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بيان بالتعديالت على النظام األساس
النظام األساس احلالي

املادة

النظام األساس املقرتح من املؤسسة بتعميم 177

تفاصيل التعديل

مزاولة أعمال التأمني التعاوني وكل ما
يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمني،

وللشركة أن تقوم جبميع األعمال اليت يلزم
القيام بها لتحقيق أغراضها سواءً يف جمال

التأمني أو استثمار أمواهلا وأن تقوم بتملك

وحتريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو
استبداهلا أو تأجريها بواسطتها مباشرة أو
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بواسطة شركات تؤسسها أو تشرتيها أو
باالشرتاك مع جهات أخرى ومتارس
الشركة أنشطتها وفقاً ألحكام نظام

مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته
التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية يف

اململكة العربية السعودية وبعد احلصول

مزاولة أعمال التأمني وإعادة أعمال التأمني
التعاوني يف فرع التأمني العام والتأمني الصحي
وتأمني احلماية واالدخار (وفق تصريح مزاولة
النشاط املمنوح من املؤسسة) وللشركة أن تباشر

مجيع األعمال اليت يلزم القيام بها لتحقيق

أغراضها ومتارس الشركة أنشطتها وفقاً لنظام
مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته

حذف واضافة

التنفيذية واألحكام الصادرة من املؤسسة
واألنظمة والقواعد السارية يف اململكة العربية

السعودية وبعد احلصول على الرتاخيص الالزمة

من اجلهات املختصة إن وجدت.

على الرتاخيص الالزمة من اجلهات
املختصة إن وجدت.

جيوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية

حمدودة ،أو مساهمة من شخص واحد كما

جيوز هلا أن متتلك األسهم واحلصص يف شركات

جيوز للشركة إنشاء شركات ذات أخرى قائمة أو تندمج معها وهلا حق االشرتاك مع

مسؤولية حمدودة ،أو مساهمة مقفلة الغري يف تأسيس الشركات املساهمة أو ذات
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(بشرط أال يقل رأس املال عن ( )5مخسة املسؤولية احملدودة –على أن تكون الشركات

مليون ريال ..سعودي) كما جيوز هلا أن اليت تُنشأها الشركة أو تشرتك فيها أو تندمج
متتلك األسهم واحلصص يف شركات معها تزاول أعماالً شبيهة بأعماهلا أو األعمال

أخرى..

املالية أو اليت تعاونها على حتقيق غرضها -وذلك

بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة

يف هذا الشأن ،وبعد احلصول على موافقة

مؤسسة النقد العربي السعودي.

حذف واضافة

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال
املؤمن هلم واملساهمني يف الشركة وفقاً

للقواعد اليت يضعها جملس اإلدارة ومبا ال
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يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمني
التعاوني

والئحته

التنفيذية

واللوائح

والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة

عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي

جهة أخرى ذات عالقة.

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن

هلم واملساهمني يف الشركة وفقاً للقواعد اليت
يضعها جملس اإلدارة ومبا ال يتعارض مع نظام

مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته

حذف

التنفيذية واللوائح واألحكام الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات

عالقة.

 -1ال جيوز تداول األسهم اليت يكتتب بها
املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن
سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن ()12
اثين عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة،
وبعد احلصول على موافقة املؤسسة .ويؤشر
على صكوك هذه األسهم مبا يدل على
ال جيوز تداول األسهم اليت يكتتب بها
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نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة اليت
مينع فيها تداوهلا.

املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن  -2جيوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية األسهم
سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن ()12
وفقاً ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني
اثين عشر شهراً من تاريخ تأسيس
الشركة..

اضافة

إىل مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسني
يف حالة وفاته إىل الغري أو يف حالة التنفيذ
على أموال املؤسس املعسر أو املفلس ،على
أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم
للمؤسسني اآلخرين.
 -3تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به
املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل
انقضاء مدة احلظر.

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة

رأس مال الشركة –بعد موافقة اجلهات
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املختصة -وبشرط أن يكون رأس املال قد

دفع كامالً .وللمساهم املالك للسهم -وقت

صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على

 -1للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة
رأس مال الشركة بعد موافقة املؤسسة
وهيئة السوق املالية ،وبشرط أن يكون رأس
املال قد دفع كاملًا .وال يشرتط أن يكون

تعديل وإضافة

زيادة رأس املال -األولوية يف االكتتاب

رأس املال قد دفع كامالً إذا كان اجلزء

باألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص

غري املدفوع من رأس املال يعود إىل أسهم

نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم -إن وجدت-

بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم
بواسطة الربيد املسجل عن قرار زيادة رأس
املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ

بدايته وانتهائه .وحيق للجمعية العامة غري
العادية

وقف

العمل

حبق

األولوية

للمساهمني يف االكتتاب بزيادة رأس املال

مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري
املساهمني يف احلاالت اليت تراها مناسبة

ملصلحة الشركة .وحيق للمساهم بيع حق
األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت

صدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك
متويلية إىل أسهم ومل تنتهِ بعد املدة املقررة
لتحويلها إىل أسهم.
 -2للجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال
أن ختصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس
املال أو جزءاً منها للعاملني يف الشركة
والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من
ذلك .وال جيوز للمساهمني ممارسة حق
األولوية عند إصدار الشركة لألسهم
املخصصة للعاملني.

صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على  -3للمساهم املالك للسهم -وقت صدور قرار
زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتتاب يف
األسهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق،

وفقاً للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس
املال -األولوية يف االكتتاب باألسهم
اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية،
ويبلغ هؤالء بأولويتهم -إن وجدت -بالنشر يف
صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة الربيد
املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط
االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
 -4حيق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل
حبق األولوية للمساهمني يف االكتتاب
بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو
إعطاء األولوية لغري املساهمني يف احلاالت
اليت تراها مناسبة ملصلحة الشركة.
 -5حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه
خالل املدة من وقت صدور قرار اجلمعية
العامة باملوافقة على زيادة رأس املال إىل آخر
يوم لالكتتاب يف األسهم اجلديدة املرتبطة
بهذه احلقوق ،وفقاً للضوابط اليت تضعها
هيئة السوق املالية.

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من
تسعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة

من ( )9أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة
العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات وجيب ال تزيد على ثالث سنوات وجيب أن تعكس
أن تعكس تركيبة جملس اإلدارة متثيالً تركيبة جملس اإلدارة متثيالً مناسباً من األعضاء
مناسباً من األعضاء املستقلني .ويف مجيع املستقلني .ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يقل عدد
األحوال ال جيوز أن يقل عدد أعضاء اجمللس أعضاء اجمللس املستقلني عن عضوين أو ثلث
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املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس .واستثنا ًء أعضاء اجمللس أيهما أكثر .واستثناءً من ذلك
من ذلك تعيّن اجلمعية التأسيسية أعضاء تعيّن اجلمعية التأسيسية أعضاء أول جملس إدارة

تعديل واضافة

أول جملس إدارة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالث ملدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات تبدأ من تاريخ
سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس
التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة.

الشركة.
 -1تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء دورة

تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء مدة اجمللس ،أو االستقالة ،أو الوفاة ،أو التغيب عن

التعيني أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر
جمللس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته مشروع ومقبول ،أو إذا ثبت جمللس اإلدارة أن
بطريقة تضر مبصلحة الشركة بشرط أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر مبصلحة
يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية ،الشركة بشرط أن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية

أو بانتهاء عضويته وفقاً ألي نظـام أو العامة العادية ،أو بانتهاء عضويته وفقاً ألي نظـام

تعليمات سارية يف اململكة العربية أو تعليمات سارية يف اململكة العربية السعودية،
السعودية ،أو إذا حكم بشهر إفالسه أو أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلباً

إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه ،أو للتسوية مع دائنيه ،أو توقف عن دفع ديونه ،أو

توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد أصيب مبرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي
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الشعور ،أو أصيب مبرض عقلي أو إذا ثبت إىل عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل

ارتكابه عمالً خمالً باألمانة واألخالق أو وجه ،أو ثبت ارتكابه عمالً خمالً باألمانة
أدين بالتزوير .ومع ذلك جيوز للجمعية واألخالق أو أدين بالتزوير مبوجب حكم نهائي.

العامة العادية يف كل وقت عزل مجيع  -2جيوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت

أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم وذلك
إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة دون إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة
باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غري

غري مقبول أو يف وقت غري مناسب ولعضو مقبول أو يف وقت غري مناسب ولعضو جملس

جملس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك يف وقت

ذلك يف وقت مناسب وأال كان مسؤوالً قبل مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما

الشركة عما يرتتب على االعتزال من يرتتب على االعتزال من أضرار.

أضرار.

 -3إذا استقال عضو جملس اإلدارة ،وكانت
لديه ملحوظات على أداء الشركة ،فعليه تقديم

حذف وإضافة

بيان مكتوب بها إىل رئيس جملس اإلدارة ،وجيب
عرض هذا البيان على أعضاء جملس اإلدارة.

 -4جيب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي
عند استقالة أي عضو يف اجمللس أو إنهاء عضويته
ألي سبب عدا انتهاء دورة اجمللس وذلك خالل ()5

مخسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة

متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.
يف حال شغر مركز أحد أعضاء جملس

اإلدارة ،كان للمجلس أن يعني –مؤقتاً-

عضواً يف املركز الشاغر ممن يتوافر فيهم

اخلربة الكافية وبعد احلصول على عدم

ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي

ودون النظر للرتتيب يف احلصول على

األصوات يف اجلمعية العامة اليت مت انتخاب
جملس اإلدارة من خالهلا ،وجيب أن تبلغ

بذلك هيئة السوق املالية خالل ( )5مخسة

أيام عمل من تاريخ التعيني وأن يعرض هذا

التعيني على اجلمعية العامة العادية يف أول
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اجتماع هلا ،ويكمل العضو اجلديد مدة
سلفه فقط .وجيوز بقرار من اجلهة املختصة
دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف

حال نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن
احلد األدنى لصحة انعقاده ،وجيب إبالغ

مؤسسة النقد العربي السعودي عند

يف حال شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة،

كان للمجلس أن يعني –مؤقتاً -عضواً يف املركز

الشاغر ممن يتوافر فيهم اخلربة الكافية وبعد

احلصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي

السعودي ودون النظر للرتتيب يف احلصول على
األصوات يف اجلمعية العامة اليت مت انتخاب

جملس اإلدارة من خالهلا ،وجيب أن تبلغ وزارة

التجارة واالستثمار ،وكذلك هيئة السوق املالية

حذف

خالل مخسة ( )5مخسة أيام عمل من تاريخ
التعيني وأن يعرض هذا التعيني على اجلمعية

العامة العادية يف أول اجتماع هلا ،ويكمل العضو

اجلديد مدة سلفه فقط.

استقالة أي عضو يف اجمللس أو إنهاء

عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة اجمللس

وذلك خالل ( )5مخسة أيام عمل من تاريخ
ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات

العالقة.

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية -1

مع مراعاة االختصاصات املقررة

العامة ،يكون جمللس اإلدارة أوسع للجمعية العامة ،يكون جمللس اإلدارة أوسع

18

السلطات يف إدارة الشركة مبا حيقق السلطات يف إدارة الشركة مبا حيقق أغراضها،

غرضها ،كما يكون له يف حدود وذلك فيما عدا ما استثين بنص خاص يف نظام
اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات

أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل أو تدخل يف اختصاص اجلمعية العامة ،ولرئيس

حذف واضافة

أعمال معينة – مبا ال يتعارض مع األنظمة جملس اإلدارة ،على سبيل املثال ال احلصر ،متثيل
واللوائح ذات العالقة -ولرئيس جملس الشركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات
اإلدارة ،على سبيل املثال ال احلصر ،متثيل احلكومية وشبه احلكومية واخلاصة وأمام
الشركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات كافة احملاكم الشرعية واحملاكم اإلدارية
احلكومية

احملاكم

واخلاصة

الشرعية

وأمام

وديوان

كافة (ديوان املظامل) واحملاكم التجارية واحملاكم

املظامل العمالية ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا

ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لتسوية اخلالفات العمالية ومجيع
واالبتدائية لتسوية اخلالفات العمالية وجلنة اللجان القضائية منها على سبيل املثال ال احلصر،
األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية جلنة األوراق التجارية وجلان فض املنازعات املالية

األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية وجلان تسوية املنازعات املصرفية وجلان الفصل يف

وأقسام

الشرطة

والغرف

التجارية منازعات األوراق املالية وجلان حسم املنازعات

والصناعية وكافة الشركات واملؤسسات التجارية واللجان اجلمركية وجلان الغش

والبنوك واملصارف التجارية وبيوت املال التجاري وجلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة

وكافة صناديق ومؤسسات التمويل املهن الصحية وجلنة النظر يف خمالفات أحكام
احلكومي

مبختلف

مسمياتها نظام املؤسسات الصحية وجلان الفصل يف

واختصاصاتها وغريهم من املقرضني املخالفات واملنازعات التأمينية واللجان اإلبتدائية
ولرئيس اجمللس حق اإلقرار واملطالبة واإلستئنافية للفصل يف املخالفات واملنازعات
واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والتنازل الضريبية وكافة اللجان القضائية والشبه قضائية

والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية

وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية
ما حيصل من التنفيذ وإبراء ذمة مديين وكافة

الشركات

واملؤسسات

والبنوك

الشركة من التزاماتهم والدخول يف واملصارف التجارية وبيوت املال وكافة صناديق
املناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات .ومؤسسات التمويل احلكومي مبختلف مسمياتها

كما لرئيس اجمللس حق التعاقد والتوقيع واختصاصاتها وغريهم من املقرضني ولرئيس
باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع اجمللس حق اإلقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة

العقود والوثائق واملستندات مبا يف ذلك دون واملخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام
حصر عقود تأسيس الشركات اليت ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام
تشرتك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ وإبراء

ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على ذمة مديين الشركة من التزاماتهم والدخول يف
االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل املناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات .كما

واجلهات الرمسية ،وكذلك اتفاقيات لرئيس اجمللس حق التعاقد والتوقيع باسم
القروض

والضمانات

والكفاالت الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود

والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار والوثائق واملستندات مبا يف ذلك دون حصر عقود
الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة ،تأسيس الشركات اليت تشرتك فيها الشركة مع

والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل
والتسليم واالستئجار والتأجري والقبض والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب

والدفع وفتح احلسابات واالعتمادات العدل واجلهات الرمسية ،وكذلك اتفاقيات
والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار القروض والضمانات والكفاالت والصكوك
الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية
التمويل احلكومي والتوقيع على كافة نيابة عن الشركة ،والبيع والشراء واإلفراغ

األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجري

األوراق التجارية واملستندات وكافة والقبض والدفع وفتح احلسابات واالعتمادات

املعامالت املصرفية.

والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات
للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل احلكومي

والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر
والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات

وكافة املعامالت املصرفية .كما لرئيس اجمللس
احلق يف إصدار التفاويض اخلطية والوكاالت

الشرعية والرمسية لتوكيل أو تفويض أو إنابة

شخص أو عدة أشخاص أو جهة أو عدة جهات
بكل أو بعض الصالحيات الواردة أعاله ،كما

له حق إعطاء الوكالء صالحية توكيل الغري.

ويكون للمجلس  -يف حدود اختصاصه  -أن
يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف

مباشرة عمل أو أعمال معينة مبا ال يتعارض مع

األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 -2جيوز جمللس اإلدارة عقد القروض أيًّا كانت
مدتها ،أو بيع أصول الشركة أو رهنها ،أو بيع

حمل الشركة التجاري أو رهنه ،أو إبراء ذمة

مديين الشركة من التزاماتهم ،ما مل يتضمن
هذا النظام أو يصدر من اجلمعية العامة العادية ما

يقيد صالحيات جملس اإلدارة يف ذلك.

يكون احلد األدنى للمكافأة السنوية
ألعضاء جملس اإلدارة مبلغ (300.000

ريال ) ثالمثائة ألف ريال سعودي واحلد

األعلى مبلغ (  500.000ريال ) مخسمائة

ألف ريال سعودي سنوياً نظري عضويتهم يف
جملس اإلدارة ومشاركتهم يف أعماله،
شاملة للمكافآت اإلضافية يف حالة

مشاركة العضو يف أي جلنة من اللجان
املنبثقة من جملس اإلدارة ،ويف حال حققت
الشركة أرباح جيوز أن يتم توزيع نسبة

تعادل ( )%10من باقي صايف الربح بعد
خصم االحتياطيات اليت قررتها اجلمعية
العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة

شركات

التأمني

التعاوني

ونظام

الشركات وبعد توزيع ربح على املساهمني
ال يقل عن ( )%5من رأس مال الشركة
املدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه
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املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت

حيضرها العضو ،وكل تقدير خيالف ذلك
يكون باطالً.

ويف مجيع األحوال ،ال يتجاوز جمموع ما
حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من

مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ

( 500.000ريال) مخسمائة ألف ريال

سنوياً .وحيدد جملس اإلدارة املكافأة

اخلاصة لرئيس اجمللس نظري أعماله

ومسؤولياته اليت يضطلع بها بهذه الصفة،
باإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء

اجمللس ،والختضع املكافأة اخلاصة
لرئيس جملس اإلدارة للحد األعلى

للمكافأة السنوية ألعضاء جملس اإلدارة،

ويف حال جتاوزت احلد األعلى فيجب
احلصول على عدم ممانعة املؤسسة قبل

التوصية بها إىل اجلمعية العامة للمساهمني

العتمادها.

 -1تكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مبلغاً
معيناً أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية

أو نسبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني

اثنتني أو أكثر من هذه املزايا.

 -2إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح
الشركة ،فال جيوز أن تزيد هذه النسبة على

( )%10من صايف األرباح ،وذلك بعد خصم
االحتياطيات اليت قررتها اجلمعية العامة تطبيقاً

ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني
ونظام الشركات وهذا النظام ،وبعد توزيع ربح

على املساهمني ال يقل عن ( )%5من رأس مال
الشركة املدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه

املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت
حيضرها العضو ،وكل تقدير خيالف ذلك

يكون باطالً.

 -3يف مجيع األحوال؛ ال يتجاوز جمموع ما حيصل

عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا
مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف ريال سنوياً
(ويستثنى من ذلك أعضاء جلنة املراجعة) ،وذلك

وفق الضوابط اليت تضعها هيئة السوق املالية.
كما حيدد جملس اإلدارة املكافأة اخلاصة
لرئيس اجمللس نظري أعماله ومسؤولياته اليت
يضطلع بها بهذه الصفة ،باإلضافة إىل املكافأة

املقررة ألعضاء اجمللس ،والختضع املكافأة
اخلاصة لرئيس جملس اإلدارة للحد األعلى

للمكافأة السنوية ألعضاء جملس اإلدارة ،ويف

حال جتاوزت احلد األعلى فيجب احلصول على

عدم ممانعة املؤسسة قبل التوصية بها إىل اجلمعية
العامة للمساهمني العتمادها.
 -4جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل
اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما

حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة
املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك

من املزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه
أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما

حذف وإضافة

يكون احلد األعلى لبدل حضور جلسات قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
اجمللس وجلانه (  5000ريال ) مخسة آالف وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات اجمللس
ريال عن كل جلسة ،غري شاملة مصاريف وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من تاريخ
آخر اجتماع للجمعية العامة.

السفر واإلقامة.

يُدفع لكل عضو من أعضاء اجمللس مبا
فيهم رئيس اجمللس؛ قيمة النفقات الفعلية

اليت يتحملونها من أجل حضور اجتماعات

اجمللس أو اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة

مبا يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة

واإلعاشة.

جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل
اجلمعية العامة العادية على بيان شامل

لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة

خالل السنة املالية من مكافآت وبدل
مصروفات وغري ذلك من املزايا .وأن يشتمل

كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس
بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه
نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات
اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها كل

عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً
ونائباً للرئيس .ويعني رئيساً تنفيذياً ،وجيوز للرئيس .ويعني رئيساً تنفيذياً ،وجيوز أن يعني

أن يعني عضواً منتدباً ،وال جيوز اجلمع بني عضواً منتدباً ،وال جيوز اجلمع بني منصب رئيس

منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة،
تنفيذي بالشركة ،وحيق لرئيس جملس وحيق لرئيس جملس اإلدارة التوقيع عن الشركة
اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات وتنفيذ قرارات اجمللس .وخيتص رئيس جملس

اجمللس .وخيتص رئيس جملس اإلدارة اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات
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بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري ،ولرئيس جملس اإلدارة بقرار
التحكيم والغري ،ولرئيس جملس اإلدارة مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إىل غريه من

بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته أعضاء اجمللس أو من الغري يف مباشرة عمل أو

إىل غريه من أعضاء اجمللس أو من الغري يف أعمال حمددة .وحيدد جملس اإلدارة الرواتب
مباشرة عمل أو أعمال حمددة .وحيدد والبدالت واملكافآت لكل من رئيس اجمللس
جملس

اإلدارة

الرواتب

والبدالت والعضو املنتدب وفقاً ملا هو مقرر يف املادة ()19

واملكافآت لكل من رئيس اجمللس ونائبه من هذا النظام .وجيب على جملس اإلدارة أن يعني
والعضو املنتدب وفقاً ملا هو مقرر يف املادة أميناً لسر اجمللس .كما جيوز للمجلس أن يعني

حذف

( )19من هذا النظام .وجيب على جملس مستشاراً له أو أكثر يف خمتلف شؤون الشركة
اإلدارة أن يعني أميناً لسر اجمللس .كما وحيدد اجمللس مكافآتهم .وال تزيد مدة رئيس

جيوز للمجلس أن يعني مستشاراً له أو اجمللس ونائبه والعضو املنتدب وأمني السر على

أكثر يف خمتلف شؤون الشركة وحيدد مدة عضوية كل منهم يف اجمللس ،وجيوز إعادة
اجمللس مكافآتهم .وال تزيد مدة رئيس انتخابهم وللمجلس يف أي وقت أن يعزهلم أو أيا

اجمللس ونائبه والعضو املنتدب وأمني السر منهم دون إخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع

عضو جملس اإلدارة على مدة عضوية كل العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب.
منهم يف اجمللس ،وجيوز إعادة انتخابهم

وللمجلس يف أي وقت أن يعزهلم أو أيا منهم
دون اخالل حبق من عزل يف التعويض إذا

وقع العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري
مناسب

جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه وجيب على رئيس
اجمللس أن يدعو إىل االجتماع متى طلب إليه ذلك
اثنان من األعضاء وجيب أن تكون الدعوة موثقة
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جيتمع اجمللس يف املركز الرئيس للشركة بالطريقة اليت يراها اجمللس .وتُعقد اجتماعات

أو خارجه بدعوة من رئيسه..

اجمللس بصفة دورية وكلما دعت احلاجة ،على

حذف

أال يقل عدد اجتماعات اجمللس السنوية عن ()4

اجتماعات حبيث يكون هناك اجتماع واحد على
األقل كل ثالثة أشهر.
ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا  -1ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا
حضره (ستة) من األعضاء بأنفسهم أو حضره (ستة) من األعضاء بأنفسهم أو بطريق

بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء احلاضرين

األعضاء احلاضرين بأنفسهم (أربعة)

بأنفسهم (أربعة) أعضاء على األقل .

أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل -2 ،إذا مل تتوافر الشروط الالزمة النعقاد
وللعضو أن ينيب عنه عضوًا آخر يف حضور جملس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد

اجتماعات اجمللس ويف التصويت فيها .األدنى املنصوص عليه يف هذا النظام ،وجب على
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تصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األعضاء بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية
احلاضرين أو املمثلني فيه ،وعند تساوي لالنعقاد خالل ستني يوماً؛ النتخاب العدد الالزم

اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس من األعضاء.

اجللسة .وجمللس اإلدارة أن يصدر القرارات  -3وجيوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة
يف األمور العاجلة بعرضها على األعضاء اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف حال نقص عدد

متفرقني ما مل يطلب أحد األعضاء – أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدنى لصحة

كتابة -اجتماع اجمللس للمداولة فيها ،ويف انعقاده،

هذه احلالة تعرض هذه القرارات على  -4ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه

جملس اإلدارة يف أول اجتماع تال له

غريه يف حضور االجتماع .واستثناء من ذلك ،جيوز

اضافة وحذف

لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من
األعضاء.

 -5تصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األعضاء
احلاضرين أو املمثلني فيه ،وعند تساوي اآلراء

يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة.

 -6جمللس اإلدارة أن يصدر قرارات يف األمور
العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقني ،ما مل
يطلب أحد األعضاء  -كتابة  -اجتماع اجمللس
للمداولة فيها .وتعرض هذه القرارات على اجمللس

يف أول اجتماع تالٍ له.

 -8ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يشرتك يف

أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس
الشركة يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإال

كان للشركة أن تطالبه أمام اجلهة القضائية

8 - 24

املختصة بالتعويض املناسب ،ما مل يكن حاصالً

اضافة فقرة

على ترخيص سابق من اجلمعية العامة العادية -

جيدد كل سنة  -يسمح له القيام بذلك.

اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً

متثل مجيع املساهمني ،وتنعقد يف املدينة
اليت يقع فيها املركز الرئيس للشركة،

ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق

حضور اجلمعيات العامة للمساهمني وله يف

ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غري
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أعضاء جملس اإلدارة أو عاملي الشركة
يف حضور اجلمعية العامة ،وجيوز عقد

اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني
واشرتاك املساهم يف مداوالتها والتصويت

على قرارتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة
حبسب الضوابط اليت تضعها اجلهة

املختصة.

 -1اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً
متثل مجيع املساهمني ،وتنعقد يف املدينة اليت يقع

فيها املركز الرئيس للشركة.

 -2لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق

تعديل

حضور اجلمعيات العامة للمساهمني وله يف ذلك

مت االكتفاء بذكر

أن يوكل عنه شخصاً آخر من غري أعضاء جملس
اإلدارة أو عاملي الشركة يف حضور اجلمعية

امكانية املساهم بآلية

التصويت بوسائل

العامة ،وجيوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة

التقنية احلديثة وعدم

والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل التقنية

الالحقة

للمساهمني واشرتاك املساهم يف مداوالتها

احلديثة حبسب الضوابط اليت تضعها هيئة السوق

املالية.

تكرارها يف املواد

 -1يدعو املؤسسون مجيع املكتتبني إىل عقد
مجعية تأسيسية خالل ( )45مخسة وأربعني يوماً

من تاريخ قفل االكتتاب يف األسهم ،على أال تقل
املدة بني تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن عشرة

أيام.

 -2لكل مكتتب – أياً كان عدد أسهمه -حق
حضور اجلمعية التأسيسية .ويشرتط لصحة

يدعو املؤسسون مجيع املكتتبني إىل عقد االجتماع حضور عدد من املكتتبني ميثل (نصف)
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مجعية تأسيسية خالل ( )45مخسة رأس املال على األقل .فإذا مل يتوافر هذا النصاب،

وأربعني يوماً من تاريخ قفل االكتتاب يف وجهت دعوة إىل اجتماع ثانٍ يعقد بعد ( )15مخسة
األسهم

اضافة

عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه .ومع

ذلك ،جيوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من

انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول ،وجيب

أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف

مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً

أيًّا كان عدد املكتتبني املمثلني فيه.
ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
 -1التحقق من االكتتاب بكل
أسهم الشركة ومن الوفاء
باحلد األدنى من رأس املال
وبالقدر املستحق من قيمة
األسهم.

ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
أ -التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة
ومن الوفاء باحلد األدنى من رأس املال وبالقدر
املستحق من قيمة األسهم وفقاً ألحكام النظام.

ب -املداولة يف تقرير تقويم احلصص العينية.

ج-

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة

 -2إقرار النصوص النهائية لنظام األساس ،على أال تُدخل تعديالت جوهرية على
الشركة األساس ،على إال النظام املعروض عليها إال مبوافقة مجيع
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تُدخل تعديالت جوهرية على املكتتبني املمثلني فيها.

النظام املعروض عليها إال د -تعيني أعضاء أول جملس إدارة ملدة ال تتجاوز

مبوافقة مجيع املكتتبني املمثلني مخس سنوات وأول مراجع حسابات إذا مل
يكونوا قد عُيِّنوا يف عقد تأسيس الشركة أو يف
فيها.

 -3تعيني أعضاء أول جملس إدارة نظامها األساس.
للشركة ملدة ال تتجاوز ( )3هـ -املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال
والنفقات اليت اقتضاها تأسيس الشركة،
ثالث سنوات إذا مل يكونوا قد
وإقراره .وجيوز لوزارة التجارة واالستثمار،
عُينوا يف عقد تأسيس الشركة
وكذلك هليئة السوق املالية أن توفد مندوباً (أو
أو يف نظامها األساس.

حذف واضافة

 -4تعيني

مراجعي

حسابات أكثر) بوصفه مراقباً حلضور اجلمعية التأسيسية

للشركة وحتديد أتعابهم إذا مل للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
يكونوا قد عينوا يف عقد
تأسيس الشركة.
 -5املداولة يف تقارير املؤسسني عن
األعمال والنفقات اليت اقتضاها
تأسيس الشركة ،وإقراره.

فيما عدا األمور اليت ختتص بها اجلمعية
العامة غري العادية ،ختتص اجلمعية العامة
العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة فيما عدا األمور اليت ختتص بها اجلمعية العامة
وتنعقد مره على األقل يف السنة خالل الستة غري العادية ،ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع
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أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة ،األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل يف
وجيوز الدعوة جلمعيات عامة عادية أخرى السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية

لالجتماع كلما دعت احلاجة إىل ذلك ،للشركة ،وجيوز الدعوة جلمعيات عامة عادية
ومن اختصاصات اجلمعية العامة العادية أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة إىل ذلك.

حذف

تشكيل جلنة املراجعة وحتديد اتعابها.

تنعقد اجلمعيات العامة  -للمساهمني
بدعوة من جملس اإلدارة ،وعلى جملس
اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية

لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو
30

جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل

( )%5من رأس املال على األقل .وجيوز
ملراجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد

إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل

( )30ثالثني يوماً من تاريخ طلب مراجع
احلسابات.

 -1تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة
للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة ،وعلى

جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية
لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو جلنة

املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل ( )%5من رأس
املال على األقل .وجيوز ملراجع احلسابات دعوة

اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة

اجلمعية خالل ( )30ثالثني يوماً من تاريخ طلب

مراجع احلسابات.

اضافة

تنشر هذه الدعوة يف صحيفة يومية توزع يف  -2جيوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة
املنطقة اليت فيها مركز الشركة الرئيس اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف احلاالت اآلتية:

قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بـ( )21واحد أ -إذا انقضت املدة احملددة لالنعقاد (خالل

وعشرين يوماً على األقل وترسل صورة من األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة)
الدعوة وجدول األعمال إىل هيئة السوق دون انعقادها.

املالية .ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه ب -إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن
الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع احلد األدنى لصحة انعقاده.

املساهمني خبطابات مسجلة .وترسل صورة ج -إذا تبني وجود خمالفات ألحكام النظام أو

من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة نظام الشركة األساس ،أو وقوع خلل يف إدارة
التجارة واإلستثمار وهيئة السوق املالية الشركة.

وذلك خالل املدة احملددة للنشر.

د -إذا مل يوجه اجمللس الدعوة النعقاد اجلمعية
العامة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ طلب
مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من

املساهمني ميثل ( )%5من رأس املال على األقل.

 - -3جيوز لعدد من املساهمني ميثل ( )%2من
رأس املال على األقل تقديم طلب إىل هيئة السوق

املالية لدعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد ،إذا
توافر أي من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة

( )2من هذه املادة .وعلى هيئة السوق املالية توجيه
الدعوة لالنعقاد خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم
طلب املساهمني ،على أن تتضمن الدعوة جدوالً
بأعمال اجلمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها

املساهمون.

 -4تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال يف

صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز

الشركة الرئيس قبل امليعاد احملدد النعقاد

بـ( )21واحد وعشرين يوم على األقل وترسل صورة

من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة

واالستثمار ،وكذلك ترسل صورة إىل هيئة

السوق املالية .ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه

الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املساهمني

خبطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة

وجدول األعمال إىل هيئة السوق املالية وذلك خالل
املدة احملددة للنشر.

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية
صحيحاً إال إذا حضر مساهمون ميثلون

(ربع) رأس مال الشركة على األقل .فإذا
مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول -1 ،ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية
وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل صحيحاً إال إذا حضر مساهمون ميثلون (ربع) رأس

الثالثني يوماً التالية لالجتماع السابق .مال الشركة على األقل.
وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص  -2إذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع
عليها يف املادة ( )30من هذا النظام ومع اجلمعية العامة العادية وفق الفقرة ( )1من هذه
ذلك جيوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل
ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد الثالثني يوماً التالية لالجتماع السابق .وتنشر هذه
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االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة ()30
لعقد االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن من هذا النظام ومع ذلك جيوز أن يُعقد االجتماع

حذف وإضافة

إمكانية عقد هذا االجتماع ،ويف مجيع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد
األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد

كان عدد األسهم املمثلة فيه .وجيوز عقد االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن إمكانية عقد
اجتماعات اجلمعية العامة العادية هذا االجتماع ،ويف مجيع األحوال يكون

للمساهمني واشرتاك املساهم يف مداوالتها االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم
والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل املمثلة فيه.
التقنية احلديثة ،حبسب الضوابط اليت

تضعها اجلهة املختصة.

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية  -1ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية
صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون (نصف)
(نصف) رأس مال الشركة على األقل  ،رأس مال الشركة على األقل

فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع  -2إذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع
األول ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان ،اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ( )1من
بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة هذه املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان ،بنفس
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( )30من هذا النظام .وجيوز أن يُعقد األوضاع املنصوص عليها يف املادة ( )30من هذا
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة النظام .وجيوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة

احملددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول

تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يُفيد بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماعُ ،يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع،

ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني

صحيحاً إذا حضره عدد من املساهمني صحيحاً إذا حضره عدد من املساهمني ميثلون

ميثلون (ربع) رأس املال على األقل .وإذا مل (ربع) رأس املال على األقل.

حذف واضافة

يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني -3 ،إذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع
وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد الثاني ،وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد

باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة ()30
( )30من هذا النظام ،ويكون االجتماع من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً

الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه ،بعد موافقة هيئة
املمثلة فيه ،بعد موافقة اجلهات املختصة .السوق املالية.

وجيوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة غري
العادية للمساهمني واشرتاك املساهم يف

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة
وسائل التقنية احلديثة ،حبسب الضوابط
اليت تضعها اجلهة املختصة.

جيب أن تعني اجلمعية العامة مراجعي حسابات (أو

جيب أن تعني اجلمعية العامة مراجعّي أكثر) من بني مراجعي احلسابات املرخص هلم
حسابات (أو أكثر) من بني مراجعي بالعمل يف اململكة ،وحتدد مكافأتهم ومدة

احلسابات املرخص هلم بالعمل يف عملهم ،وجيوز هلا إعادة تعيينهم ،على أال يتجاوز
اململكة ،وحتدد مكافأتهم ومدة عملهم ،جمموع مدة تعيينه مخس سنوات متصلة ،وجيوز

39

وجيوز هلا إعادة تعينهم ،وجيوز للجمعية ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد مضي
العامة أيضاً ويف كل وقت تغيريهم مع عدم سنتني من تاريخ انتهائها ،وجيوز للجمعية العامة

اضافة

االخالل حبقهم يف التعويض إذا وقع التغيري أيضاً ويف كل وقت تغيريهم مع عدم االخالل
يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مشروع .حبقهم يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري
مناسب أو لسبب غري مشروع.

على مراجع احلسابات أن يقدم إىل
اجلمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً

ملعايري املراجعة املتعارف عليها يضمنه

موقف إدارة الشركة من متكينه من
احلصول على البيانات واإليضاحات اليت

طلبها وما يكون قد كشفه من خمالفة
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ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني
التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة

واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة
ورأيه يف مدى عدالة القوائم املالية

للشركة .ويتلو مراجع احلسابات تقريره

يف اجلمعية العامة .وإذا قررت اجلمعية
التصديق على تقرير جملس اإلدارة

على مراجع احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة
السنوية تقريراً يعد وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف

عليها يضمن موقف إدارة الشركة من متكينه

من احلصول على البيانات واإليضاحات اليت

طلبها وما يكون قد كشفه من خمالفة ألحكام

نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته
التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى

ذات العالقة ونظام الشركة األساس ورأيه يف

مدى عدالة القوائم املالية للشركة .ويتلو مراجع
احلسابات تقريره يف اجلمعية العامة .وإذا قررت

اجلمعية التصديق على تقرير جملس اإلدارة

والقوائم املالية دون االستماع إىل تقرير مراجع
احلسابات ،كان قرارها باطالً.

اضافة

والقوائم املالية دون االستماع إىل تقرير
مراجع احلسابات ،كان قرارها باطالً.

 -1جيب على جملس اإلدارة يف نهاية
كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية
(وتتكون القوائم املالية من :قائمة

املركز املالي لعمليات التأمني

واملساهمني ،قائمة فائض (عجز)
عمليات

التأمني،

قائمة

دخل

املساهمني ،قائمة حقوق املساهمني،

قائمة التدفقات النقدية لعمليات
التأمني وقائمة التدفقات النقدية
للمساهمني) .وتقريراً عن نشاط
الشركة ومركزها املالي عن السنة
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املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير
الطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح

ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت
تصرف مراجع احلسابات ،قبل
املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة

بـ( )45مخسة وأربعني يوماً على
األقل.

 -2جيب أن يوقع رئيس جملس اإلدارة
ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي

على الوثائق املذكورة يف الفقرة

( ،)1وتودع نسخ منها يف املركز
الرئيس للشركة حتت تصرف
املساهمني ،قبل املوعد احملدد

جيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية
أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية من:

قائمة املركز املالي لعمليات التأمني واملساهمني،
قائمة فائض (عجز) عمليات التأمني ،قائمة دخل
املساهمني ،قائمة حقوق املساهمني ،قائمة

التدفقات النقدية لعمليات التأمني وقائمة

التدفقات النقدية للمساهمني) .وتقريراً عن نشاط
الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية
املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة اليت

يقرتحها لتوزيع األرباح ويضع اجمللس هذه الوثائق
حتت تصرف مراجع احلسابات ،قبل املوعد

احملدد النعقاد اجلمعية العامة بـ( )45مخسة

وأربعني يوماً على األقل.

 -2جيب أن يوقع رئيس جملس اإلدارة ورئيسها
التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة يف

الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها يف املركز الرئيس
للشركة حتت تصرف املساهمني ،قبل املوعد

احملدد النعقاد اجلمعية العامة بـ( )21واحد

وعشرون يوما على األقل.

 -3على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني
بالقوائم املالية للشركة وتقرير جملس اإلدارة

وتقرير مراجع احلسابات مامل تنشر يف صحيفة

يومية توزع يف املركز الرئيس للشركة ،وعليه

أيضًا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل وزارة
التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية وذلك قبل

تعديل

النعقاد اجلمعية العامة بـ( )10عشرة تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بـ( )15مخسة
أيام على األقل.

 -3على رئيس جملس اإلدارة أن يزود

عشر يوماً على األقل.

