار L Jة مالی�� سهأردني واح� و*$#ن ل6ل سهJ ص#ت واح�  إلى ث�ان
  في اله�Mة العامة.

  ز7ادة رأس�ال ال���ة أو ت?A�Bه: -٧
ل!�
ة ز*ادة رأس�الها ال�E�ح  ل%(#ر  ) م	 ه:ا ال23ام، ٥مع م�اعاة ما جاء في ال�ادة (   -أ

اك� ق�  
ان  إذا  ت�B �  ��pه  أن  العاد%ة، على  غ��  العامة  اله�Mة  �B#افقة  Bال6امل  Bه   C
|�*قة   ال=1  ال�غ9ة  ال�#افقة  Bالق�ر   aالقان#ن ت9ل8ه  وذل أح$ام   Yووف ال!�
ة    مEل�ة 

  ال�الة:و�ال9�ق 
١- Jه�ل ال��اه��� أو غ�Rال"*ادة لالك��اب م� ق Jح أسه�|.  
٢ - B  ار1 أو األر�احال��ورة ال���اك�ة أو عالوة اإلص�ار أو ج�عها  Jp االح�ا|ي االخ�

 ال!�
ة.   ل�اس�ال 
ال�ی#ن خ9ا على   - ٣ ب�س�لة دی#ن ال!�
ة أو ج"ء م�ها ش�*9ة م#افقة أص�اب ه=ه 

 .aذل 
�ب��#*ل أس - ٤.Jض القابلة لل��#*ل إلى أسه�اد الق 
 .ال�اف=ةأ%ة |�*قة أخ�q ت(�"ها ال�!�*عات  - ٥

�ة االس�ة لألسهJ ال(�ی�ة معادلة    -بnالق�%�ة و*(#ز إص�ار  لت6#ن ال Jة لألسه�ة االس�nل
ال(�ی�ة  Jالقان#ن   األسه وأح$ام  ل�E#ص  وفقا  مق�ارها  ت��ی�   Jی� إص�ار  وتق��  ،  Bعالوة 

�ة االس�ة لل�هJ في    عالوة اإلص�ار ال�ات(ة ع� الف�ق ب�� nوال Jاإلص�ار لل�ه �سع
سهJ  أت#ز*عه على ال��اه��� 
  اح�ا|ي عالوة اإلص�ار)، و*(#ز ح�اب خاص %��ى ( 

 م(انة.



 

ة ت��ی�ه    -تw
�ة ال�هJ وLو|ه و�ار ز*ادة رأس ال�ال م�ة االك��اب وش�ق ��pأن ی� C)%

له نE#ص وأح$ام  ی�اعى  على أن   aالفي ذل  hال(�ی�ة نف Jعلى األسه YR9قان#ن وت

JاألسهB الق�%�ة. األح$ام ال��علقة 
� ال("ء غ��  %(#ز لل!�
ة    ) م	 ه:ا ال23ام،�٥اعاة ما جاء في ال�ادة ( مع م  -ثwVت

� راس�الها ال�$��B Cه  wVا %(#ز لها ت�
زاد   إذاال�$��B Cه م� راس�الها ال�E�ح Bه، 
راس�الها �Bق�ار ه=ه ال�Vارة    إنقاص|�ات عل�ها خ�ارة ورات ال!�
ة    إذاعلى حاج�ها او  

� واج�اءاته حق#ق الغ�� ال��E#ص  wVار ال��اعى في ق�ها، على ان ت�او ا1 ج"ء م
 .عل�ها في القان#ن 

�ة األسهB Jإلغاء ج"ء م� ث��ها ال��ف#ع ی#از1    -جL ل*"�� رأس�ال ال!�
ة ب�wV1 ت�)%
�ه إذا رأت أن رأس�الها  مRلغ ال�Vارة في حالة وج#د خ�ارة في ال!�
ة أو Bإعادة ج"ء م 

 ی"*� ع� حاج�ها.
ال�االت    -ح أ1 حال م�  في  ال!�
ة  رأس�ال   �wVت %(#ز  األدنى    أقل ى  إلال  ال��  م� 

 .�!�*عات ال�اف=ةال ع�ه فيال��E#ص 
� راس�الها وز*ادته    اعادة �$لة راس�ال   
ان اله�ف  إذا  -خwVار ت�اذ قVز ات#)ال!�
ة �

�wVاءات ال��العاد1 نف�ه على ان ت���6ل اج �ة العامة غ�Mاج��اع اله�B   ص#E�ال�
على ان ت���p دع#ة االج��اع  ال�!�*عات ال�اف=ة ثJ ت���6ل إج�اءات ال"*ادة و عل�ها في 

  .االج�اءاس8اب اعادة اله$لة وال(�وq ال�ي یه�ف ال�ها ه=ا 
  

 ال��اه�Jن واألسه� 
تع�R� ال=مة ال�الة لل!�
ة ال��اه�ة العامة م��قلة ع� ال=مة ال�الة ل6ل م�اهJ ف�ها، وت6#ن   -٨

  Jت8ة عل�ها وال %$#ن ال��اه�ولة ع� ال�ی#ن واالل�"امات ال��mج#داتها وام#الها م�#�B ة
ال!�
 �Bق�ار االسهJ ال�ي %�ل6ها في ال!�
ة.م�mوال  ت(اه ال!�
ة ع� تلa ال�ی#ن واالل�"امات، اال 

 
  األسه�: -٩

��ها االس�ة وال %(#ز إص�ارها Bأقل م� ه=ه   -أ nB Jر األسه�Eة.ت�nال 
ة تع9ى مقابل مق�مات    - ب ���ها دفعة واح�ة أو ع�L ة نق�%ة ت��د
ة ت6#ن أسهJ ال!��  ع�

 ألح$ام القان#ن. فقاو  Bال�ق�مق#مة 
 

١٠-   J$�B ال#اح�  Jة ال�هلل#رثة االش��اك في مل6 لل�("ئة، ول�6 %(#ز  %$#ن ال�هJ غ�� قابل 
 Jعل�ه J$ه=ا ال� YR9�ة �ه ل�#رثهJ، و*wلVة   إذاالم� سهJ واح� م�   أك_� اش��
#ا في مل6



 

تVلف#ا ع�    وOذال�_لهJ ت(اه ال!�
ة ول�یها    أح�هJ ت�
ة م#رثهJ، على ان %�Vاروا في ال�ال���  
 hة %ع�� ال�(ل
  م� ب��هJ. أح�هJذلa خالل ال��ة ال�ي %��دها لهJ م(لh ادارة ال!�

  
�� وع�د االسهJ ال�ي %�ل6ها  ت�ون ف�ها اس�اء ال��اه�  أك_� أ. ت��ف� ال!�
ة �B(ل او   -١١

 .كل م�هJ، وع�لات ال��#*ل ال�ي ت(�1 عل�ها، وا1 بانات اخ�q ت�علY بها و�ال��اه���
) م� ه=ه ال�ادة، %(#ز لل!�
ة ان ت#دع ن�Vة م� ال�(الت  ت ب. مع م�اعاة اح$ام الفق�ة (   

ال��اه��� وان  ال�!ار ال�ها في الفق�ة (ا) اعاله ل�q ا1 جهة اخ�q به�ف م�اBعة شmون 
J ه=ه ال�(التj�  .تف#ض تلa ال(هة حف� وت

على ال!�
ة ادراج اسه�ها ل�q ال�#ق وت�8ع االج�اءات والق#اع� ال��E#ص عل�ها  ت.    
Bالق#ان�� واالن�jة وال�عل�ات ال���jة لع�لات ت�اول االوراق ال�الة في ال��ل6ة والVاصة  

ال�ها في   ال�!ار  الق#ان��  ب��لJ ال�(الت  ال�ي ت��دها ه=ه  (أ) اعاله الى ال(هة  الفق�ة 
  .واالن�jة وال�عل�ات

. %(#ز ال1 م�اهJ في ال!�
ة اال|الع على س(ل ال��اه��� ��ا %�V م�اه��ه  ث  
ذو   آخ�   �Vو*(#ز ال1 ش معق#ل،   CRس ال�(ل ال1  
امل  وعلى  
ان،   CRس ال1 

|الع على س(ل ال��اه���، و*�Y  مEل�ة ح�C ما تق�ره ال��$�ة ال9لC م� ال!�
ة اال
  Jاو م�اه �Vع االح#ال ان ت�قاضى ب�ال  معق#ال  في حالة ر�8ة ا1 شلل!�
ة في ج�

  .اس���اخ ال�(ل او ا1 ج"ء م�ه 
  ال�الة   األوراق  وقان#ن   ال!�
ات  قان#ن   أح$ام  وفY  و�عها  وح("ها  األسهJ  ره�  (�1 % -١٢

 .ال�اف=ة  وال�!�*عات
 

١٣-   hل�(ل ال=1 %�ل6ه أ1 م�اهJ في ال!�
ة و (اإلدارة ح%(#ز   Jال�ه �ه  �Eم� أر�احها  ح
 عله لل!�
ة.��تC ال�  ل�ی�م��ا لتأ

  
  ال %(#ز ح(" أم#ال ال!�
ة تأم��ا أو اس�فاء لل�ی� ال���تC على أح� ال��اه���. -١٤
 

ال��اهJ  ج�ع ق�ارات اله�Mة العامة لل!�
ة 
�ا ت��1 على  ه�ها  ت��1 على حاج" األسهJ وم�ت -١٥
 عله. زوال��(#  ال�اه�

  



 

%(�1 ت�اول األسهJ و�عها وش�ائها في  ال�!�*عات ال�اف=ة،  مع م�اعاة أح$ام    :ت�اول األسه� -١٦
  Jj�ال�اف=ة وأ%ة ت!�*عات أخ�q ت ال�الة  تعل�ات ت�اول األوراق  ب#رصة ع�ان وفY أح$ام 

 .aذل 
  

الVاص   -١٧ ل��ابها  أسه�ها  لل!�
ة ش�اء  وت�اولها  %(#ز  أح$ام  و�عها  القان#ن  ش�*9ة م�اعاة 
  ب=لE�V�.aة  م� قRل ال(هات الالEادرة  واألن�jة وال�عل�ات 

  
  أس3اد الق�ض

  ان89اقها،) م� ه=ا ال�jام في حال  ٥ال�!�*عات ال�اف=ة وم�اعاة ما جاء في ال�ادة ( مع م�اعاة   - ١٨
واذا 
انg ه=ه    ق�ض، %�Y لل!�
ة �B#افقة ثل_ي أعpاء م(لh اإلدارة أن ت�Eر أس�اد  فإنه  


=لa ال�E#ل على م#افقة اله�Mة العامة غ�� العاد%ة   v��!� Jاد قابلة لل��#*ل الى اسه�االس
 لل!�
ة.�R� م#افق�ها ه=ه �B_اBة م#افقة على ز*ادة راس ال�ال ال�E�ح Bه لل!�
ة وتع

