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 تمهيد
    

  العكبي  مهراتبدول  اإل  في إمهرة دبي –متسهمة  اهم    شسكة   المتحدة  األغذي  شركة تأسستس  

 التسطاهت  موافق  بعد  ،"(الةكسسو )"1976 نوفةبك 4  بتهريخ  الصسهدر  الةكسسو   بةوجب الةتحدة

دائكة  من  29/03/1977بتهريخ   هدرةصس ال  300253  رقمالكخصس  التاهري     بةوجب  الةختصس 

ه  سسسسسس م توقيعسسسسسس ذي تسسسسسس يس والسسسس ه اقد تأسسسسس وحيث أن الشكة  يحكةه  دبيبإمهرة   االقتصهدي التنةي   

(  94/9467كقم )بسس ي  سسسسسس دل دبسسسسسس ب اسسسس دى ةهتسسسس ل  سسسسسسسسسسهديقه وتوثيقسسسس وتص  1994و  سسسس يوني 7في 

ن لطقسهنون اإلتحسهدي رقم ) وتعسديتتسه, بخصسسسسو    2015( لتسسسسنس  2)"النظسه  اصلسسسسطي"( وفقسه

 .الشكةهت التاهري  )بتعديتته(

 

في شسسأن الشسسكةهت التاهري     2021( لتسسن  32رقم )  االتحهديمكسسسو  بقهنون   وحيث لسسدار

في   2015( لتسسسسن  2رقم ) االتحهديالقهنون   إلغهء  اطىقد نص و 20/09/2021الصسسسسهدر في 

  القهئة الشسكةهت الةتسهمة  العهم    اطى  وأوجب له،الةعدل    شسأن الشسكةهت التاهري  والقوانين

 .هأحكهم مع يتوافق بةه سهسي اص أنظةتهه عديلبت

 

العةومي  لطشكة  وقكرت بةوجب قكار خه    الاةعي اجتةهع  انعقد 2022/ 00/00 بتهريخ

 اتحهديقهنون الةكسو  بوأحكه   ليتوافق لطشكة الةوافق  اطى تعديل أحكه  النظه  اصسهسي 

   وذلك اطى النحو التهلي: ،في شأن الشكةهت التاهري  2021( لتن  23رقم )

 

 األول  الباب

 (1) المادة

 

 التعاريف 
لم   ما  منها  ةل قكين المحددة  المعاني  التالي    للتعابيك  يكون  األسررراسررري   النظام هذا في

 :ما يدل على غيك ذلك  النص  سياقيوجد في 

 النظه  اصسهسي 

 اصغذي  الةتحدة شكة  ل

 الةهليدبي مدرج  بتوق  متهمة  اهم شكة  
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 .الةتحدة العكبي  اإلمهرات دول  :الدولررر 

 

 وأي  في شسأن الشسكةهت التاهري   2021( لتسن  32رقم )  الةكسسو  بقهنون :الشركةا   قانون

 .اطيه ياكأ تعديل

 

 .الةتحدة العكبي  اإلمهرات بدول  والتطع الةهلي  اصوراق ميئ  :الهيئررر 

 

 .بإمهرة دبي االقتصهدي  التنةي  دائكة :المختص  السلط 

 

 .الشكة  أسهمفيه  الةدرج الةهلي  دبي  سوق  :السررروق

 

 .صخك وق  من تعديطه يتم  ةةه لطشكة  اصسهسي النظه  مو :األساسي  النظام  أو  النظام

 

 .الشكة  إدارة ماطس :اإلدارة مجلررس

 

 و أ  اإلاتبهريالشخص    منواضو ماطس االدارة الةعين    رئيس  يشةل:    االدارةمجلس    عضو

 الاةعي  العةومي .  منالةنتخب 

 

: العضو الذي ال تكباه بهلشكة  أو بأي من أشخه  اإلدارة  عضو مجلس إدارة مستقل

الشكة  اص  أو التهبع  أو الشقيق  أو الحطيف  أي اتق   التنفيذي  العطيه فيهه أو مدقق حتهبهتهه أو  

قد تؤدي إلى منفع  مهدي  أو معنوي  قد تؤثك اطى قكاراته، وتنتفي لف  االستقتلي  ان اضو  

ميئ   ان  الصهدرة  القكارات  في  الواردة  الحهالت  في  الخصو   وجه  اطى  اإلدارة  ماطس 

 ك.اصوراق الةهلي  والتطع والةتعطق  بهذا اصم

 

: العضو الذي يكون متفكغه إلدارة الشكة  أو يتقهضى راتبه  عضو مجلس إدارة تنفيذي

 شهكيه أو سنويه من الشكة .

 

تنفيذي غيك  إدارة  مجلس  ال  عضو  أو  الشكة   إلدارة  متفكغه  يكون  ال  الذي  العضو   :

 يتقهضى راتبه شهكيه أو سنويه من الشكة .

اإلفصاح ضوابط  قواعد  والقكارات ومتاطبهت  :  واصنظة   القهنون  في  الواردة  اإلفصهح 

 الصهدرة بةقتضهه، والطوائح الداخطي  الخهل  بهلتوق.

 

نشسه  رقهبي واسستشسهري متستقل وموضسواي مإلصسةم إلضسهف  قية  وتحتسين    :الداخلي  التدقيق

 متتوى اةطيهت الشكة .
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أي حدث أو واقع  أو قكار أو معطوم  قد تؤثك بشكل مبهشك أو غيك مبهشك الاومكي : الةعطوم  

اطى سسسسسعك الورق  الةهلي  أو حام تداولهه أو يكون لهه تأثيك اطى قكار الشسسسسخص في شسسسسكاء  

 لي  أو االحتفهظ بهه أو بيعهه أو التصكف بهه.الورق  الةه

 الشكة  التي تتولى مهة  تأسيس شكة  أخكى واإلشكاف اطيهه.: الشكة  األم

 % من رأس مهلهه.51بةه ال يقل ان  : الشكة  الةةطوة  لشكة  أخكىالشكة  التابع 

نضبه  الةؤستي في العتقهت  التي تحقق اإل  القواادماةوا  الضوابط و  :الحوةم   ضوابط 

ن لطةعهييك واصسهليب العهلةي  وذلك من ختل تحديد متؤوليهت وواجبهت   فيدارة  واإل الشكة  وفقه

اإل في  وتأخذ  لطشكة   العطيه  التنفيذي   واإلدارة  اإلدارة  ماطس  حقوق أاضهء  حةهي   اتبهر 

 الةتهمةين وألحهب الةصهلح. 

 

  ان يقل  ال مه يةطكون  الذين الةتسسسهمةين ألسسسوات  بأغطبي  الصسسسهدر القكار :الخاص  القكار

 .لطشكة  العةومي  الاةعي  جتةهعإ في الةةثط  اصسهم أربهع ثتث 

 

  التي  اصسسسهم ادد  يتسسهوي اصلسسوات من  ادد متسسهمم لكل يكون أن :التكاةمي  التصرروي 

 من  بين توزيعهه أو اإلدارة  ماطس لعضسسوي  واحد  لةكشسسح بهه  بهلتصسسوي  يقو  بحيث يةطكهه،

  السذين لطةكشسسسسحين  يةنحهسه  التي  اصلسسسسوات اسدد يتاسهوز  ال أن اطى  الةكشسسسسحين من  يختسهرمم

 .اصحوال من حهل بأي بحوزته التي اصلوات  ادد ختهرممإ

 

تخهذ القكار بتبب مصطح  شخصي  مهدي   إالتي يتأثك فيهه حيهد    الحهل   :المصالرحتعارض  

ق  مع مصهلح الشكة   كاف ذات العتأنهه تتداخل مصهلح اصأو معنوي  حيث تتداخل أو تبدو  

 ستغتل الصف  الةهني  أو الكسةي  باكيق  مه لتحقيق منفع  شخصي .إةكل أو اند 

التحكم    القدرة  :السيطررررركة التأثيك أو  أغطبي     في-مبهشكمبهشك أو غيك    بشكل  -اطى  تعيين 

منه أو من الاةعي  العةومي  لطشكة ، وذلك إدارة شكة  أو القكارات الصهدرة    أاضهء ماطس 

 تفهق أو تكتيب آخك يؤدي إلى ذات التأثيك.إي  نتب  من اصسهم أو الحصص أو بمن ختل مطك

 

  :العالق  ذا  األطكاف
والعهمطين بهه،  رئيس وأاضهء ماطس إدارة لطشكة  وأاضهء اإلدارة التنفيذي  العطيه لطشكة   

% من رأسةهلهه، وةذا الشكةهت    30والشكةهت التي يتهمم فيهه أي من مؤالء بةه ال يقل ان  

 التهبع  أو الشقيق  أو الحطيف .

 

 (2) المادة

 الشكة  أسم
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 هيشسهر إليهه فية –شسكة  متسهمة  اهم    ومي  "المتحدة  األغذي  شركة "مذه الشسكة  مو    أسسم

 .الشكة  بطفظ بعد

 

 (3) المادة
 الكئيسي  المكةز

 

 لهه  ينشئ أن اإلدارة لةاطس  وياوز  ،دبسسسسسيمهرة إمكةز الشكة  الكئيتي ومحطهه القهنوني في  

 .داخل الدول  وخهرجهه ومكهتب فكواه

 

 (4) المادة

 الشكة   مدة

 
 التاهري   هلتالب  قيدمه  تهريخ  من  بدأتسن  ميتدي     خةتون(  50)الةحددة لهذه الشكة  مي    الةدة

مذه الةدة بعد ذلك تطقهئيه لةدد متعهقب  ومةهثط  مه لم يصدر قكار    تاددو  ،الةختص   التطا لدي  

 .إنههئههخه  من الاةعي  العةومي  بتعديل مدة الشكة  أو 

 

  (5) المادة

 الشكة   أغكاض

 
اصغكاض التي أسسستسس  من أجطهه الشسسكة  متفق  مع أحكه  القوانين والقكارات الةعةول   تكون

 .الدول بهه داخل  

 -:ميالتي أست  من أجطهه الشكة   اصغكاض

 

  والتخزين   والبيع  والشكاء  والتصديك  االستيكاد  ااةهل  بةزاول   فكواهه  جةيع  في  القيه  .1

 الزيوت   أنواع  جةيع  وبواسا   في  والتعهمل  والتتويق  والتوزيع  والتككيك  واالاداد  والتصنيع

 والةكجكين  الةهدرج   والزيوت  النبهتي  التةن  ذلك   في  بةه  ومشتقهتهه  الغذائي   والدمون

  الشحو    الى  بهالضهف   والقشدة  لطدمن  القهبط   الطبن  وةكيةهت  والزبدة  والابن  والشورتننج

  واالستيكين   االنواع  جةيع  ومن  التاةيل  ومتتحضكات  والصهبون  والةنظفهت  الغذائي 

  ومزاول  .  االنواع  جةيع  من  االخكى  الثهنوي    والةنتاهت  الغذائي  والبكوتين  والاطيتكول

 . منهه الزيوت واستخت  الزيتي  لطبذور الةنتا  الةحهليل زراا  نشه 

 

  والشسسهحنين   النسسهقطين  بإاةسسهل  أنفسسسه  الفقسسكة  في  السسواردة  بهإلاةسسهل  يتعطسسق  فيةه  القيه  .2

  واستسسئاهر   بشسسكاء  تقسسد   بةسسه  يتعطسسق  فيةه  والقيسسه   والبحسسكي  البسسكي  الشحسسسن  ووةتء

  أو  قسسوارب  أو  بسسواخك  أيسس   اطسسى  الحصول  أوجسسه  مسسن  ذلسسك  وغيسسك  الكطي  واالستئاهر

  وايسس    ومةتطكسسهت  اصمتع   أو  البضهئع  إيصهل  أو  نقسسل  لغهيسسهت  سسسواء  مكةبسسهت  أو  سسسفن

 . اخكى امتع  او بضهئع
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 الغذائي    الةواد  مذه  لةثل  والتوزيع  والتحضيك  التصنيع  ااةهل  في  والةشهرة    الةزاول .  3

( تقد   بةه  االجحهف  دون)  ذلك   في  بةه  لهه   نفعه  لطشكة   يظهك  التي   والةنتوجهت  اصخكى

  جةيع  من  والتتهيتت  وااللنهف  والةنتوجهت  لطبضهئع  العهم   التاهرة  ااةهل  مزاول 

  وبيع   وتصديك  واستيكاد  ةهن   مهةه  لف    بأي   او  وساهء  أو  اةول   ةوةتء  الةوالفهت

 الةواد  في  التعهمل   اوجه  من  ذلك  غيك  اطى  والتتطيف  وتبهدل  ومقهيض   ورمن  وشكاء