املساهمني بالقوائم املالية للشركة

وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع
احلسابات مامل تنشر يف صحيفة
يومية توزع يف املركز الرئيس

للشركة ،على أن يرسل صورة من

هذه الوثائق إىل هيئة السوق املالية

وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية
العامة العادية بـ( )15مخسة عشر

يوماً على األقل.

جيب على الشركة اآلتي:
 -1أن جتنّب الزكاة وضريبة الدخل املقررة
نظامًا.

 -2أن جتنّب ( )%20من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ امجالي

االحتياطي ( )%100من رأس املال املدفوع.

 -3للجمعية العامة العادية عند حتديد نصيب
األسهم يف صايف األرباح أن تقرر تكوين
احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي حيقق

مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
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اإلمكان على املساهمني.

 -4توزع أرباح الشركة السنوية الصافية اليت

حتددها بعد خصم مجيع املصروفات العامة

والتكاليف األخرى ،وتكوين االحتياطيات

الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر

االستثمارات وااللتزامات الطارئة اليت يرى جملس
اإلدارة ضرورتها مبا يتفق مع أحكام نظام مراقبة
شركات التأمني التعاوني واألحكام الصادرة

عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،وخيصص من
الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات املقررة

مبوجب األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل
عن %5من رأس املال املدفوع للتوزيع على

اضافة

املساهمني طبقًا ملا يقرتحه جملس اإلدارة وتقرره
اجلمعية العامة ،وإذا كانت النسبة املتبقية من

األرباح املستحقة للمساهمني ال تكفي لدفع هذه
النسبة فال جيوز للمساهمني املطالبة بدفعها يف

السنة أو السنوات التالية ،وال جيوز للجمعية العامة

أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقرتحه

جملس اإلدارة.
-

يكون أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني

بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمني أو
الغري عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبري

شؤون الشركة أو خمالفتهم أحكام نظام مراقبة
شركات التأمني التعاوني والئحته التنفيذية

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة
وهذا النظام ،وكل شرط يقضي بغري ذلك يعد

كأن مل يكن .وتقع املسؤولية على مجيع أعضاء
جملس اإلدارة إذا نشأ اخلطأ من قرار صدر
بإمجاعهم .أما القرارات اليت تصدر بأغلبية

اآلراء ،فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى
أثبتوا اعرتاضهم صراحة يف حمضر االجتماع .وال
يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه
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القرار سبباً لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم

علم العضو الغائب بالقرار أو عدم متكنه من

االعرتاض عليه بعد علمه به.

 -2ال حتول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة
اجلمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء

جملس اإلدارة.

 -3ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ()3

ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار- .

وفيما عدا حاليت الغش والتزوير -ال تسمع دعوى
املسؤولية يف مجيع األحوال بعد مرور ( )5مخس

سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية اليت وقع فيها
الفعل الضار أو ( )3ثالث سنوات من انتهاء عضوية

عضو جملس اإلدارة املعين أيهما أبعد.

 -4ولكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية
املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا

اضافة

كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق
ضرر خاص به .وال جيوز للمساهم رفع الدعوى

املذكورة إال إذا كان حق الشركة يف رفعها ال
يزال قائماً .وجيب على املساهم أن يبلغ الشركة

بعزمه على رفع الدعوى ،مع قصر حقه على
املطالبة بالتعويض عن الضرر اخلاص الذي حلق

به.

 -5جيوز حتميل الشركة النفقات اآلتية اليت

تكلفها املساهم إلقامة دعوى أياً كانت نتيجتها

بالشروط اآلتية:

أ -إذا أقام الدعوى حبسن نية.

ب -إذا تقدم إىل الشركة بالسبب الذي من أجله

أقام الدعوى ومل حيصل على رد خالل ثالثني يوماً.

ج -إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه
الدعوى بناءً على حكم املادة (التاسعة والسبعني)

من نظام الشركات.

د -أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.

اﻟ$#ﺎم اﻷﺳﺎس ﻟ-,+ﺔ اﻟ/ﻌﺎوﻧ3ﺔ ﻟﻠ/ﺄﻣ73
ﺷ-,ﺔ ﻣ9ﺎﻫ;ﺔ ﺳﻌ<د>ﺔ

1

اﻟ#ﺎب اﻷ و ل :
ﺗﺄﺳ /.اﻟ210ﺔ
اﻟ4ﺎدة اﻷوﻟﻰ /اﻟ9ﺄﺳ:/.

ﺗ@ﺳCB Aﻘﺎً ﻷﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ ،وﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت ،وﻧ$ﺎم اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ
وﻟ<اﺋNﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ ،واﻟ$#ﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠ-,+ﺔ ،وﺗ<Rن ﺷ-,ﺔ ﻣ9ﺎﻫ;ﺔ ﺳﻌ<د>ﺔ ﺑ 73ﻣﺎﻟRﻲ اﻷﺳﻬ Vاﻟ;#3Cﺔ

أﺣ  Gﺎﻣ ﻬ ﺎ أ د ﻧ ﺎﻩ.
اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ /اﺳ< اﻟ210ﺔ:
ﺷ-,ﺔ اﻟ/ﻌﺎوﻧ3ﺔ ﻟﻠ/ﺄﻣ ، 73ﺷ-,ﺔ ﻣ9ﺎﻫ;ﺔ ﺳﻌ<د>ﺔ.
اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻟ:ﺔ /أﻏا1ض اﻟ210ﺔ:

ﻣاZوﻟﺔ أﻋ;ﺎل اﻟ/ﺄﻣ 73و]ﻋﺎدة أﻋ;ﺎل اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﻓ,ع اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟﻌﺎم واﻟ/ﺄﻣ 73اﻟNaﻲ وﺗﺄﻣ73

اﻟ;Nﺎ>ﺔ واﻻدﺧﺎر )وﻓ fﺗg,aﺢ ﻣاZوﻟﺔ اﻟ+#ﺎ iاﻟ;;<#ح ﻣ 7اﻟ;@ﺳ9ﺔ( وﻟﻠ-,+ﺔ أن ﺗCﺎﺷ ,ﺟ;3ﻊ
اﻷﻋ;ﺎل اﻟ/ﻲ ﯾﻠZم اﻟﻘ3ﺎم ﺑﻬﺎ ﻟN/ﻘ f3أﻏا,ﺿﻬﺎ وﺗ;ﺎرس اﻟ-,+ﺔ أﻧ/q+ﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟ$#ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت
اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻻﺋ/Nﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ واﻷﺣGﺎم اﻟaﺎدرة ﻣ 7اﻟ;@ﺳ9ﺔ واﻷﻧ;$ﺔ واﻟﻘ<اﻋ rاﻟ9ﺎرgﺔ ﻓﻲ
اﻟ;;ﻠRﺔ اﻟﻌ3s,ﺔ اﻟ9ﻌ<د>ﺔ وsﻌ rاﻟ<aNل ﻋﻠﻰ اﻟ/ا,ﺧ u3اﻟﻼزﻣﺔ ﻣ 7اﻟxﻬﺎت اﻟ;a/yﺔ إن وﺟrت.
اﻟ4ﺎدة اﻟا@1ﻌﺔ /اﻟ04ﺎر2ﺔ واﻟ49ﻠ Dﻓﻲ اﻟ210ﺎت:
><xز ﻟﻠ-,+ﺔ إﻧ+ﺎء ﺷ-,ﺎت ذات ﻣ@9وﻟ3ﺔ ﻣrNودة ،أو ﻣ9ﺎﻫ;ﺔ ﻣ 7ﺷ uyواﺣ rﻛ;ﺎ ><xز ﻟﻬﺎ أن

ﺗ;/ﻠ~ اﻷﺳﻬ Vواﻟ uaNﻓﻲ ﺷ-,ﺎت أﺧ ,ﻗﺎﺋ;ﺔ أو ﺗr#ﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﺣ fاﻻﺷ/ا,ك ﻣﻊ اﻟﻐ ,3ﻓﻲ

ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺎت اﻟ;9ﺎﻫ;ﺔ أو ذات اﻟ;@9وﻟ3ﺔ اﻟ;rNودة –ﻋﻠﻰ أن ﺗ<Rن اﻟ-,+ﺎت اﻟ/ﻲ ﺗُ+#ﺄﻫﺎ

اﻟ-,+ﺔ أو ﺗ,/+ك ﻓ3ﻬﺎ أو ﺗr#ﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗاZول أﻋ;ﺎﻻً ﺷ3Cﻬﺔ Öﺄﻋ;ﺎﻟﻬﺎ أو اﻷﻋ;ﺎل اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ أو اﻟ/ﻲ

ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗNﻘ f3ﻏ,ﺿﻬﺎ -وذﻟ~ Öﻌ rاﺳ3/ﻔﺎء ﻣﺎ ﺗq/ﻠCﻪ اﻷﻧ;$ﺔ واﻟ/ﻌﻠ;3ﺎت اﻟ;C/ﻌﺔ ﻓﻲ ﻫQا

اﻟ+ﺄن ،وsﻌ rاﻟ<aNل ﻋﻠﻰ ﻣ<اﻓﻘﺔ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د.á
اﻟ4ﺎدة اﻟHﺎﻣJﺔ /اﻟ K214اﻟ1ﺋ /.ﻟﻠ210ﺔ:

><Gن اﻟ; Z-,اﻟ,ﺋ A3ﻟﻠ-,+ﺔ ﻓﻲ ﻣrﯾ#ﺔ اﻟg,ﺎض ﻓﻲ اﻟ;;ﻠRﺔ اﻟﻌ3s,ﺔ اﻟ9ﻌ<د>ﺔ ،و<xgز Öﻘا,ر ﻣ7

اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻧﻘﻞ اﻟ; Z-,اﻟ,ﺋ A3إﻟﻰ أ áﻣrﯾ#ﺔ أﺧ ,ﻓﻲ اﻟ;;ﻠRﺔ اﻟﻌ3s,ﺔ اﻟ9ﻌ<د>ﺔ
<;Öاﻓﻘﺔ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د áوﻟﻠ-,+ﺔ أن ﺗ+#ﺊ ﻟﻬﺎ ﻓ,وﻋﺎً أو ﻣGﺎﺗ ãأو ﺗ<3-ﻼت داﺧﻞ

اﻟ;;ﻠRﺔ اﻟﻌ3s,ﺔ اﻟ9ﻌ<د>ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ Öﻌ rﻣ<اﻓﻘﺔ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د.á
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اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎدﺳﺔ /ﻣMة اﻟ210ﺔ:

ﻣrة اﻟ-,+ﺔ ) (99ﺗ9ﻊ وﺗ9ﻌ<ن ﺳ#ﺔ ﻣ3ﻼد>ﺔ ﺗrCأ ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ ﻗr3ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟx9ﻞ اﻟx/ﺎر ،áوﺗ<xز إBﺎﻟﺔ

ﻣrة اﻟ-,+ﺔ Öﻘا,ر ﺗraرﻩ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻗCﻞ اﻧ/ﻬﺎء ﻫQﻩ اﻟ;rة #9Öﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟ#ﺎب اﻟ:ﺎﻧﻲ :
اﻟﻘOاﻋ Mاﻟ9ﻲ ﺗﻠK9م ﺑﻬﺎ اﻟ210ﺔ ﻓﻲ ﻣ#ﺎﺷ1ﺗﻬﺎ ﻟﻸﻋ4ﺎل واﻻﻏا1ض اﻟMW4دة ﻟﻬﺎ
اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎ@ﻌﺔ /اﺳ4:9ﺎارت اﻟ210ﺔ:

ﺗ ,;é/9اﻟ-,+ﺔ ﻣﺎ ﯾ;x/ﻊ ﻟrﯾﻬﺎ ﻣ 7أﻣ<ال اﻟ;@ﻣ 7ﻟﻬ Vواﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻓﻲ اﻟ-,+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ<اﻋ rاﻟ/ﻲ

>èﻌﻬﺎ ﻣxﻠ Aاﻹدارة و;sﺎ ﻻ ﯾ/ﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻻﺋ/Nﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ

واﻟﻠ<اﺋﺢ واﻷﺣGﺎم اﻟaﺎدرة ﻋ 7ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د áأو أ áﺟﻬﺔ أﺧ ,ذات ﻋﻼﻗﺔ.
اﻟ#ﺎب اﻟ:ﺎﻟ: X
أرس اﻟ4ﺎل واﻷﺳﻬ<
اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻣZﺔ /أرس اﻟ4ﺎل:

أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ ﻫ< ) (1,250,000,000ﻣﻠ3ﺎر وﻣ 73/ñوﺧ;<9ن ﻣﻠ<3ن رgﺎل ﺳﻌ<د ،áﻣﻘ V9إﻟﻰ

) (125.000.000ﻣñﺔ وﺧ;9ﺔ وﻋ,+ون ﻣﻠ<3ن ﺳﻬ Vﻣ9/ﺎوgﺔ اﻟﻘ;3ﺔ Öﻘ;3ﺔ اﺳ;3ﺔ ) (10ﻋ,+ة

رgﺎﻻت ﺳﻌ<د>ﺔ ﻟﻠ9ﻬ Vاﻟ<اﺣ rوﺟ;3ﻌﻬﺎ أﺳﻬ Vﻋﺎد>ﺔ ﻧﻘ>rﺔ.
اﻟ 4ﺎدة اﻟ9ﺎﺳ ﻌ ﺔ  /اﻻ ﻛ 99ﺎب ﻓﻲ اﻷ ﺳ ﻬ < :

اﻛ ã//اﻟ;9ﺎﻫ;<ن GÖﺎﻣﻞ أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ ،وﺗ Vدﻓﻊ اﻟﻘ;3ﺔ -ﺎﻣﻠﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟﻌﺎﺷ1ة /ﺳ\ﻞ اﻟJ4ﺎﻫ:_.4

ﺗr/اول أﺳﻬ Vاﻟ-,+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣGﺎم ﻧ$ﺎم اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ وﻟ<اﺋNﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟWﺎد`ﺔ ﻋ10ة /إﺻMار اﻻﺳﻬ<:

ﺗ<Rن أﺳﻬ Vاﻟ-,+ﺔ اﺳ;3ﺔ وﻻ ><xز أن ﺗraر Öﺄﻗﻞ ﻣ 7ﻗ/;3ﻬﺎ اﻻﺳ;3ﺔ و]ﻧ;ﺎ ><xز أن ﺗraر Öﺄﻋﻠﻰ

ﻣ 7ﻫQﻩ اﻟﻘ;3ﺔ ،وﻓﻲ ﻫQﻩ اﻟNﺎﻟﺔ اﻷﺧ,3ة >èﺎف ﻓ,ق اﻟﻘ;3ﺔ ﻓﻲ ﺑ r#ﻣ/9ﻘﻞ ﺿ; 7ﺣﻘ<ق اﻟ;9ﺎﻫ;.73
وﻻ ><xز ﺗ<زgﻌﻬﺎ -ﺄرsﺎح ﻋﻠﻰ اﻟ;9ﺎﻫ; ،73واﻟ9ﻬ Vﻏ ,3ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠZx/ﺋﺔ ﻓﻲ ﻣ<اﺟﻬﺔ اﻟ-,+ﺔ ،ﻓﺈذا ﻣﻠ~

اﻟ9ﻬ Vأﺷyﺎص ﻣ/ﻌrدون وﺟ ãﻋﻠ3ﻬ Vان >/yﺎروا أﺣrﻫ Vﻟ<#3ب ﻋ#ﻬ Vﻓﻲ اﺳ/ﻌ;ﺎل اﻟNﻘ<ق اﻟ;/ﻌﻠﻘﺔ
Öﻪ ،و<Ggن ﻫ@ﻻء اﻷﺷyﺎص ﻣ@9وﻟÖ 73ﺎﻟè/ﺎﻣ 7ﻋ 7اﻻﻟ/اZﻣﺎت اﻟ#ﺎﺷñﺔ ﻣ 7ﻣﻠ3Rﺔ اﻟ9ﻬ.V
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اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ ﻋ10ة /ﺗMاول اﻷﺳﻬ<:

 -1ﻻ ><xز ﺗrاول اﻷﺳﻬ Vاﻟ/ﻲ > ã//Gﺑﻬﺎ اﻟ;@ﺳ<9ن إﻻ Öﻌ rﻧ ,+اﻟﻘ<اﺋ Vاﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻋ 7ﺳ 73/#ﻣﺎﻟ73/3
ﻻ ﺗﻘﻞ -ﻞ ﻣ#ﻬ;ﺎ ﻋ (12) 7اﺛ#ﻲ ﻋ ,+ﺷﻬ اً ,ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ ،وsﻌ rاﻟ<aNل ﻋﻠﻰ
ﻣ<اﻓﻘﺔ اﻟ;@ﺳ9ﺔ .و@gﺷ ,ﻋﻠﻰ ﺻ<Gك ﻫQﻩ اﻷﺳﻬ;Ö Vﺎ ﯾrل ﻋﻠﻰ ﻧ<ﻋﻬﺎ وﺗﺎرgﺦ ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ
واﻟ;rة اﻟ/ﻲ >;#ﻊ ﻓ3ﻬﺎ ﺗrاوﻟﻬﺎ.
<x> -2ز ﺧﻼل ﻓ,/ة اﻟ ,$Nﻧﻘﻞ ﻣﻠ3Rﺔ اﻷﺳﻬ Vوﻓﻘﺎً ﻷﺣGﺎم ﺑ3ﻊ اﻟNﻘ<ق ﻣ 7أﺣ rاﻟ;@ﺳ 739إﻟﻰ
ﻣ@ﺳ Aآﺧ ,أو ﻣ 7ورﺛﺔ أﺣ rاﻟ;@ﺳ 739ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻐ ,3أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ#/ﻔ Q3ﻋﻠﻰ أﻣ<ال
اﻟ;@ﺳ Aاﻟ;ﻌ ,9أو اﻟ;ﻔﻠ ،Aﻋﻠﻰ أن ﺗ<Rن أوﻟ<gﺔ اﻣ/ﻼك ﺗﻠ~ اﻷﺳﻬ Vﻟﻠ;@ﺳ 739اﻵﺧ.7g,
 -3ﺗ á,9أﺣGﺎم ﻫQﻩ اﻟ;ﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ >Ö ã//Gﻪ اﻟ;@ﺳ<9ن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زgﺎدة أرس اﻟ;ﺎل ﻗCﻞ اﻧﻘèﺎء ﻣrة
اﻟ. , $ N

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻟ:ﺔ ﻋ10ة /زdﺎدة أرس اﻟ4ﺎل:
 -1ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ أن ﺗﻘ,ر زgﺎدة أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ Öﻌ rﻣ<اﻓﻘﺔ اﻟ;@ﺳ9ﺔ وﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق
اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ،و i,+sأن ><Gن أرس اﻟ;ﺎل ﻗ rدﻓﻊ -ﺎﻣًﻼ .وﻻ > i,/+أن ><Gن أرس اﻟ;ﺎل ﻗ rدﻓﻊ -ﺎﻣﻼً
إذا -ﺎن اﻟZxء ﻏ ,3اﻟ;rﻓ<ع ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل >ﻌ<د إﻟﻰ أﺳﻬ Vﺻrرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗg<Nﻞ أدوات دﯾ 7أو
ﺻ<Gك ﺗ;<gﻠ3ﺔ إﻟﻰ أﺳﻬ Vوﻟ Vﺗِ/#ﻪ Öﻌ rاﻟ;rة اﻟ;ﻘ,رة ﻟg<N/ﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬ.V

 -2ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال أن ﺗ uayاﻷﺳﻬ Vاﻟ;raرة ﻋ r#زgﺎدة أرس
اﻟ;ﺎل أو ﺟZءاً ﻣ#ﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ 73ﻓﻲ اﻟ-,+ﺔ واﻟ-,+ﺎت اﻟ/ﺎÖﻌﺔ أو Öﻌèﻬﺎ ،أو أ áﻣ 7ذﻟ~ .وﻻ ><xز
ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73ﻣ;ﺎرﺳﺔ ﺣ fاﻷوﻟ<gﺔ ﻋ r#إﺻrار اﻟ-,+ﺔ ﻟﻸﺳﻬ Vاﻟ;aayﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ.73