  
أ. ت�(ل اس�اد الق�ض Bاس�اء مال�6ها وت#ثY ال�R#ع ال#اقعة عل�ها ل�q ال(هة ال�افjة ل�(الت   -١٩

ح�C ما ی�� عله قان#ن  ب#رصة ع�ان  ، وت6#ن ه=ه االس�اد قابلة لل��اول في  تلa األس�اد 
�اف=.الاالوراق ال�الة     

�a ال��
"1 و/أو  ب. %(#ز في ال�االت ال�ي ی#افY عل�ها  R8ةالLا�ة م�ات    دائ
ه�Mة  أو  / و ال!�
ت�Eرها  ال�ي  ل�عل�ات  لاص�ار اس�اد ق�ض ل�امله وفقا  ح�C مق�pى ال�ال  االوراق ال�الة  

  الغا%ة.اله�Mة له=ه 
  

  إدارة ال���ة
  أوال: مNل. اإلدارة:

٢٠-   hة م(ل
  وعلى أنه في حال ت��ی� ح� أعلى  أعpاء، ة ع!�  ادارة م$#ن م� ی�#لى ادارة ال!�
االل�"ام  ال�!�*عات ال�اف=ة ف��J  �#جC  لع�د أعpاء م(لh اإلدارة وفقا ل�ا ی�J اش��ا|ه B ذلa  م�  

ت8عا ل=لa دون حاجة ل�ع�یل عق�  ان�Vاب الع�د ال��اسC ألعpاء م(لh اإلدارة  *�J  ب=لa و 
 لل!�
ة.ال�أسh وال�jام األساسي 

مع   -٢١  J)��ی و��ا  ال!�
ة  إدارة   hم(ل أعpاء  في  والRV�ات  ال�هارات  ت�# ع  ی�اعى  أن   C)%
عة ن!ا|ها واس��ات(��ها.R|ح(�ها و 

 
٢٢ -  Pاء ش�وAل. اإلدارة: رئ�. وأعNم 



 

  !غل رئاسة او عp#*ة م(لh إدارة ال!�
ة ال!�وv ال�الة:%%(C أن ت�#اف� ��� ی��شح أو 
 ال %قل ع��ه ع� خ��ة وع!�*� س�ة. أن  - أ

 أن %$#ن ح�� ال���ة.  -ب
أو م�ی�ا عاما  في ال��ل6ة  أن ال %$#ن عp#ا في م(لh إدارة أ1 ش�
ة تأم�� أخ�q     -ت

  Jل ما  ف�ها  أو م#�فا  م�ی�ا مف#ضا  أو  تاBعة  لها  األخ�q ش�
ة  ال�أم��  ت�6 ش�
ة 
 لل!�
ة. 

�� ی��شح لعp#*ة م(لh اإلدارة ال�E#ل على ال�#افقة ال��8قة ل��ش�ه    -ث� v��!%
�a ال��
"1 أو غ��ه ووفقا ل�ا تقpي Bه ال�!�*عات  Rال
م� ال(هات ال�قابة ال�E�Vة 

 .��8قة ال�اف=ة، وال %ع�R� ان�VاBه ص��ا دون ال�E#ل على تلa ال�#افقة ال
�� ی��شح ل  -ج � v��!%  ئاسة أو�ات  �RVهالت والmال� �ة ت#اف
عp#*ة م(لh إدارة ال!�

�a ال��
"1 أو غ��ه ووفقا  Rال
الالزمة ل�%ه ووفقا ل�ا ت�9ل8ه ال(هات ال�قابة ال�E�Vة 
 ل�ا تقpي Bه ال�!�*عات ال�اف=ة.

ال��
"1    -ح   a�Rال
 ال�E�Vة  ال�قابة  ال(هات  غ��ه  ت��د  ل� أو  Bه  ووفقا  تقpي  ا 
  غ��   وأ ال�!�*عات ال�اف=ة صفات أعpاء م(لh اإلدارة م� أعpاء عادی�� وم��قل��  

.Jه� ذلa والع�د الالزم ل6ل م
في عp#*ة  م� قRل م(لh اإلدارة  ی�J ان�VاBه على أ1 ش�V  أعاله تYR9 الفق�ات   -خ 

م(لh اإلدارة في أ1 م� حاالت ال��E#ص عل�ها في ه=ا ال�jام أو في ال�!�*عات  
�YR9تال�اف=ة، 
�ا      hفي م(ل #pاالع�8ار1 الع �V!رة على م�_ل ال#
الفق�ات ال�=

 اإلدارة.
 

لل!�
ة   - ٢٣ العامة  اله�Mة  قRل  م�  اإلدارة   hم(ل أعpاء  ان�Vاب   J*عات  وفقا ألح$ام  ی��ال�!
 .ال�اف=ة

 
م� تار*خ    ت�Rأس�#ات    أر�عل��ة  ال!�
ة    �Bهام وم�mولات ادارة اع�ال م(لh اإلدارة  %ق#م   - ٢٤

  .ان�VاBه
  


ان    إذا أ. ال %(#ز ل�� %!غل و�فة عامة ان %$#ن عp#ا  في م(لh ادارة ال!�
ة اال   -٢٥
  .م�_ال  لل�$#مة او ال1 مmس�ة رس�ة عامة او ل!�V اع�8ار1 عام

ة أو EBف�ه م�_ال  أل1 م�اهJ  ب. ال %(#ز لعp# م(لh ادارة ال!�
ة EV!ف�ه الEB س#اء
ف�ها، او ال��اسC القان#ني الVارجي لها او  او أ1 م#�ف رئ�ي  او م�ی�ها العام  ف�ها،  



 

  q�ة تأم�� أخ
ام Bأع�ال ت�ف�=%ة في ش�nم��!ارها القان#ني او م��!ارها االك�#ار1، ال
في اع�الها لل!�
ة او م�اثلة لها في غا%اتها او ت�اف�ها في اع�الها 
�ا ال %(#ز  م!ابهة 

ان %ق#م Bا1  أو م!ابهة او    ان %$#ن عp#ا في م(الh إدارة ش�
ات تأم�� م�اف�ةله  
او ن!اv ی�(J ع�ه تpارب مع مEل�ة ال!�
ة او ان %ق#م Bا1 م� االع�ال ال�ي  ع�ل  

ه أح$ام ال�!�*عات ال�اف=ة ذات العالقة.pام بها وفقا  ل�ا تق�nه ال  %�j� عل
اعpائه او ال��ی� العام او ا1 م#�ف    أح� ت. ال %(#ز ان %$#ن ل�ئh م(لh االدارة او  

�ل في ال!�
ة مEل�ة م8اش�ة او غ�� م8اش�ة في العق#د وال�!ار*ع واالرت8ا|ات ال�ي  %ع
  .تعق� مع ال!�
ة او ل��ابها

ث. %��_�ى م� اح$ام الفق�ة (ت) م� ه=ه ال�ادة اع�ال ال�قاوالت وال�عه�ات وال��اقEات العامة  
ال��ا ق�م  على  الع�وض  في  االش��اك  ال���اف���  ل(�ع  ف�ها  %��ح  
ان  ال�ي  فاذا  واة 

ال�=
#ر*� في الفق�ة (ت) م� ه=ه ال�ادة، �(C ان ی#افY   أح�الع�ض االن�C مق�ما  م� 
ثل_ا اعpاء م(لh االدارة على ع�ضه دون ان %$#ن له حY حp#ر جل�ة ال��اولة في  


انg تلa العق#د    إذا ال�#ض#ع ال��علB Yه، وت(�د ه=ه ال�#افقة س�#*ا  م� م(لh االدارة  
عة دور*ة وم�(�دةR| واالرت8ا|ات ذات.  


ل م� %Vالف اح$ام ه=ه ال�ادة م� االشVاص ال�!ار  ج . Jة (ت) م� ه=ه ال�ادة    إل�ه�في الفق
  %ع"ل م� م�8Eه او و�ف�ه في ال!�
ة ال�ي ه# ف�ها.


ة أو أ1 م� ال!�
ات  لال %(#ز أن %!ـارك عp# م(لh اإلدارة في إدارة الع�ل ال�#مي ل  . ح�!
  م�ه�ا.أ1  ال�اBعة لها أو أن %!غل أ1 م#قع اس�!ار1 في 

 
شغ� م�
" عp# في م(لh االدارة ال1 سCR م� االس8اب �Vلفه عp# ی��8Vه    إذا  -أ -٢٦

ال��اه���   م�  االدارة   hم(ل Jعل�ه  YR9�ت ألح$ام  العp#*ة    م�9ل8ات   ال=ی�  وفقا  
  *�J ات8اع و و*!��ك ال!�V ال�ع�#1 في ه=ا االن�Vاب  ال�!�*عات ال�اف=ة ذات العالقة،  

�a  ه=ا االج�اء 
ل�ا شغ� م�
" في م(لh االدارة،  Rل على م#افقة ال#Eال� Jعلى أن ی�
مmق�ا  ح�ى   ذلa و*8قى تع��� الع�B #p#جC، ال�ع���أو  ال��شحال��
"1 ال��8قة على 

�ق#م Bاق�ار او ان�Vاب م� %�ال  %ع�ض على اله�Mة العامة لل!�
ة في اول اج��اع تعق�ه ل 
ال��
" ال!اغ� �Bق�pى اح$ام القان#ن، وفي ه=ه ال�الة %$�ل العp# ال(�ی� م�ة سلفه  

  في عp#*ة م(لh االدارة.
لJ ی�J اق�ار تع��� العp# ال�#قg او ان�Vاب غ��ه م� قRل اله�Mة العامة في اول    إذا  - ت 

  ت�شحاج��اع تعق�ه، ف�ع�R� العp#*ة ال�mق�ة ل=لa ال!�V م��هة، وعلى م(لh االدارة  
�a ال��
"1 ال��8قة عله، عp#ا اخ� Rل على م#افقة ال#Eه  وال��على ان %ع�ض تع��

�ة في ه=ه  على اله�Mة العامة لل!�
ة  �Rاالح$ام ال� Yتعق�ه ووف Yفي اول اج��اع الح
 الفق�ة.



 

ال %(#ز ان ی"*� ع�د االعpاء ال=ی� %ع��#ن في م(لh االدارة �Bق�pى ه=ه ال�ادة على    - ث 
نEف ع�د اعpاء ال�(لh فاذا شغ� م�
" في ال�(لB hع� ذلa ف��عى اله�Mة العامة  

�a ال��
"1 على تل على م#افBع� ال�E#  الن�Vاب م(لh ادارة ج�ی� Rاء  قة الpح األع�ش
 . ال(�د

�B#جC  او تع���ه ) م� ه=ا ال�jام على أ1 ش�V ی�J ان�VاBه ١٥ال�ادة (   أح$امتYR9   -ج
ة أو EBف�ه م�_ال  EV!ف�ه الEB اإلدارة س#اء hة م(ل*#pأح$ام ه=ه ال�ادة في ع

  ل!�V اع�8ار1.
  