 .انفه الةذةورة

 

  او   تكتيسسب  أي   فسسي  والةشسسهرة   واسسستثةهر  وتسسكويج  وتوسسسيع  تأسسسيس   فسسي  السسدخول.  4

 االستت    أو  الةشسستكة   الةشسسسهريع  أو  الةصسسسهلح  وتوحيسسد  االربسسهح  فسسي  لطةشسسهرة   نظسسسه 

  الي  شكةسس   او  اشسسخه    او   شسسخص  اي   مسسع  االتحسسهد  او  االنشسسهء  ااسسهدة  او  االنسسدمهج  أو

 اطى   شكل  بهي  تتسسهاد  او  تتصسسل  ااةسسهل  او  نشسسه هت  اي   تعهسسسد  ذلسسك  فسسي  بةه  ةهن   غهي 

 . االنواع جةيع من والتتهيتت الخسسسدمهت وتسسوفك مهتقسسد 

 

  االخكى   واالشيهء  بهالمور  والتعهمل  اخكى  ااةسسهل  او  تاسسهرة  بهيسس   اهم   بصورة  القيه .5

 غيسسك   أو  مبهشسسكة  بصسسورة  وتتعطق  نهفع  نحو  اطسسى  بهسسه  القيه   يةكن  التي  نواهه  ةهن  مهةه

 مسسن   اي  مسسن  االربسسهح  بانسسي  واالاةسسسهل  التاسسهرة  مذه   وزيسسهدة  بتحتسسين  مبهشسسكة

  الةتكتبسس    والنثكيسسهت  الةصهريف  جةيع ودفسع  حقوقهسسه  او  موجوداتهسسه  او   الشكة   مةتطكهت

  وسسسحب  الشسسكة   مةتطكسسهت  في  التصكف  او  اوتهجيك  وبيسسسع  الشسسسكة   تأسسسسيس  اطى

  ان   النهشسسئ  الضسسةهن  مقهبسسل  النقود  واقتكاض   لطتسسداول  قهبط   وثسسهئق   وتحويسسل  وقبسسول

  لشكةهت  وتزويسسد  ضةهن  بسسدون  او  الشكة    موجودات  جةيسسع  ان  او  الشسسكة   تعهدات

   اخسسك اسسسوض اي مقهبل أو نقسسدان  الشسسكة  تعهسسدات لبيع اخكى

 

  من  غيكمسسه  مع   الوجوه   من   وجه  بهي  تشتكك  ان   او  مصسسطح   لهسسه  تكون  ان   لطشكة   ياوز.6

  اطى   تعهونهسسه  قد  التسسي  أو  بأاةهلهه  شبيه   ااةهال  تسسزاول  التسسي  الشسسكةهت  او  الهيئسسهت

 تشسستكي   ان  ولهسسه  الخسسهرج   فسسي  او   الةتحسسدة  العكبي   االمسسهرات  دولسس   في  غكضهه  تحقيق

 .بهه تطحقهه ان او الشسسسكةهت او الهيئسسسهت مسسذه

 

الكقهبي    ال الاه   من  تكخيص  لدور  لةزاولته  يإلشتك   نشه   بأي   القيه   لطشكة   ياوز 

الةشكف  اطى النشه  بهلدول  أو خهرج الدول  إال بعد الحصول اطى التكخيص من تطك الاه   

 وتقديم نتخ  من مذا التكاخيص لطهيئ  والتطا  الةختص . 

 

  وبسسدون   معهنيهسسه  اوسسسع   ومن  ماطق  بشكل  اصسهسسسي  النظسسه   من(  5)  الةهدة   مذه  تفتك.7

  دبسسي   امسسهرة  فسسي  فيهسسسه  الواردة  الصتحيهت  ومةهرس   الغهيسسسهت  اداء  ويةكسسسن   تحديسسد

  وتعديطهه   وتغييكمسسه  توسسسيعهه  يةكن  ةةه  العهلم  في  ةهن  حيثةه  اخك  مكهن  اي  في  او  ومطحقهتهه

 العةومي   لطاةعيسس   اجتةسسهع  فسسي  يصسسدر  سسه خ  بقسسكار  وقسس   اي  وفسسي  شسسكل  بهي

 . لطشكة 
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 الثاني  الباب

 رأسمال الشكة  
 

 (6) المادة

 الُمصدر  المال  رأس

 
وخةتون      ومهئتين( ثتثون مطيون  درمسم  30,250,000)  بةبطغ  الةصدرحدد رأس مهل الشكة   

سهم قية  ةل    الف  وخةتون  ومهئتين  مطيون  ثتثون(  30,250,000موزع اطى )  الف درمةه

مع بعضهه   متتهوي ذات الفئ     منأسهم الشكة     جةيعو  مدفوع بهلكهمل  ،درمم  واحد(  1سهم )

 .وااللتزامهت الحقوق فيالبعض 

 (7) المادة

 الملكي  نسب 
أسهم الشكة  أسةي  وياب أن ال تقل نتب  متهمة  موا ني دول  اإلمهرات العكبي  الةتحدة   جةيع

الةةطوة    االاتبهري   شخه اص  أو  الابيعيين  اصفكاددول ماطس التعهون الخطياي من    وموا ني

التعهون رأس    من(%  51)  ان   الشكة   بقهء  مدة    وال   وق    أي  في  بهلكهمل لةوا ني ماطس 

 %(.  49) ان الدول  موا ني غيك متهمة  نتب  تزيد أن  ياوز والالةهل، 

 

 (8) المادة

 المساهم قبل الشكة  إلتزام 

 
 .بهلشكة   متهمةتهم أو ختهئك اطى الشكة  إال في حدود التزامهتيطتز  الةتهمةون بأي   ال

 

 (9) المادة

 بالنظام األساسي وقكارا  الجمعي  العمومي  اإللتزام 
  وال  العةومي   جةعيهتهه  وقكارات   طشكة ل  اصسهسي  نظه الاطى مطكي  التهم قبول الةتهمم    يتكتب

     .الةهلفي رأس   متهمةته استكدادياطب  أن لطةتهمم ياوز

 

 (01) المادة

 تجزئ  السهم   عدم

 
التسسسسهم غيك قسهبسل لطتازئس  ومع ذلسك إذا آلس  مطكيس  التسسسسهم إلى اسدة ورثس  أو تةطكسه أشسسسسخسه  

متعددون وجب أن يختهروا من بينهم من ينوب انهم تاهه الشسسكة ، ويكون مؤالء اصشسسخه  

اطى   اتفهقهمالنهشسسسئ  ان مطكي  التسسسهم، وفي حهل اد    االلتزامهتمتسسسؤولين بهلتضسسسهمن ان  
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 الشسسكة  خاهرويتم إ  ختيهر من ينوب انهم ياوز صي منهم الطاوء لطةحكة  الةختصسس  لتعيينهإ

 .الشأن بهذا  الةحكة  بقكار والتوق

 

 (11) المادة

 السهم ملكي 

 
  موجودات  مطكي  في  تةييز بت غيكه لحصسسسس   معهدل  حصسسسس  في الحق مهلكه  يخول  سسسسسهم  ةل

  اجتةهاهتوحضسسور   الةقتسسة  اطى الوجه الةبين فيةه بعد  اصربهح  وفي  تصسسفيتهه اند  الشسسكة 

 العةومي  والتصوي  اطى قكاراتهه.  الاةعيهت

 

 (21) المادة

 باألسهم  التصكف 
  أسهم وتتايل إلدار بشأن التوق في بهه الةعةول والقكارات واصنظة  القوانين الشكة  تتبع

 تنهزل أي   تتايل ياوز وال ،اطيهه حقوق أي وتكتيب ورمنهه مطكيتهه ونقل وتداولهه الشكة 

  أو التنهزل شأن من ةهن إذا وجه، أي اطى رمنهه أو فيهه التصكف أو الشكة  أسهم ان

 .اصسهسي النظه  مذا أحكه  مخهلف   الكمن او التصكف

 

 (31) المادة

  دائنيه و المساهم  ورث 

 
 توافق الذي  الوحيد  الشسسسخص مو وريثه يكون  الابيعيين الةتسسسهمةين أحد  وفهة حهل  في .1

 اصربهح في الحق له ويكون  الةتوفي  أسسسهم  في مصسسطح  أو مطكي  حقوق له  بأن  الشسسكة 

 في  تتسسسسايطسه  بعسد  لطوريسث  ويكون.  فيهسه  حق  لطةتوفي  ةسهن  التي  اصخكى  واالمتيسهزات

ن   الشسكة   فيةه الةتوفي  بهه يتةتع ةهن  التي الحقوق ذات  اصسسهسسي،  النظه  مذا  صحكه  وفقه

  بأي يختص فيةه  التزا  أي من الةتوفي  الةتسسسهمم تكة   تٌعفى  وال  اصسسسسهم،  مذه يخص

 .الوفهة  وق  يةطكه ةهن  سهم

 أي إفتس أو لوفهة  نتيا  الشكة  في  أسهم  أي  في الحق له  يصبح  شخص أي  اطى ياب .2

  ثتثين  ختل يقو  أن  مختصسس   محكة   أي  ان  لسسهدر  حاز  أمك  بةقتضسسى أو  متسسهمم

ن   :يومه

 . اإلدارة ماطس إلى الحق مذا اطى البين  بتقديم .أ

ن  يتسسةي أن أو ةةتسسهمم تتسسايطه يتم أن إمه  يختهر أن .ب  فيةه ةةتسسهمم تتسسايطه ليتم شسسخصسسه

 الوفهة  وق  التسوق لدى  الةكاي  اصنظة  بأحكه  إختل  دون وذلك التسهم، بذلك يختص

 .الحاز  قكار لدور  أو اإلفتس أو

ياوز لورث  الةتسسهمم أو لدائنيه بأي  حا  ةهن  أن ياطبوا وضسسع اصخته  اطى دفهتك  ال .3

الشسسسكة  أو مةتطكهتهه وال أن ياطبوا قتسسسةتهه أو بيعهه جةط  لعد  إمكهن القتسسسة  وال أن 
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التعويل    يتدخطوا بأي   كيق  ةهن  في إدارة الشسكة  وياب اطيهم لدى اسستعةهل حقوقهم

 .  العةومي اطى قوائم جكد الشكة  وحتهبهتهه الختهمي  واطى قكارات جةعيهتهه 

 

 (41) المادة
 المال  رأس تخفيض أو زيادة

 

 إلسسدار ب الشسسكة   رأسسسةهل زيهدة ياوزوالتسسطا  الةختصسس  موافق  الهيئ    ىاط  الحصسسول بعد .1

 سسةي  اإل  القية  إلى  إلسدار  اتوة  إضسهف ب أو  اصلسطي   لألسسهم سسةي اإل  القية   بنفس  جديدة أسسهم

 ةةه ياوز تخفيض رأس مهل الشكة . 

 

ياوز إلسسسدار اصسسسسهم الاديدة بأقل من قيةتهه اإلسسسسةي  وإذا تم إلسسسدارمه بأةثك من ذلك   وال .2

القهنوني بذلك نصسسف رأسسسةهل    االحتيه ي  زالقهنوني، ولو جهو  االحتيه يأضسسيف الفكق إلى  

 .الةصدر  الشكة 

 

الاةعي  العةومي   من يصسدر خه   قكار ةوجبب  تخفيضسه أو  الشسكة  مهل رأس زيهدة وتكون .3

ماطس اإلدارة في الحهلتين وبعد سسسةهع تقكيك مدقق الحتسسهبهت في حهل    من اقتكاحاطى   بنهءا

أي تخفيض، واطى أن يبين في حهل  الزيهدة مقدارمه وسسعك إلسدار اصسسهم الاديدة ويبين في 

 حهل  التخفيض مقدار مذا التخفيض وةيفي  تنفيذه.

 

  مذهةتتهب في يتسسكي اطى اإلوةتتهب بهصسسسهم الاديدة  يكون لطةتسسهمةين حق اصولوي  في اإل .4

 اإلةتتهب في   ولوي ويإلتستثني من حق اص  ةتتهب في اصسسهم اصلسطي القوااد الخهلس  بهإل  اصسسهم

 مه يطي:  بهصسهم الاديدة

 

 .ربحيتههالى تحقيق منهفع لطشكة  وزيهدة  يؤدي استكاتيجي شكيك دخول .أ

تحهدي  والحكومهت الةحطي  الةتستحق  لطحكومسسسسسسسسسسسس  اإل ويل الديون النقدي حت .ب

إلى أسسسهم في  والهيئهت والةؤسسستسسهت العهم  في الدول  و البنوك وشسسكةهت التةويل

 رأسةهل الشكة .