 -3ﻟﻠ;9ﺎﻫ Vاﻟ;ﺎﻟ~ ﻟﻠ9ﻬ- Vوﻗ ¢ﺻrور ﻗا,ر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Öﺎﻟ;<اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زgﺎدة أرس اﻟ;ﺎل-
اﻷوﻟ<gﺔ ﻓﻲ اﻻﻛ//ﺎب Öﺎﻷﺳﻬ Vاﻟrxﯾrة اﻟ/ﻲ ﺗraر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣ uaﻧﻘ>rﺔ ،وCgﻠﻎ ﻫ@ﻻء Öﺄوﻟ</gﻬV
إن وﺟrتÖ -ﺎﻟ ,+#ﻓﻲ ﺻ3Nﻔﺔ ﯾ<ﻣ3ﺔ أو Öﺈﺑﻼﻏﻬ Vﺑ<اﺳqﺔ اﻟ rg,Cاﻟ;x9ﻞ ﻋ 7ﻗا,ر زgﺎدة أرساﻟ;ﺎل وﺷ,و iاﻻﻛ//ﺎب وﻣrﺗﻪ وﺗﺎرgﺦ ﺑrاﯾ/ﻪ واﻧ/ﻬﺎﺋﻪ.
 fN> -4ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ وﻗﻒ اﻟﻌ;ﻞ  fNÖاﻷوﻟ<gﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73ﻓﻲ اﻻﻛ//ﺎب ﺑgZﺎدة أرس
اﻟ;ﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣ uaﻧﻘ>rﺔ أو إﻋqﺎء اﻷوﻟ<gﺔ ﻟﻐ ,3اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻓﻲ اﻟNﺎﻻت اﻟ/ﻲ ﺗا,ﻫﺎ ﻣ#ﺎﺳCﺔ
ﻟ;aﻠNﺔ اﻟ-,+ﺔ.
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 fN> -5ﻟﻠ;9ﺎﻫ Vﺑ3ﻊ ﺣ fاﻷوﻟ<gﺔ أو اﻟ#/ﺎزل ﻋ#ﻪ ﺧﻼل اﻟ;rة ﻣ 7وﻗ ¢ﺻrور ﻗا,ر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
Öﺎﻟ;<اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زgﺎدة أرس اﻟ;ﺎل إﻟﻰ آﺧ ,ﯾ<م ﻟﻼﻛ//ﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬ Vاﻟrxﯾrة اﻟ;,ﺗqCﺔ ﺑﻬQﻩ
اﻟNﻘ<ق ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠ<èا ¶Öاﻟ/ﻲ ﺗèﻌﻬﺎ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ.
اﻟ4ﺎدة اﻟا@1ﻌﺔ ﻋ10ة /ﺗHﻔ f.أرس اﻟ4ﺎل:
 -1ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ أن ﺗﻘ,ر ﺗyﻔ ß3أرس اﻟ;ﺎل إذا ازد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟ-,+ﺔ أو إذا ﻣ¢3#
9yÖﺎﺋÖ ,ﻌ rﻣ<اﻓﻘﺔ اﻟ;@ﺳ9ﺔ وﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ >ﻘﻞ أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع ﻟ-,+ﺔ اﻟ/ﺄﻣ73
Öﻌ rﺗyﻔ ß3أرس اﻟ;ﺎل ﻋ (100) 7ﻣñﺔ ﻣﻠ<3ن رgﺎل ;-ﺎ ﻻ >ﻘﻞ أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع ﻟ-,+ﺔ إﻋﺎدة
اﻟ/ﺄﻣ 73أو ﺷ-,ﺔ اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻲ ﺗاZول ﻓﻲ اﻟ<ﻗ ¢ﻧﻔ9ﻪ أﻋ;ﺎل إﻋﺎدة اﻟ/ﺄﻣ 73ﻋ (200) 7ﻣ/ñﻲ
ﻣﻠ<3ن رgﺎل .وﻻ >raر ﻗا,ر اﻟy/ﻔ ß3إﻻ Öﻌ rﺗﻼوة ﺗﻘ ,g,ﺧﺎص >ﻌrﻩ ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﻋ7
اﻷﺳCﺎب اﻟ;<ﺟCﺔ ﻟﻪ وﻋ 7اﻻﻟ/اZﻣﺎت اﻟ/ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ-,+ﺔ وﻋ 7أﺛ ,اﻟy/ﻔ ß3ﻓﻲ ﻫQﻩ اﻻﻟ/اZﻣﺎت.
 -2إذا -ﺎن ﺗyﻔ ß3أرس اﻟ;ﺎل ﻧx3/ﺔ زgﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟ-,+ﺔ ،وﺟ ¢Cدﻋ<ة اﻟrاﺋ 73#إﻟﻰ إﺑrاء
اﻋ/ا,ﺿﺎﺗﻬ Vﺧﻼل ) (60ﺳ 73/ﯾ<ﻣﺎً ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ ﻧ ,+ﻗا,ر اﻟy/ﻔ ß3ﻓﻲ ﺻ3Nﻔﺔ ﯾ<ﻣ3ﺔ ﺗ<زع ﻓﻲ
اﻟ;q#ﻘﺔ اﻟ/ﻲ ﻓ3ﻬﺎ ﻣ Z-,اﻟ-,+ﺔ اﻟ,ﺋ .A3ﻓﺈن اﻋ,/ض أﺣ rاﻟrاﺋ 73#وﻗrم إﻟﻰ اﻟ-,+ﺔ ﻣr#/9اﺗﻪ ﻓﻲ

اﻟ;3ﻌﺎد اﻟ;<-Qر ،وﺟ ãﻋﻠﻰ اﻟ-,+ﺔ أن ﺗ@د áإﻟ3ﻪ دﯾ#ﻪ إذا -ﺎن ﺣﺎﻻً أو أن ﺗﻘrم ﻟﻪ ﺿ;ﺎﻧﺎً -ﺎﻓ3ﺎً
ﻟﻠ<ﻓﺎء Öﻪ إذا -ﺎن آﺟﻼً.
اﻟ#ﺎب اﻟا@1ﻊ:
ﻣ\ﻠ /اﻹدارة
اﻟ4ﺎدة اﻟHﺎﻣJﺔ ﻋ10ة /إدارة اﻟ210ﺔ:
ﯾ</ﻟﻰ إدارة اﻟ-,+ﺔ ﻣxﻠ Aإدارة ﻣ<Gن ﻣ 7ﺗ9ﻌﺔ أﻋèﺎء ﺗCy/#ﻬ Vاﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟ;rة ﻻ ﺗrgZ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳ<#ات و ãxgأن ﺗﻌ AGﺗC3-,ﺔ ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﺗ;3éﻼً ﻣ#ﺎﺳCﺎً ﻣ 7اﻷﻋèﺎء اﻟ;/9ﻘﻠ.73
وﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال ﻻ ><xز أن >ﻘﻞ ﻋrد أﻋèﺎء اﻟ;xﻠ Aاﻟ;/9ﻘﻠ 73ﻋ 7ﻋ 7g<èأو ﺛﻠ™ أﻋèﺎء
اﻟ;xﻠ Aأﯾﻬ;ﺎ أﻛ .,éواﺳ#é/ﺎًء ﻣ 7ذﻟ~ ﺗﻌّ 73اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ أﻋèﺎء أول ﻣxﻠ Aإدارة ﻟ;rة ﻻ
ﺗx/ﺎوز ) (3ﺛﻼث ﺳ<#ات ﺗrCأ ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ ﺷﻬ ,ﻗا,ر وازرة اﻟx/ﺎرة ﺑ/ﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ.
اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎدﺳﺔ ﻋ10ة /اﻧ9ﻬﺎء ﻋdOjﺔ اﻟ\4ﻠ:/
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 -1ﺗ/#ﻬﻲ ﻋg<èﺔ ﻣxﻠ Aاﻹدارة Öﺎﻧ/ﻬﺎء دورة اﻟ;xﻠ ،Aأو اﻻﺳ/ﻘﺎﻟﺔ ،أو اﻟ<ﻓﺎة ،أو اﻟ/ﻐ ã3ﻋ 7ﺛﻼث

اﺟ;/ﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﺳ#ﺔ واﺣrة دون ﻋQر ﻣ,+وع وﻣﻘ<Cل ،أو إذا ﺛ ¢Cﻟ;xﻠ Aاﻹدارة أن اﻟﻌ <èﻗr
أﺧﻞ ﺑ<اﺟCﺎﺗﻪ g,qÖﻘﺔ ﺗa;Ö ,èﻠNﺔ اﻟ-,+ﺔ  i,+Öأن >ﻘ,/ن ذﻟ~ <;Öاﻓﻘﺔ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ،أو

Öﺎﻧ/ﻬﺎء ﻋ/g<èﻪ وﻓﻘﺎً ﻷ áﻧ$ـﺎم أو ﺗﻌﻠ;3ﺎت ﺳﺎرgﺔ ﻓﻲ اﻟ;;ﻠRﺔ اﻟﻌ3s,ﺔ اﻟ9ﻌ<د>ﺔ ،أو إذا ﺣ+Ö VGﻬ,

إﻓﻼﺳﻪ أو إﻋ9ﺎرﻩ أو ﻗrم BﻠCﺎً ﻟﻠg<9/ﺔ ﻣﻊ داﺋ3#ﻪ ،أو ﺗ<ﻗﻒ ﻋ 7دﻓﻊ دﯾ<ﻧﻪ ،أو أﺻ,;Ö ã3ض ﻋﻘﻠﻲ

أو إﻋﺎﻗﺔ ﺟ>r9ﺔ ﻗ rﺗ@د áإﻟﻰ ﻋrم ﻗrرة اﻟﻌ <èﻋﻠﻰ اﻟﻘ3ﺎم ﺑrورﻩ ﻋﻠﻰ أﻛ;ﻞ وﺟﻪ ،أو ﺛ ¢CارﺗRﺎÖﻪ
ﻋ;ﻼً ﻣyﻼً Öﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻷﺧﻼق أو أدﯾÖ 7ﺎﻟZ/و<;Ö ,gﺟ ãﺣ VGﻧﻬﺎﺋﻲ.

<x> -2ز ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻓﻲ -ﻞ وﻗ ¢ﻋZل ﺟ;3ﻊ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة أو Öﻌèﻬ Vوذﻟ~

دون إﺧﻼل  fNÖاﻟﻌ <èاﻟ;ﻌZول ﺗxﺎﻩ اﻟ-,+ﺔ Öﺎﻟ;qﺎﻟCﺔ Öﺎﻟ/ﻌ< ßgإذا وﻗﻊ اﻟﻌZل ﻟ ãC9ﻏ ,3ﻣﻘ<Cل

أو ﻓﻲ وﻗ ¢ﻏ ,3ﻣ#ﺎﺳ ãوﻟﻌ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أن >ﻌZ/ل  i,+Öأن ><Gن ذﻟ~ ﻓﻲ وﻗ ¢ﻣ#ﺎﺳ ãو]ﻻ
ﻛﺎن ﻣ@9وﻻً ﻗCﻞ اﻟ-,+ﺔ ﻋ;ﺎ ﯾ,/ﺗ ãﻋﻠﻰ اﻻﻋ/اZل ﻣ 7أﺿا,ر.

 -3إذا اﺳ/ﻘﺎل ﻋ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة ،و-ﺎﻧ ¢ﻟ>rﻪ ﻣﻠ≠<Nﺎت ﻋﻠﻰ أداء اﻟ-,+ﺔ ،ﻓﻌﻠ3ﻪ ﺗﻘ V>rﺑ3ﺎن

ﻣ</Gب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،و ãxgﻋ,ض ﻫQا اﻟ3Cﺎن ﻋﻠﻰ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة.
 ãx> -4إﺑﻼغ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د áﻋ r#اﺳ/ﻘﺎﻟﺔ أ áﻋ <èﻓﻲ اﻟ;xﻠ Aأو إﻧﻬﺎء ﻋ/g<èﻪ
ﻷ áﺳ ãCﻋrا اﻧ/ﻬﺎء دورة اﻟ;xﻠ Aوذﻟ~ ﺧﻼل ) (5ﺧ;9ﺔ أ>ﺎم ﻋ;ﻞ ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ ﺗ,ك اﻟﻌ;ﻞ وﻣا,ﻋﺎة
ﻣ  q/ﻠCﺎت اﻹ ﻓ aﺎح ذ ات اﻟﻌ ﻼ ﻗﺔ .

اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎ@ﻌﺔ ﻋ10ة /اﻟ K214اﻟ0ﺎﻏ 1ﻓﻲ اﻟ\4ﻠ:/
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻐ ,ﻣ Z-,أﺣ rأﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة- ،ﺎن ﻟﻠ;xﻠ Aأن >ﻌ– 73ﻣ@ﻗ/ﺎً -ﻋ<èاً ﻓﻲ اﻟ;Z-,

اﻟ+ﺎﻏ ,ﻣ; 7ﯾ</اﻓ ,ﻓ3ﻬ Vاﻟ,Cyة اﻟRﺎﻓ3ﺔ وsﻌ rاﻟ<aNل ﻋﻠﻰ ﻋrم ﻣ;ﺎﻧﻌﺔ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ
اﻟ9ﻌ<د áودون اﻟ ,$#ﻟﻠ,/ﺗ ã3ﻓﻲ اﻟ<aNل ﻋﻠﻰ اﻷﺻ<ات ﻓﻲ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ/ﻲ ﺗ Vاﻧy/ﺎب
ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣ 7ﺧﻼﻟﻬﺎ ،و ãxgأن ﺗCﻠﻎ وازرة اﻟx/ﺎرة ،وQ-ﻟ~ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﺧﻼل ) (5ﺧ;9ﺔ

أ>ﺎم ﻋ;ﻞ ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ اﻟ/ﻌ 733وأن >ﻌ,ض ﻫQا اﻟ/ﻌ 733ﻋﻠﻰ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻓﻲ أول اﺟ;/ﺎع
ﻟﻬﺎ ،و;Ggﻞ اﻟﻌ <èاﻟrxﯾ rﻣrة ﺳﻠﻔﻪ ﻓﻘ¶.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻣZﺔ ﻋ10ة /ﺻﻼﺣ.ﺎت اﻟ\4ﻠ:/
-1

ﻣﻊ ﻣا,ﻋﺎة اﻻﺧa/ﺎﺻﺎت اﻟ;ﻘ,رة ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ<G> ،ن ﻟ;xﻠ Aاﻹدارة أوﺳﻊ اﻟ9ﻠqﺎت ﻓﻲ

إدارة اﻟ-,+ﺔ ;Öﺎ >Nﻘ fأﻏا,ﺿﻬﺎ ،وذﻟ~ ﻓ;3ﺎ ﻋrا ﻣﺎ اﺳ#é/ﻲ ﺑ u#ﺧﺎص ﻓﻲ ﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت أو ﻫQا
اﻟ$#ﺎم ﻣ 7أﻋ;ﺎل أو ﺗ,aﻓﺎت ﺗrﺧﻞ ﻓﻲ اﺧa/ﺎص اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟ,ﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،ﻋﻠﻰ

ﺳ3Cﻞ اﻟ;éﺎل ﻻ اﻟ ،,aNﺗ;3éﻞ اﻟ-,+ﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ ,3واﻟxﻬﺎت اﻟ<GNﻣ3ﺔ وﺷCﻪ اﻟ<GNﻣ3ﺔ
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واﻟyﺎﺻﺔ وأﻣﺎم -ﺎﻓﺔ اﻟ;Nﺎﻛ Vاﻟ,+ﻋ3ﺔ واﻟ;Nﺎﻛ Vاﻹدارgﺔ )دﯾ<ان اﻟ;$ﺎﻟ (Vواﻟ;Nﺎﻛ Vاﻟx/ﺎرgﺔ واﻟ;NﺎﻛV

اﻟﻌ;ﺎﻟ3ﺔ وﻣGﺎﺗ ãاﻟﻌ;ﻞ واﻟﻌ;ﺎل واﻟﻠxﺎن اﻟﻌﻠ3ﺎ واﻻﺑr/اﺋ3ﺔ ﻟg<9/ﺔ اﻟyﻼﻓﺎت اﻟﻌ;ﺎﻟ3ﺔ وﺟ;3ﻊ اﻟﻠxﺎن

اﻟﻘèﺎﺋ3ﺔ ﻣ#ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ3Cﻞ اﻟ;éﺎل ﻻ اﻟ ،,aNﻟ#xﺔ اﻷوارق اﻟx/ﺎرgﺔ وﻟxﺎن ﻓ ßاﻟ;#ﺎزﻋﺎت اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ
وﻟxﺎن ﺗg<9ﺔ اﻟ;#ﺎزﻋﺎت اﻟ;,aﻓ3ﺔ وﻟxﺎن اﻟﻔaﻞ ﻓﻲ ﻣ#ﺎزﻋﺎت اﻷوارق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ وﻟxﺎن ﺣ V9اﻟ;#ﺎزﻋﺎت

اﻟx/ﺎرgﺔ واﻟﻠxﺎن اﻟ3-,;xﺔ وﻟxﺎن اﻟﻐ Øاﻟx/ﺎر áوﻟ#xﺔ اﻟ ,$#ﻓﻲ ﻣyﺎﻟﻔﺎت ﻧ$ﺎم ﻣاZوﻟﺔ اﻟ;ﻬ7

اﻟ3Naﺔ وﻟ#xﺔ اﻟ ,$#ﻓﻲ ﻣyﺎﻟﻔﺎت أﺣGﺎم ﻧ$ﺎم اﻟ;@ﺳ9ﺎت اﻟ3Naﺔ وﻟxﺎن اﻟﻔaﻞ ﻓﻲ اﻟ;yﺎﻟﻔﺎت
واﻟ;#ﺎزﻋﺎت اﻟ/ﺄﻣ3#3ﺔ واﻟﻠxﺎن اﻹﺑr/اﺋ3ﺔ واﻹﺳ#ñ/ﺎﻓ3ﺔ ﻟﻠﻔaﻞ ﻓﻲ اﻟ;yﺎﻟﻔﺎت واﻟ;#ﺎزﻋﺎت اﻟ3Cg,èﺔ و-ﺎﻓﺔ

اﻟﻠxﺎن اﻟﻘèﺎﺋ3ﺔ واﻟC+ﻪ ﻗèﺎﺋ3ﺔ اﻷﺧ ,وﻫñ3ﺎت اﻟ V3GN/واﻟNﻘ<ق اﻟ;rﻧ3ﺔ وأﻗ9ﺎم اﻟB,+ﺔ واﻟﻐ,ف
اﻟx/ﺎرgﺔ واﻟ#aﺎﻋ3ﺔ و-ﺎﻓﺔ اﻟ-,+ﺎت واﻟ;@ﺳ9ﺎت واﻟ<#Cك واﻟ;aﺎرف اﻟx/ﺎرgﺔ و<3sت اﻟ;ﺎل و-ﺎﻓﺔ
ﺻ#ﺎدﯾ fوﻣ@ﺳ9ﺎت اﻟg<;/ﻞ اﻟ<GNﻣﻲ /y;Öﻠﻒ ﻣ3;9ﺎﺗﻬﺎ واﺧa/ﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻏ,3ﻫ Vﻣ 7اﻟ;ﻘ,ﺿ73
وﻟ,ﺋ A3اﻟ;xﻠ Aﺣ fاﻹﻗا,ر واﻟ;qﺎﻟCﺔ واﻟ;rاﻓﻌﺔ واﻟ;ا,ﻓﻌﺔ واﻟ;yﺎﺻ;ﺔ واﻟ#/ﺎزل واﻟaﻠﺢ وﻗ<Cل