م� ب�� اعpائه رئ�ا  ونائ8ا  له %ق#م �Bهام  وفقا لل�!�*عات ال�اف=ة  ی��CV م(لh اإلدارة    -أ -٢٧
اBه 
�ا ی��CV م� ب�� اعpائه  � ��ال�ئh ع   أك_� واح�ا  او  غ��هJ  او  وصالحات 

  hره ال�(ل�دی� او م(��ع�� وفقا  ل�ا %ق�ف�ع ع� ال!�
ة مL#ال� Yح Jن له او له#$%
�a  . و*"ود م(لh ادارة ال!�
ة  إل�هJبه=ا ال!ان وفي ح�ود الEالحات ال�ي %ف#ضها  Rال

و   1"
ونائ8ه  ال!�
ات  عام    م�اقC ال��  hال�ئ Bان�Vاب  ق�اراته  ع�  واألعpاء  ب��خ 
ع ع� ال!L#ال�B خالل س8عة ا%ام م� ص�ور  ال�ف#ض�� aوذل ،JعهLاذج ع� ت#ا��
ة و��

  تلa الق�ارات.
ع  ل��_�لها أو Bأن %$#ن مف#ضا  �(لh ادارة ال!�
ة تف#*� ا1 م#�ف في ال!�
ة  ل  -بL#ال�B

 .ق�رها ال�(لhع�ها، وذلa في ح�ود الEالحات ال�ي %
 

لالج��اع خالل االشه� ال_الثة االخ��ة م�  على م(لh االدارة ان ی�ع# اله�Mة العامة لل!�
ة   -٢٨
، على ان %����  ال(�ی�  ال�(لh   %�ل م�له م� تار*خ ان�Vاب   ج�ی�   م�ته ل���CV م(لh ادارة 

ان   الى  ان�Vاب في ع�له   Jال(�ی�    ی� االدارة   hم�    في حالم(ل CRه ال1 سBاVان� تاخ� 
ثة اشه� م� تار*خ ان�هاء  على ثال   على ا%ة حال االس8اب، و*!��v ان ال ت"*� م�ة ال�اخ��  

.Jالقائ hم�ة ال�(ل 
 

قRل ان�هاء م�ة م(لh اإلدارة  %قع  اله�Mة العامة  ى إله  ذا 
ان م#ع� عق� االج��اع ال=1 س��عإ -٢٩
���� ه=ا ال�(لh  ،  القائ��B Jة أشه� على األك_� أو %قع Bع� ان�هاء م�ة ال�(لh ب�فh ال��ة�

  hم(ل CV�� .اإلدارة ال(�ی� في أق�ب اج��اع عاد1 لله�Mة العامةفي ع�له على أن ی
  

ال��اسC القان#ني الVارجي   یل�"م م(لh اإلدارة ب�ق�%J ح�اBاته ال�Vامة ال��Eقة وال�#قعة م� -٣٠
ال��
"1 خالل م�ة ال ت�(اوز شه�*� م� نها%ة  a�Rال یل�"م م(لh   إلى  ال�الة، 
�ا  ال��ة 

�a االدارة Bال�E#ل على م#افقة خ9ة م�8 R1   قة م� ال"
ة  ال���قRل  وال(هات ال�قابة ال�ع



 

العامة B!أنها أو ع�ضها على  اله�Mة  ال��اه��� الج��اع  ال�ع#ة إلى  العامة   ت#جه  اله�Mة 
 لل��اه���.

  
ان�VاBه    -أ -٣١ و�قاء  اإلدارة   hم(ل لعp#*ة  ل��ش�ه  اإلدارة   hم(ل  #pع أهلة  في   v��!%

 ال!�
ة على األقل.ص��ا أن %$#ن مال6ا أللف سهJ في 
ال�mهل    −� ال�Eاب  م�ة  لی8قى  خالل  م�(#زا   hال�(ل أعpاء   Jأسه م�  لعp#*ة 

  Jه�*#pع �ي س�ة أشهpة وال %(#ز ال��اول بها خالل    وح�ى م*#pم� تار*خ ان�هاء الع
 .تلa ال��ة و*ع�R� ه=ا ال�(" ره�ا ل�Eل�ة ال!�
ة

نق� ع�د األسهJ ال�ي    عp# م� أعpاء م(لh اإلدارة إذاأ1  #*ة  pت�ق� تلقائا ع  −�
، و
=لa إذا تJ ت_g�R ال�(" عل�ها J$�B  الفق�ة (أ) أعاله�$C)%B  J أن %$#ن مال6ا لها  

، ما لJ %$�ل االسهC  J ال�رجة الق�9ة أو تJ ره�ها خالل م�ة عp#*�ه� قpائي اك�
ال�ي نقgE م� اسهJ ال�اه�ل الVاصة Bه خالل م�ة ال ت"*� ع� ثالث�� ی#ما ، وال %(#ز  

 ه ان %�p� ا1 اج��اع ل�(لh االدارة خالل ح�وث ال�ق� في اسه�ه.ل
ال ت��1 أح$ام ه=ه ال�ادة على األسهJ ال��(لة في ال!�
ة BاسJ ال�$#مة وال�mس�ات    −�

  ال�س�ة العامة.
  

األشVاص االع�8ار*ة العامة  ال�$#مة و م� غ��  اع�8ار*ا  إذا 
ان ال��اهJ في ال!�
ة شEVا   -٣٢
(#ز له ال��شح لع�د م� ال�قاع� في م(لh االدارة ح�C ن�8ة م�اه��ه في راس�ال ال!�
ة  �
عي ل��_�له في م(لh االدارة خالل ع!�ة ا%ام م�  R| �Vة شوفي حال ان�VاBه عله ت��

�!�*عات  ي ال تار*خ ان�VاBه وعلى ان ت�#اف� �ه ش�وv ومmهالت العp#*ة ال��E#ص عل�ها ف
ال�jام   وه=ا  ال!�V  ال�اف=ة   �Rو*ع�  ،hال�(ل لعp#*ة  ال�mهلة   Jلالسه حازته  Bاس�_�اء 

االع�8ار1 فاق�ا لعp#*�ه اذا لJ %قJ ب���ة م�_له خالل شه� م� تار*خ ان�VاBه، 
�ا %(#ز  
 .hله خالل م�ة ال�(ل_��B �عي اخR| �Vال ش�Rله اس� 

 
٣٣-  hا  في م(ل#pفة م�_ل   ال %(ـ#ز أن %$ـ#ن عEB ة أوEVفة شEB ة
ع� أ1   إدارة ال!�

ا  ف�ها أو أن %ق�م أ1 خ�مات إل�ها أ1 � ش�V: م�اهJ أو أن %$#ن م#�فا  رئ
�ا%ة أو   -أ)B ف واألمانة أو�ال!B لةVة م��)B ائي ق9عيpق J$قه ح�B ما زال خاضعا    ص�ر

 اع�8اره. ولJ ی�د إله، إلج�اءات اإلع�ار أو ص�ر عله ح$B Jاإلفالس
�a ال��
"1 ع� مVالفة ج��ة أل1    -بRال hم(ل �ووفقا  ل�ق�ی gان
كان م�mوال  Bأ1 صفة 

  أح$ام ال�!�*عات ذات العالقة Bاألن!9ة ال�الة. م�
  



 

  فق�ان ع7JAة مNل. اإلدارة: - ٣٤
 :أ1 عp# م� أعpاء ال�(لh عp#*�ه في األح#ال ال�الة  و أ%فق� رئh م(لh اإلدارة 

B إذا اس�قال م�    -أ ناف�ة م�  إم�8Eه  شعار 
�ابي م#جه ل�(لh اإلدارة وتع�R� االس�قالة 
 .تار*خ تRلغها إلى ال�(لh وال ت�#قف على قR#ل م� أح� وال %(#ز ال�ج#ع ع�ها 

 إذا لJ %ع� %�لa ع�د األسهJ ال�ي تmهله لعp#*ة ال�(لh.  -ب
 CR�B ع=ر م!�وع.تغ�C ع� اج��اعات ال�(لh م�ة س�ة أشه� م��الة ول# 
ان ذلa  إذا    -ت
 إذا تغ�C ع� حp#ر أر�ع جل�ات م��الة دون ع=ر م!�وع.  -ث
 إذا أص8ح مع�#ها أو م�Vل العقل.  -ج
Bأ1 ع�ل    -ح اخ�*�  Bاالش��اك مع  أو  م�ف�دا  قام  %عــــــــاكp%  h�  إذا  أو  ال!�
ـــــة  Bأع�ال 

 س#اء ن(J ع� ذلa ض�را أو تع�9ل ل�Eالح ال!�
ة أو لJ ی�(J. ا مEال�ه
 

�a ال��
"1  إدارة  فق� عp# م(لh اإلدارة عp#*�ه ب�اء على ق�ار %�Eر م� م(لh % ك�ا   -٣٥Rال
  في أ1 م� ال�ال��� ال�ال����:

عp#*�ه في م(لh إدارة ال!�
ة وفقا  ي  إذا فق� أ1 ش�v م� ال!�وv ال#اجC ت#اف�ها ف  -أ
J اع�ال ال�ام�� واألن�jة وال�عل�ات الEادرة �Bق�pاهألح$ام j�   .قان#ن ت

�a ال��
"1    ادارة   �ر م(لhإذا ق  -بRةال
ة رئh او أ1 م� أعpاء م(لh إدارة ال!���  ت
 مR�رة. ألس8اب

 
ال %(#ز ل�� فق� عp#*�ه في م(لh إدارة ش�
ة ال�أم�� أل1 سCR م� االس8اب أن %$#ن   -٣٦

ة أو EBف�ه م�_ال   EV!ف�ه الEB q�ة تأم�� أخ
رئ�ا  أو عp#ا في م(لh إدارة أ1 ش�
م�اهJ أو أن %ع�ل ف�ها أو أن %ق�م خ�مات إل�ها دون ال�E#ل على م#افقة خ9ة  ع� أ1 

 1"
�a ال��Rم�8قة م� ال.. 
 

ال1 عp# م� اعpائه ان ی�#لى ا1 ع�ل او و�فة  ال %(#ز ل�ئh م(لh إدارة ال!�
ة او   -٣٧
 Bاس�_�اء ما ن� عله في ال�!�*عات ال�اف=ة. م$افأة في ال!�
ة مقابل اج� او تع#*� او 

  
 اإلدارة:صالح�ات وواجRات مNل. 