ختل إاداد بكنهمج يهدف لطتحفيز اطى   من  الشررركة بكنامج تحفيز موظفي   . ج

 .ههسهةص الةوظفين تةطكباالداء الةتةيز وزيهدة ربحي  الشكة  

 .فيهه أسهم الى الشكة  قبل من الةصدرة :الصكوك او السندا  تحويل .د

 

( أاته يتعين الحصسسسسول اطى موافقس  الهيئس   3.2.1)  أرقسه   البنود  في  الةسذةورة  االحوال  وفي

الشسكو  والضسوابط الصهدرة ان الهيئ    وإسستيفهء العةومي  الاةعي  من  خه  قكار وإسستصسدار

 .الشأنبهذا 
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 (51) المادة

 على دفاتك ومستندا  الشكة   اإلطالعالمساهم في    حق

 
متتندات أو وثهئق تتعطق   أي   اطى  ةذلكلحق في اإل تع اطى دفهتك الشكة  ووثهئقهه وا  لطةتهمم

حد اإل كاف ذات العتق  بإذن من ماطس اإلدارة أو بةوجب  أبصفق  قهم  الشكة  بإبكامهه مع  

 قكار من الاةعي  العةومي .
 الثالث   الباب

   الصكوك  أو  القكض سندا 
 

 (61) المادة

 
قكض من أي    سندات  إلدار  تقكر  أن  خه   قكار  بةوجبو  الهيئ   موافق   بعد  لطشكة   يكون

 ومدى  إلدارمه  وشكو   الصكوك  أو  التندات  قية   القكار  ويبين  ، لكوك إستمي   أو   نوع

تفويض ماطس اإلدارة في تحديد مواد إلدار  ب  قكارا  تصدر  أن  ولهه  ،   أسهم  إلى  لطتحويل  قهبطيتهه

 . التندات أو الصكوك اطى أال يتاهوز سن  من تهريخ الةوافق  اطى التفويض

 

 (71) المادة

 أو الصكوك   السندا   تداول
سواء ةهن  قهبط  أو غيك قهبط  ياوز لطشكة  أن تصدر سندات أو لكوك قهبط  لطتداول  .أ

 إلى أسهم في الشكة  بقيم متتهوي  لكل إلدار.لطتحول 

ن والإو الصك أيكون التند   .ب  . و الصكوك لحهمطههألدار التندات إياوز  سةيه

ن  صلحهبهه تعاي واحد قكض بةنهسب  تصدر التي الصكوك أو التندات . ج   متتهوي  حقوقه

 .ذلك يخهلف شك  ةل به تن  ويقع

 

 (18) المادة

 ألسهم  للتحول  قابل الأو الصكوك  السندا 

 
  أو وثهئق أو إتفهقيهتال ياوز تحويل التندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نإلص اطى ذلك في 

ي قبول التحويل أو نشكة اإللدار، فإذا تقكر التحويل ةهن لةهلك التند أو الصك وحده الحق ف

 إلزامي  لدارنشكة اإل  أو وثهئق أو إتفهقيهت تتضةن لم مهسةي  لطتند أو الصك قبض القية  اص

 وافق تحويل التندات أو الصكوك صسهم بنهء اطى الة يتعين التحويل صسهم ففي مذه الحهل 

 . لداراإل اند الاكفين من الةتبق 

 

 الكابع الباب
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 الشكة   إدارة مجلس

  

 (19)  المادة

 الشكة   إدارة

 
الاةعيس    تنتخبهم  تسسسسعس  أاضسسسسهءت(  9)  اسدد  من  مكون  إدارة  ماطس  الشسسسسكةس   إدارة  يتولى .أ

 العةومي  لطةتهمةين بهلتصوي  التكي التكاةةي. 

  موا ني  من  الكئيس  فيهم  بةسه  الةاطس  أاضسسسسسهء  أغطبيس   تكون  أن  اصحوال  جةيع  في  ياسب .ب

 .الدول 

 

 (02) المادة

 دارةاإل  بمجلس  العضوي 

 
  هي نه وفي ،ميتدي  سسنوات ثتث  لةدة منصسبه ةاإلدار  ماطس  أاضسهء من اضسو  ةل  يتولى .أ

  .اضويتهممدة  نته إاصاضهء الذين  نتخهبإمذه الةدة يعهد تشكيل الةاطس، وياوز إاهدة 

 

 يعكض أن  اطى التسن   أثنهء في تخطو  التي  الةكاةز في  أاضسهء  يعين أن  اإلدارة لةاطس .ب

، غيكمم  تعيين  أو  تعيينهم  إلقكار  هلهس   جتةسهعإاطى الاةعيس  العةوميس  في أول    ينالتعي  مسذا

اصاضسسهء الةعينين من قبل الحكوم  اإلتحهدي  أو الةحطي  في ماطس إدارة الشسسكة    بهسسستثنهء

 .( من قهنون الشكةهت148بةوجب متهمةتهه في رأسةهل الشكة  بةوجب الةهدة )

 

  اإلدارة  ماطس والي   مدة ختل أةثك  أو الةاطس  أاضهء ادد ربع الشهغكة  زالةكاة بطغ  إذا . ج

ن من تسهريخ شسسسسغك   نختل ثتثي  جتةسهعلإلالاةعيس  العةوميس     داوة  ةاطسالوجسب اطى   يومسه

  مدة   الاديد العضو يكةل  حوالاص جةيع وفي  ،من يةأل الةكاةز الشهغكة  نتخهبإلآخك مكةز  

 .سطفه

 

 يشغك منصب اضو ماطس اإلدارة في إحدى الحهالت التهلي :  .د

إذا توفى أو ألسيب بعهرض من اوارض اصمطي  أو ألسبح اهجزان بصسورة أخكى  .1

 ان النهوض بةههمه ةعضو في ماطس اإلدارة، أو 

 أدين بأي  جكية  مخط  بهلشكف واصمهن ، أو  .2

أاطن إفتسسسسسه أو توقف ان دفع ديونسه التاسهريس   حتى لو لم يقتكن ذلسك بسإشسسسسهسهر  .3

 إفتسه، أو

 عهر خاي أرسطه لطشكة  بهذا الةعنى، أواستقهل من منصبه بةوجب إش .4

 لدر قكار من الاةعي   العةومي   بعزله. .5
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إذا تقكر ازل اضسو ماطس اإلدارة فت ياوز إاهدة تكشسيحه لعضسوي  الةاطس قبل   .6

 مضي ثتث سنوات من تهريخ ازله

جتةهاهت الةاطس ثتث جطتسسسسهت  إإذا تغيب اضسسسسو ماطس اإلدارة ان حضسسسسور   .7

 الةاطس  يقبطهمتقاع ، ختل مدة ماطس اإلدارة دون اذر متتهلي  أو خةس جطتسهت 

 أاتبك متتقيتن.

 ةهن  اضويته مخهلف  صحكه  قهنون الشكةهت.  .8

 

أن . ه اإلدارة  ياسسب  لةاطس  لطشسسسسكةسس  مقكر   من  الةاطس  مقكر  يكون  أن  ياوز  وال  ،يكون 

 .أاضهئه

 

 (12) المادة

 

 دارة اإل مجلس ألعضاء العمومي   الجمعي  تعيين  حاال 
 إجتةهعيتعين أن يتسسبق   الذيالتكشسسح لعضسسوي  ماطس اإلدارة    آلي إتبهع    وجوبمن   ان إسسستثنهء

ن أاضسسسسهء الةاطس   إلنتخسهبالاةعيس  العةوميس  الةقكر انعقسهدمسه  ( من 144/2)  الةسهدة  لحكم  ووفقسه

ياوز لطاةعيس  العةوميس  أن تعين اسددان من اصاضسسسسهء من ذوي الخبكة في   الشسسسسكةسهت،قسهنون  

اإلدارة من غيك الةتسسهمةين في الشسسكة  اطى أال يتاهوز ثطث ادد اصاضسسهء الةحددين ماطس 

ن  حهل تحقق بهلنظه  اصسهسي في  :التهلي  الحهالتمن  أيه

 ماطس  لعضوي  التكشح بهب فتح  فتكة  ختل ةكشحينالتوافك العدد الةاطوب من  اد  .أ

د اصدنى لصح  بشكل يؤدي الى نقص ادد أاضهء ماطس اإلدارة ان الح اإلدارة

 نعقهده.إ

  من الشهغكة  الةكاةز في تعينهم تم الذين اإلدارة ماطس أاضهء تعيين اطى الةوافق  .ب

 . اإلدارة ماطس قبل

وتعيين ماطس  الاةعي  العةومي  إجتةهع إنعقهدأاضهء ماطس اإلدارة أثنهء  إستقهل  . ج

 .مؤق  لتيتيك ااةهل الشكة  لحين فتح بهب التكشح لعضوي  الةاطس

 

 (22) المادة

 

 المجلس  لعضوي  التكشح  متطلبا 

 

  لعضوي  التكشح بشأن الهيئ   عن  الصادرة والشكوط  بالضوابط  الشكة  تلتزم

يقدم للشكة    أن اإلدارةعلى المكشح لعضوي  مجلس  يتعين و  االدارة مجلس

 - يلي:  ما
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ن  الذاتي  التيكة .1 مع تحديد لف  العضو  العطةي  والةؤمل العةطي  الخبكات  بهه موضحه

 يتكشح لهه )تنفيذي /غيك تنفيذي / متتقل(  التى

. 

  ،له والنظه  اصسهسي لطشكة  الةنفذةقهنون الشكةهت والقكارات  بأحكه  بهلتزامه إقكار .2

 .إداء اةطه في الحكيصيبذل انهي  الشخص  سوف هوأن

 

  ماهلس اضوي  يشغل أو فيهه العةل  يزاول التي والةؤستهت الشكةهت بأسةهء بيهن .3

  منهفت  يشكل مبهشكة غيك  أو مبهشكة بصورة به يقو  اةل أي وةذلك إداراتهه

 . لطشكة 

 

 . الشكةهت قهنون من( 149) طةهدةل الةكشح مخهلف  بعد  إقكار .4

 

 اإلاتبهري الشخص من رسةي ةتهب إرفهق يتعين االاتبهري الشخص مةثطي هلح في .5

 . دارةاإل ماطس لعضوي  الةكشحين ةثطيهم أسةهء فيه  محدد
 

 الحصص أو اصسهم وادد مطكيتهه في يشهرك أو يتهمم التي التاهري  بهلشكةهت بيهن .6

 .فيهه
 

خاي    .7 تكشيحهت  تقديم  )  وموقع ياب  قبل  اصقل  اطى  الةاطس  بعضوي   ( 15خهل  

الةتهمةين  تزويد  ياب  الصط .  ذي  العةومي   الاةعي   اجتةهع  من  يومه  اشك  خةت  

بعكض ان الةكشحين قبل التصوي  من أجل تزويد الةتهمةين بفككة واضح  بشأن 

بواسا   اإلدارة  ماطس  أاضهء  انتخهب  يتم  لطةكشحين.  الةهني   والةؤمتت  الخبكات 

 .تكاع التكي ووفقه لطقهنون الةعةول به بدول  اإلمهرات العكبي  الةتحدةاالق

 (32)  المادة

 رئيس المجلس ونائبه إنتخاب
ماطس اإلدارة من بين أاضهئه رئيته ونهئبه لطكئيس ويقو  نهئب الكئيس مقه  الكئيس    ينتخب .أ

  .لديهاند غيهبه أو قيه  مهنع 

 

ن   اضسوا  أاضسهئه  بين من  ينتخب أن  اإلدارة لةاطس يحق  .ب ويحدد الةاطس  ،دارةلإل منتدبه

لان  أو أةثك يةنحهه بعض   أاضسهئهةةه يكون له أن يشسكل من بين    ومكهفآته،  ختصسهلسهتهإ

 . الةاطس قكارات وتنفيذ بهلشكة  ةلأو يعهد إليهه بةكاقب  سيك الع ختصهلهتهإ

 

 (42) المادة
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 اإلدارة  مجلس صالحيا 
 ان   نيهب   والتصكفهت  اصاةهل  بكهف   والقيه   الشكة    إدارة   في  التطاهت  ةهف   اإلدارة   لةاطس

  لتحقيق   الةاطوب   الصتحيهت  ةهف    ومةهرس   به،  القيه   لطشكة   مصكح  مو   حتبةه  الشكة 

 النظه    أو  الشكةهت  قهنون  به  احتفظ  مه  إال  والصتحيهت  التطاهت  مذه  من  يحد  وال  أغكاضهه،