اﻷﺣGﺎم وﻧﻔ3ﻬﺎ واﻟ V3GN/وBﻠ ãﺗ#ﻔ Q3اﻷﺣGﺎم وﻣﻌﺎرﺿ/ﻬﺎ وﻗ ßCﻣﺎ >aNﻞ ﻣ 7اﻟ#/ﻔ Q3و]ﺑا,ء ذﻣﺔ
ﻣrﯾ#ﻲ اﻟ-,+ﺔ ﻣ 7اﻟ/اZﻣﺎﺗﻬ Vواﻟrﺧ<ل ﻓﻲ اﻟ;#ﺎﻗaﺎت و3sﻊ وﺷا,ء ورﻫ 7اﻟﻌﻘﺎارت;- .ﺎ ﻟ,ﺋA3
اﻟ;xﻠ Aﺣ fاﻟ/ﻌﺎﻗ rواﻟ</ﻗ3ﻊ Öﺎﺳ Vاﻟ-,+ﺔ وﻧ3ﺎÖﺔ ﻋ#ﻬﺎ ﻋﻠﻰ -ﺎﻓﺔ أﻧ<اع اﻟﻌﻘ<د واﻟ<ﺛﺎﺋ fواﻟ;r#/9ات ;Öﺎ

ﻓﻲ ذﻟ~ دون ﺣ ,aﻋﻘ<د ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺎت اﻟ/ﻲ ﺗ,/+ك ﻓ3ﻬﺎ اﻟ-,+ﺔ ﻣﻊ -ﺎﻓﺔ ﺗﻌrﯾﻼﺗﻬﺎ وﻣﻼﺣﻘﻬﺎ
وﻗا,ارت اﻟ/ﻌrﯾﻞ واﻟ</ﻗ3ﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗ3ﺎت واﻟ<Gaك أﻣﺎم -ﺎﺗ ãاﻟﻌrل واﻟxﻬﺎت اﻟ,ﺳ;3ﺔ ،وQ-ﻟ~

اﺗﻔﺎﻗ3ﺎت اﻟﻘ,وض واﻟ;èﺎﻧﺎت واﻟRﻔﺎﻻت واﻟ<Gaك ﻟ3Cﻊ وﺷا,ء اﻟﻌﻘﺎارت و]ﺻrار اﻟ<-ﺎﻻت اﻟ,+ﻋ3ﺔ
ﻧ3ﺎÖﺔ ﻋ 7اﻟ-,+ﺔ ،واﻟ3Cﻊ واﻟ+ا,ء واﻹﻓا,غ وﻗ<Cﻟﻪ واﻻﺳ/ﻼم واﻟ9/ﻠ V3واﻻﺳxñ/ﺎر واﻟ/ﺄﺟ ,3واﻟﻘßC

واﻟrﻓﻊ وﻓ/ﺢ اﻟ9NﺎÖﺎت واﻻﻋ;/ﺎدات واﻟ ãN9واﻹﯾrاع ﻟ rاﻟ<#Cك و]ﺻrار اﻟ;èﺎﻧﺎت ﻟﻠ<#Cك

واﻟ#aﺎدﯾ fوﻣ@ﺳ9ﺎت اﻟg<;/ﻞ اﻟ<GNﻣﻲ واﻟ</ﻗ3ﻊ ﻋﻠﻰ -ﺎﻓﺔ اﻷوارق وﺳr#ات اﻷﻣ ,واﻟG3+ﺎت و-ﺎﻓﺔ
اﻷوارق اﻟx/ﺎرgﺔ واﻟ;r#/9ات و-ﺎﻓﺔ اﻟ;ﻌﺎﻣﻼت اﻟ;,aﻓ3ﺔ;- .ﺎ ﻟ,ﺋ A3اﻟ;xﻠ Aاﻟ fNﻓﻲ إﺻrار

اﻟ/ﻔﺎو ßgاﻟ3qyﺔ واﻟ<-ﺎﻻت اﻟ,+ﻋ3ﺔ واﻟ,ﺳ;3ﺔ ﻟ3-</ﻞ أو ﺗﻔ< ßgأو إﻧﺎÖﺔ ﺷ uyأو ﻋrة أﺷyﺎص
أو ﺟﻬﺔ أو ﻋrة ﺟﻬﺎت GÖﻞ أو Öﻌ ßاﻟaﻼﺣ3ﺎت اﻟ<اردة أﻋﻼﻩ;- ،ﺎ ﻟﻪ ﺣ fإﻋqﺎء اﻟ<-ﻼء ﺻﻼﺣ3ﺔ
ﺗ<3-ﻞ اﻟﻐ.,3

و<Ggن ﻟﻠ;xﻠ - Aﻓﻲ ﺣrود اﺧa/ﺎﺻﻪ  -أن >ﻔ<ض واﺣrاً أو أﻛ ,éﻣ 7أﻋèﺎﺋﻪ أو ﻣ 7اﻟﻐ ,3ﻓﻲ

ﻣCﺎﺷ,ة ﻋ;ﻞ أو أﻋ;ﺎل ﻣﻌ#3ﺔ ;Öﺎ ﻻ ﯾ/ﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻧ;$ﺔ واﻟﻠ<اﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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<x> -2ز ﻟ;xﻠ Aاﻹدارة ﻋﻘ rاﻟﻘ,وض أ∞>ﺎ -ﺎﻧ ¢ﻣrﺗﻬﺎ ،أو ﺑ3ﻊ أﺻ<ل اﻟ-,+ﺔ أو رﻫ#ﻬﺎ ،أو ﺑ3ﻊ ﻣNﻞ

اﻟ-,+ﺔ اﻟx/ﺎر áأو رﻫ#ﻪ ،أو إﺑا,ء ذﻣﺔ ﻣrﯾ#ﻲ اﻟ-,+ﺔ ﻣ 7اﻟ/اZﻣﺎﺗﻬ ،Vﻣﺎ ﻟ Vﯾ 7;è/ﻫQا اﻟ$#ﺎم أو
>raر ﻣ 7اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻣﺎ >ﻘ r3ﺻﻼﺣ3ﺎت ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻓﻲ ذﻟ~.
اﻟ4ﺎدة اﻟ9ﺎﺳﻌﺔ ﻋ10ة /ﻣmﺎﻓﺄة أﻋjﺎء اﻟ\4ﻠ ،/واﻟm4ﺎﻓﺄة اﻟHﺎﺻﺔ ﺑ1ﺋ /.ﻣ\ﻠ /اﻹدارة واﻟﻌOj
اﻟ M9Z 4ب :

 -1ﺗ<Rن ﻣGﺎﻓﺄة أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣCﻠﻐﺎً ﻣﻌ#3ﺎً أو ﺑrل ﺣ<èر ﻋ 7اﻟxﻠ9ﺎت أو ﻣا>Zﺎ ﻋ3#3ﺔ أو

ﻧC9ﺔ ﻣﻌ#3ﺔ ﻣ 7ﺻﺎﻓﻲ اﻷرsﺎح ،و<xgز اﻟ;xﻊ ﺑ 73اﺛ 73/#أو أﻛ ,éﻣ 7ﻫQﻩ اﻟ;ا>Zﺎ.

 -2إذا -ﺎﻧ ¢اﻟ;Gﺎﻓﺄة ﻧC9ﺔ ﻣﻌ#3ﺔ ﻣ 7أرsﺎح اﻟ-,+ﺔ ،ﻓﻼ ><xز أن ﺗ rgZﻫQﻩ اﻟC9#ﺔ ﻋﻠﻰ ) (%10ﻣ7
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرsﺎح ،وذﻟ~ Öﻌ rﺧ Vaاﻻﺣ3/ﺎ3Bﺎت اﻟ/ﻲ ﻗ,رﺗﻬﺎ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗ3Cqﻘﺎً ﻷﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ

ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت وﻫQا اﻟ$#ﺎم ،وsﻌ rﺗ<زgﻊ رsﺢ ﻋﻠﻰ اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻻ >ﻘﻞ ﻋ7

) (%5ﻣ 7أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ اﻟ;rﻓ<ع ،ﻋﻠﻰ أن ><Gن اﺳN/ﻘﺎق ﻫQﻩ اﻟ;Gﺎﻓﺄة ﻣ#/ﺎﺳCﺎً ﻣﻊ ﻋrد اﻟxﻠ9ﺎت
اﻟ/ﻲ >,èNﻫﺎ اﻟﻌ ،<èو-ﻞ ﺗﻘrﯾy> ,ﺎﻟﻒ ذﻟ~ ><Gن ÖﺎBﻼً.

 - 3ﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال؛ ﻻ ﯾx/ﺎوز ﻣ<;xع ﻣﺎ >aNﻞ ﻋﻠ3ﻪ ﻋ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣ 7ﻣGﺎﻓﺂت وﻣا>Zﺎ

ﻣﺎﻟ3ﺔ أو ﻋ3#3ﺔ ﻣCﻠﻎ ﺧ;;9ﺎﺋﺔ أﻟﻒ رgﺎل ﺳg<#ﺎً )و#é/9gﻰ ﻣ 7ذﻟ~ أﻋèﺎء ﻟ#xﺔ اﻟ;ا,ﺟﻌﺔ( ،وذﻟ~ وﻓf
اﻟ<èا ¶Öاﻟ/ﻲ ﺗèﻌﻬﺎ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ .ﻛ;ﺎ >rNد ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟ;Gﺎﻓﺄة اﻟyﺎﺻﺔ ﻟ,ﺋ A3اﻟ;xﻠA
ﻧ ,3$أﻋ;ﺎﻟﻪ وﻣ@9وﻟ3ﺎﺗﻪ اﻟ/ﻲ >qèﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻬQﻩ اﻟaﻔﺔÖ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ;Gﺎﻓﺄة اﻟ;ﻘ,رة ﻷﻋèﺎء

اﻟ;xﻠ ،Aوﻻﺗèyﻊ اﻟ;Gﺎﻓﺄة اﻟyﺎﺻﺔ ﻟ,ﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻟﻠ rNاﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠ;Gﺎﻓﺄة اﻟg<#9ﺔ ﻷﻋèﺎء
ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗxﺎوزت اﻟ rNاﻷﻋﻠﻰ ﻓ ãx3اﻟ<aNل ﻋﻠﻰ ﻋrم ﻣ;ﺎﻧﻌﺔ اﻟ;@ﺳ9ﺔ ﻗCﻞ
اﻟ</ﺻ3ﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73ﻻﻋ;/ﺎدﻫﺎ.
 ãx> -4أن >;/+ﻞ ﺗﻘ ,g,ﻣxﻠ Aاﻹدارة إﻟﻰ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ3ﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻟRﻞ ﻣﺎ ﺣaﻞ
ﻋﻠ3ﻪ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﺧﻼل اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻣ 7ﻣGﺎﻓﺂت وrsل ﻣ,aوﻓﺎت وﻏ ,3ذﻟ~ ﻣ 7اﻟ;ا>Zﺎ.
وأن >;/+ﻞ Q-ﻟ~ ﻋﻠﻰ ﺑ3ﺎن ﻣﺎ ﻗèCﻪ أﻋèﺎء اﻟ;xﻠ Aﺑ<ﺻﻔﻬ Vﻋﺎﻣﻠ 73أو إدار 73gأو ﻣﺎ ﻗ<èCﻩ

ﻧ ,3$أﻋ;ﺎل ﻓ3#ﺔ أو إدارgﺔ أو اﺳ+/ﺎارت .وأن >;/+ﻞ أ>èﺎً ﻋﻠﻰ ﺑ3ﺎن Öﻌrد ﺟﻠ9ﺎت اﻟ;xﻠ Aوﻋrد

اﻟxﻠ9ﺎت اﻟ/ﻲ ﺣ,èﻫﺎ -ﻞ ﻋ <èﻣ 7ﺗﺎرgﺦ آﺧ ,اﺟ;/ﺎع ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟﻌ10ون /ﺻﻼﺣ.ﺎت رﺋ /.ﻣ\ﻠ /اﻹدارة وﻣMة ﻋ9dOjﻪ ،وﻋdOjﺔ ٌ2ﻞ ﻣ_ اﻟZﺎﺋ rواﻟﻌOj
اﻟM9Z4ب وأﻣ _.اﻟ:1J
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>ﻌ 73ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣ 7ﺑ 73أﻋèﺎﺋﻪ رﺋ93ﺎً وﻧﺎﺋCﺎً ﻟﻠ,ﺋ .A3وgﻌ 73رﺋ93ﺎً ﺗ#ﻔ>Q3ﺎً ،و<xgز أن >ﻌ73

ﻋ<èاً ﻣÖr/#ﺎً ،وﻻ ><xز اﻟ;xﻊ ﺑ 73ﻣ ãa#رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة وأ áﻣ ãa#ﺗ#ﻔÖ áQ3ﺎﻟ-,+ﺔ ،وfNg
ﻟ,ﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟ</ﻗ3ﻊ ﻋ 7اﻟ-,+ﺔ وﺗ#ﻔ Q3ﻗا,ارت اﻟ;xﻠ .Aو u/ygرﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﺑ3é;/ﻞ

اﻟ-,+ﺔ أﻣﺎم اﻟﻘèﺎء وﻫñ3ﺎت اﻟ V3GN/واﻟﻐ ،,3وﻟ,ﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة Öﻘا,ر ﻣ</Gب أن >ﻔ<ض Öﻌß
ﺻﻼﺣ3ﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻏ,3ﻩ ﻣ 7أﻋèﺎء اﻟ;xﻠ Aأو ﻣ 7اﻟﻐ ,3ﻓﻲ ﻣCﺎﺷ,ة ﻋ;ﻞ أو أﻋ;ﺎل ﻣrNدة .وrNgد

ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟ,واﺗ ãواﻟrCﻻت واﻟ;Gﺎﻓﺂت ﻟRﻞ ﻣ 7رﺋ A3اﻟ;xﻠ Aواﻟﻌ <èاﻟ;r/#ب وﻓﻘﺎً ﻟ;ﺎ ﻫ<

ﻣﻘ,ر ﻓﻲ اﻟ;ﺎدة ) (19ﻣ 7ﻫQا اﻟ$#ﺎم .و ãxgﻋﻠﻰ ﻣxﻠ Aاﻹدارة أن >ﻌ 73أﻣ#3ﺎً ﻟ ,9اﻟ;xﻠ;- .Aﺎ
><xز ﻟﻠ;xﻠ Aأن >ﻌ 73ﻣ+/9ﺎ اًر ﻟﻪ أو أﻛ ,éﻓﻲ ﻣ/yﻠﻒ ﺷ@ون اﻟ-,+ﺔ وrNgد اﻟ;xﻠ AﻣGﺎﻓﺂﺗﻬ .Vوﻻ
ﺗ rgZﻣrة رﺋ A3اﻟ;xﻠ AوﻧﺎﺋCﻪ واﻟﻌ <èاﻟ;r/#ب وأﻣ 73اﻟ ,9ﻋﻠﻰ ﻣrة ﻋg<èﺔ -ﻞ ﻣ#ﻬ Vﻓﻲ

اﻟ;xﻠ ،Aو<xgز إﻋﺎدة اﻧy/ﺎﺑﻬ Vوﻟﻠ;xﻠ Aﻓﻲ أ áوﻗ ¢أن >ﻌZﻟﻬ Vأو أ>ﺎ ﻣ#ﻬ Vدون إﺧﻼل  fNÖﻣ7
ﻋZل ﻓﻲ اﻟ/ﻌ< ßgإذا وﻗﻊ اﻟﻌZل ﻟ ãC9ﻏ ,3ﻣ,+وع أو ﻓﻲ وﻗ ¢ﻏ ,3ﻣ#ﺎﺳ.ã

اﻟ4ﺎدة اﻟWﺎد`ﺔ واﻟﻌ10ون /اﺟ49ﺎﻋﺎت اﻟ\4ﻠ:/

>;/xﻊ اﻟ;xﻠ Aﺑrﻋ<ة ﻣ 7رﺋ93ﻪ و ãxgﻋﻠﻰ رﺋ A3اﻟ;xﻠ Aأن ﯾrﻋ< إﻟﻰ اﻻﺟ;/ﺎع ﻣ/ﻰ Bﻠ ãإﻟ3ﻪ

ذﻟ~ اﺛ#ﺎن ﻣ 7اﻷﻋèﺎء و ãxgأن ﺗ<Rن اﻟrﻋ<ة ﻣ<ﺛﻘﺔ Öﺎﻟg,qﻘﺔ اﻟ/ﻲ ﯾا,ﻫﺎ اﻟ;xﻠ .Aوﺗُﻌﻘ rاﺟ;/ﺎﻋﺎت
اﻟ;xﻠaÖ Aﻔﺔ دورgﺔ و-ﻠ;ﺎ دﻋ ¢اﻟNﺎﺟﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ >ﻘﻞ ﻋrد اﺟ;/ﺎﻋﺎت اﻟ;xﻠ Aاﻟg<#9ﺔ ﻋ(4) 7
اﺟ;/ﺎﻋﺎت <G> ™3NÖن ﻫ#ﺎك اﺟ;/ﺎع واﺣ rﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -ﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ.,

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ واﻟﻌ10ون /ﻧtﺎب اﺟ49ﺎع اﻟ\4ﻠ:/

 -1ﻻ ><Gن اﺟ;/ﺎع اﻟ;xﻠ AﺻN3Nﺎً إﻻ إذا ﺣ,èﻩ )ﺳ/ﺔ( ﻣ 7اﻷﻋèﺎء Öﺄﻧﻔ9ﻬ Vأو  fg,qÖاﻹﻧﺎÖﺔ
 i,+Öأن ><Gن ﻋrد اﻷﻋèﺎء اﻟNﺎﺿÖ 7g,ﺄﻧﻔ9ﻬ) Vأرsﻌﺔ( أﻋèﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
 -2إذا ﻟ Vﺗ</اﻓ ,اﻟ,+و iاﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣxﻠ Aاﻹدارة  ãC9Öﻧﻘ uﻋrد أﻋèﺎﺋﻪ ﻋ 7اﻟ rNاﻷدﻧﻰ

اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻪ ﻓﻲ ﻫQا اﻟ$#ﺎم ،وﺟ ãﻋﻠﻰ Öﻘ3ﺔ اﻷﻋèﺎء دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد
ﺧﻼل ﺳ 73/ﯾ<ﻣﺎً؛ ﻻﻧy/ﺎب اﻟﻌrد اﻟﻼزم ﻣ 7اﻷﻋèﺎء.
 -3و<xgز Öﻘا,ر ﻣ 7ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘ uﻋrد
أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻋ 7اﻟ rNاﻷدﻧﻰ ﻟNaﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻩ،

 -4ﻻ ><xز ﻟﻌ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أن ﯾ ã3#ﻋ#ﻪ ﻏ,3ﻩ ﻓﻲ ﺣ<èر اﻻﺟ;/ﺎع .واﺳ#é/ﺎء ﻣ 7ذﻟ~،
><xز ﻟﻌ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أن ﯾ ã3#ﻋ#ﻪ ﻏ,3ﻩ ﻣ 7اﻷﻋèﺎء.