 

ة وت�ف�= ال��9ل8ات وال��mولات وال�هام   -٣٨Rب�ل hاء ال�(لpاإلدارة و�اقي أع hم(ل hیل�"م رئ
ال(هات ال�قابة    ذات العالقة على ان ت"ود بها ال!�
ةال��E#ص عل�ها في ال�!�*عات ال�اف=ة  

�a ال��
"1 أو غ��ه ووفY ما تقRال
� ال�E�Vة p*عات  ه�اف=ة. ال�!�   ال
 

�a ال��
"1 ال��8قة ل�عال(ة أ1 تعارض ب��   -٣٩Rل على م#افقة ال#Eال�B اإلدارة hیل�"م م(ل
 q�ات أخ��a ال��
"1 وأ%ة تعلRر ع� ال�Eات ال�ي ت�صادرة م� أ1   -إن وج�ت  -ال�عل

 عالقة.جهة رقابة أخ�q ذات 
 

عل�ها وتY�R9    ل!�
ة واإلش�افل!�
ة م�mوال ع� وضع ال�اسات العامة  ال%$#ن م(لh إدارة   -٤٠
وت!$�ل الل(ان ال��E#ص عل�ها في تلa  ال�!�*عات ال�اف=ة  ق#اع� ال�#
�ة ف�ها وفقا  ألح$ام  

و*�ق�� ال�(ل�B    h#جRها.�Bا في ذلa االل�"ام ب��ف�= األع�ال وال�هام ال��#|ة Bه  ال�!�*عات  
ولل�(لh حY االس��انة وره� العقارات وOع9اء ال6فاالت    العامة، Bق�ارات وت#ج�هات اله�Mات  

الق�ار ��ا %(اوز  و
فالة دی#ن الغ�� في ح�ود رأس ال�ال و*ع#د لله�Mة العامة غ�� العاد%ة  
 .aذل   

 
  �� أم#رها �%�ارس م(لh اإلدارة ج�ع ال�ل9ات والEالحات الالزمة إلدارة شmون ال!�
ة وت� -٤١

ع ع�  L#ال�B و*��د ال�ف#ض��  Jاتهوأح$ام ه=ا  �!�*عات ال�اف=ة  �Bق�pى الال!�
ة وصالح
ح�ود    ال�jام، في   aوذل ع�ها  ع L#ال� أو  ال!�
ة  ت�_�ل  في  م#�ف  أ1  تف#*�   hولل�(ل

 إله.الEالحات ال�ي %ف#ضها 
  

ال��
" ال�الي ال!�
ة ون�ائج  الالزمة ال�ي ت��R    ر*� ا�قالع�  %ی�#جC على م(لh اإلدارة أن   -٤٢
وعلى  ال�(لh  ت6#ن م�Eقة م�  على أن  خالل الف��ات ال���دة في ال�!�*عات ال�اف=ة  أع�الها  

 aات ال���دة في تل�ة بها خالل الف�� ال�!�*عات.ان ی�J ت"و*� ال(هات ال�قابة ال�ع
  

م� تار*خ ان�هاء  شه�*�  ی�#جC على م(لh اإلدارة أن %ع� خالل م�ة ال ت"*� على    -أ -٤٣
انات ال� ال��ةRة ال
  ال�الة:الة ال�الة لل!�

ال��"انة ال��#*ة العامة، و�ان األر�اح وال�Vائ� و�ان ال��فقات ال�ق�%ة و�ان ال�غ��ات   - ١
ال�ل6ة حق#ق  م�    في  م�Eقة  ح#لها  قان#نيواإل%pاحات  ح�اBات   Yم�ق    �*�وتق

 وال�E�وفات. ی���p ش�حا وا�ا الح$ام ب�#د االی�ادات 
 خ9ة ع�ل ال!�
ة لل��ة ال�الة.   - ٢
  ال�الة.ال!�
ة خالل ال��ة أع�ال ال�ق�*� ال��#1 ل�(لh اإلدارة ع�  - ٣



 

انات ال��ق�م ذ
�ها الى  -  بRع ه=ه الوه�Mة األوراق   م�اقC عام ال!�
اتت�سل ن�خ م� ج�
ال��اBات قRل ال�#ع� ال���د  م�ققيوالى  ، ذات عالقة أخ�q و/أو أ%ة جهة رقابة  ال�الة

  .خالل ال��د ال��E#ص عل�ها في ال�!�*عات ال�اف=ةالج��اع اله�Mة العامة 
 

�a ال��
"1 ل�p#ر اج��اعات اله�Mة   -٤٤Rه دع#ة للوذلa    العامة، على رئh م(لh اإلدارة ت#ج
    %�_له. قRل خ��ة ع!� ی#ما على األقل م� انعقادها لEار إلى ت��ة م� 

 
%pع م(لh اإلدارة قRل ثالثة أ%ام على األقل م� ال�#ع� ال���د الج��اع اله�Mة العامة    -أ -٤٥

ت"و*�   مع  ال��اه���  ال|الع  مفEال  
!فا  ال�ئ�ي  م�
"ها  في  عام  لل!�
ة   Cاق�م
انات ال�الة:  ال!�
اتRال ��pه ی�� ب��Vة ع

م� ال!�
ة  ج�ع ال�8الغ ال�ي حEل عل�ها 
ل م� ال�ئh واعpاء م(لh االدارة   - ١
 وغ��ها.خالل ال��ة ال�الة م� اج#ر واتعاب ورواتC وعالوات وم$افآت 


ال��$�   - ٢ ال!�
ة  االدارة م�   hاء م(لpواع hبها 
ل م� رئ ی���ع  ال�ي  ال�"ا%ا 
 ذلa.ال�(اني وال�ارات وغ�� 

�فقات   - ٣
ال�8الغ ال�ي دفعg ل6ل م� رئh واعpاء م(لh االدارة خالل ال��ة ال�الة 
 سف� وان�قال داخل ال��ل6ة وخارجها.

 مفEلة وال(هات ال�ي دفعg لها. ال�R�عات ال�ي دفع�ها ال!�
ة خالل ال��ة ال�الة  - ٤
  عp#*�ه.بان Bاس�اء اعpاء م(لh االدارة وع�د االسهJ ال�ي %�ل6ها 
ل م�هJ وم�ة   - ٥


ل م� رئh واعpاء م(لh ادارة ال!�
ة م�mول�� ع� ت�ف�= اح$ام ه=ه ال�ادة   �Rب. %ع�
انات ال�ي تق�م �B#جRها ال|الع ال��اه��� عل�ها.  Rوع� ص�ة ال  

  
٤٦- hة    یل�"م م(لإدارة ال!�
ة Bع� مEادقة اله�Mــــة العامة لل��اه��� على باناتها ال�الة ال�Vام

  یلي:ع� ال��ة ال�الة ال���هة �Bا 
. ن!� باناتها ال�الة ال�Vامة وتق�*� ال��اسC القان#ني الVارجي في ص�ف��� ی#م����  ١

اسR#ع�� م� تار*خ ال�Eادقة عل�ها ون!�  م�ل���� األوسع ان�!ارا خالل م�ة ال ت�(اوز  
  باناتها ال�الة االج�الة و�اناتها ال�الة ال�Vامة في ال��ل6ة إذا 
ان لها ف�وع خارجها.

اإلل�6�وني  ٢ إدارتها على م#قعها   hاء م(لpأس�اء أعB قائ�ة  انات مع Rال  aتل . ع�ض 
  ة لل��ة ال�الة ال���هة.ول��ة ثالثة أشه� على األقل خالل ال��ة ال�الة ال�ال

  



 

�a ال��
"��B 1اض� اج��اعات اله�Mة العامة وذلa خالل  ع -٤٧Rاإلدارة ت"و*� ال hم(ل hلى رئ
  �pات أو م� %�_له على م�
م�ة ال ت�(اوز خ��ة أ%ام م� تار*خ مEادقة م�اقC عام ال!�

 االج��اع.
  

 اإلدارة: إج�اءات مNل.  - ٤٨
%(��ع م(لh ادارة ال!�
ة ب�ع#ة خ9ة م� رئ�ه او نائ8ه في حالة �اBه او ب�اء على    -أ

ة  iه االس8اب ال�ا�#ن ��Rائه على االقل یpر�ع اع hال�(ل h|لC خ9ي %ق�مه الى رئ
لعق� االج��اع فاذا لJ ی#جه رئh ال�(لh او نائ8ه ال�ع#ة لل�(لh الى االج��اع خالل  

 لالنعقاد.ت�ل�ه ال9لC فلالعpاء ال=ی� ق�م#ا ال9لC دع#ته س8عة ا%ام م� تار*خ  
%عق� م(لh اإلدارة اج��اعا  واح�ا  على األقل 
ل شه�*� ���B ال %قل ع�د اج��اعاته    -ب

 اج��اعات.خالل ال��ة ال�الة ع� س�ة 
%عق� م(لh ادارة ال!�
ة اج��اعاته p�B#ر االك_�*ة ال�9لقة العpاء ال�(لh في م�
"    -ت

*�Y  و   م�
"ها،تع=ر عق�ه في    إذا ال!�
ة ال�ئ�ي او في ا1 م$ان آخ� داخل ال��ل6ة  

ال��ل6ةة  لل!� ال��ة خارج  في  ادارتها   hل�(ل االك_�  اج��اع�� على  
انg    عق�  إذا 

  Cت�9ل الع�ل  عة R| ،aذل  Eال=ی�  وت ال�9لقة لالعpاء  Bاالك_�*ة   hال�(ل ق�ارات  �ر 
  االج��اع.ت�اوت االص#ات ی�جح ال(انC ال=1 ص#ت معه رئh    وOذاحp�وا االج��اع  

ا ، وفي حال    -ثEVرا  ش#pح hاج��اعات ال�(ل �p�% اإلدارة أن hم(ل #pعلى ع
ل أ1  تع=ر ال�p#ر ال!EVي ��$� لعp# م(لh اإلدارة إب�اء وجهة نj�ه م� خال

وس�لة م� وسائل ال�#اصل ال��ئة أو ال���#عة، 
�ا %$#ن له ال�Y في ال�g*#E أو  
ع ع� Bع� وفY اإلج�اءات وال��ت�8ات ال�ق�ة له=ه الغا%ة م� قRل م(لh اإلدارة، وفي  L#ال�

  س�#*ا . كل األح#ال %(C أال %قل حp#ره ال!EVي ع� اج��اع��
  

٤٩-   hسل ال�ع#ة الج��اعات م(ل�ال��(ل أو  ت �*�RالB وت#دع hاإلدارة C�$B م#قعة م� ال�ئ
الR�*� االل�6�وني إلى ع�#ان العp# ال��(ل ل�q ال!�
ة أو ت�لJ ألص�ابها و*(C ذ
� زمان  

 �B_ها.$ان االج��اع و��نامج ال�#اضع ال��#1 مو 
  

  ال(ل�ة، ی�Jj ل6ل جل�ة م�p� في س(ل خاص و*#قعه ال�ئh واألعpاء ال=ی� حp�وا   -٥٠
عه.وعلى العp# ال�Vالف أن %�(ل سCR مVالف�ه خ9ا ف#ق L#ز إع9اء ص#رة ع�  و  ت#)*

 ال�ئh.كل م�p� م#قعة م�  
  



 

ال#سائل   -٥١ اإلدارة م� خالل   hاج��اعات م(ل لل!�
ة عق�  ال�ع#ة    االل�6�ونة، %(#ز  وت#جه 
الج��اع م(لh اإلدارة وفY أح$ام القان#ن Bال#سائل االل�6�ونة على ان ت�سل ال�ع#ة قRل ی#م  

 االج��اع.واح� على االقل م� تار*خ 
  

عا   -٥٢L#عها تL#أح$ام القان#ن و*(#ز ت Yاالدارة وف hم(ال �ع م�اضL#ت Jا،ی�و*�ع��    ال�6�ون
على رئh م(لh اإلدارة/ أو نائ8ه في حال �اBه وأم�� ال�� لل!�
ة ال�Eادقة على م�اض�  

 االج��اعات وعلى انعقاد االج��اع B!$ل قان#ني.
  