 - : الحصرويكون له على وجه الخصوص وعلى سبيل المثال ال  .العةومي  لطاةعي  اصسهسي

 

 

 اصاةهل  جةيع  وتنفيذ  وإدارة  تنفيذمه  اطى  واإلشكاف  لطشكة   العهم   التيهس   وإقكار   رسم .1

 الشكة   واةطيهت  وشؤون  بأاةهل  لط   ذو  ةهن  أسطوب  بأي  الضكوري   واصشيهء  والةتهئل

  والةعهمتت   والتكتيبهت   االتفهقيهت  جةيع  وتنفيذ  والتوقيع  التفهوض  له  الغكض   ولهذا

 بأمداف   اتق   لهه  أخكى  نشه هت  وأي   ةهن   مهةه  الغيك  مع  والةكاستت  والصفقهت

 . الشكة  وأغكاض

 

 

  والختهئك  اصربهح  حتهب  وإقكار  لطشكة   التنوي   العةومي   الةيزاني   مشكوع  اطى  الةوافق   .2

 .العةومي  الاةعي  اطى  ةطه ذلك واكض اصربهح، حصص توزيع واقتكاح

 

  والحصص  اصسهم   وبيع  جديدة  شكةهت  أو  تهبع   شكةهت  وتأسيس  وبيعهه  لطشكة   فكوع  إنشهء .3

  الدول   خهرج أو  داخل   الشكة   ان  نيهب   جديدة   شكةهت   أو  تهبع   شكةهت  في  لطشكة    الةةطوة 

 الشكة    قبل  من   والةؤستهت  الشكةهت  وبيع  بشكاء  واقود  اتفهقيهت  أي   وتوقيع  وإبكا 

 .وإدارتهه الشكةهت تطك في واإلستثةهر

 والضةهن   اإلقكاض  اتفهقيهت  اطى  والةوافق   سنوات  ثتث  ان  تزيد  صجل  القكوض  اقد .4

 بواسا   تدار  استثةهري   أدوات  في  الفهئض    اصموال  واستثةهر  التتهيتت  ومنح  والكمن

مع مراعاة الضوابط الصادرة    العهلةي،  أو  الةحطي   الةتتوى  اطى  معتةدين  استثةهر  مديكي
 .عن الهيئة بهذا الشأن

 

 .القهدم  لطتن  والةصكوفهت الدخل تقديكات اطى الةوافق  .5

 

  اإلمهرات   دول   في  العهمط   البنوك  من  أي   لدى  الةصكفي   الحتهبهت  وإغتق  تشغيل  فتح .6

  وبصفته   الشكة   أاةهل  صغكاض  لطشكة   الةاطس  يختهره  حتبةه وخهرجهه  الةتحدة  العكبي 

 وتظهيك  والةوافق   وإلدار  بتحب  القيه   اجل  من  الشكة    بهسم  الشكة   ان  بهلتوقيع  مفوض

  والحواالت   االاتةهد  وخاهبهت  الضةهنهت  اإلذني ،  والتندات  والكةبيهالت  الشيكهت  جةيع

 .بهلةصهرف والةتعطق  لطتداول القهبط  اصخكى والتندات

 

 .التحكيم اطى الةوافق  أو الةصهلحهت واجكاء متؤوليهتهم من الشكة  مديني ذم  إبكاء .7
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 البذور   الحصك،  ال  الةثهل  سبيل  اطى  الشكة ،  ومنتاهت  الغذائي   الةواد  وتصديك  استيكاد .8

  الةواد   من  ذلك   وغيك  منتاهت  والزبدة  والتةن  الزيوت  تصنيع  في  الةتتخدم   والنبهتهت

 . لط  ذي اصولي 

 

 الةاطس   يكامه  التي  والشكو   لألحكه   وفقأ  حيهزة  ذلك  بختف  او   استئاهر  او  وبيع  شكاء .9

  معه  اليهه  يشهر)  الةنقول   وغيك  الةنقول   الةةتطكهت  جةيع   الشكة ،  بأاةهل  والةتعطق   منهسب 

  التاهري    والةبهني  واالراضي  العقهرت  الحصك ال  الةثهل  سبيل  اطى(  الشكة   مةتطكهت

 منهسب    أو  ضكوري   بأنهه  الةاطق  رأيه  حتب  يعتقد  التي  االخكى  الةبهني  من  وغيكمه

 . الشكة  صغكاض

 

 الةخه ك   جةيع   ضد  الشكة   وموظفي  بةةتطكهت  يتعطق  فيةه  بتأمينهت  واالحتفهظ  التوقيع .10

  واستت   اضكار  او  ختهئك  او  الهبهت  اي    حدوث  حهل  في  الةاهلبهت  بتقديم  والقيه   االاتيهدي 

  بهذا   الضكوري   الذم   وبكاءات  االيصهالت  وغصدار  والتعويضهت  التهمين  اهئدات

 .الخصو 

 

 الةطكي    وحقوق  التاهري   العتمهت  بحةهي   الةتعطق   واالمور   الةتهئل  جةيع   مع   التعهمل .11

 والحقوق  العتمهت  تتايل  ذلك  في  بةه   بيعتهه  ةهن   مهةه  بهلشكة   الخهل   اصخكى  الفككي 

  الةةكن  من  التي  واصمور  اصشيهء  باةيع  والقيه   وخهرجهه  الدول   داخل  الةعني   التطاهت  لدى

 الفككي    الةطكي   وحقوق  التاهري   العهلةهت  وحةهي   ان  لطدفهع  منهسب   أو  ضكوري   تكون  أن

 . أاته  الةذةورة اصخكى

 

 

  الشكة   مصهلح   لتةثيل  محهمين  وتوةيل  واالستشهريين  القهنونيين  الةتتشهرين  تعيين  .12

  نظه  أو محكة  أي أمه  أي أمه  إجكاءات أو قضي  أي أو متتأنف أو اطيه مداى أو ةةدع

 ومحهةم  االبتدائي   الةحهةم  جةيع  الحصك  ال  الةثهل  سبيل  اطي  وخهرجهه  الدول   في  قضهئي

  االستئنهف   ومحهةم  الشكقي   والةحهةم  التةييز   ومحهةم  العطيه  االتحهدي   والةحكة   االستئنهف

 أي    أو(  منهه  قتم  أي  أو)  آخك  قضهئي  نظه   أو  محكة   وأي  الشكقي   العطيه  والةحكة   الشكاي 

 الصتحيهت   منحهم  مع  آخك،  مكهن  أي  في  أو  الةتحدة  العكبي   اإلمهرات  دول   داخل  تحكيم  ميئ 

 ذلك   في  بةه)  الةتهح   اإلجكاءات  بةوجب  الةاهلبهت  أنواع  جةيع  ومتهبع   البدء  أجل  من

 أسس   تغييكه  اطي  والعةل  االستئنهفهت  ومتهبع   وإيداع  اإلشعهرات  وتقديم  التحكيم  إجكاءات

  ضةهن   اطي  والحصول  منهه  االنتحهب  أو  اإلجكاءات  سيك  أو    بي   وتغييك  القضي 

 والتدخل  انهه  والدفهع  الةقهبط   الداوى  وتقديم  التعويضهت  و طب  التكهليف  بخصو 

 أوامك  إلدار  اطي  والعةل  إجكاءات  أي   في  ثهلث  ةاكف  آلخكين  االنضةه   او  ثهلث  ةاكف

 التي  اصخكى  الةةتطكهت  بةطكي   التةتك  ذلك  بختف  أو  ومصهدرة  الةبهلغ  وتحصيل  التنفيذ

  وتعيين   لطتحكيم  اصمور  إحهل   اطى  والعةل  الشكة   لصهلح  انهه  متنهزل  أو  الدفع  متتحق   تعتبك

 الخصوم   ان   والتنهزل  مصهلحهت  أو  تتويهت  أي   في  والدخول  الخبكاء  أو/    و  الةحكةين

 اطي   اصخكى  والحاوزات   الكمون  ورفع  االستئنهف  قنوات  من  قنهة  أي  ان  والتنهزل
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  من   واإلافهء  الضةهن  من  انهه  اإلفكاج  ذلك  بختف  أو  الةنقول   وغيك  الةنقول   الةوجودات

 تعيين  رفض  أو  وقبول  واالحتيهل  بهلتزويك  واإلداهء  الضةهنهت  من   الذم   وبكاءات  الديون

  القهنون   يتاطب  التي  اصخكى  اصاةهل  باةيع   بهلقيه   والتعهد  الخبكاء  أو  الةحكةين  أو  القضهة

 .خه  تفويض بشأنهه

 

 أو(  العقود  أنواع  وجةيع)    واالتفهقيهت  والتندات  الةتتندات  جةيع  وإبكا   وتوقيع  تنفيذ  .13

  شكة    أو  ميئ   أو   آخك   شخص   أي   مع  الشكة   بواسا   إبكامهه  يتم  التي  اصخكى  التعهدات

 . وإنههئهه وتغييكمه

 

  إحكه   تكفل  التي  الخاط  ووضع  التنفيذ  ومكاقب   الشكة    في  العةل  سيك  متهبع   اه   بشكل .14

 وشؤونهه   الشكة   وضبط  وإدارة  الشكة   أغكاض  وتنفيذ  اإلنتهج  وزيهدة  اصداء  وحتن  الكقهب 

 التصكفهت  باةيع  والقيه   الخصو   ذلك  في  الشكة   أاةهل  مزاول   اطي  واإلشكاف  اليومي 

 التصكفهت  جةيع  وتنفيذ  وشؤونهه   الشكة   مةتطكهت  بخصو   ةهن   مهةه  واصشيهء  واصفعهل

 أاته  الةذةورة  لطصتحيهت  التكيهن  إااهء  بغكض  واالتفهقيهت  والتعهدات  واصاةهل

 والنوايه   الةقهلد  جةيع  بخصو   الشكة ،  في  الةعنيين  اصاضهء  جةيع  مع  والتعهون

 .ونفتهه بهسةهه به القيه  الشكة  تتتايع حتبةه واصغكاض

 

  الةوظفين   ونؤوش  والةهلي   اإلداري   بهلشئون  الةتعطق   الطوائح  اإلدارة  ماطس  يضع .15

وتوزيع    واجتةهاهتهأاةهله    ظيمبتن  خهل   الئح   الةاطس  يضع  ةةه  ،الةهلي   ومتتحقهتهم

 .والةتئوليهت االختصهلهت

 

  إذا  نشاطها طبيعة في  يغير أو الشركة موجودات في  يتصرف أن  اإلدارة لمجلس يجوز وال

  ممارسة على أساسي بشكل الشركة قدرة في التأثير التغيير  أو التصرف  ذلك شأن من كان

  لم ما التغيير، أو التصرف  ذلك على مباشرة  السابقة الدرجة وبنفس الطريقة بنفس  نشاطها

 .للشركة العمومية الجمعية من خاص بقرار  أجيز قد التغيير أو  التصرف ذلك يكن

 (52) المادة

 الشكة   تمثيل

 
ةل من رئيس ماطس اإلدارة أو أي اضو آخك   انفكادحق التوقيع ان الشكة  اطى    يةطك .أ

 . اإلدارة يفوضه الةاطس في حدود قكارات ماطس 

بهلغيك  .ب القضهء وفي اتقتهه  أمه   لطشكة   القهنوني  الةةثل  اإلدارة    يكون رئيس ماطس 

ن لطحضور نيهب  انه امه  الةحهةم اطى اختتف   وياوز له توةيل الةحهمين ومن يكاه منهسبه

ياوز لكئيس ماطس اإلدارة أن يفوض غيكه من أاضهء و  انوااهه ودرجهتهه وامه  الغيك.