 -5ﺗraر ﻗا,ارت اﻟ;xﻠÖ Aﺄﻏﻠ3Cﺔ آارء اﻷﻋèﺎء اﻟNﺎﺿ 7g,أو اﻟ;;éﻠ 73ﻓ3ﻪ ،وﻋ r#ﺗ9ﺎو áاﻵارء

ﯾ,ﺟﺢ اﻟxﺎﻧ ãاﻟ áQﺻ<ت ﻣﻌﻪ رﺋ A3اﻟxﻠ9ﺔ.
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 -6ﻟ;xﻠ Aاﻹدارة أن >raر ﻗا,ارت ﻓﻲ اﻷﻣ<ر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ Öﻌ,ﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋèﺎء ﻣ/ﻔ,ﻗ ،73ﻣﺎ ﻟV
>qﻠ ãأﺣ rاﻷﻋèﺎء /- -ﺎÖﺔ  -اﺟ;/ﺎع اﻟ;xﻠ Aﻟﻠ;rاوﻟﺔ ﻓ3ﻬﺎ .وﺗﻌ,ض ﻫQﻩ اﻟﻘا,ارت ﻋﻠﻰ

اﻟ;xﻠ Aﻓﻲ أول اﺟ;/ﺎع ﺗﺎٍل ﻟﻪ.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻟ:ﺔ واﻟﻌ10ون /ﻣMاوﻻت اﻟ\4ﻠ:/

ﺗ ¢Céﻣrاوﻻت اﻟ;xﻠ Aوﻗا,ارﺗﻪ ﻓﻲ ﻣNﺎﺿ ,ﯾ<ﻗﻌﻬﺎ رﺋ A3اﻟxﻠ9ﺔ وأﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟNﺎﺿ,ون

وأﻣ 73اﻟ .,9وﺗrون ﻫQﻩ اﻟ;Nﺎﺿ ,ﻓﻲ ﺳxﻞ ﺧﺎص ﯾ<ﻗﻌﻪ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة وأﻣ 73اﻟ.,9

اﻟ4ﺎدة اﻟا@1ﻌﺔ واﻟﻌ10ون /اﻻ ﺗﻔﺎﻗ.ﺎت واﻟﻌﻘOد وﺗﻌﺎرض اﻟt4ﺎﻟﺢ وﻣZﺎﻓJﺔ اﻟ210ﺔ:

 fN> -1ﻟﻠ-,+ﺔ Ö-ﻌ rاﻟ<aNل ﻋﻠﻰ ﻋrم ﻣ;ﺎﻧﻌﺔ ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د -áأن ﺗﻌﻘ rاﺗﻔﺎﻗ3ﺔ
ﻹدارة اﻟryﻣﺎت اﻟﻔ3#ﺔ ﻣﻊ ﺷ-,ﺔ أو أﻛ ,éﻣ 7اﻟ-,+ﺎت اﻟ;@ﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣxﺎل اﻟ/ﺄﻣ.73

 -2ﻻ ><xز أن ><Gن ﻟﻌ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أ áﻣaﻠNﺔ ﻣCﺎﺷ,ة أو ﻏ ,3ﻣCﺎﺷ,ة ﻓﻲ اﻷﻋ;ﺎل واﻟﻌﻘ<د

اﻟ/ﻲ ﺗ V/ﻟ9Nﺎب اﻟ-,+ﺔ إﻻ ﺑ,/ﺧ u3ﻣ 7اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻋ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أن
ﯾCﻠﻎ اﻟ;xﻠ;Ö Aﺎ ﻟﻪ ﻣ 7ﻣaﻠNﺔ ﻣCﺎﺷ,ة أو ﻏ ,3ﻣCﺎﺷ,ة ﻓﻲ اﻷﻋ;ﺎل واﻟﻌﻘ<د اﻟ/ﻲ ﺗ V/ﻟ9Nﺎب
اﻟ-,+ﺔ ،و ¢CégﻫQا اﻟC/ﻠ3ﻎ ﻓﻲ ﻣ ,èNاﻻﺟ;/ﺎع.

 -3ﻻ ><xز ﻟﻬQا اﻟﻌ <èاﻻﺷ/ا,ك ﻓﻲ اﻟ ¢g<a/ﻋﻠﻰ اﻟﻘا,ر اﻟra> áQر ﻓﻲ ﻫQا اﻟ+ﺄن ﻓﻲ ﻣxﻠA

اﻹدارة وﺟ;ﻌ3ﺎت اﻟ;9ﺎﻫ;.73

 -4ﯾCﻠﻎ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻋ r#اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻋ 7اﻷﻋ;ﺎل واﻟﻌﻘ<د اﻟ/ﻲ ><Gن

ﻷﺣ rأﻋèﺎء اﻟ;xﻠ AﻣaﻠNﺔ ﻣCﺎﺷ,ة أو ﻏ ,3ﻣCﺎﺷ,ة ﻓ3ﻬﺎ ،وgا,ﻓ fاﻟC/ﻠ3ﻎ ﺗﻘ ,g,ﺧﺎص ﻣ 7ﻣا,ﺟﻊ
ﺣ9ﺎÖﺎت اﻟ-,+ﺔ اﻟyﺎرﺟﻲ.

 -5إذا ﺗyﻠﻒ ﻋ <èاﻟ;xﻠ Aﻋ 7اﻹﻓaﺎح ﻋ 7ﻣaﻠ/Nﻪ ،ﺟﺎز ﻟﻠ-,+ﺔ أو ﻟRﻞ ذ áﻣaﻠNﺔ
اﻟ;qﺎﻟCﺔ أﻣﺎم اﻟxﻬﺔ اﻟﻘèﺎﺋ3ﺔ اﻟ;a/yﺔ ÖﺈqÖﺎل اﻟﻌﻘ rأو إﻟاZم اﻟﻌÖ <èﺄداء أ áرsﺢ أو ﻣ#ﻔﻌﺔ ﺗNﻘﻘ¢
ﻟﻪ ﻣ  7ذ ﻟ~ .

 -6ﺗﻘﻊ اﻟ;@9وﻟ3ﺔ ﻋ 7اﻷﺿا,ر اﻟ#ﺎﺗxﺔ ﻣ 7اﻷﻋ;ﺎل واﻟﻌﻘ<د اﻟ;+ﺎر إﻟ3ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ,ة ) (1ﻣ 7ﻫQﻩ
اﻟ;ﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌ <èﺻﺎﺣ ãاﻟ;aﻠNﺔ ﻣ 7اﻟﻌ;ﻞ أو اﻟﻌﻘ ،rوQ-ﻟ~ ﻋﻠﻰ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،إذا
ﺗ; ¢ﺗﻠ~ اﻷﻋ;ﺎل أو اﻟﻌﻘ<د Öﺎﻟ;yﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣGﺎم ﺗﻠ~ اﻟﻔﻘ,ة أو إذا ﺛ ¢Cأﻧﻬﺎ ﻏ ,3ﻋﺎدﻟﺔ ،أو ﺗ á<q#ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺎرض ﻣaﺎﻟﺢ وﺗﻠ fNاﻟ,èر Öﺎﻟ;9ﺎﻫ;.73
 -8ﻻ ><xز ﻟﻌ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة أن >,/+ك ﻓﻲ أ áﻋ;ﻞ ﻣ 7ﺷﺄﻧﻪ ﻣ#ﺎﻓ9ﺔ اﻟ-,+ﺔ ،أو أن ﯾ#ﺎﻓA

اﻟ-,+ﺔ ﻓﻲ أﺣ rﻓ,وع اﻟ+#ﺎ iاﻟ áQﺗاZوﻟﻪ؛ و]ﻻ -ﺎن ﻟﻠ-,+ﺔ أن ﺗqﺎﻟCﻪ أﻣﺎم اﻟxﻬﺔ اﻟﻘèﺎﺋ3ﺔ اﻟ;a/yﺔ
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Öﺎﻟ/ﻌ< ßgاﻟ;#ﺎﺳ ،ãﻣﺎ ﻟ 7G> Vﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗ,ﺧ u3ﺳﺎﺑ fﻣ 7اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ rx> -د -ﻞ

ﺳ #ﺔ  ; 9> -ﺢ ﻟﻪ اﻟﻘ 3ﺎم ﺑ  Qﻟ~ .

اﻟ#ﺎب اﻟ Hﺎﻣ /
ﺟ  4ﻌ  .ﺎ ت ا ﻟ J 4ﺎﻫ : _ . 4
اﻟ4ﺎدة اﻟHﺎﻣJﺔ واﻟﻌ10ون /ﺣOjر اﻟ\4ﻌ.ﺎت:

 -1اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ;<Gﻧﺔ ﺗ#g<Rﺎً ﺻN3Nﺎً ﺗ;éﻞ ﺟ;3ﻊ اﻟ;9ﺎﻫ; ،73وﺗ#ﻌﻘ rﻓﻲ اﻟ;rﯾ#ﺔ اﻟ/ﻲ >ﻘﻊ ﻓ3ﻬﺎ

اﻟ; Z-,اﻟ,ﺋ A3ﻟﻠ-,+ﺔ.

 -2ﻟRﻞ ﻣ9ﺎﻫ Vأ>ﺎً -ﺎن ﻋrد أﺳﻬ;ﻪ ﺣ fﺣ<èر اﻟ;xﻌ3ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73وﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟ~ أن ﯾ<-ﻞ

ﻋ#ﻪ ﺷayﺎً آﺧ ,ﻣ 7ﻏ ,3أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة أو ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟ-,+ﺔ ﻓﻲ ﺣ<èر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،

و<xgز ﻋﻘ rاﺟ;/ﺎﻋﺎت اﻟ;xﻌ3ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73واﺷ/ا,ك اﻟ;9ﺎﻫ Vﻓﻲ ﻣrاوﻻﺗﻬﺎ واﻟ ¢g<a/ﻋﻠﻰ

ﻗا,رﺗﻬﺎ ﺑ<اﺳqﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟ/ﻘ3#ﺔ اﻟrNﯾéﺔ  ã9NÖاﻟ<èا ¶Öاﻟ/ﻲ ﺗèﻌﻬﺎ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ.
اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎدﺳﺔ واﻟﻌ10ون /اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟ9ﺄﺳ.J.ﺔ:

 -1ﯾrﻋ< اﻟ;@ﺳ<9ن ﺟ;3ﻊ اﻟ; 73C//Gإﻟﻰ ﻋﻘ rﺟ;ﻌ3ﺔ ﺗﺄﺳ393ﺔ ﺧﻼل ) (45ﺧ;9ﺔ وأرsﻌ 73ﯾ<ﻣﺎً ﻣ7

ﺗﺎرgﺦ ﻗﻔﻞ اﻻﻛ//ﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬ ،Vﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟ;rة ﺑ 73ﺗﺎرgﺦ اﻟrﻋ<ة وﺗﺎرgﺦ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻋ 7ﻋ,+ة أ>ﺎم.
 -2ﻟRﻞ ﻣ – ã//Gأ>ﺎً -ﺎن ﻋrد أﺳﻬ;ﻪ -ﺣ fﺣ<èر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ .و i,/+gﻟNaﺔ اﻻﺟ;/ﺎع

ﺣ<èر ﻋrد ﻣ 7اﻟ;é;> 73C//Gﻞ )ﻧaﻒ( أرس اﻟ;ﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻓﺈذا ﻟ Vﯾ</اﻓ ,ﻫQا اﻟa#ﺎب ،وﺟﻬ¢

دﻋ<ة إﻟﻰ اﺟ;/ﺎع ﺛﺎٍن >ﻌﻘÖ rﻌ (15) rﺧ;9ﺔ ﻋ ,+ﯾ<ﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ 7ﺗ<ﺟ3ﻪ اﻟrﻋ<ة إﻟ3ﻪ .وﻣﻊ ذﻟ~،

><xز أن >ﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ Öﻌ rﺳﺎﻋﺔ ﻣ 7اﻧ/ﻬﺎء اﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟ;/ﺎع اﻷول ،وãxg
أن ﺗ 7;è/اﻟrﻋ<ة ﻟﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع اﻷول ﻣﺎ >ﻔ r3اﻹﻋﻼن ﻋ 7إﻣGﺎﻧ3ﺔ ﻋﻘ rﻫQا اﻻﺟ;/ﺎع .وﻓﻲ ﺟ;3ﻊ

اﻷﺣ<ال<G> ،ن اﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ ﺻN3Nﺎً أ∞>ﺎ -ﺎن ﻋrد اﻟ; 73C//Gاﻟ;;éﻠ 73ﻓ3ﻪ.
اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎ@ﻌﺔ واﻟﻌ10ون /اﺧt9ﺎﺻﺎت اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟ9ﺄﺳ.J.ﺔ:
ﺗ u/yاﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ Öﺎﻷﻣ<ر اﻵﺗ3ﺔ:

أ -اﻟN/ﻘ fﻣ 7اﻻﻛ//ﺎب GÖﻞ أﺳﻬ Vاﻟ-,+ﺔ وﻣ 7اﻟ<ﻓﺎء Öﺎﻟ rNاﻷدﻧﻰ ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل وsﺎﻟﻘrر
اﻟ; fN/9ﻣ 7ﻗ;3ﺔ اﻷﺳﻬ Vوﻓﻘﺎً ﻷﺣGﺎم اﻟ$#ﺎم.

ب -اﻟ;rاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ,g,ﺗﻘ< Vgاﻟ uaNاﻟﻌ3#3ﺔ.
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ج -إﻗا,ر اﻟ<a#ص اﻟ#ﻬﺎﺋ3ﺔ ﻟ$#ﺎم اﻟ-,+ﺔ اﻷﺳﺎس ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗُrﺧﻞ ﺗﻌrﯾﻼت ﺟ<ﻫg,ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ$#ﺎم
اﻟ;ﻌ,وض ﻋﻠ3ﻬﺎ إﻻ <;Öاﻓﻘﺔ ﺟ;3ﻊ اﻟ; 73C//Gاﻟ;;éﻠ 73ﻓ3ﻬﺎ.

د -ﺗﻌ 733أﻋèﺎء أول ﻣxﻠ Aإدارة ﻟ;rة ﻻ ﺗx/ﺎوز ﺧ; Aﺳ<#ات وأول ﻣا,ﺟﻊ ﺣ9ﺎÖﺎت إذا ﻟ<G> Vﻧ<ا

ﻗُ rﻋِّ<#3ا ﻓﻲ ﻋﻘ rﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ أو ﻓﻲ ﻧ$ﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎس.
ﻫـ -اﻟ;rاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ,g,اﻟ;@ﺳ 739ﻋ 7اﻷﻋ;ﺎل واﻟ#ﻔﻘﺎت اﻟ/ﻲ اﻗè/ﺎﻫﺎ ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ ،و]ﻗا,رﻩ.
و<xgز ﻟ<ازرة اﻟx/ﺎرة ،وQ-ﻟ~ ﻟﻬñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ أن ﺗ<ﻓ rﻣr#وsﺎً )أو أﻛ (,éﺑ<ﺻﻔﻪ ﻣا,ﻗCﺎً ﻟ<èNر

اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ ﻟﻠ-,+ﺔ؛ ﻟﻠ/ﺄﻛ rﻣ 7ﺗ f3CqأﺣGﺎم اﻟ$#ﺎم.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻣZﺔ واﻟﻌ10ون /اﺧt9ﺎﺻﺎت اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد`ﺔ:
ﻓ;3ﺎ ﻋrا اﻷﻣ<ر اﻟ/ﻲ ﺗ u/yﺑﻬﺎ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ،ﺗ u/yاﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ 3;xÖﻊ
اﻷﻣ<ر اﻟ;/ﻌﻠﻘﺔ Öﺎﻟ-,+ﺔ وﺗ#ﻌﻘ rﻣ,ﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟ#9ﺔ ﺧﻼل اﻟ/9ﺔ أﺷﻬ ,اﻟ/ﺎﻟ3ﺔ ﻻﻧ/ﻬﺎء اﻟ#9ﺔ
اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻟﻠ-,+ﺔ ،و<xgز اﻟrﻋ<ة ﻟ;xﻌ3ﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎد>ﺔ أﺧ ,ﻟﻼﺟ;/ﺎع -ﻠ;ﺎ دﻋ ¢اﻟNﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟ~.

اﻟ4ﺎدة اﻟ9ﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌ10ون /اﺧt9ﺎﺻﺎت اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ 1.اﻟﻌﺎد`ﺔ:

ﺗ u/yاﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﺑ/ﻌrﯾﻞ ﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺔ اﻷﺳﺎسÖ ،ﺎﺳ#é/ﺎء اﻷﺣGﺎم اﻟ;<$Nر ﻋﻠ3ﻬﺎ
ﺗﻌrﯾﻠﻬﺎ ﻧ$ﺎﻣﺎً ،وﻟﻬﺎ أن ﺗraر ﻗا,ارت ﻓﻲ اﻷﻣ<ر اﻟrاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧa/ﺎص اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ وذﻟ~
ﺑ#ﻔ Aاﻟ,+و iواﻷوﺿﺎع اﻟ;ﻘ,رة ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﻼ ﺛOن /دﻋOة اﻟ\4ﻌ.ﺎت:

 -1ﺗ#ﻌﻘ rاﻟ;xﻌ3ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟyﺎﺻﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73ﺑrﻋ<ة ﻣ 7ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،وﻋﻠﻰ ﻣxﻠ Aاﻹدارة أن

ﯾrﻋ< اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد إذا Bﻠ ãذﻟ~ ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت أو ﻟ#xﺔ اﻟ;ا,ﺟﻌﺔ أو ﻋrد ﻣ7

اﻟ;9ﺎﻫ;é;> 73ﻞ ) (%5ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .و<xgز ﻟ;ا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد
إذا ﻟ> Vﻘ Vاﻟ;xﻠ Aﺑrﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ ﺧﻼل ) (30ﺛﻼﺛ 73ﯾ<ﻣﺎً ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ Bﻠ ãﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت.
<x> -2ز Öﻘا,ر ﻣ 7ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻟNﺎﻻت اﻵﺗ3ﺔ:

أ -إذا اﻧﻘ ¢èاﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد )ﺧﻼل اﻷﺷﻬ ,اﻟ/9ﺔ اﻟ/ﺎﻟ3ﺔ ﻻﻧ/ﻬﺎء اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻟﻠ-,+ﺔ(
دون اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ.

ب -إذا ﻧﻘ uﻋrد أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻋ 7اﻟ rNاﻷدﻧﻰ ﻟNaﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻩ.

ج -إذا ﺗ 73Cوﺟ<د ﻣyﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣGﺎم اﻟ$#ﺎم أو ﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺔ اﻷﺳﺎس ،أو وﻗ<ع ﺧﻠﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟ-,+ﺔ.
د -إذا ﻟ Vﯾ<ﺟﻪ اﻟ;xﻠ Aاﻟrﻋ<ة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﺧ;9ﺔ ﻋ ,+ﯾ<ﻣﺎً ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ Bﻠã

ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت أو ﻟ#xﺔ اﻟ;ا,ﺟﻌﺔ أو ﻋrد ﻣ 7اﻟ;9ﺎﻫ;é;> 73ﻞ ) (%5ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
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<x> - -3ز ﻟﻌrد ﻣ 7اﻟ;9ﺎﻫ;é;> 73ﻞ ) (%2ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘB V>rﻠ ãإﻟﻰ ﻫñ3ﺔ

اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻟrﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ،إذا ﺗ<اﻓ ,أ áﻣ 7اﻟNﺎﻻت اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻔﻘ,ة ) (2ﻣ 7ﻫQﻩ اﻟ;ﺎدة .وﻋﻠﻰ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﺗ<ﺟ3ﻪ اﻟrﻋ<ة ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﺧﻼل ﺛﻼﺛ 73ﯾ<ﻣﺎً ﻣ7
ﺗﺎرgﺦ ﺗﻘB V>rﻠ ãاﻟ;9ﺎﻫ; ،73ﻋﻠﻰ أن ﺗ 7;è/اﻟrﻋ<ة ﺟrوﻻً Öﺄﻋ;ﺎل اﻟ;xﻌ3ﺔ واﻟ<#Cد اﻟ;qﻠ<ب أن
ﯾ<اﻓ fﻋﻠ3ﻬﺎ اﻟ;9ﺎﻫ;<ن.