ال�p#ر ال#جاهي وال#سائل االل�6�ونة معا  لل!�
ة عق� اج��اعات م(لh االدارة م� خالل   -٥٣
 ذلa.ش�*9ة ان ت�� ال�ع#ة لالج��اع على 

  
�a ال��
"1 ووفY ال!�وv    –%ع�� م(لh االدارة   -٥٤Rل على ال�#افقة ال��8قة م� ال#Eع� ال�B

م�ی�ا  عاما  لل!�
ة و*��د صالحاته وم�mولاته    – ال��E#ص عل�ها في ال�!�*عات ال�اف=ة  
Bال�عاون مع  ل!�
ة  �B#جC تعل�ات %�Eرها ال�(لh له=ه الغا%ة، و*ف#ضه Bاالدارة العامة ل

م(لh االدارة وت�g اش�افه، و*��د ال�(لh راتC ال��ی� العام و*!��v في ذلa ان ال %$#ن  
ام �Bهامه وم�mولاته ال��#|ة    واح�ةم�ی�ا  عاما  الك_� م� ش�
ة م�اه�ة عامة  nالB وان یل�"م

ام  nه الام Bا1 م� االع�ال ال��j#ر علnال C�Bه �B#جC اح$ام ال�!�*عات ال�اف=ة وان ی�(
 .بها وفقا الح$ام تلa ال�!�*عات 

  
  

العام   -٥٥ ال��ی�  انهاء خ�مات  ادارة ال!�
ة   hل على ع�م م�انعة م�  ل�(ل#Eع� ال�B  a�Rال
  1"
  B!أن Bا1 ق�ار ی�V=  وه�Mة األوراق ال�الة    م�اقC عام ال!�
ات وعلى ان ی�J إعالم  ال��

 الق�ار.تع��� ال��ی� العام لل!�
ة او انهاء خ�ماته وذلa حال اتVاذ 
  

ام��    ته، ی�#لى أ %ع�� م(لh االدارة م� ب�� م#�في ال!�
ة ام�� س� لل�(لh و*��د م$اف -٥٦
J اج��اعات   ال�� j�ع�اد ج�اول اع�اله وت�و*� م�اض� اج��اعاته وق�اراته  O و   ة م(لh اإلدار   ت

ة ال�هام وال��9ل8ات ال��E#ص  وحفjها  Rف�= وتل�وفY األص#ل وال�!�*عات ال�اف=ة 
�ا ی�#لى ت
 ال�اف=ة.عل�ها في ال�!�*عات 

 
�a ال��
"1 قRل تع��� أ1  -٥٧Rل على ال�#افقة ال��8قة لل#Eال� v��!%    ة
م#�ف رئ�ي في ال!�

 Yاف=ی�أح$ام وف�J اع�ال ال�ام�� وتعل�ات ال�#
�ة الj� .قان#ن ت



 

  
V
  لل���ة العامةة اله
  اله
Vة العامة العاد#ة: أوال: 

م� م(لh اإلدارة    ةت(��ع اله�Mة العامة العاد%ة م�ة 
ل س�ة على األقل ب�اء على دع#   -أ -٥٨
على أن ال ی�(اوز    م�اقC عام ال!�
ات في ال�$ان وال"مان الل=ی� %ع��ه�ا Bاالتفاق مع  

 .زمان االج��اع األر�عة أشه� ال�ي تلي نها%ة ال��ة ال�الة لل!�
ة
�a ال��
"1 قRل ت#جه    -بRة م�8قة م� ال
�ا یل�"م م(لh االدارة Bال�E#ل على م#افقة خ9

B!أنال�ع#ة إلى ا العامة  اله�Mة  ال�الة لل!�
ة وح�اBاتها    ل��اه��� الج��اع  انات Rال
 أو ع�ضها على اله�Mة العامة لل��اه���.ال�Vامة 

 
العامة لل!�
ة قان#نا    -٥٩ لله�Mة  العاد1  %�_ل#ن    إذا %ع�R� االج��اع  م�    أك_�حp�ه م�اه�#ن 

لJ ی�#ف� ه=ا ال�Eاب p�Bي ساعة م� ال�#ع� ال���د    وOذاال!�
ة ال�$��C بها،    أسهJ نEف  
لالج��اع، ی#جه رئh م(لh االدارة ال�ع#ة الى اله�Mة العامة Bعق� اج��اع ثان %عق� خالل  
ع!�ة ا%ام م� تار*خ االج��اع االول Bاعالن ی�!� في ص�ف��� ی#م���� م�ل���� وقRل م#ع� 

ج��اع ال_اني قان#نا  مه�ا 
ان ع�د االسهJ ال��_لة  االج��اع ب_الثة ا%ام على االقل و*ع�R� اال
ه.� 

 
أ. ت!�ل صالحة اله�Mة العامة لل!�
ة في اج��اعها العاد1 ال�j� في ج�ع االم#ر ال��علقة   -٦٠

  :Bال!�
ة وم�اق!�ها واتVاذ الق�ارات ال��اس8ة B!انها و�Vاصة ما یلي
 .تالوة وقائع االج��اع العاد1 ال�ابY لله�Mة العامة - ١
 لها.تق�*� م(لh االدارة ع� اع�ال ال!�
ة خالل ال��ة وال9Vة ال���قRلة  - ٢
واح#الها   - ٣  q�االخ ال�Vامة  وح�اBاتها  م�"ان��ها  ع�  ال!�
ة  ح�اBات  م�ققي  تق�*� 

 .واوضاعها ال�الة
ال��"انة ال��#*ة وح�اب االر�اح وال�Vائ� وت��ی� االر�اح ال�ي %ق��ح م(لh االدارة   - ٤

في �Bا  ونjام    ت#ز*عها  القان#ن  عل�ها  ن�  ال�ي  وال�EEVات  االح�ا|ات   aذل
   .ال!�
ة على اق�9اعها

٥ -  hاء م(لpاب اعVاإلدارة.ان� 
٦ -   hاو تف#*� م(ل Jلة وت��ی� اتعابهRة ال�قان�Vاب م�ققي ح�اBات ال!�
ة لل��ة ال�ال

  االدارة ب���ی�ها 



 

اق��احات االس��انة وال�ه� واعادة ال6فاالت و
افة ال�"امات ال!�
ات ال�اBعة او ال�لفة   - ٧
 .اق�pى ذلa نjام ال!�
ة إذالل!�
ة 


ةه�Mة العامة العاد%ة للم(لh االدارة في ج�ول اع�ال ال   أدرجها1 م#ض#ع آخ�   - ٨�!  ،
لى م#افقة  على ان %$#ن ذلa االدراج قRل م#ع� انعقاد االج��اع و�ع� ال�E#ل ع

.aة على ذل��a ال��
"1 وال(هات ال�قابة ال�عRال 
ا1 ام#ر اخ�q تق��ح اله�Mة العامة ادراجها في ج�ول االع�ال و*�خل في ن9اق اع�ال   - ٩

االج��اع العاد1 لله�Mة العامة على ان %ق��ن ادراج ه=ا االق��اح في ج�ول االع�ال �B#افقة  
ما لJ   ) م� االسهJ ال��_لة في االج��اع ٪�١٠ ( ع�د م� ال��اه��� %�_ل#ن ما ال %قل ع

ب. %(C  %$� م#ض#عه %��#جC ال�E#ل على ال�#افقة ال��8قة م� ال(هات ال�قابة . 
ان ت���p دع#ة اله�Mة العامة الى االج��اع ج�ول االع�ال Bاالم#ر ال�ي س��J ع�ضها  

 aب�ل Yانات ت�عل  االم#ر.عل�ها ل��اق!�ها ب��Vة م� ا1 وثائY او ب
  

  اله
Vة العامة غ
� العاد#ة: ثان�ا : 
أ. تعق� اله�Mة العامة لل!�
ة اج��اعا  غ�� عاد1 داخل ال��ل6ة ب�ع#ة م� م(لh االدارة او  -٦١

  أسهJب�اء على |لC خ9ي %ق�م الى ال�(لh م� م�اه��� %�ل6#ن ما ال %قل ع� ر�ع  

  م�اقC عام ال!�
ات ة او  ال!�
ة ال�$��C بها او 9BلC خ9ي م� م�ققي ال��اBات ال!�

ال!�
ة ال�$��C    أسهJ) م�  ٪١٥|لC ذلa م�اه�#ن %�ل6#ن اصالة ما ال %قل ع� (  إذا
  .بها

ب. على م(لh االدارة دع#ة اله�Mة العامة لالج��اع غ�� العاد1 ال=1 |لC ال��اه�#ن او  
عق�ه �Bق�pى اح$ام الفق�ة (ا) م� ه=ه ال�ادة    م�اقC عام ال!�
اتم�قY ال��اBات او  

خالل م�ة ال ت�(اوز خ��ة ع!� ی#ما  م� تار*خ تRلغ ال�(لh ال9لC لعق� ه=ا االج��اع  
  aلف ع� ذلVق#م  فاذا ت% Cة لل9لBاتاو رف� االس�(ا
ب�ع#ة اله�Mة    م�اقC عام ال!�

  العامة لالج��اع على نفقة ال!�
ة.
  