 ماطس اإلدارة في بعض لتحيهته. 
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 ماطق.  بشكل  اختصهلهتهرة أن يفوض رئيس الةاطس في جةيع ال ياوز لةاطس اإلدا . ج

 

 (62) المادة

 المجلس إجتماعا  مكان

 
يوافق اطيه   اجتةهاهتهماطس اإلدارة    يعقد لطشكة  أو في أي مكهن آخك  الكئيتي  الةكةز  في 

 .اإلدارةأاضهء ماطس 

 

  (72) المادة

 المجلس والتصوي  على قكاراته إلجتماعا القانوني  النصاب
ن   أاضسسهئه  أغطبي  بحضسسور  إال  لسسحيحه  ةماطس اإلدار جتةهعإ ونيك ال .أ  ياوز و ،شسسخصسسيه

  الحهل   مذه  وفي  ،التصوي   في الةاطس  أاضهء  من غيكهلعضو ماطس اإلدارة أن ينيب انه  

 العضسسسسو  لهذا ويكون واحد اضسسسسو  من أةثك  ان  اإلدارة سماط اضسسسسو ينوب أن ياوز ال

 .لوتهن

العضسو الغهئب  ال ياوز التصسوي  بهلةكاسسط ، واطى العضسو النهئب اإلدالء بصسوته  ان  .ب

ن لةه تم تحديده في سند اإلنهب   .وفقه

قكارات ماطس اإلدارة بأغطبي  ألسوات اصاضسهء الحهضسكين والةةثطين وإذا تتسهوت   لسدر . ج

  .مقهمهاصلوات رجح الاهنب الذي منه الكئيس أو من يقو  

 

لتي نظك فيهه ماطس اإلدارة أو لاهنه تفهلسسسيل الةتسسسهئل ا  اجتةهاهتتتسسسال في محهضسسسك   .د

تخهذمه بةه في ذلك أي  تحفظهت لألاضسسسهء أو آراء مخهلف  ابكوا انهه،  إوالقكارات التي تم 

جتةهاهت  إحهضسك ةهف  اصاضسهء الحهضسكين اطى متسودات مو االجتةهع  مقكر توقيعوياب 

اتةهد  الةحهضسك لألاضسهء بعد اإلاتةهدمه، اطى أن تكسسل نتسخ من مذه  إماطس اإلدارة قبل 

جتةسهاسهت ماطس اإلدارة ولاسهنسه من قبسل مقكر ماطس إحتفسهظ بهسه، وتحفظ محسهضسسسسك  لإل

وتإلذةك  حضسسسكفي الة اتكاضسسسهإأحد اصاضسسسهء ان التوقيع يإلثب     متنهعإاإلدارة وفي حهل  

ويكون الةوقعون اطى مذه الةحهضسك متسؤولين ان لسح     ،اتكاض حهل إبدائههأسسبهب اإل

 هلضوابط الصهدرة ان الهيئ  في مذا الشأن.ب الشكة  طتز البيهنهت الواردة فيهه، وت

 

  مع   الحديث   التقني  وسسسسهئل  ختل من الشسسسكة   إدارة ماطس  إجتةهاهت  في الةشسسسهرة  ياوز . ه

 .الشأن بهذا الهيئ  ان الصهدرة والضوابط اإلجكاءات مكااهة  ضكورة

  

 (28) المادة
 إلنعقادهالمجلس والدعوة  إجتماعا 

 

 .قلاطى اص الةهلي  التن  ختل إجتةهاهت( 4) ادد  اإلدارة ماطس ياتةع .1
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بنسهءن اطى داوة خايس  من قبسل رئيس ماطس اإلدارة، أو بنسهءن اطى  طسب   جتةسهعاإل  يكون .2

خاي يقدمه اضسوين من أاضسهء الةاطس اطى اصقل وتوجه الداوة قبل أسسبوع اطى اصقل 

 من الةواد الةحدد مشفوا  بادول اصاةهل.

 

 (29المادة )

 التمكيك  قكارا  

 
( من مذا 28) بهلةهدة الواردة    هإجتةهاهت  عددل  االدني بهلحدماطس االدارة    لتزا إالى   بهإلضسسهف 

  وتإلعتبك  ، فإنه ياوز لةاطس اإلدارة إلسدار بعض قكاراته بهلتةكيك في الحهالت الاهرئ   النظه 

مع   جتةهع تة  الداوة اليه واقد ألسوالن إتخذت في إتطك القكارات لسحيح  ونهفذة ةةه لو أنهه  

 مكااهة مه يطي:

 

ن.أال تتاهوز  . أ  حهالت إلدار القكارات بهلتةكيك أربع مكات سنويه

موافقس  أاضسسسسهء ماطس اإلدارة بسهصغطبيس  اطى أن الحسهلس  التي تتسسسستسداي إلسسسسدار القكار  .ب

 بهلتةكيك حهل   هرئ .

ن بكهف    جةيعتتسسسسطيم   .ج ن لطةوافق  اطيه مصسسسسحوبه أاضسسسسهء ماطس اإلدارة القكار مكتوب خايه

 .الةتتندات والوثهئق التزم  لةكاجعته

ة بهلتةكيك مع  ياب الةوافق  الخاي  بهصغطبي  اطى أي من قكارات ماطس اإلدارة الصسسسهدر . د

 جتةهاه.إجتةهع التهلي لةاطس اإلدارة لتضةينهه بةحضك ضكورة اكضهه في اإل

اسد  ااتبسهر القكار بسهلتةكيك اجتةسهع ومن ثم يتعين االلتزا  بسهلحسد اصدنى لعسدد اجتةسهاسهت   . ه 

 ماطس اإلدارة.

 

 (03) المادة

 عضو المجلس في عمل منافس للشكة    إشتكاك

 
 أن  سسسسسنويه  تادد  لطشسسسسكة  العةومي  الاةعي  من  موافق   بغيك  اإلدارة ماطس  لعضسسسسو ياوز ال

 أحد في غيكه لحتسسهب أو لحتسسهبه يتاك  أن  أو الشسسكة  منهفتسس   شسسأنه من اةل أي  في  يشسستكك

 تخص  بيهنهت  أو معطومهت أي يفشسسسسي أن له ياوز وال الشسسسسكة ، تزاوله الذي  النشسسسسه   فكوع

  لحتسسسهبه زاولهه  التي الةكبح  العةطيهت  بإاتبهر أو  بهلتعويض  تاهلبه أن لهه ةهن وإال   الشسسسكة 

 .الشكة  لحتهب أجكي  ةأنهه

 

 

 

 

 



18 
 

 (13) المادة
 المصالح  تعارض

 

يةثطهه بةاطس اإلدارة    التىلطاه   أواطى ةل اضسو في ماطس إدارة الشسكة  تكون له  .أ

 إلتخهذعكض اطى ماطس اإلدارة تإل  تعهمل  أو  لسفق مصسطح  مشستكة  أو متعهرضس  في  

في محضسسك الاطتسس ، وال ياوز له   أن يبطغ الةاطس ذلك وأن يثب  إقكاره  قكار بشسسأنهه

 شتكاك في التصوي  الخه  بهلقكار الصهدر في شأن مذه العةطي . اإل

 

ن لحكم البنسد ) .ب ( من مسذه الةسهدة أإذا تخط ف اضسسسسو ماطس اإلدارة ان إبتم الةاطس وفقسه

جهز لطشسسسكة  أو صي من متسسسهمةيهه التقد  لطةحكة  الةختصسسس  إلباهل العقد أو إلزا  

 ه من التعهقد ورده لطشكة .العضو الةخهلف بأداء أي ربح أو منفع  تحقق  ل

 

 (23) المادة
 االدارة  مجلس ألعضاء القكوض منح

 

أي    ال ياوز لطشكة  تقديم قكوض صي من أاضهء ماطس إدارتهه أو اقد ةفهالت أو تقديم .1

ن لعضو ماطس اإلدارة ةل قكض   ن مقدمه ضةهنهت تتعطق بقكوض مةنوح  لهم، ويعتبك قكضه

 أي قكيب لهإل حتى الدرج  الثهني . مقد  إلى زوجه أو أبنهئه أو 

 

ال ياوز تقديم قكض إلى شكة  يةطك اضو ماطس اإلدارة أو زوجه أو أبنهؤه أو أي من   .2

 من رأس مهلهه. %(20)من  أةثك  الثهني أقهربه حتى الدرج  

 

 (33) المادة

 للشكة  المالي  األوراق  في  العالق   ذا  األطكاف تعامل

 
به من معطومهت بحكم اضويته   أتصل مهيحظك اطى اص كاف ذات العتق  أن يتتغل أي منهم 

له أو لغيكه أيه ةهن  نتيا  التعهمل   في تحقيق مصطح الشكة     فيوظيفته    أو  االدارةفي ماطس  

في اصوراق الةهلي  لطشكة  وغيكمه من الةعهمتت، ةةه ال ياوز أن يكون صي منهم مصطح   

أ اصوراق  مبهشكة  أسعهر  تأثيك في  إحداث  بهه  يكاد  بعةطيهت  تقو   مبهشكة مع أي جه   و غيك 

 الةهلي  التي ألدرتهه الشكة .
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 (43) المادة

 مع األطكاف ذا  العالق    الصفقا 

 
ال ياوز لطشكة  اقد لفقهت مع اص كاف ذات العتق  إال بةوافق  ماطس اإلدارة فيةه ال ياهوز  

وال ، وبةوافق  الاةعي  العةومي  لطشكة  فيةه زاد اطى ذلك  الةصدر  % من رأسةهل الشكة 5

%( من رأس الةهل الةصدر إال بعد تقييةهه بواسا     5ياوز إبكا  الصفقهت التي تاهوز قيةتهه )

الهيئ ،م بقكار    قيم معتةد لدي  التصوي  الخه   العتق  االشتكاك في  لطاكف ذو  وال ياوز 

ويتعين اطى مدقق حتهبهت ماطس اإلدارة أو الاةعي  العةومي  الصهدر في شأن مذا الصفق .

بيهن بصفقهت تعهرض الةصهلح والتعهمتت الةهلي  التي تة  بين  الشكة  أن يشتةل تقكيكه اطى  

 .  تخذت بشأنههأإل من اص كاف ذات  العتق  واإلجكاءات التي  الشكة  وأي

 

 (53) المادة

 العام  المديك  أو التنفيذي الكئيس   تعيين

 
ن اإلدارة الحق في أن يعين    لةاطس ن   رئيته لطشكة  أو ادة مديكين أو وةتء    اه   مديك  أو  تنفيذيه

خدمهتهم   وشكو   لتحيهتهم  يحدد  وأن  ياوز    ،ومكهفآتهم  ورواتبهممفوضين   لطكئيسوال 

ن تنفيذان أو  يكون  أن  لطشكة   العه   لةديكا  أو  التنفيذي ن لشكة   رئيته  أخكى.  متهمة  اهم   مديكان اهمه

 

 (63) المادة

 الشكة  إلتزاما أعضاء المجلس عن   مسؤولي 

 
يتعطق    ولينمتئ  اإلدارة  ماطس  أاضهء  يكون  ال .أ فيةه  الشكة     لتزامهتبإمتئولي  شخصي  

النهتا  ان قيهمهم بواجبهتهم ةأاضهء ماطس إدارة وذلك بهلقدر الذي ال يتاهوزون فيه حدود  

 .سطاهتهم

 

ماط .ب ياكيهه  التي  بهصاةهل  الشكة   حدود  تطتز   في  اإلدارة  ان إس  تتأل  ةةه  ختصهله، 

رئيس وأاضهء الةاطس   تعويض مه ينشأ من الضكر ان اصفعهل غيك الةشكوا  التي تقع من

 في إدارة الشكة . 

 

 (73) المادة

 تجاه الشكة  والمساهمين والغيك المجلس  أعضاء مسؤولي 
متسسؤولون تاهه الشسسكة  والةتسسهمةين والغيك   واإلدارة التنفيذي أاضسسهء ماطس اإلدارة   .أ

الشكةهت   لقهنونستعةسسسسهل التطا ، وان ةل مخهلفسسسس  ان جةيع أاةهل الغش وإسهءة ا

 وان الخاأ في اإلدارة، ويبال ةل شك  يقضي بغيك ذلك.، اصسهسيلنظه  ا  مذاو
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( من مذه الةهدة اطى جةيع أاضسهء ماطس أتقع الةتسؤولي  الةنصسو  اطيهه في البند ) .ب

اإلدارة إذا نشسأ الخاأ ان قكار لسدر بإجةهع اآلراء، أمه إذا ةهن القكار محل الةتسهءل   

اتكاضسهم بةحضسك إمتى ةهنوا قد أثبتوا  لسهدران بهصغطبي  فت يتسأل انه الةعهرضسون 

تنتفي متؤوليته    الاطت ، فإذا تغيب أحد اصاضهء ان الاطت  التي لدر فيهه القكار فت

 اتكاض اطيه.ستاهاته اإلإاطةه بهلقكار أو اطةه به مع اد  إال إذا ثب  اد  

 

 (38المادة )

 االدارة  مجلس وأعضاء رئيس مكافآ 
ماطس اإلدارة من نتسسسب  مئوي  من الكبح الصسسسهفي اطى ان ال   وأاضسسسهء  رئيسمكهفأة    تتكون

ن أو   الةهلي ،% من تطك االربهح لطتسن   10تتاهوز   ةةه ياوز ان تدفع الشسكة  مصسهريف أو أتعهبه

ن بهلقدر الذي يقكره ماطس اإلدارة صي  اضسسو من أاضسسهئه إذا  ن شسسهكيه مكهفأة إضسسهفي  أو مكتبه