 -4ﺗ ,+#ﻫQﻩ اﻟrﻋ<ة وﺟrول اﻷﻋ;ﺎل ﻓﻲ ﺻ3Nﻔﺔ ﯾ<ﻣ3ﺔ ﺗ<زع ﻓﻲ اﻟ;q#ﻘﺔ اﻟ/ﻲ ﻓ3ﻬﺎ ﻣ Z-,اﻟ-,+ﺔ

اﻟ,ﺋ A3ﻗCﻞ اﻟ;3ﻌﺎد اﻟ;rNد ﻻﻧﻌﻘﺎد ﺑـ) (21واﺣ rوﻋ 7g,+ﯾ<م ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗ,ﺳﻞ ﺻ<رة ﻣ 7اﻟrﻋ<ة
وﺟrول اﻷﻋ;ﺎل إﻟﻰ وازرة اﻟx/ﺎرة ،وQ-ﻟ~ ﺗ,ﺳﻞ ﺻ<رة إﻟﻰ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ .وﻣﻊ ذﻟ~ ><xز

اﻻﻛ/ﻔﺎء ﺑ</ﺟ3ﻪ اﻟrﻋ<ة ﻓﻲ اﻟ;3ﻌﺎد اﻟ;<-Qر إﻟﻰ ﺟ;3ﻊ اﻟ;9ﺎﻫ;qyÖ 73ﺎÖﺎت ﻣx9ﻠﺔ .وﺗ,ﺳﻞ ﺻ<رة
ﻣ 7اﻟrﻋ<ة وﺟrول اﻷﻋ;ﺎل إﻟﻰ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ وذﻟ~ ﺧﻼل اﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻟﻠ.,+#

اﻟ4ﺎدة اﻟWﺎد`ﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﺳ\ﻞ ﺣOjر اﻟ\4ﻌ.ﺎت:

>x9ﻞ اﻟ;9ﺎﻫ;<ن اﻟQﯾ 7ﯾ,ﻏ<Cن ﻓﻲ ﺣ<èر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟyﺎﺻﺔ أﺳ;ﺎﺋﻬ Vﻓﻲ ﻣ Z-,اﻟ-,+ﺔ

اﻟ,ﺋ93ﻲ ﻗCﻞ اﻟ<ﻗ ¢اﻟ;rNد ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﻧtﺎب اﺟ49ﺎع اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد`ﺔ:

 -1ﻻ ><Gن اﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﺻN3Nﺎً إﻻ إذا ﺣ ,èﻣ9ﺎﻫ;<ن >;éﻠ<ن )رsﻊ( أرس ﻣﺎل

اﻟ-,+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 -2إذا ﻟ Vﯾ</ﻓ ,اﻟa#ﺎب اﻟﻼزم ﻟﻌﻘ rاﺟ;/ﺎع اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ وﻓ fاﻟﻔﻘ,ة ) (1ﻣ 7ﻫQﻩ اﻟ;ﺎدة،

وﺟﻬ ¢اﻟrﻋ<ة إﻟﻰ اﺟ;/ﺎع ﺛﺎن >ﻌﻘ rﺧﻼل اﻟéﻼﺛ 73ﯾ<ﻣﺎً اﻟ/ﺎﻟ3ﺔ ﻟﻼﺟ;/ﺎع اﻟ9ﺎﺑ .fوﺗ ,+#ﻫQﻩ اﻟrﻋ<ة
Öﺎﻟg,qﻘﺔ اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ;ﺎدة ) (30ﻣ 7ﻫQا اﻟ$#ﺎم وﻣﻊ ذﻟ~ ><xز أن ُ>ﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ
Öﻌ rﺳﺎﻋﺔ ﻣ 7اﻧ/ﻬﺎء اﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟ;/ﺎع اﻷول  i,+Öأن ﺗ 7;è/اﻟrﻋ<ة ﻟﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع

اﻷول ﻣﺎ ُ>ﻔ r3اﻹﻋﻼن ﻋ 7إﻣGﺎﻧ3ﺔ ﻋﻘ rﻫQا اﻻﺟ;/ﺎع ،وﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال ><Gن اﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ
ﺻN3Nﺎً أ>ﺎً -ﺎن ﻋrد اﻷﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓ3ﻪ.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻟ:ﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﻧtﺎب اﺟ49ﺎع اﻟ\4ﻌ.ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ 1.اﻟﻌﺎد`ﺔ:

 -1ﻻ ><Gن اﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﺻN3Nﺎً إﻻ إذا ﺣ,èﻩ ﻣ9ﺎﻫ;<ن >;éﻠ<ن )ﻧaﻒ(

أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

 -2إذا ﻟ Vﯾ</ﻓ ,اﻟa#ﺎب اﻟﻼزم ﻟﻌﻘ rاﺟ;/ﺎع اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ وﻓ fاﻟﻔﻘ,ة ) (1ﻣ 7ﻫQﻩ
اﻟ;ﺎدة ،وﺟﻬ ¢اﻟrﻋ<ة إﻟﻰ اﺟ;/ﺎع ﺛﺎن ،ﺑ#ﻔ Aاﻷوﺿﺎع اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ;ﺎدة ) (30ﻣ 7ﻫQا
اﻟ$#ﺎم .و<xgز أن ُ>ﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ Öﻌ rﺳﺎﻋﺔ ﻣ 7اﻧ/ﻬﺎء اﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟ;/ﺎع اﻷول
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 i,+Öأن ﺗ 7;è/اﻟrﻋ<ة ﻟﻌﻘ rاﻻﺟ;/ﺎع اﻷول ﻣﺎ ُ>ﻔ r3اﻹﻋﻼن ﻋ 7إﻣGﺎﻧ3ﺔ ﻋﻘ rﻫQا اﻻﺟ;/ﺎع ،وﻓﻲ
ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال ><Gن اﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ ﺻN3Nﺎً إذا ﺣ,èﻩ ﻋrد ﻣ 7اﻟ;9ﺎﻫ;é;> 73ﻠ<ن )رsﻊ( أرس
اﻟ; ﺎ ل ﻋ ﻠﻰ اﻷ ﻗ ﻞ .

 -3إذا ﻟ Vﯾ</اﻓ ,اﻟa#ﺎب اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻧﻲ ،وﺟﻬ ¢دﻋ<ة إﻟﻰ اﺟ;/ﺎع ﺛﺎﻟ™ ﯾ#ﻌﻘr

Öﺎﻷوﺿﺎع ﻧﻔ9ﻬﺎ اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ;ﺎدة ) (30ﻣ 7ﻫQا اﻟ$#ﺎم ،و<Ggن اﻻﺟ;/ﺎع اﻟéﺎﻟ™ ﺻN3Nﺎً
أ>ﺎً -ﺎن ﻋrد اﻷﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓ3ﻪÖ ،ﻌ rﻣ<اﻓﻘﺔ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ.

اﻟ4ﺎدة اﻟا@1ﻌﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /اﻟ zdOt9ﻓﻲ اﻟ\4ﻌ.ﺎت:

ﺗ ã9Nاﻷﺻ<ات ﻓﻲ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ واﻟ;xﻌ3ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ وﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻ<ت
ﻟRﻞ ﺳﻬ .Vو ãxgاﺳry/ام اﻟ ¢g<a/اﻟ/ا,ﻛ;ﻲ ﻓﻲ اﻧy/ﺎب ﻣxﻠ Aاﻹدارة ™3NÖ ،ﻻ ><xز اﺳry/ام

ﺣ fاﻟ ¢g<a/ﻟﻠ9ﻬ Vأﻛ ,éﻣ 7ﻣ,ة واﺣrة .وﻻ ><xز ﻷﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻻﺷ/ا,ك ﻓﻲ اﻟ¢g<a/

ﻋﻠﻰ ﻗا,ارت اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﻲ ﺗ/ﻌﻠÖ fﺈﺑا,ء ذﻣ;ﻬ Vﻣ 7اﻟ;@9وﻟ3ﺔ ﻋ 7إدارة اﻟ-,+ﺔ أو اﻟ/ﻲ ﺗ/ﻌﻠf
a;ÖﻠNﺔ ﻣCﺎﺷ,ة أو ﻏ ,3ﻣCﺎﺷ,ة ﻟﻬ.V

اﻟ4ﺎدة اﻟHﺎﻣJﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﻗا1ارت اﻟ\4ﻌ.ﺎت:

ﺗraر اﻟﻘا,ارت ﻓﻲ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟ/ﺄﺳ393ﺔ Öﺎﻷﻏﻠ3Cﺔ اﻟ;qﻠﻘﺔ ﻟﻸﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓ3ﻬﺎ ،وﺗraر ﻗا,ارت

اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ Öﺎﻷﻏﻠ3Cﺔ اﻟ;qﻠﻘﺔ ﻟﻼﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ;/ﺎع وﻣﻊ ذﻟ~ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗﻌﻠﻘ ¢ﻫQﻩ
اﻟﻘا,ارت ﺑ/ﻘ V33ﻣا>Zﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟZﻣ ¢ﻣ<اﻓﻘﺔ أﻏﻠ3Cﺔ اﻟ;Ö 73C//Gﺎﻷﺳﻬ Vاﻟ/ﻲ ﺗ;éﻞ )ﺛﻠéﻲ( اﻷﺳﻬ Vاﻟ;<-Qرة
Öﻌ rاﺳC/ﻌﺎد ﻣﺎ اﻛÖ ã//ﻪ اﻟ;/9ﻔr3ون ﻣ 7اﻟ;ا>Zﺎ اﻟyﺎﺻﺔ ،وﺗraر اﻟﻘا,ارت ﻓﻲ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ,3

اﻟﻌﺎد>ﺔ Öﺄﻏﻠ3Cﺔ ﺛﻠéﻲ اﻷﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ;/ﺎع إﻻ إذا -ﺎن اﻟﻘا,ر ﻣ/ﻌﻠﻘﺎً ﺑgZﺎدة أو ﺑy/ﻔ ß3أرس
اﻟ;ﺎل أو ÖﺈBﺎﻟﺔ ﻣrة اﻟ-,+ﺔ أو NÖﻞ اﻟ-,+ﺔ ﻗCﻞ اﻟ;rة اﻟ;rNدة ﻓﻲ ﻧ$ﺎﻣﻬﺎ أو Öﺈدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷ-,ﺔ أو

ﻓﻲ ﻣ@ﺳ9ﺔ أﺧ ,ﻓﻼ ><Gن اﻟﻘا,ر ﺻN3Nﺎً إﻻ إذا ﺻrر Öﺄﻏﻠ3Cﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرsﺎع اﻷﺳﻬ Vاﻟ;;éﻠﺔ ﻓﻲ
اﻻ ﺟ  ;/ﺎع .

اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎدﺳﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /اﻟZ4ﺎﻗ0ﺔ ﻓﻲ اﻟ\4ﻌ.ﺎت:
ﻟRﻞ ﻣ9ﺎﻫ Vﺣ fﻣ#ﺎﻗ+ﺔ اﻟ;<ﺿ<ﻋﺎت اﻟ;rرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟrول أﻋ;ﺎل اﻟ;xﻌ3ﺔ وﺗ<ﺟ3ﻪ اﻷﺳñﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
إﻟﻰ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة وﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت .و-ﻞ ﻧ uﻓﻲ ﻫQا اﻟ$#ﺎم >,Nم اﻟ;9ﺎﻫ Vﻣ 7ﻫQا

اﻟ<G> ،fNن ÖﺎBﻼً .و ã3xgﻣxﻠ Aاﻹدارة أو ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﻋ 7أﺳñﻠﺔ اﻟ;9ﺎﻫ;Ö 73ﺎﻟﻘrر اﻟ áQﻻ

>ﻌ,ض ﻣaﻠNﺔ اﻟ-,+ﺔ ﻟﻠ,èر .و]ذا أر اﻟ;9ﺎﻫ Vأن اﻟ,د ﻋﻠﻰ ﺳ@اﻟﻪ ﻏ ,3ﻣﻘ#ﻊ ،اﺣ VR/إﻟﻰ

اﻟ;xﻌ3ﺔ ،و-ﺎن ﻗا,رﻫﺎ ﻓﻲ ﻫQا اﻟ+ﺄن ﻧﺎﻓQاً.
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اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎ@ﻌﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /رﺋﺎﺳﺔ اﻟ\4ﻌ.ﺎت و{ﻋMاد اﻟW4ﺎﺿ:1
 -1ﯾأ,س اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة أو ﻧﺎﺋCﻪ ﻋ r#ﻏ3ﺎÖﻪ أو ﻣ 7ﯾÖr/#ﻪ ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣ7

ﺑ 73أﻋèﺎﺋﻪ ﻟQﻟ~ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏ3ﺎب رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة وﻧﺎﺋCﻪ.

,N> -2ر Öﺎﺟ;/ﺎع اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣ ,èNﯾ 7;è/ﻋrد اﻟ;9ﺎﻫ; 73اﻟNﺎﺿ 7g,أو اﻟ;;éﻠ 73وﻋrد
اﻷﺳﻬ Vاﻟ/ﻲ ﻓﻲ ﺣ3ﺎزﺗﻬÖ Vﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو اﻟ<-ﺎﻟﺔ وﻋrد اﻷﺻ<ات اﻟ;ﻘ,رة ﻟﻬﺎ واﻟﻘا,ارت اﻟ/ﻲ اﺗQyت وﻋrد

اﻷﺻ<ات اﻟ/ﻲ واﻓﻘ ¢ﻋﻠ3ﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﻔ/ﻬﺎ وﺧﻼﺻﺔ واﻓ3ﺔ ﻟﻠ;#ﺎﻗ+ﺔ اﻟ/ﻲ دارت ﻓﻲ اﻻﺟ;/ﺎع ،وﺗrون
اﻟ;NﺎﺿaÖ ,ﻔﺔ ﻣ;$/#ﺔ ﻋﻘ- ãﻞ اﺟ;/ﺎع ﻓﻲ ﺳxﻞ ﺧﺎص ﯾ<ﻗﻌﻪ رﺋ A3اﻟ;xﻌ3ﺔ وأﻣ 73ﺳ,ﻫﺎ وﺟﺎﻣﻊ
اﻷﺻ<ات.
اﻟ#ﺎب اﻟ Jﺎد س
اﻟﻠ\ﺎن اﻟ:#Z4ﻘﺔ ﻣ_ ﻣ\ﻠ /اﻹدارة:

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻣZﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﻟ\ﺎن ﻣ\ﻠ /اﻹدارة:

ﺗُG+ﻞ ﻟxﺎن ﻣxﻠ Aاﻹدارة وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧ;$ﺔ واﻟﻠ<اﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
اﻟ#ﺎب اﻟ Jﺎ@ﻊ
ﻣا1ﺟﻊ اﻟJWﺎ@ﺎت:

اﻟ4ﺎدة اﻟ9ﺎﺳﻌﺔ واﻟ:ﻼ ﺛOن /ﺗﻌ _..ﻣا1ﺟﻊ اﻟJWﺎ@ﺎت:

> ãxأن ﺗﻌ 73اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣا,ﺟﻌﻲ ﺣ9ﺎÖﺎت )أو أﻛ (,éﻣ 7ﺑ 73ﻣا,ﺟﻌﻲ اﻟ9NﺎÖﺎت اﻟ;,ﺧ uﻟﻬV
Öﺎﻟﻌ;ﻞ ﻓﻲ اﻟ;;ﻠRﺔ ،وﺗrNد ﻣGﺎﻓﺄﺗﻬ Vوﻣrة ﻋ;ﻠﻬ ،Vو<xgز ﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻌ#33ﻬ ،Vﻋﻠﻰ أﻻ ﯾx/ﺎوز ﻣ<;xع

ﻣrة ﺗﻌ#33ﻪ ﺧ; Aﺳ<#ات ﻣa/ﻠﺔ ،و<xgز ﻟ; 7اﺳ#/ﻔ rﻫQﻩ اﻟ;rة أن >ﻌﺎد ﺗﻌ#33ﻪ Öﻌ rﻣèﻲ ﺳ 73/#ﻣ7
ﺗﺎرgﺦ اﻧ/ﻬﺎﺋﻬﺎ ،و<xgز ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أ>èﺎً وﻓﻲ -ﻞ وﻗ ¢ﺗﻐ,33ﻫ Vﻣﻊ ﻋrم اﻻﺧﻼل NÖﻘﻬ Vﻓﻲ

اﻟ/ﻌ< ßgإذا وﻗﻊ اﻟ/ﻐ ,33ﻓﻲ وﻗ ¢ﻏ ,3ﻣ#ﺎﺳ ãأو ﻟ ãC9ﻏ ,3ﻣ,+وع.

اﻟ4ﺎدة اﻷر}ﻌOن /ﺻﻼﺣ.ﺎت ﻣا1ﺟﻊ اﻟJWﺎ@ﺎت:

ﻟ;ا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت -ﻓﻲ أ áوﻗ -¢ﺣ fاﻻBﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗ ,اﻟ-,+ﺔ وﺳxﻼﺗﻬﺎ وﻏ ,3ذﻟ~ ﻣ 7اﻟ<ﺛﺎﺋf
وﻟﻪ أن >qﻠ ãاﻟ3Cﺎﻧﺎت واﻹ>èﺎﺣﺎت اﻟ/ﻲ ﯾ ,ﺿ,ورة اﻟ<aNل ﻋﻠ3ﻬﺎ وﻟﻪ أ>èﺎً أن ﯾN/ﻘ fﻣ7

ﻣ<ﺟ<دات اﻟ-,+ﺔ واﻟ/اZﻣﺎﺗﻬﺎ .وﻏ ,3ذﻟ~ ﻣ;ﺎ ﯾrﺧﻞ ﻓﻲ ﻧqﺎق ﻋ;ﻠﻪ .وﻋﻠﻰ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة أن
>;#Gﻪ ﻣ 7أداء واﺟCﻪ ،و]ذا ﺻﺎدف ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﺻﻌ<sﺔ ﻓﻲ ﻫQا اﻟ+ﺄن أﺛ ¢Cذﻟ~ ﻓﻲ ﺗﻘ> ,g,ﻘrم
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إﻟﻰ ﻣxﻠ Aاﻹدارة .ﻓﺈذا ﻟ Vﯾ ,93اﻟ;xﻠ Aﻋ;ﻞ ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ،وﺟ ãﻋﻠ3ﻪ أن >qﻠ ãﻣ 7ﻣxﻠA
اﻹدارة دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻠ ,$#ﻓﻲ اﻷﻣ.,

اﻟ4ﺎدة اﻟWﺎد`ﺔ واﻷر}ﻌOن /اﻟ9اKﻣﺎت ﻣا1ﺟﻊ اﻟJWﺎ@ﺎت:
ﻋﻠﻰ ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت أن >ﻘrم إﻟﻰ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟg<#9ﺔ ﺗﻘ g,اً> ,ﻌ rوﻓﻘﺎً ﻟ;ﻌﺎﯾ ,3اﻟ;ا,ﺟﻌﺔ

اﻟ;/ﻌﺎرف ﻋﻠ3ﻬﺎ > 7;èﻣ<ﻗﻒ إدارة اﻟ-,+ﺔ ﻣ 7ﺗ;#3Gﻪ ﻣ 7اﻟ<aNل ﻋﻠﻰ اﻟ3Cﺎﻧﺎت واﻹ>èﺎﺣﺎت اﻟ/ﻲ

BﻠCﻬﺎ وﻣﺎ ><Gن ﻗ+- rﻔﻪ ﻣ 7ﻣyﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻻﺋ/Nﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ

واﻷﻧ;$ﺔ واﻟﻠ<اﺋﺢ واﻟ/ﻌﻠ;3ﺎت اﻷﺧ ,ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺔ اﻷﺳﺎس وأر>ﻪ ﻓﻲ ﻣ rﻋrاﻟﺔ اﻟﻘ<اﺋV

اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻟﻠ-,+ﺔ .و/gﻠ< ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﺗﻘ,g,ﻩ ﻓﻲ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .و]ذا ﻗ,رت اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟra/ﯾ fﻋﻠﻰ
ﺗﻘ ,g,ﻣxﻠ Aاﻹدارة واﻟﻘ<اﺋ Vاﻟ;ﺎﻟ3ﺔ دون اﻻﺳ;/ﺎع إﻟﻰ ﺗﻘ ,g,ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت- ،ﺎن ﻗا,رﻫﺎ ÖﺎBﻼً.
اﻟ#ﺎب اﻟ:ﺎﻣ _
ﺣJﺎ@ﺎت اﻟ210ﺔ وﺗOزdﻊ اﻷر}ﺎح:

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ واﻷر}ﻌOن /اﻟZJﺔ اﻟ4ﺎﻟ.ﺔ:

ﺗrCأ ﺳ#ﺔ اﻟ-,+ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻣ 7اﻷول ﻣ) 7ﯾ#ﺎﯾ (,وﺗ/#ﻬﻲ ﺑ#ﻬﺎ>ﺔ )د> (,C;9ﻓﻲ اﻟ#9ﺔ ﻧﻔ9ﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗrCأ

اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ اﻟﻘا,ر اﻟ<ازر áاﻟaﺎدر Öﺈﻋﻼن ﺗﺄﺳ A3اﻟ-,+ﺔ وﺗ/#ﻬﻲ ﻓﻲ )(31
د > ,C ; 9ﻣ  7اﻟﻌ ﺎم اﻟ /ﺎﻟﻲ .