العاد1   -٦٢ العامة غ��  اله�Mة  اج��اع  %$#ن  ال�ادة  ه=ه  الفق�ة (ب) م�  اح$ام  أ. مع م�اعاة 
لل!�
ة قان#نا  p�B#ر م�اه��� %�_ل#ن اك_� م� نEف اسهJ ال!�
ة ال�$��C بها، واذا  
لJ ی�#ف� ه=ا ال�Eاب p�Bي ساعة م� ال�#ع� ال���د لالج��اع، ف�mجل االج��اع الى  
  hم#ع� آخ� %عق� خالل ع!�ة ا%ام م� تار*خ االج��اع االول و*عل� ذلa م� قRل رئ
م(لh االدارة في ص�ف��� م�ل���� ی#م���� على االقل وقRل م#ع� االج��اع ب_الثة ا%ام  

) م� اسهJ  ٪٤٠اع ال_اني قان#نا  p�B#ر م�اه��� %�_ل#ن ( على االقل، و*ع�R� االج�� 
ال!�
ة ال�$��C بها على االقل، فاذا لJ ی�#ف� ه=ا ال�Eاب في االج��اع ال_اني یلغى  

  .االج��اع مه�ا 
انg اس8اب ال�ع#ة اله



 

ب. %(C ان ال %قل ال�Eاب القان#ني لالج��اع غ�� العاد1 لله�Mة العامة لل!�
ة في حال�ي  
Eات ع� ثل_ي  ت
ال!�
ة ال�$��C بها �Bا في    أسهJف��ها او ان�ماجها Bغ��ها م� ال!�

لJ %$��ل ال�Eاب القان#ني �ه ف��J الغاء اج��اع    وOذاذلa االج��اع ال�mجل لل��ة االولى  
  اله.اله�Mة العامة مه�ا 
انg اس8اب ال�ع#ة 

  
س��J ع�ضها   -٦٣ ال�ي  ال�#اضع  عاد1  غ��  لالج��اع  العامة  اله�Mة  دع#ة   ��pت� ان   C)%

ت��p ج�ول االع�ال تع�یل عق� تاسh ال!�
ة ونjامها االساسي    وOذاوم�اق!�ها Bاالج��اع،  
 رفاق ال�ع�یالت ال�ق��حة مع ال�ع#ة الى االج��اع.�(C ا

  
أ. ت��V اله�Mة العامة لل!�
ة في اج��اعها غ�� العاد1 ال�j� في م�اق!ة االم#ر ال�الة   -٦٤

 :واتVاذ الق�ارات ال��اس8ة B!انها
  تع�یل عق� ال!�
ة ونjامها األساسي  - ١
٢ - .q�ة أخ
 ان�ماج ال!�
ة في ش�
 أح� أعpائه.إقالة رئh م(لh اإلدارة أو  - ٣

لا  أو بع م#ج#دات ال!�
ة أو أ1 ج"ء م�ها و��ا   - ٤ q�ة اخ
بع ال!�
ة او ت�لa ش�

 .یmث� على ت�ق�Y غا%اتها
� راس ال�ال - ٥wVه او تB ح�Eة ال�
 .ز*ادة راس مال ال!�
 .أسهJاص�ار اس�اد الق�ض القابلة لل��#*ل الى    - ٦
 ا.راس�اله ت�لa العامل�� في ال!�
ة السهJ في   - ٧
٨ -    Jاالسه  aتل و�ع  السه�ها  ال!�
ة  بها  ش�اء  القان#ن  وال�E�ف  ه=ا  الح$ام  وفقا 

  العالقة.وال�!�*عات ال�اف=ة ذات 
) م� م(�#ع االسهJ  ٪٧٥ب. ت�Eر الق�ارات في االج��اع غ�� العاد1 لله�Mة العامة Bاك_�*ة ( 

  .االج��اعال��_لة في 
. تpVع ق�ارات اله�Mة العامة في اج��اعها غ�� العاد1 الج�اءات ال�#افقة وال��(�ل وال�!�  ت

��ی� (Rاء ما ورد في ال�) م� الفق�ة (ا) م� ه=ه  ٦) و ( ٣ال�ق�رة �Bق�pى ه=ا القان#ن Bاس�_
  ال�ادة.

  
ال -٦٥ االم#ر  العاد1  غ��  اج��اعها  في  لل!�
ة  العامة  اله�Mة  ت��8  ان  ض��  %(#ز  �اخلة 

ال�9لقة   ة RاالغلB ال�الة العاد1 وت�Eر ق�اراتها في ه=ه    لألسهJ صالحاتها في االج��اع 
  ال��_لة في االج��اع.



 

  
 القJاع� العامة الج�اعات اله
Vة العامة: ثال'ا: 
أ. ی#جه م(لh ادارة ال!�
ة ال�ع#ة الى 
ل م�اهJ ف�ها ل�p#ر اج��اع اله�Mة العامة ت�سل   -٦٦

ال�اف=   ال�عامالت اإلل�6�ونة  لقان#ن  العاد1 أو ب#سائل االتEال اإلل�6�ونة وفقا    �*�RالB
قRل واح� وع!�*� ی#ما  على االقل م� ال�ار*خ ال�ق�ر لعق� االج��اع و*(#ز ت�لJ ال�ع#ة  

ع Bاالس�الم.L#مقابل ال� Jال�� لل��اهB  
العامة   اله�Mة  Bال�ع#ة ج�ول اع�ال   Yف�ی ال��#*ة  ب.  ادارة ال!�
ة وم�"ان��ها   hم(ل �*�وتق

انات اال%pاحة.Rات والBم�ققي ال��ا �*�ة وتق  العامة وح�اBاتها ال�Vام
  

ی��تC على م(لh ادارة ال!�
ة ان %عل� ع� ال�#ع� ال�ق�ر لعق� اج��اع اله�Mة العامة لل!�
ة   -٦٧
ت"*� على واح�  في ص�ف��� ی#م���� م�ل���� ول��ة واح�ة على االقل، وذلa ق Rل م�ة ال 

وسائل    qاح� في  واح�ة  ل��ة   aذل ع�   hال�(ل %عل�  وان  ال�#ع�،   aذل م�  ی#ما   وع!�*� 
اله�Mة   ال���د الج��اع  ال�ار*خ  ا%ام على االك_� م�  ال��ئة قRل ثالثة  االعالم الE#تة او 

 العامة.  
 

8ه في حالة �اBه او م�  اج��اع اله�Mة العامة لل!�
ة رئh م(لh االدارة او نائ  ی�أسأ.   -٦٨
  .ی���Bه ال�(لh في حال �ابه�ا

ال#اجC ت#اف�ه   الع�د  العامة Bع�د ال %قل ع�  اله�Mة  ب. على م(لh االدارة حp#ر اج��اع 
  ل�Eة انعقاد م(لh االدارة وال %(#ز ال�Vلف ع� ال�p#ر Bغ�� ع=ر مقR#ل.

  
قRل   -٦٩ ال!�
ة  
ان م�(ال  في س(الت  ال!�
ة  في   Jال���د ال1 ل6ل م�اه ال�#ع�  ی#م م� 

اج��اع س�عق�ه اله�Mة العامة االش��اك في م�اق!ة االم#ر ال�ع�وضة عل�ها وال�g*#E على  
 ق�اراتها B!انها Bع�د االص#ات %�او1 ع�د االسهJ ال�ي %�ل6ها اصالة وو
الة في االج��اع.

 
�ه اله�Mة العامة  أ. لل��اهJ في ال!�
ة ان ی#
ل ع�ه م�اه�ا  آخ� ل�p#ر ا1 اج��اع تعق -٧٠

  hل م(لRض م� ق�ة ال�ع�ة له=ا الغ�اBة ع�ه �B#جC و
الة خ9ة على الق��لل!�
ة Bال
على ان ت#دع الق��ة في م�
" ال!�
ة قRل    م�اقC عام ال!�
ات ادارة ال!�
ة و��#افقة  


ات م�اقC عام ال!ثالثة ا%ام على االقل م� ال�ار*خ ال���د الج��اع اله�Mة العامة و*�#لى  �  
قها، 
�ا %(#ز لل��اهJ ت#
�ل ا1 ش�B �V#جC و
الة ع�لة ل�p#ر  Lه ت�B���او م� ی

 .االج��اع ناBة ع�ه
  . ت6#ن ال#
الة صال�ة ل�p#ر ال#
�ل ال1 اج��اع آخ� یmجل اله اج��اع اله�Mة العامة.  ب



 

ج. %$#ن حp#ر ولي او وصي او و
�ل ال��اهJ في ال!�
ة او م�_ل ال!�V االع�8ار1  
  aان ذل
ال��اهJ ف�ها �B_اBة حp#ر قان#ني لل��اهJ االص�ل الج��اع اله�Mة العامة ول# 

 .�_ل ال!�V االع�8ار1 غ�� م�اهJ في ال!�
ةال#لي او ال#صي او م
  

أ. %ع�� رئh اج��اع اله�Mة العامة لل!�
ة 
ات8ا  م� ب�� ال��اه��� او م� م#�في ال!�
ة   -٧١
ل��و*� م�p� ب#قائع اج��اع اله�Mة العامة والق�ارات ال�ي اتV=ت �ه 
�ا %ع�� ع�دا  م�  

اث��� ل(�ع االص#ات وف�زها و  او م�    م�اقC عام ال!�
ات *�#لى  ال��اق��R ال %قل ع� 
g*#Eها ال��  .%�_له اعالن ال��ائج ال�ي %�ف� ع

  gض�اب القان#ني لالج��اع واالم#ر ال�ي عE�ب. ی�رج في م�p� اج��اع اله�Mة العامة ال
له   وال�عارضة  ق�ار،  ل6ل  ال�m*�ة  االص#ات  وع�د  B!انها  اتV=ت  ال�ي  والق�ارات  ه �

وم�ا تjه�   Jل ال�ي  في  واالص#ات  اث8اتها  ال��اه�#ن   C9ل% ال�ي  العامة  اله�Mة  والت 
  Cاق�االج��اع وم hوال6اتC، و*(C  ال!�
ات  عام  ال��p�، و*#قع ه=ا ال��p� م� رئ

ت#ث�Y ه=ا ال��p� في س(ل خاص %ع� في ال!�
ة له=ه الغا%ة و*�سل م(لh االدارة  
ل ا%ام م� تار*خ    ��اقC عام ال!�
ات ن�Vة م#قعة م�ه  اله�Mة  خالل ع!�ة  عق� اج��اع 

  .العامة
اع9اء ص#رة م�Eقة ع� م�p� اج��اع اله�Mة العامة ال1 م�اهJ  ال!�
ات  عام  . ل��اقC  ت

  مقابل ال�س#م ال�ق�رة �B#جC اح$ام القان#ن.
 