و يبذل جهودان خهلسسسس  أو يقو  بأاةهل إضسسسسهفي  لخدم  ةهن ذلك العضسسسسو يعةل في أي لان  أ

ماطس إدارة الشسكة ، وال ياوز لسكف بدل حضسور  فيالشسكة  فوق واجبهته العهدي  ةعضسو  

 ان اجتةهاهت الةاطس. اإلدارة ماطسلكئيس او اضو 

  

 (39) المادة 

 االدارة  مجلس  وأعضاء رئيس  عزل

 
  بهب   وفتح  الةنتخبين  اإلدارة  ماطسسس  أاضهء  بعض  أو  ةل  ازل  حسق  العةوميس   لطاةعي   يكون

  يحق  وال.  منهم  بدال  جدد  أاضهءوانتخهب    وفق الضوابط الصهدرة ان الهيئ  بهذا الشأن  التكشح

  سنسسوات   ثتث(  3)   مضي   بعد  إال  االدارة  ماطسسسس  لعضوي   تكشيحه  إاسهدة  ازله  تم  الذي  لطعضسو

 . ازله اطى

 الخامس  الباب

 العمومي   الجمعي 

 

 (40) المادة

 الجمعي  العمومي   إجتماع

 
حضورويكون    ،  دبيبإمهرة    لطشكة العةومي     الاةعي   تنعقد .أ حق  متهمم   إجتةهاهت  لكل 

الاةعي  العةومي  ويكون له من اصلوات مه يعهدل ادد أسهةه، وياوز لةن له حق حضور  

أو العهمطين بهلشكة   الاةعي  العةومي  أن ينيب انه من يختهره من غيك أاضهء ماطس اإلدارة  

ينص    بةقتضى توةيل خه  ثهب  بهلكتهب ،أو شكة  وسه   في اصوراق الةهلي  أو العهمطين  

 ق الوةيل في حضور اجتةهاهت الاةعي  العةومي  والتصوي  اطى قكاراتهه، لكاح  اطى ح
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%( من رأس  5وياب أال يكون الوةيل لعدد من الةتهمةين حهئزان بهذه الصف  اطى أةثك من ) 

ن. الةصدر مهل الشكة   ، ويةثل نهقصي اصمطي  وفهقديهه النهئبون انهم قهنونه

 

من   لسسسهدرقكار  بةوجب إدارتهحد مةثطيه أو القهئةين اطى ألطشسسسخص االاتبهري أن يفوض   .ب

عةوميس  لطشسسسسكةس ، ويكون الاةعيس   ال  إجتةسهاسهتماطس إدارتسه أو من يقو  مقسهمسه، ليةثطسه في  

 لطشخص الةفوض الصتحيهت الةقكرة بةوجب قكار التفويض.

 

 (41) المادة

 الجمعي  العمومي  إلجتماععن الدعوة  اإلعالن

 
الاةعي  العةومي  بإاتن في لسسسسحيفتين    إجتةهاهتالداوة إلى الةتسسسسهمةين لحضسسسسور   توجه

أو بواسسا  الوسسهئل  متساط ،يوميتين محطيتين تصسدر احدمةه اطى االقل بهلطغ  العكبي  وبكتب 

  زمه الهيئ التقني  الحديث  مثل الكسسسسهئل النصسسسي  أو البكيد اإللكتكوني أو أي   كيق  أخكى تاي

ن اطى اصقل وذلك بعد الحصسسول اطى  بواحد واشسسكين    لإلجتةهعقبل الةواد الةحدد   وذلك يومه

وتكسسسسسل لسسسسورة من  اإلجتةهعموافق  الهيئ  ، وياب أن تتضسسسسةن الداوة جدول أاةهل ذلك 

وفي حهل اجتةهع الاةعي  العةومي  التسسسنوي     أوراق الداوة إلى الهيئ  والتسسسطا  الةختصسسس ،

 يتعين ان يكفق بهلداوة تقكيك ماطس االدارة وتقكيك مدققي الحتهبهت.

 

  (24) المادة

 الجمعي  العمومي   إلجتماع الدعوة

 
  لنهسهيس   التسهليس   اصربعس   اصشسسسسهك  ختلالاةعيس  العةوميس     داوةاإلدارة    ماطساطى    ياسب .أ

 .لذلك وجهه رأى ةطةه ةذلكو الةهلي  التن 

 

من رأس مهل الشكة     %(10)يةطكون  أو أةثك   ةتهمملالحتهبهت أو   ةدققل  لطهيئ  أو  ياوز .ب

الاةعيس     عقسدل  الشسسسسكةس   ادارة  لةاطس   طسب  تقسديماصقسل ةحسد أدنى وصسسسسسبسهب جسديس     اطى

الاةعي  العةومي  ختل خةتسسس     داوة الحهل مذه   فيماطس اإلدارة   اطى  ويتعينالعةومي  

 .الاطبتهريخ تقديم  من أيه 

 

ن مسسسن تسسسهريخ 30ويسسستم انعقسسسهد الاةعيسسس  العةوميسسس  خسسستل مسسسدة ال تتاسسسهوز ) . ج ( يومسسسه

 .الداوة لتجتةهع

مقهمسسه توجيسسه السسداوة لطهيئسس  أن تاطسسب مسسن رئسسيس ماطسسس اإلدارة أو مسسن يقسسو   .د

 .لعقد الاةعي  العةومي  في احدى الحهالت الواردة في القهنون
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 (34) المادة

 الجمعي  العمومي  السنوي    اختصاص

 
و بالنظك  الخصوص  وجه  على  للشكة   السنوي   العمومي   الجمعي   في  إ تختص  قكار  تخاذ 

 المسائل اآلتي :   

مكةزمه الةهلي ختل التن  وتقكيك مدققي  تقكيك ماطس اإلدارة ان نشه  الشكة  وان   .أ

 . هالحتهبهت والتصديق اطيهة

 .والختهئكميزاني  الشكة  وحتهب اصربهح  .ب

 قتضهء.نتخهب أاضهء ماطس اإلدارة اند اإلإ . ج

 تعيين مدققي الحتهبهت وتحديد أتعهبهم.  .د

أسسسسهم  مقتكحهت ماطس اإلدارة بشسسسأن توزيع اصربهح سسسسواء ةهن  توزيعهت نقدي  أ   . ه

 منح .

 مقتكح ماطس اإلدارة بشأن مكهفأة أاضهء ماطس اإلدارة وتحديدمه.   .و

إبكاء ذم  أاضسسسهء ماطس اإلدارة، أو ازلهم ورفع داوى الةتسسسؤولي  اطيهم حتسسسب   .ز

 اصحوال.

 إبكاء ذم  مدققي الحتهبهت، أو ازلهم ورفع داوى الةتؤولي  اطيهم حتب اصحوال.  . ح

 

 (44) المادة

 الجمعي  العمومي  إلجتماعحضور المساهمين  تسجيل 

 
الاةعي  العةومي  أسسسةهءمم في   إجتةهع  حضسسور في  يكغبون  الذين  الةتسسهمةون يتسسال .أ

قبل الوق   جتةهعاإلالشسكة  لهذا الغكض في مكهن   رةالتسال اإللكتكوني الذي تعده إدا

 .بوق  ةهف جتةهعاإلذلك  إلنعقهد  دالةحد

 

  التي  اصسسسهم وادد انه  ينوب  من أو  الةتسسهمم  أسسسم الةتسسهمةين  سسسالأن يتضسسةن   ياب .ب

 لةتسهمما ويعاى  ،الوةهل  سسند تقديم  مع  مهلكيهه هءوأسسة يةثطهه  التي  اصسسهم وادد يةطكهه

يذةك فيهه ادد اصلسسسوات التي يةثطهه ألسسسهل  أو  جتةهعاإلأو النهئب باهق  لحضسسسور 

 .وةهل 

 

 جتةهعاإلبعدد اصسسهم التي مثط  في  وا ختلس  ماب  الةتسهمةين  سسالمن  يتستخكج . ج

  ق ومدق  اإلجتةهعتوقيعهه من قبل ةل من مقكر الاطتسس  ورئيس   ويتمونتسسب  الحضسسور 

 منهه نتسسسخ  إلحهق  ويتم لطهيئ  الةةثل  لطةكاقب منهه نتسسسخ   تتسسسطمو  الشسسسكة  حتسسسهبهت

 .الاةعي  العةومي  جتةهعإ بةحضك
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ياوز حضسسسسور الاةعيس  العةوميس  والتصسسسسويس  اطى قكاراتهسه بسهاتةسهد  . د

 .ه لدى الهيئ هاآلليهت الةعةول فيالوسهئل التقني  الحديث  ضةن 
 

 جتةهعاإلالعةومي  اندمه يعطن رئيس   عي الاة إجتةهاهتبهب التتسسايل لحضسسور   يغطق . ه

، وال ياوز بعد ذلك قبول تتايل   إةتةهلهأو اد     جتةهعاإلالنصهب الةحدد لذلك    إةتةهل

  بصسوته أو بكأيه اتداداإلةةه ال ياوز   جتةهعاإلذلك   ضسورأي متسهمم أو نهئب انه لح

 .جتةهعاإلفي الةتهئل التي تاكح في ذلك 

  

  (54) المادة

 المساهمين   سجل

 
الاةعي  العةومي   هتإجتةهالهم الحق في حضور  الذينسال الةتهمةين في الشكة   يكون

  ونقل والتتويهت والةقهل  بهلتداول الخه  لطنظه   بقهاطى قكاراتهه  والتصوي  لطشكة 

 . التوق في التهئدة الةعني  والقوااد الةهلي  اصوراق وحفظ الةطكي 

 

 (64) المادة

 الجمعي  العمومي  والتصوي  على قكاراتها إلجتماعالقانوني  نصاب
يتحقق النصسسهب في و  ،تختص الاةعي  العةومي  بهلنظك في جةيع الةتسسهئل الةتعطق  بهلشسسكة  .أ

  %(50)  يةثطون بهلوةهل  مهال يقل ان  لطاةعي  العةومي  بحضور متهمةين يةطكون أو  اجتةهع

جتةسهع اصول، وجسب داوة الاةعيس  ةس ، فسإذا لم يتوافك النصسسسسهب في اإلالشسسسسك  رأسسسسسةسهلمن  

(  15وال تاهوز ) أيام( خةتسسس   5بعد مضسسسي مدة ال تقل ان ) جتةهع ثهن يعقدإالعةومي  إلى 

ن من تهريخ اإل ن  جتةهع اصول ويإلعتبك اإلخةتسس  اشسسك يومه ن ةهن ادد جتةهع الةؤجل لسسحيحه أيه

 .ينضكهحال

 

 مسذاقسهنون الشسسسسكةسهت و  صحكسه     وفقسأيتعين لسسسسدورمسه بقكار خسه    التىاسدا القكارات   فيةسه .ب

تكون و  ،جتةهعة  بأغطبي  اصسهم الةةثط  في اإلتصدر قكارات الاةعي  العةومي  لطشك  النظه ،

جتةهع الذي هنوا حهضسكين في اإلقكارات الاةعي  العةومي  مطزم  لاةيع الةتسهمةين سسواءن ة

ويتم   ،غهئبين انه وسسواءن ةهنوا موافقين اطيهه أو معهرضسين لههلسدرت فيه مذه  القكارات أو 

ن لطضواب ان   الصهدرةط  وإبتم لورة منهه إلى ةل من الهيئ  والتوق والتطا  الةختص  وفقه

 الهيئ  بهذا الشأن.

 

 (74) المادة
 اإلجتماع الجمعي  العمومي  وتدوين وقائع  رئاس 
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إدارة الشكة  وفي حهل  غيهبه  يكأسهه نهئبه وفي حهل  يكأس الاةعي  العةومي  رئيس ماطس   .أ

التصوي  بأي  وسيط  تحددمه   ويكون  ،غيهبهةه يكأسهه أي متهمم يختهره الةتهمةون لذلك

مك  جتةهع، وإذا ةهنس  الاةعيسس  تبحث في أمي ، ةةه تعين الاةعي  مقكران لإلالاةعي  العةو

وجب أن تختهر الاةعي  من بين الةتهمةين من يتولى رئهس    جتةهع أيه ةهنيتعطق بكئيس اإل

ن لأللوات اطى أن تقك الاةعي    ،جتةهع ختل منهقش  مذا اصمكاإل ويعين الكئيس جهمعه

 العةومي  تعيينه. 

 

جتةهع الاةعي  العةومي  يتضةن أسةهء الةتهمةين الحهضكين أو الةةثطين  إيحكر محضك ب .ب

حيسهزتهم بسهصلسسسسهلس  أو بسهلوةسهلس  واسدد اصلسسسسوات الةقكرة لهم  واسدد اصسسسسسهم التي في  

والقكارات الصسسسهدرة وادد اصلسسسوات التي وافق  اطيهه أو اهرضسسستهه وختلسسس  وافي  

 جتةهع.لطةنهقشهت التي دارت في اإل

 

جتةهع الاةعي  العةومي  بصف  منتظة  اقب ةل جطت  في سال خه  يتبع إتدون محهضك   . ج

الاةعي  ومقكرمه    ان  درةالصه  الضوابط    شأنهفي   الهيئ  ويوقع ةل محضك من رئيس 

جتةهاهت متؤولين هت، ويكون الةوقعون اطى محهضك اإلوجهمع اصلوات ومدقق الحتهب

 ان لح  البيهنهت الواردة فيه.

 

 (48) المادة

 الجمعي  العمومي  باجتماعالتصوي    طكيق 

 
  ي  الاةع  قكرت   إذا  إال  الاةعي   رئيس  يعينهه  التي  بهلاكيق   العةومي   الاةعي   في  التصوي   يكون

أاضهء ماطس اإلدارة أو بعزلهم    نتخهببإالعةومي   كيق  معين  لطتصوي ، و إذا تعطق اصمك  

ن    التىأو بتعينهم في الحهالت    أو بةتهءلتهم   مذا و    الشكةهتقهنون    صحكه ياوز فيهه ذلك وفقه

 . النظه ،  فياب إتبهع  كيق  التصوي  التكي التكاةةي

 

 (94) المادة
 العمومي   الجمعي    قكارا  على اإلدارة مجلس أعضاء تصوي 

 

شسستكاك في التصسسوي  اطى قكارات الاةعي  العةومي  ياوز صاضسسهء ماطس اإلدارة اإل ال .أ

تتعطق بةنفع  خهل  لهم أو الةتعطق   الخهل  بإبكاء ذمتهم من الةتؤولي  ان إدارتهم أو التي  

 .بتعهرض الةصهلح أو بختف قهئم بينهم وبين الشكة 

 

ن اإيةثل شسسخصسسه    ن اضسسو ماطس اإلدارةفي حهل ةو .ب يتسستبعد أسسسهم ذلك الشسسخص    تبهريه

 .اتبهرياإل
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العةومي  أن يشسسستكك في التصسسسوي  ان   الاةعي   إجتةهاهتياوز لةن له حق حضسسسور  ال . ج

 نفته أو اةن يةثطه في الةتهئل التي تتعطق بةنفع  خهل  أو بختف قهئم بينه وبين الشكة  . 

 (50) المادة
 الخاص  القكار إصدار

 

  -: التهلي يتعين اطى الاةعي  العةومي  إلدار قكار خه  في الحهالت  

 تغيك أسم الشكة . .أ

 .زيهدة رأس الةهل أو تخفيضه .ب

 .لكوك أو  قكض سندات إلدار . ج

 .  في أغكاض خدم  الةاتةع م متهمةهت  واي يتقد .د

 حل الشكة  أو إدمهجهه في شكة  أخكى . . ه

  التصكف فيه بأي وجه آخك.لشكة  أو بيع الةشكوع الذي قهم  به ا .و

 .أو أنقهلهه  إ هل  مدة الشكة  .ز

 .االسهسي النظه التأسيس أو  اقد تعديل . ح

%( أو أةثك من ألسولهه )موجوداتهه( سسواء أةهن  اةطي     51اند رغب  الشسكة  بيع نتسب  ) . 

البيع سسستتم بصسسفق  واحدة أو من ختل ادة لسسفقهت وذلك ختل سسسن  من تهريخ اقد أول 

 تعهمللفق  أو 

 دخول شكيك استكاتياي .ي

 تحويل الديونهلنقدي  الى اسهم في رأس مهل الشكة . .ك

 .إلدار بكنهمج تحفيز موظفي الشكة  بتةطك أسهم فيهه . ل

 .قهنون الشكةهت إلدار قكار خه  فيههيتاطب  التىالحهالت  في . 

 

ن جةيع اصحوال    وفي   الهيئس موافقس       يتعين( من قسهنون الشسسسسكةسهت  139)  الةسهدة  لحكم  وفقسه

  اصسسهسسي  نظه الو  تأسسيسالاقد   تعديلبالقكار الخه   إسستصسدار  اطى  الةختصس  والتسطا 

 .لطشكة 

 

 (51)  المادة

 الجمعي  العمومي  إجتماعبند بجدول أعمال  إدراج 
 

 . اصاةهلال ياوز لطاةعي  العةومي  الةداول  في غيك الةتهئل الةدرج  بادول  .أ

 

ن  الةهدة( من مذه أمن البند ) استثنهء .ب يكون  الصهدرة ان الهيئ  بهذا الشأن  طضوابطل ووفقه

 : يطي فيةه الصتحي لطاةعي  العةومي  

 .جتةهعهئع الخايكة التي تكتشف أثنهء اإلحق الةداول  في الوق .1
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من   يقد اطى  طب  بنهء وذلك أاةهل الاةعي  العةومي  في جدول  إضهفي بندإدراج  .2

  وياب  ،من رأس مهل الشكة  اطى اصقل  %(5الهيئ  أو ادد من الةتهمةين يةثل )

رئيس   اإلضهفي    إدراج  العةومي الاةعي     إجتةهعاطى  منهقش   البند  في  البدء  قبل 

 الى   البند  ضهف إ  لتقكرالاةعي  العةومي   اكض الةوضوع اطى    وأ  جدول اصاةهل

 . ادمه من اةهلاص جدول

 

 السادس   الباب

 الحسابا  مدقق

 

 (25) المادة

 الحسابا   مدقق تعيين

 
اطى تكشيح   بنهءان لطشكة  مدقق حتهبهت أو أةثك تعينه وتحدد أتعهبه الاةعي  العةومي     يكون .أ

الحتهبهت أن يكون مقيدان   ويشتك   ،من ماطس اإلدارة له    ومكخص   الهيئ لدي    في مدقق 

 بةزاول  الةهن .

مكاقب  حتهبهت التن  الةهلي  التي اين   واطيهمدقق حتهبهت لةدة سن  قهبط  لطتاديد  عيين  يإل  .ب

ست  سنوات متتهلي  ويتعين في مذه الحهل  تغييك الشكيك تاديد تعينه    مدةاهوز  تاطى أال تلهه  

 ..( ثتث سنوات مهلي 3)الةتؤول ان أاةهل التدقيق لطشكة  بعد انتههء 

نههي    . ج من  مههمه  الحتهبهت  مدقق  الاإيتولى  تطك  نههي   جتةهع  إلى  اإةعي   لاةعي   جتةهع 

   العةومي  التنوي  التهلي .

 

 (35) المادة

 مدقق الحسابا  إلتزاما 

 
 :يطي مه مكااهة الحتهبهت مدقق اطى يتعين

بهصحكه  الةنصسو  اطيهه في قهنون الشسكةهت واالنظة  والقكارات والتعهميم   اإللتزا  .أ

 الةنفذة له.

 .متتقتن ان الشكة  وماطس إدارتههيكون  أن .ب

 .ياةع بين مهن  مدقق الحتهبهت ولف  الشكيك في الشكة  الأ . ج

 .همنصب فني أو إداري أو تنفيذي فيهأال يشغل منصب اضو ماطس إدارة أو أي  .د

ن أو وةيتن صي من مؤستي الشكة  أو أي من أاضهء ماطس إدارتهه أو أال يكون  . ه شكيكه

ن صي منهم حتى الدرج  الثهني .  قكيبه
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 (45) المادة

 الحسابا   مدقق صالحيا 
 

في ةل وق  اطى جةيع دفهتك الشكة  وساتتهه    اإل تعفي    الحق  الحتهبهتلةدقق    كوني .أ

وله أن ياطب اإليضهحهت التي يكامه الزم  صداء   ومتتندات  ومتتنداتهه وغيك ذلك من وثهئق

مذه    ستعةهلإوإذا لم يتةكن من    والتزامهتهه،أن يتحقق من موجودات الشكة     لكمهةته وله ةذ

فإذا لم يقم الةاطس بتةكين    ،اإلدارة  الصتحيهت أثب  ذلك ةتهب  في تقكيك يقد  إلى ماطس

  والتطا    هيئ الالةدقق من أداء مهةته وجب اطى الةدقق أن يكسل لورة من التقكيك إلى  

 . العةومي  الاةعي  اطى يعكضه وأن الةختص 

  

اصربهح  .ب وحتهب  الةيزاني   وفحص  الشكة   حتهبهت  تدقيق  الحتهبهت  مدقق  يتولى 

والختهئك ومكاجع  لفقهت الشكة  مع اص كاف ذات العتق  ومتحظ  تابيق أحكه  قهنون 

نظه ، واطيه تقديم تقكيك بنتيا  مذا الفحص إلى الاةعي  العةومي  ويكسل ال  مذاوا    الشكةهت

 : طياند إاداد تقكيكه، التأةد مةه ي ، وياب اطيهمنه إلى الهيئ  والتطا  الةختص  لورة

 .الشكة  بهه تحتفظ التي الةحهسبي  التاتت لح  مدى −

 .الةحهسبي  التاتت مع الشكة  حتهبهت تفهقإ مدى −

لتز  بإثبهت ذلك في تقكيك يقدمه إلى مدقق الحتهبهت لتنفيذ مههمه، إذا لم يتم تقديم تتهيتت إ . ج

إلى ماطس اإلدارة وإذا قص ك ماطس اإلدارة في تتهيل مهة  مدقق الحتهبهت، تعي ن اطيه 

 إرسهل نتخ  من التقكيك إلى الهيئ . 

 

مدقق  .د ياطبهه  التي  والتوضيحهت  الةعطومهت  بتقديم  حتهبهتهه  ومدقق  التهبع   الشكة   تطتز  

 صغكاض التدقيق.اص   الشكة  أوحتهبهت الشكة  القهبض  

 

 (55) المادة

 الحسابا   لمدقق السنوي التقكيك 
 

 والةعطومسهت  البيسهنسهت  اطى  يشسسسستةسل  تقكيكا  العةوميس   الاةعيس   إلى  الحتسسسسسهبسهت  مسدقق  يقسد  .أ

العةومي    ةيزاني ال في  ةذلكوتقكيكه    فييذةك  وأن  الشسسسكةهت،في قهنون   هالةنصسسسو  اطيه

غكاض خدم   صالتسسسن  الةهلي     ختلقهم  بهه الشسسسكة    التيالةتسسسهمةهت الاواي   شسسسكة   لط

 الةتهمةهت الاواي . الاه  الةتتفيدة من مذه   يحدد نوأالةاتةع " إن وجدت"  

 

 فيتقكيكه   يقكأ أنالاةعي  العةومي  و جتةهعإأن يحضسسسك  الحتسسسهبهت مدقق اطى ياب .ب

ن أيس  معوقسهت أو تسدختت من ماطس اإلالعةوميس   الاةعيس  دارة واجهتسه أثنسهء تسأديس  ، موضسسسسحسه

بكأيسه في ةسل مسه  جتةسهعاإليسدلي في   وأن ،سسسسستقتليس  والحيسهديس ، وأن يتتسسسسم تقكيكه بسهإلأاةسهلسه

يتعطق بعةطه وبوجه خه  في ميزاني  الشسسكة  ومتحظهته اطى حتسسهبهت الشسسكة  ومكةزمه  

  ،لسسسسحس  البيسهنسهت الواردة في تقكيكه   ان  الن متسسسسؤو  الةسدقق ويكون ،الةسهلي وأيس  مخسهلفسهت بهسه
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ولكل متسسهمم أثنهء اقد الاةعي  العةومي  أن ينهقش تقكيك الةدقق وأن يتسستوضسسحه اةه ورد 

 .فيه

 

 جةعي   بأي  الةتعطق  اصخكى  والةكاسسسستت  اإلشسسسعهرات  ةهف  إسسسستت   الحتسسسهبهت لةدقق يحق . ج

 .استتمهه متهمم لكل يحق والتي اةومي 

 

 

 السابع الباب

 

 (65) المادة

 الشكة  حسابا 
تعكس لسورة  بحيث وفق الةعهييك واصسسس الةحهسسبي  الدولي  منتظة  حتسهبهت  الشسكة  تإلعد .أ

الشسكة  في نههي    وضسعلسحيح  واهدل  ان أربهح أو ختسهئك الشسكة  لطتسن  الةهلي  وان 