�a ال��
"1 و على م(لh االدارة ت#جه ال�ع#ة الج��اع اله�Mة العامة ل6ل م�  -٧٢R8ة الLا�ة م�دائ  
وه�Mة االوراق ال�الة وم�ققي ح�اBات ال!�
ة قRل خ��ة ع!� ی#ما  على االقل م�    ال!�
ات

م#ع� انعقاد اج��اعها وعلى ال��قY ال�p#ر او ارسال م��وب ع�ه ت�g |ائلة ال��mولة،  
  Yف�ارسالها  و* على  ن�  ال�ي  وال��فقات  انات Rال وج�ع  االج��اع  اع�ال  ج�ول  Bال�ع#ة 

م�اقC عام  لp�% J�ه    إذالل��اهJ مع ال�ع#ة و*ع�R� ا1 اج��اع تعق�ه اله�Mة العامة Bا|ال   
 ال�ائ�ة.او م� ی���Bه خ9ا م� م#�في   ال!�
ات

 
�a ال��
"1 ب��Vة ع� م�اض� اج��اعات اله�Mة العامة خالل   -٧٣Rاإلدارة ت"و*� ال hعلى م(ل

 Cاق�ادقة مEاالج��اع.عام خ��ة أ%ام م� تار*خ م �pات أو م� %�_له على م�
 ال!�
 

%(#ز لل!�
ة عق� اج��اعات اله�Mة العامة م� خالل ال#سائل اإلل�6�ونة، وعلى ان ی�اعى ما   -٧٤
  یلي:



 

ال .أ Bال#سائل االل�6�ونة وفY االج�اءات وال��د  ت#جه  العامة لل!�
ة  اله�Mة  �ع#ة إلج��اع 
  ال���دة �B#جC ال�!�*عات ال�اف=ة وه=ا ال�jام.

%(C أن ی�فB Yال�ع#ة ل�p#ر اج��اع اله�Mة العامة (العاد1 و/أو غ�� العاد1) ال#ثائY   .ب
  .ال�!�*عات ال�اف=ة ال���دة في 

وال�فاو*�  ت ال#
االت  إرسال  ال!�
ة  تع���ها  ال�ي  اآللة   Yال��اه��� ووف ی��تC على   .
ال�6�ونا   االج��اع  Bقان#نة حp#ر  وال��علقة  الزمة  ثR#تة   Yوثائ وأ%ة  ال�#
�ل   Jوق�ائ
م�ها    gR_ال�  Jی� أن  على  القان#ن  ألح$ام  وفقا  لالج��اع  ال���د  ال�ار*خ  قRل  لل!�
ة 

  واع��ادها.  
#جC على م�اه�ي ال!�
ة ت#جه اسMل�هJ على ال�#قع االل�6�وني لل!�
ة قRل م#ع�  . ی�ث

االج��اع وتق#م ال!�
ة BاالجاBة على ه=ه األسMلة وت_��Rها في م�p� االج��اع وال %(#ز  
%    ١٠ال تقل ع�    أسه�ا |�ح أ1 اسMلة خالل االج��اع Bاس�_�اء ال��اهJ ال=1 %��ل  

  ��اع.م� االسهJ ال��_لة في االج
تعليمات االشراف و ٢٠١٧ح#
�ة ال!�
ات ال��اه�ة ال��رجة ل��ة تعل�ات أح$ام . تYR9 ج

أو أ%ة تعل�ات  وتع�یالته  ٢٠١٧ل��ة  على عقد االجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة
�ا    ا �ت�ل م�له�B Yاف على عق� اج��اعی�عل�العامة على    ات اإلش اج��اعات  اله�Mة 


  االل�6�ونة.اج��اعاتها Bال#سائل ة ع�� عق�ها ال!�
  

عها   -٧٥L#أح$ام القان#ن و*(#ز ت Yة وف
ع م�اض� اج��اعات اله�Mات العامة لل!�L#ت Jأ. ی�
  ال�6�ونا.

عها L#أح$ام القان#ن و*(#ز ت Yاالدارة وف hم(ال �ع م�اضL#ت Jا.ب. ی�  ال�6�ون
ال�Eادقة    ال!�
ةج. ی�ع�� على رئh م(لh اإلدارة أو نائ8ه في حال �اBه وأم�� ال��  

  على انعقاد االج��اع B!$ل قان#ني.اإلش�اف على م�اض� االج��اعات و 
  

او م� ی���Bه خ9ا الج��اع اله�Mة العامة م� خالل ال�p#ر    م�اقC عام ال!�
اتی�J حp#ر   -٧٦
.Cاق�*قة ال�ي %��دها ال��ال9B ة  ال#جاهي او Bال#سائل االل�6�ون

 
لل!�
ة عق� اج��اعات اله�Mات العامة م� خالل ال�p#ر ال#جاهي وال#سائل االل�6�ونة معا   -٧٧

.aال�ع#ة لالج��اع على ذل �� ش�*9ة ان ت
 



 

ات ال�ي ت�Eرها اله�Mة العامة لل!�
ة في ا1 اج��اع تعق�ه ب�Eاب قان#ني  أ. تع�R� الق�ار  -٧٨
%�p�وا،    Jل وال=ی�  االج��اع  حp�وا  ال=ی�  ال��اه���  ول(�ع  االدارة   hل�(ل مل"مة 

واالن�jة الEادرة  ال!�
ات  ش�*9ة ان ت6#ن تلa الق�ارات ق� اتV=ت وفقا  الح$ام قان#ن  
  .�Bق�pاه

ب. ت��V ال��$�ة Bال�j� والفEل في أ1 دعاوq ق� تق�م لل9ع� في قان#نة أ1 اج��اع  
عق�ته اله�Mة العامة او ال9ع� في الق�ارات ال�ي اتV=تها �ه على ان ال ی#قف ال9ع� ت�ف�=  

العامة اال   اله�Mة  ال�ع#q   إذاأ1 ق�ار م� ق�ارات  ال��$�ة خالف ذلa وال ت��ع  ق�رت 
  على عق� االج��اع. أشه�ثة ب=لB aع� مpي ثال 

  
غة  ص%$#ن   -٧٩Eال  Cح� ال#
�ل  تع���   a  ال�ع#ة مع  وال��سلة  اإلدارة   hم(ل م�  ال�ق�رة 

Cاق�عل�ها م� م Yات. عام لالج��اع وال�#اف
 ال!�
  

  ح�ا=ات ال���ة 
ت�Rأ ال��ة ال�الة لل!�
ة في ال�#م األول م� شه� 
ان#ن ال_اني م� 
ل س�ة    ال�3ة ال�ال�ة:  -٨٠

 وت�هي في ال�اد1 وال_الث�� م� شه� 
ان#ن األول م� ال��ة نف�ها.
 

ة ال��عارف    -أ -٨١Rاألص#ل ال��اس Yة وف�j�� عل�ها.ت��ف� ال!�
ة ب�فات� وس(الت ح�ابة م
ال�ق�رة م�  Y�R9 معای�� ال��اس8ة ال�ولة واص#لها ال��عارف عل�ها  
�ا تل�"م ال!�
ة ب�ب.  

�Bا %�قY اه�اف ه=ا القان#ن و*��p حق#ق  ال(هات ال�E�Vة �B#جC ال�!�*عات ال�اف=ة  
  .وم�اه��هاال!�
ة 

   
 وال�Yافآت: تJز7ع األر�اح  - ٨٢

إال Bع� ال�E#ل على م#افقة خ9ة م�8قة  على ال��اه���  ال %(#ز لل!�
ة ت#ز*ع أر�اح    - أ
م#افقة   ال�E#ل على  ال�اف=ة  ال�!�*عات  تقpي   q�أخ أ1 جهة  أو   1"
ال��  a�Rال م� 

  ذلa.م�8قة م�ها على 
ة على    ال!�
ة ال %(#ز لله�Mة العامة ل��اه�ي    -ب�أن تق�ر ت#ز*ع أ1 أر�اح نق�%ة أو ع�

 1"
�a ال��Rه ال .ال��اه��� إال في ح�ود ما وافY عل
ة   ال %(#ز لل!�
ة أن ت#زع أر�احا  على ال��اه��� قRل تغ9ة 
امل ال�Eار*s   -ت�ال�أس

ة وقRل إ|فاء أ1 خ�ائ� ل�قg بها nnال�ي ال تقابلها م#ج#دات ح s*ارEان   وال�
مه�ا 



 

�a ال��
"1 تغ9ة تلa ال�Eار*s وO|فاء ه=هن#عهاRافقة ال#�B خالل   ، وت(#ز �ائ�Vال
 .م�ة ال ت"*� على خ�h س�#ات

ال %(#ز لل!�
ة ت#ز*ع ا1 ع#ائ� على ال��اه��� ف�ها اال م� ار�احها Bع� ت�#*ة ال�Vائ�    -ث
لEا�ة  ) م� ار�احها ال��#*ة ا٪١٠ال��ورة م� س�#ات ساBقة وعل�ها ان تق�9ع ما ن��Rه ( 

وال %(#ز ت#ز*ع ا1 ار�اح على ال��اه��� اال Bع� اج�اء  ،  ل��اب االح�ا|ي االج8ار1 
وال %(#ز وقفه قRل ان یRلغ ح�اب االح�ا|ي االج8ار1 ال��(�ع ما %عادل  ،  ه=ا االق�9اع

اال انه %(#ز �B#افقة اله�Mة العامة لل!�
ة االس���ار في  .  ر�ع راس�ال ال!�
ة ال�E�ح Bه 
ه=ه ال��8ة ال��#*ة الى ان یRلغ ه=ا االح�ا|ي ما %عادل مق�ار راس مال ال!�
ة    اق�9اع

B ح�Eه.ال� 
 ال %(#ز ت#ز*ع االح�ا|ي االج8ار1 لل!�
ة على ال��اه��� ف�ها.   -ج 
لله�Mة العامة و�ع� اس��فاد االح�ا|ات األخ�q ان تق�ر في اج��اع غ�� عاد1 إ|فاء    -ح 

ال��(�عة في ح�اب االح�ا|ي اإلج8ار1 على ان %عاد ب�اؤه وفقا   خ�ائ�ها م� ال�8الغ  
  ) م� ه=ه ال�ادة.ث ألح$ام الفق�ة ( 

  
أ. لله�Mة العامة لل!�
ة ال��اه�ة العامة، ب�اء على اق��اح م(لh ادارتها، ان تق�ر س�#*ا    -٨٣

) م� ار�احها الEا�ة ع� تلa ال��ة ل��اب االح�ا|ي  ٪٢٠اق�9اع ما ال ی"*� على ( 
  .االخ�ار1 

  hرها م(ل�اض ال�ي %ق�ة ال��اه�ة العامة في االغ
ب. %��ع�ل االح�ا|ي االخ�ار1 لل!�
لJ    إذاادارتها و*�Y لله�Mة العامة ت#ز*عه، 
له او ا1 ج"ء م�ه، 
ار�اح على ال��اه���  

  .%��ع�ل في تلa االغ�اض
�اح م(لh ادارتها ان تق�ر  . 
�ا ان لله�Mة العامة لل!�
ة ال��اه�ة العامة ب�اء على اق�ت

) م� ار�احها الEا�ة ع� تلa ال��ة اح�ا|ا  خاصا   ٪٢٠س�#*ا  اق�9اع ما ال ی"*� على ( 
الس�ع�اله الغ�اض ال9#ار� او ال�#سع او ل�ق#*ة م�
" ال!�
ة ال�الي وم#اجهة ال�Vا|�  

  ال�ي ق� ت�ع�ض لها.
  