  الصسسسهدرة القكارات أو الشسسسكةهت قهنون  اطيهه ينصالتسسسن  الةهلي  وأن تتقيد بأي  متاطبهت  

 له. تنفيذان 

 

تهه الةكحطي  والتسنوي   حتسهبه ادادإ  اند الدولي  الةحهسسبي  سسسواص  الةعهييك  الشسكة   تابق .ب

 ربهح القهبط  لطتوزيع. وتحديد اص

 

 (75) المادة

 للشكة  المالي  السن 

 
 ادا فيةه  ،سسسن   ةل منديتسسةبك    31وتنتهي في نههي   ينهيكلطشسسكة  من أول   الةهلي  التسسن   تبدأ

 .التهلي  التن  في وانته  التاهري بهلتال الشكة  قيد تهريخ من بدأت التى االولى  الةهلي  التن 

 

 (85) المادة

 المالي  للسن  العمومي  الميزاني  
 التسنوي جتةهعإلا قبل تدقيقهه تم قد ةهلي ال تسن ال ان العةومي   الةيزاني   تكون أن  يتعين .1

 الشسسسكة   نشسسسه  ان  تقكيك إاداد الةاطس واطى ،اصقل اطى بشسسسهك العةومي  لطاةعي 

 . الصهفي   اصربهح  لتوزيع  يقتكحهه  التي  والاكيق   الةهلي   التن   خته   في  الةهلي مكةزمهو

 

  مدقق   تقكيك من نتسسخ   مع والختسسهئك اصربهح  وحتسسهب  ةيزاني ال من لسسورة  تكسسسل .2

 .الهيئ  إلى الحوةة  وتقكيك اإلدارة ماطس وتقكيك الحتهبهت
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  الشكة   لةتهمةي  التنوي   العةومي   الاةعي   داوة  ةتودةب  الهيئ   بةوافهة  الشكة   تطتز  .3

 العةومي    الاةعي   جتةهعإ  إنعقهد  مواد  قبل  اليومي   الصحف  في  الداوة  نشك  اطى  لطةوافق 

بشأن نشك داوة الاةعي    من قهنون الشكةهت  (172)مكااهة حكم الةهدة   مع  ةهف  بوق   

ن من تهريخ    ..االجتةهعالعةومي  قبل خةت  اشك يومه

 

 (95)  المادة

 السنوي  األرباح   توزيع

 
والتكهليف    توزع العةومي   الةصكوفهت  جةيع  خصم  بعد  لطشكة   الصهفي   التنوي   اصربهح 

   -:يطياصخكى وفقه لةه 

 

القهنوني    االحتيه ي من لهفي اصربهح تخصص لحتهب     بهلةهئ  اشكة%(  10)  تقتاع .أ

%( خةتين بهلةهئ   50قدرا يوازي )   االحتيه يمتى بطغ ماةوع    االقتاهعويوقف مذا  

ان ذلك تعين العودة    االحتيه يوإذا نقص    الةدفوع   الشكة   مهل  رأس  من  اصقل  اطى

   .االقتاهعإلى 

 

  الصهفي    ربهحاص  من   الةتهمةين  اطى  توزيعهه  ياب  التي  النتب   العةومي   الاةعي   تحدد .ب

  التنين   من  سن   في  لصهفي ا  اصربهح  تتةح  لم  إذا  أنه  اطى  القهنوني،  االحتيه ي  خصم  بعد

 .التحق  التنين أربهح من بهه الةاهلب  ياوز فت ربهحأ بتوزيع

 

%( خمسااااام باالماام من الرل  الماال المالعو  لتوايعاه على المساااااا مين  5يقتطع مبلغ يعاالل   . ج
كحصام اولى عى االربا  على اهه ااا ل  تساما االربا  الصااعيم عى ساهم من الساهين بتوايع  ا  

 .التاليمالحصم عال يجوا المطالبم بها من اربا  السهين  

 

  خصم   بعد  الةنتهي   الةهلي   لطتن   الصهفي  الكبح  من%(  10)  اطى  تزيد  ال  نتب   تخصص .د

 الةاطس   ويقتكح  اإلدارة  ماطس  صاضهء  ةةكهفأة  واالحتيه يهت  االستهتةهت  من  ةل

  الغكامهت  الةكهفأة  تطك  من   وتخصم  ،فيهه  لطنظك  العةومي   الاةعي   اطى  وتعكض   الةكهفأة

قع   قد  تكون  التي  ماطس  مخهلفهت   بتبب   الةختص   التطا    أو  الهيئ   من  الشكة   اطى  وإل

  الةنتهي ،   الةهلي   التن   ختل   لطشكة   اصسهسي  لطنظه   أو  الشكةهت  لقهنون  اإلدارة

  الغكامهت  تطك  أن  لهه  تبين  إذا  بعضهه  أو  الغكامهت  تطك  خصم  اد   العةومي   ولطاةعي 

 . اإلدارة ماطس من خاأ أو  تقصيك ان نهتا  ليت 

 

ماطس    اقتكاحاطى    بنهءان البهقي من لهفي اصربهح بعد ذلك اطى الةتهمةين أو يكحل    يوزع . ه

إلنشهء   يخصص  أو  الةقبط   التن   إلى  صغكاض   اختيهري  احتيه ياإلدارة  يخصص 

 الاةعي   ان  لهدر  قكار  بةوجب  إال   أخكى  أغكاض  صي   استخدامه  ياوز  وال  محددة

 لطشكة .   العةومي 
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 (60)  المادة

 والقانوني  اإلختياري االحتياطيفي  التصكف 

 
التي تحقق   بنهءن   االختيهري  حتيه ياإلالتصكف في    يتم   اطى قكار ماطس اإلدارة في اصوجه 

مه    ستعةهل إوإنةه ياوز    ،الةتهمةين  اطى  وني القهن  حتيه ياإلمصهلح الشكة  وال ياوز توزيع  

لتوزيعه ةأربهح اطى الةتهمةين في التنوات التي ال نصف رأس الةهل الةصدر    طى زاد منه ا

 .تحقق الشكة  فيهه أربهحهن لهفي  ةهفي  لطتوزيع اطيهم

 

  (16) المادة

 المساهمين أرباح 

 
ن    تدفع   الهيئ  بهذا الشأن   ان  الصهدرةوالقكارات والتعهميم    لألنظة اصربهح إلى الةتهمةين  بقه

ن لتيهس  توزيع ياوز لطشكة  توزيع أربهح سنوي  أو نصف أو ربع سنوي  اطو ى الةتهمةين وفقه

 دارة وتعتةدمه الاةعي  العةومي  لطشكة .ربهح و/او قكارات يقتكحهه ماطس اإلأ

 

 الثامن  الباب

 المنازعا 

 

 (26) المادة

 المسؤولي   الدعوى  سقوط

 
قكار يصسسدر من الاةعي  العةومي  بإبكاء ذم  ماطس اإلدارة سسسقو  داوى ال يتكتب اطى أي 

الةتسسؤولي  الةدني  ضسسد أاضسسهء ماطس اإلدارة بتسسبب اصخاهء التي تقع منهم في تنفيذ مهةتهم 

وإذا ةهن الفعل الةوجب لطةتؤولي  قد اكض اطى الاةعي  العةومي  ولهدق  اطيه فإن داوى 

هريخ انعقهد مذه الاةعي ، ومع ذلك إذا ةهن الفعل الةنتسوب الةتسؤولي  تتسقط بةضسي سسن  من ت

ولي  إال بتسقو  الداوى  إلى أاضسهء ماطس اإلدارة يكون جكية  جنهئي  فت تتسقط داوى الةتسؤ

 العةومي .

 

 التاسع الباب

 وتصفيتها  الشكة   حل

 

 (36) المادة
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 الشكة   حل

 
 : التالي  األسباب ألحد الشكة  تنحل

ن لطقوااسد الواردة    سسسسسهسسسسسياصالنظسه    مسذاالةسدة الةحسددة في   انتهسهء .أ  بهسذامسه لم تاسدد الةسدة  بقسه

 .النظه 

 الغكض الذي أست  الشكة  من أجطه. انتههء .ب

ن.إستثةهر البهقي إظةهه بحيث يتعذر متك جةيع أموال الشكة  أو مع . ج  ستثةهران ماديه

ن صحكه   اإل .د   الشكةهت قهنونندمهج وفقه

 بحل الشكة . العةومي  الاةعي  من  خه   قكار لدور . ه

 لدور حكم قضهئي بحل الشكة . .و

 

 (46) المادة

 رأسمالها نصف بلغ  لخسائك الشكة   تحقيق

 
(  30شسسكة  نصسسف رأس مهلهه الةصسسدر وجب اطى ماطس اإلدارة ختل )الإذا بطغ  ختسسهئك 

ن من تهريخ اإلفصسسسسهح  التسسسسنوي  داوة الاةعي  ان القوائم الةهلي  الدوري  أو  لطهيئ ثتثين يومه

في  اسسسسستةكارمه أو  لهسهلشسسسسكة  قبسل اصجل الةحسدد تخسهذ قكار خه  بحسل اإل لتنعقسهدالعةوميس  

   مبهشكة نشه هه.

 (56) المادة

 الشكة   تصفي 

 
اطى  طب ماطس    بنهءامدة الشكة  أو حطهه قبل اصجل الةحدد تعين الاةعي  العةومي     إنتههء  اند

ماطس اإلدارة بحل  سطا   اإلدارة  كيق  التصفي  وتعين مصفيه أو أةثك وتحدد سطاتهم وتنتهي

اطى إدارة الشكة  ويعتبك بهلنتب  إلى الغيك في حكم    قهئم  دارةيتتةك ماطس اإل  الشكة  ومع ذلك 

سطا  الاةعي  العةومي  قهئة   وال مدة التصفي     وتبقى  ،ن إلى أن يتم تعيين الةصفيلةصفيا

 .  التصفي من ةهف  أاةهل  اإلنتههءإلى أن يتم 

 

 العاشك الباب

 األحكام الختامي  

 (66) المادة

 طوعي    مساهما 

 
بعد   خه   قكار  بةوجب  لطشكة   تهريخ  إياوز  من  مهليتين  سنتين  وتحقيقهه نقضهء  تأسيتهه 

ن، أن تقد  متهمةهت  واي  %( من 2، وياب أال تزيد اطى )غكاض خدم  الةاتةع  ص  أربهحه
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تطك  فيهه  تقد   التي  لطتن   التهبقتين  الةهليتين  التنتين  ختل  لطشكة   الصهفي   اصربهح  متوسط 

 الةتهمة  الاواي .

 

 (76) المادة

 والحوةم االنضباط المؤسسي  .
الشكة    اطى  اإل  قكار يتكي  الةؤستي  معهييك  العهم   ونضبه   الةتهمة   الشكةهت  حوةة  

عتبك جزءان ت، و  الشكةهتقهنون    صحكه   الةنفذة  الهيئ   ان  الصهدرة  والتعهميم  واالنظة   والقكارات

 ال يتازأ من النظه  اصسهسي لطشكة  ومكةتن له. 

 

 (86) المادة

 الهيئ  لمفتشي  الدوري  التفتيش  أعمال  تسهيل
  أاةهل   تتهيلحتهبهتهه    يمدققوالكئيس التنفيذي والةديكين بهلشكة   و  الشكة  ماطس إدارة    اطى

قبط  لةفتشينا  ختل  من  الهيئ   به  تقو   الذي  الدوري  التفتيش من  ي  وتقديم  ههالةكطفين   اطبه مه 

اطى  أاةهل الشكة  ودفهتكمه أو أي  أوراق    تعاإلوةذلك    ،من بيهنهت أو معطومهت    الةفتيشين

 وشكةهتهه التهبع  داخل الدول  وخهرجهه أو لدى مدقق حتهبهتهه.  ههأو ساتت لدى فكوا

 

 (96) المادة

 حال التعارض    في
ن حهل التعهرض بين النصو  الواردة بهذا النظه  مع    في  الشكةهت   بقهنون  الواردة   حكه اص  من  أيه

   تكون واجب  التابيق. التى مي حكه اص تطكفإن  له الةنفذةوالقكارات والتعهميم  نظة اص أو

 

كر-ب   بسهلطغس   الواردحكسه  النص  أناطيزيس  ومع ذلسك تابق  مسذا النظسه  بسهلطغتين العكبيس  واإل  حإل

 .تعهرضالوجود  اندناطيزي بغض النظك اةه ورد في النص اإل العكبي 

 

 (70) المادة

 ساسي األ النظام نشك
 

 .لطقهنونمذا النظه  وينشك  بقه  يودع
 

 

 :...................... التوقيع
 العويس حميد علي /  السيد

 اإلدارة مجلس رئيس