قا  للغا%ات ال��#خاة م� ال�  -٨٤nام، ) م� ه=ا  ٨٣) و( ٨٢ادت�� ( ت�j�%قB �Eاالر�اح الEا�ة    ال
لل!�
ة الف�ق ب�� م(�#ع االی�ادات ال���ققة في ا1 س�ة مالة م� جانC وم(�#ع ال�E�وفات  
واالس�هالك في تلa ال��ة م� جانC آخ� قRل ت�"*ل ال��EV لp��R*ي ال�خل وال�Vمات  

ة.iاالج��ا 
 

  .لل!�
ة �EBور ق�ار اله�Mة العامة ب�#ز*عهاأ. ی�!ا حY ال��اهJ في االر�اح ال��#*ة  -٨٥



 

ب. %$#ن ال�Y في اس�فاء ال��ح ت(اه ال!�
ة ل�الa ال�هJ ب�ار*خ اج��اع اله�Mة العامة ال=1  
تق�ر �ه ت#ز*ع االر�اح وعلى م(لh ادارة ال!�
ة ان %عل� ع� ذلa في ص�ف��� ی#م����  

سR#ع على االك_� م� تار*خ ق�ار  م�ل���� على االقل و�#سائل االعالم االخ�q خالل ا
  .به=ا الق�ار ع�ان ال�الي ت  وس#ق  م�اقC عام ال!�
ا اله�Mة، وتق#م ال!�
ة ب�Rلغ 

. تل�"م ال!�
ة ب�فع االر�اح ال�ق�رة ت#ز*عها على ال��اه��� خالل خ��ة وار�ع�� ی#ما م�  ت
  Jلل��اه فائ�ة  ب�فع  ال!�
ة  تل�"م   aب=ل االخالل  وفي حال  العامة  اله�Mة  اج��اع  تار*خ 
�Bع�ل سع� الفائ�ة ال�ائ� على ال#دائع الجل خالل ف��ة ال�اخ��، على ان ال ت�(اوز م�ة  

  .م� تار*خ اس��قاقها أشه� االر�اح س�ة تاخ�� دفع 
 

) م� ال��ح الEافي القابل لل�#ز*ع  ٪١٠رئh وأعpاء م(لh اإلدارة ب��8ة (  م$افأةت��د  . أ -٨٦
على ال��اه��� Bع� ت�"*ل ج�ع االح�ا|ات والp�ائC و��� أقEى خ��ه آالف دی�ار  

قان#ن  �ا ه# مق�ر في  |�*قة ت#ز*ع ه=ه ال�$افأة لأسh و ل6ل عp# في ال��ة وتpVع  
ع  ال�$افأة وت#زع    ال!�
ات، ب��8ة   Jعل�ه  �Rوتع�  ،Jه�م 
ل  حp�ها  ال�ي  ال(ل�ات  �د 

ال(ل�ات ال�ي لp�% J�ها العp# ل�CR م!�وع ی#افY عله ال�(لh م� ال(ل�ات ال�ي  
.#pها الع�pح  

ل�قB gال!�
ة خ�ائ� Bع� ت�ق�Y االر�اح او لJ ت�6 ق� حققg ار�احا  Bع� �ع9ى    إذاب. اما  
)  J٢٠ في ادارة ال!�
ة �Bع�ل ( ل6ل م� رئh واعpاء م(لh االدارة تع#*pا  ع� جه�ه 

دی�ار ع� 
ل جل�ة م� جل�ات م(لh االدارة او ا1 اج��اع لل(ان ال��R_قة ع�ه على ان  
  ) دی�ار س��ائة دی�ار في ال��ة ل6ل عp#.٦٠٠ال ت�(اوز ه=ه ال�$افآت مRلغ ( 

ت. ت��د ب�الت االن�قال وال�ف� ل�ئh واعpاء م(لh االدارة �B#جC نjام خاص ت�Eره  
  الغا%ة.ل!�
ة له=ه ا

  
Zال��ا=ات م�ق (ني ال?ارجيJال��اس\ القان): 
ال -٨٧ ال����CVیل�"م  الVارجي  القان#ني   Cأح$ام    �اس  Y�R9ف�= وت�ال#اجC  ب�  vو�ال! تعل�ات 

ال#ثائ�B  Yا ف�ها  ون9اق ع�له ومهامه  ل!�
ات ال�أم��  ت#اف�ها في ال��اسC القان#ني الVارجي  
�a ال��
"1 بها وم#اع�� ذلaوال�قار*� ال#اجC ت"و*�  Rة وال
و*ل�"م Bأن %فEح خ9ا  ع�  ،  ال!�

�اسC القان#ني الVارجي ال���CV ب��ف�= وتY�R9 أ%ة  �و*ل�"م الال�"امه به=ه ال�عل�ات، 
�ا  
  .م�9ل8ات أو مهام أخ�q مق�رة �B#جC أح$ام ال�!�*عات ال�اف=ة

  أك_� ت��CV اله�Mة العامة لل!�
ة م�ققا  او ) م� ه=ا ال�jام، ٨٧مع م�اعاة أح$ام ال�ادة ( أ.  -٨٨
م� ب�� م�ققي ال��اBات ال��خ� له�B J"اولة ال�ه�ة ل��ة س�ة واح�ة قابلة لل�(�ی� وتق�ر  
  Yغ ال��قب�ل اتعابهJ، او تف#*� م(لh االدارة ب���ی� االتعاب و*�#جC على ال!�
ة تRل

  .ی#ما م� تار*خ ان�VاBهال���CV خ9ا ب=لa خالل ار�عة ع!� 



 


ة خالل م�ة ال ت"*� على أر�عة  الب. إذا لJ %ع�� م�اسC قان#ني خارجي ل��ق�Y ح�اBات �!
�a ال��
"1 تع��� م�اسC قان#ني خارجي وت��ی� أتعاBه  Rة، فللأشه� م� ب�ا%ة ال��ة ال�ال


ة ل��ق�Y ح�اBاتها.العلى نفقة �!  
ام Bه  . إذا اع�=ر ال��اسC القان#ني الVاتnه ع� الع�ل أو ع(" ع� الBاVان� Jرجي ال=1 ت

�a ال��
"1 ثالثة على  الأل1 سCR م� األس8اب، فعلى م(لh إدارة  Rإلى ال C��
ة أن ی�!
�a ال��
"1 أح�هJ وذلa خالل أر�عة  Rار ال�Vاألقل م� ال��اس��R القان#ن��� الVارج��� ل

  ع("ه. أوارجي  الV ال��اسC القان#ني  ع!� ی#ما م� تار*خ اع�=ار 
�a ال��
"1، أن %ع�� م�اس8ا  قان#نا  خارجا  آخ� ل��اجعة ح�اBات  ث.  Rقها إذا  الللLة وت�
�!

�a ال��
"1 ال�ه�ة ال�#
لة له=ا ال��اسC القان#ني وم�ة ع�له  Rور*ا، و*��د ال�ض aذل qرأ

ةالوأتعاBه على نفقة �!.  

  
�a ال��
"1 ب��خ م� ال�ق�*�  الأ. ی"ود ال��اسC القان#ني الVارجي م(لh إدارة   -٨٩Rة وال
�!

قه ل��اBات  Lائج ت����ا �ه  الال��#1 ل�Rة م
ة لل!�
ة، و�أ1  !�nnة ال�األوضاع ال�ال
ه قان#ن  المعل#مات أو بانات إضا�ة ع� أوضاع  pما %ق� Yة وف
J أع�ال ال�أم��  !�j�ت

  واالن�jة وال�عل�ات الEادرة له=ه الغا%ة.
�a ال��
"1 ون�Vة م�ه إلى  Rا  ف#ر*ا  إلى ال�*�ارجي أن %ق�م تقVالقان#ني ال Cب. على ال��اس


ة في أ1 م� ال�االت ال�الة:الرئh م(لh إدارة �!  
١ -   Jم� لهmال�"اماتها ت(اه ال�B ها م� ال#فاء�إذا ت��R له أن ال#ضع ال�الي لل!�
ة ال %�$ 

ال��9ل8ات   ة Rتل على  ق�رتها   Yع�س قان#ن  أو  في  عل�ها  ال��E#ص  J  ال�الة j�ت
  واألن�jة وال�عل�ات الEادرة �Bق�pاه.أع�ال ال�أم�� 


ة إلج�اءاتها ال�الة �Bا في ذلa  الذا ت��R له أن ه�اك خلال  ج��ا  في م�ارسة  إ - ٢�!
ة.Rس(التها ال��اس Jj�  ت


ة أو باناتها ال�الة.الإذا رف� أو ت�ف� على إص�ار أ1 شهادة ت�علY ب�خل  - ٣�!  

ة ألس8اب غ�� عاد%ة.الإذا ق�ر االس�قالة أو رف� إعادة تع���ه في  - ٤�!  

  
  ال�ل وال�B9ة: 

ة   أ.   -٩٠wEار ت�إص�ار قB ةE�V1 ال(هة ال#ح��ة ال�"
�a ال��Rة.  ال%$#ن ال
�!  
ة wEار ت�ر ق�E% .ة: الب
ة في أ1 م� ال�االت ال�ال�!  



 

J   ) م� قان#ن ٤٥!�
ة وفقا ألح$ام ال�ادة ( ال. إذا لB �$% Jاإلم$ان معال(ة أوضاع  ١j�ت
س���ارها ال��اس �Bق#ق  ، و
ان م� شأن اأع�ال ال�أم�� او أ1 ت!�*ع آخ� %�ل م�له 

  ال�mم� لهJ وال���ف��ی�.
٢  gض�ارها  ال. إذا تع�ها ال�الي وت�#ل دون اس��"

ة ألوضاع تmث� ج#ه�*ا في م��!

  في م"اولة أع�الها.
٣ �
ة.ال. إذا ص�ر ق�ار Bإلغاء ت�خ�!  

ة  تwEت على  ت��1  في  ال.  ال#اردة  األح$ام  ال�أم��  !�
ة  أع�ال   Jj�ت واألن�jة  قان#ن 
ة  او أ%ة ت!�*عات أخ�q ت�ل م�لها  وال�عل�ات الEادرة �Bق�pاهwEأح$ام ال�B ا %ع�ل�
 ،

  ال#اردة في قان#ن ال!�
ات Bالق�ر ال=1 ال ت�عارض �ه مع تلa األح$ام.
  

،  ذات العالقة   ال�اف=ةال�!�*عات  ت��1 م#اد ه=ا ال�jام Bالق�ر ال=1 ال ت�عارض Bه مع أح$ام   -٩١
وتYR9 أح$ام قان#ن ال!�
ات أو أ1 قان#ن آخ� على أع�ال ال�أم�� وال(هات الVاضعة ألح$ام  
  Jj�J أع�ال ال�أم�� Bالق�ر ال=1 ال ت�عارض ف�ها تلa األح$ام مع أح$ام قان#ن تj�قان#ن ت

 أع�ال ال�أم�� واألن�jة وال�عل�ات الEادرة �Bق�pاه.