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻟ:ﺔ واﻷر}ﻌOن /اﻟOﺛﺎﺋ اﻟ4ﺎﻟ.ﺔ:

 ãx> -1ﻋﻠﻰ ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻓﻲ ﻧﻬﺎ>ﺔ -ﻞ ﺳ#ﺔ ﻣﺎﻟ3ﺔ أن >ﻌ rاﻟﻘ<اﺋ Vاﻟ;ﺎﻟ3ﺔ )وﺗ<R/ن اﻟﻘ<اﺋ Vاﻟ;ﺎﻟ3ﺔ

ﻣ :7ﻗﺎﺋ;ﺔ اﻟ; Z-,اﻟ;ﺎﻟﻲ ﻟﻌ;ﻠ3ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73واﻟ;9ﺎﻫ; ،73ﻗﺎﺋ;ﺔ ﻓﺎﺋ) ßﻋ (Zxﻋ;ﻠ3ﺎت اﻟ/ﺄﻣ ،73ﻗﺎﺋ;ﺔ

دﺧﻞ اﻟ;9ﺎﻫ; ،73ﻗﺎﺋ;ﺔ ﺣﻘ<ق اﻟ;9ﺎﻫ; ،73ﻗﺎﺋ;ﺔ اﻟr/ﻓﻘﺎت اﻟ#ﻘ>rﺔ ﻟﻌ;ﻠ3ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73وﻗﺎﺋ;ﺔ اﻟr/ﻓﻘﺎت

اﻟ#ﻘ>rﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; .(73وﺗﻘ g,اً ,ﻋ 7ﻧ+ﺎ iاﻟ-,+ﺔ وﻣZ-,ﻫﺎ اﻟ;ﺎﻟﻲ ﻋ 7اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ اﻟ;#ﻘ3èﺔ و7;è/g
ﻫQا اﻟ/ﻘ ,g,اﻟg,qﻘﺔ اﻟ/ﻲ >ﻘ,/ﺣﻬﺎ ﻟ</زgﻊ اﻷرsﺎح وègﻊ اﻟ;xﻠ AﻫQﻩ اﻟ<ﺛﺎﺋ fﺗ ¢Nﺗ,aف ﻣا,ﺟﻊ

اﻟ9NﺎÖﺎت ،ﻗCﻞ اﻟ;<ﻋ rاﻟ;rNد ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ) (45ﺧ;9ﺔ وأرsﻌ 73ﯾ<ﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 ãx> -2أن ﯾ<ﻗﻊ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ورﺋ93ﻬﺎ اﻟ#/ﻔ áQ3وﻣrﯾ,ﻫﺎ اﻟ;ﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ<ﺛﺎﺋ fاﻟ;<-Qرة ﻓﻲ

اﻟﻔﻘ,ة ) ،(1وﺗ<دع ﻧ9ﺦ ﻣ#ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ; Z-,اﻟ,ﺋ A3ﻟﻠ-,+ﺔ ﺗ ¢Nﺗ,aف اﻟ;9ﺎﻫ; ،73ﻗCﻞ اﻟ;<ﻋr
اﻟ;rNد ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ) (21واﺣ rوﻋ,+ون ﯾ<ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 -3ﻋﻠﻰ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة أن ﯾZود اﻟ;9ﺎﻫ;Ö 73ﺎﻟﻘ<اﺋ Vاﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ﻟﻠ-,+ﺔ وﺗﻘ ,g,ﻣxﻠ Aاﻹدارة

èﺎ
وﺗﻘ ,g,ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﻣﺎﻟ Vﺗ ,+#ﻓﻲ ﺻ3Nﻔﺔ ﯾ<ﻣ3ﺔ ﺗ<زع ﻓﻲ اﻟ; Z-,اﻟ,ﺋ A3ﻟﻠ-,+ﺔ ،وﻋﻠ3ﻪ أ> ً
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أن ﯾ,ﺳﻞ ﺻ<رة ﻣ 7ﻫQﻩ اﻟ<ﺛﺎﺋ fإﻟﻰ وازرة اﻟx/ﺎرة وﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ وذﻟ~ ﻗCﻞ ﺗﺎرgﺦ اﻧﻌﻘﺎد

اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﺑـ) (15ﺧ;9ﺔ ﻋ ,+ﯾ<ﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟ4ﺎدة اﻟا@1ﻌﺔ واﻷر}ﻌOن /ﺣJﺎ@ﺎت ﻋ4ﻠ.ﺎت اﻟ9ﺄﻣ:_.

ﺗ<Rن ﺣ9ﺎÖﺎت ﻋ;ﻠ3ﺔ اﻟ/ﺄﻣ 73ﻣ/9ﻘﻠﺔ ﻋ 7ﻗﺎﺋ;ﺔ دﺧﻞ اﻟ;9ﺎﻫ; ،73وذﻟ~ ﻋﻠﻰ اﻟ/ﻔ3aﻞ اﻟ/ﺎﻟﻲ:

أوﻻً :ﺣ9ﺎÖﺎت ﻋ;ﻠ3ﺎت اﻟ/ﺄﻣ:73

> -1ﻔ,د ﺣ9ﺎب ﻟﻸﻗ9ﺎ iاﻟ;C9/Gﺔ وﻋ;<ﻻت إﻋﺎدة اﻟ/ﺄﻣ 73واﻟﻌ;<ﻻت اﻷﺧ.,
> -2ﻔ,د ﺣ9ﺎب ﻟﻠ/ﻌ<ègﺎت اﻟ;rCR/ة ﻣ 7اﻟ-,+ﺔ.

rN> -3د ﻓﻲ ﻧﻬﺎ>ﺔ -ﻞ ﻋﺎم اﻟﻔﺎﺋ ßاﻹﺟ;ﺎﻟﻲ اﻟé;> áQﻞ اﻟﻔ,ق ﺑ 73ﻣ<;xع اﻷﻗ9ﺎ iواﻟ/ﻌ<ègﺎت
ﻣ<9Nﻣﺎً ﻣ#ﻪ اﻟ;aﺎر ∏gاﻟg<9/ﻘ3ﺔ واﻹدارgﺔ واﻟ+/ﻐ3ﻠ3ﺔ واﻟ;aayﺎت اﻟﻔ3#ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣ ã9اﻟ/ﻌﻠ;3ﺎت

اﻟ;  ; $#ﺔ ﻟ Qﻟ~ .

<G> -4ن ﺗrNﯾ rاﻟﻔﺎﺋ ßاﻟaﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ <N#اﻟ/ﺎﻟﻲ:

>èﺎف ﻟﻠﻔﺎﺋ ßاﻹﺟ;ﺎﻟﻲ اﻟ<ارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘـ,ة ) (3أﻋﻼﻩ أو > Vayﻣ#ﻪ ﻣﺎ > uyاﻟ;@ﻣ 7ﻟﻬ Vﻣ 7ﻋﺎﺋr

اﻻﺳ;é/ﺎر Öﻌ rاﺣ9/ﺎب ﻣﺎ ﻟﻬ Vﻣ 7ﻋ<اﺋ rوﺧ Vaﻣﺎ ﻋﻠ3ﻬ Vﻣ 7ﻣaﺎر ∏gﻣNﻘﻘﻪ.

 -5ﺗ<زgﻊ اﻟﻔﺎﺋ ßاﻟaﺎﻓﻲ ،و V/gإﻣﺎ ﺑ</زgﻊ ﻧC9ﺔ ) (%10ﻋ,+ة Öﺎﻟ;ﺎﺋﺔ ﻟﻠ;@ﻣ 7ﻟﻬ VﻣCﺎﺷ,ة ،أو

ﺑy/ﻔ ß3أﻗ9ﺎBﻬ Vﻟﻠ#9ﺔ اﻟ/ﺎﻟ3ﺔ ،و,gﺣﻞ ﻣﺎ ﻧ/C9ﻪ ) (%90ﺗ9ﻌ<ن Öﺎﻟ;ﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺣ9ﺎÖﺎت دﺧﻞ

اﻟ;  9ﺎﻫ ; . 73

ﺛﺎﻧ3ﺎً :ﻗﺎﺋ;ﺔ دﺧﻞ اﻟ;9ﺎﻫ;:73
 -1ﺗ<Rن أرsﺎح اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻣ 7ﻋﺎﺋ rاﺳ;é/ﺎر أﻣ<ال اﻟ;9ﺎﻫ; 73وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ<اﻋ rاﻟ/ﻲ >èﻌﻬﺎ ﻣxﻠA

اﻹدارة.

 -2ﺗ<Rن ﺣaﺔ اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻣ 7اﻟﻔﺎﺋ ßاﻟaﺎﻓﻲ ﺣ ã9ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘ,ة اﻟyﺎﻣ9ﺔ ﻣ 7اﻟ r#Cأوﻻً ﻣ7

ﻫ  Qﻩ اﻟ; ﺎ د ة.

اﻟ4ﺎدة اﻟHﺎﻣJﺔ واﻷر}ﻌOن /اﻟ2Kﺎة واﻻﺣ.9ﺎÄﻲ وﺗOزdﻊ اﻷر}ﺎح:
> ãxﻋﻠﻰ اﻟ-,+ﺔ اﻵﺗﻲ:

 -1أن ﺗ ã#ّxاﻟ-Zﺎة وﺿCg,ﺔ اﻟrﺧﻞ اﻟ;ﻘ,رة ﻧ$ﺎًﻣﺎ.
 -2أن ﺗ (%20) ã#ّxﻣ 7اﻷرsﺎح اﻟaﺎﻓ3ﺔ ﻟ 7g<R/اﺣ3/ﺎBﻲ ﻧ$ﺎﻣﻲ ،و<xgز ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ

وﻗﻒ ﻫQا اﻟ ã3#x/ﻣ/ﻰ ﺑﻠﻎ اﺟ;ﺎﻟﻲ اﻻﺣ3/ﺎBﻲ ) (%100ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع.
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 -3ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻋ r#ﺗrNﯾ rﻧ ã3aاﻷﺳﻬ Vﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرsﺎح أن ﺗﻘ,ر ﺗ 7g<Rاﺣ3/ﺎ3Bﺎت

أﺧ ،,وذﻟ~ Öﺎﻟﻘrر اﻟN> áQﻘ fﻣaﻠNﺔ اﻟ-,+ﺔ أو >Gﻔﻞ ﺗ<زgﻊ أرsﺎح ﺛﺎﺑ/ﺔ ﻗrر اﻹﻣGﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟ;  9ﺎﻫ ; . 73
 -4ﺗ<زع أرsﺎح اﻟ-,+ﺔ اﻟg<#9ﺔ اﻟaﺎﻓ3ﺔ اﻟ/ﻲ ﺗrNدﻫﺎ Öﻌ rﺧ Vaﺟ;3ﻊ اﻟ;,aوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟR/ﺎﻟ3ﻒ

اﻷﺧ ،,وﺗ 7g<Rاﻻﺣ3/ﺎ3Bﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ;<اﺟﻬﺔ اﻟrﯾ<ن اﻟ;<G+ك ﻓ3ﻬﺎ وﺧ9ﺎﺋ ,اﻻﺳ;é/ﺎارت
واﻻﻟ/اZﻣﺎت اﻟqﺎرﺋﺔ اﻟ/ﻲ ﯾ ,ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﺿ,ورﺗﻬﺎ ;Öﺎ ﯾ/ﻔ fﻣﻊ أﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت

اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ واﻷﺣGﺎم اﻟaﺎدرة ﻋ 7ﻣ@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د ،áو uaygﻣ 7اﻟCﺎﻗﻲ ﻣ7
اﻷرsﺎح Öﻌ rﺧ Vaاﻻﺣ3/ﺎ3Bﺎت اﻟ;ﻘ,رة <;Öﺟ ãاﻷﻧ;$ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟ-Zﺎة ﻧC9ﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋ7

%5ﻣ 7أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع ﻟﻠ</زgﻊ ﻋﻠﻰ اﻟ;9ﺎﻫ;ًCB 73ﻘﺎ ﻟ;ﺎ >ﻘ,/ﺣﻪ ﻣxﻠ Aاﻹدارة وﺗﻘ,رﻩ اﻟ;xﻌ3ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و]ذا -ﺎﻧ ¢اﻟC9#ﺔ اﻟ;C/ﻘ3ﺔ ﻣ 7اﻷرsﺎح اﻟ;N/9ﻘﺔ ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73ﻻ ﺗRﻔﻲ ﻟrﻓﻊ ﻫQﻩ اﻟC9#ﺔ ﻓﻼ
><xز ﻟﻠ;9ﺎﻫ; 73اﻟ;qﺎﻟCﺔ ﺑrﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ#9ﺔ أو اﻟ<#9ات اﻟ/ﺎﻟ3ﺔ ،وﻻ ><xز ﻟﻠ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘ,ر
ﺗ<زgﻊ ﻧC9ﺔ ﻣ 7اﻷرsﺎح ﺗ rgZﻋ;ﺎ اﻗ,/ﺣﻪ ﻣxﻠ Aاﻹدارة.

اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎدﺳﺔ واﻷر}ﻌOن /اﺳW9ﻘﺎق اﻷر}ﺎح:

> fN/9اﻟ;9ﺎﻫ Vﺣ/aﻪ ﻓﻲ اﻷرsﺎح وﻓﻘﺎً ﻟﻘا,ر اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟaﺎدر ﻓﻲ ﻫQا اﻟ+ﺄن ،و 73Cgاﻟﻘا,ر
ﺗﺎرgﺦ اﻻﺳN/ﻘﺎق وﺗﺎرgﺦ اﻟ</زgﻊ .وﺗ<Rن أﺣﻘ3ﺔ اﻷرsﺎح ﻟ;ﺎﻟRﻲ اﻷﺳﻬ Vاﻟ;x9ﻠ 73ﻓﻲ ﺳxﻼت

اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻓﻲ ﻧﻬﺎ>ﺔ اﻟ<3م اﻟ;rNد ﻟﻼﺳN/ﻘﺎق .وﺗُCﻠﻎ اﻟ-,+ﺔ ﻫñ3ﺔ اﻟ<9ق اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ دون ﺗﺄﺧÖ ,3ﺄá

ﻗا,ارت ﻟ</زgﻊ اﻷرsﺎح أو اﻟ</ﺻ3ﺔ ﺑQﻟ~ وﺗrﻓﻊ اﻷرsﺎح اﻟ;ﻘ,ر ﺗ<زgﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ;9ﺎﻫ; 73ﻓﻲ اﻟ;Gﺎن

واﻟ;<اﻋ r3اﻟ/ﻲ >rNدﻫﺎ ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠ/ﻌﻠ;3ﺎت اﻟ/ﻲ ﺗraرﻫﺎ اﻟxﻬﺔ اﻟ;a/yﺔ ﻣﻊ ﻣا,ﻋﺎة

اﻟ;<اﻓﻘﺔ اﻟ/Rﺎﺑ3ﺔ اﻟ;C9ﻘﺔ ﻟ;@ﺳ9ﺔ اﻟ#ﻘ rاﻟﻌs,ﻲ اﻟ9ﻌ<د.á

اﻟ4ﺎدة اﻟJﺎ@ﻌﺔ واﻷر}ﻌOن /ﺧJﺎﺋ 1اﻟ210ﺔ:

إذا ﺑﻠﻐ ¢ﺧ9ﺎﺋ ,اﻟ-,+ﺔ ﻧaﻒ أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع ﻓﻲ أ áوﻗ ¢ﺧﻼل اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ ،وﺟ ãﻋﻠﻰ أá
ﻣ@9ول ﻓﻲ اﻟ-,+ﺔ أو ﻣا,ﺟﻊ اﻟ9NﺎÖﺎت ﻓ<ر ﻋﻠ;ﻪ ﺑQﻟ~ إﺑﻼغ رﺋ A3ﻣxﻠ Aاﻹدارة ،وﻋﻠﻰ رﺋA3
ﻣxﻠ Aاﻹدارة إﺑﻼغ أﻋèﺎء اﻟ;xﻠ AﺑQﻟ~ ،وﻋﻠﻰ ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﺧﻼل ) (15ﺧ;9ﺔ ﻋ ,+ﯾ<ﻣﺎً ﻣ7

ﻋﻠ;ﻪ ﺑQﻟ~ دﻋ<ة اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻟﻼﺟ;/ﺎع ﺧﻼل ) (45ﺧ;9ﺔ وأرsﻌ 73ﯾ<م ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ

ﻋﻠ;ﻪ Öﺎﻟ9yﺎﺋ ,ﻟُ/ﻘ,ر إﻣﺎ زgﺎدة أرس ﻣﺎل اﻟ-,+ﺔ أو ﺗyﻔè3ﻪ -وﻓﻘﺎً ﻷﺣGﺎم ﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت -وذﻟ~
إﻟﻰ اﻟ rNاﻟ áQﺗy#ﻔ ßﻣﻌﻪ ﻧC9ﺔ اﻟ9yﺎﺋ ,إﻟﻰ ﻣﺎ دون )ﻧaﻒ( أرس اﻟ;ﺎل اﻟ;rﻓ<ع ،أو ﺣﻞ اﻟ-,+ﺔ

ﻗCﻞ اﻷﺟﻞ اﻟ;rNد ﻓﻲ ﻧ$ﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎس .و ,+#gﻗا,ر اﻟ;xﻌ3ﺔ ﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻻﺣ<ال ﻋﻠﻰ اﻟ;<ﻗﻊ
اﻻﻟ,/Rوﻧﻲ ﻟ<ازرة اﻟx/ﺎرة .وﺗﻌ rاﻟ-,+ﺔ ﻣ#ﻘ3èﺔ Öﻘ<ة اﻟ$#ﺎم إذا ﻟ Vﺗ;/xﻊ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ ,3اﻟﻌﺎد>ﺔ
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ﺧﻼل اﻟ;rة اﻟ;rNدة أﻋﻼﻩ ،أو إذا اﺟ;/ﻌ ¢وﺗﻌQر ﻋﻠ3ﻬﺎ إﺻrار ﻗا,ر ﻓﻲ اﻟ;<ﺿ<ع ،أو إذا ﻗ,رت

زgﺎدة أرس اﻟ;ﺎل وﻓ fاﻷوﺿﺎع اﻟ;ﻘ,رة ﻓﻲ ﻫQﻩ اﻟ;ﺎدة وﻟ Vﯾ V/اﻻﻛ//ﺎب ﻓﻲ -ﻞ زgﺎدة أرس اﻟ;ﺎل
ﺧﻼل ) (90ﺗ9ﻌ 73ﯾ<ﻣﺎً ﻣ 7ﺻrور ﻗا,ر اﻟ;xﻌ3ﺔ ÖﺎﻟgZﺎدة.

اﻟ#ﺎب اﻟ9ﺎﺳ ﻊ
اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻣZﺔ واﻷر}ﻌOن /ﻣÇJوﻟ.ﺔ اﻟ210ﺔ:

اﻟZ4ﺎزﻋﺎت:

ﺗﻠZ/م اﻟ-,+ﺔ 3;xÖﻊ اﻷﻋ;ﺎل واﻟ,a/ﻓﺎت اﻟ/ﻲ >g,xﻬﺎ ﻣxﻠ Aاﻹدارة وﻟ< -ﺎﻧ ¢ﺧﺎرج اﺧa/ﺎﺻﺎﺗﻪ،
ﻣﺎ ﻟ 7G> Vﺻﺎﺣ ãاﻟ;aﻠNﺔ ﺳﻲء اﻟ3#ﺔ أو >ﻌﻠ Vأن ﺗﻠ~ اﻷﻋ;ﺎل ﺧﺎرج اﺧa/ﺎﺻﺎت اﻟ;xﻠ.A
ّ
اﻟ4ﺎدة اﻟ9ﺎﺳﻌﺔ واﻷر}ﻌOن /ﻣÇJوﻟ.ﺔ أﻋjﺎء ﻣ\ﻠ /اﻹدارة:

<G> -1ن أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة ﻣ@9وﻟÖ 73ﺎﻟè/ﺎﻣ 7ﻋ 7ﺗﻌ< ßgاﻟ-,+ﺔ أو اﻟ;9ﺎﻫ; 73أو اﻟﻐ ,3ﻋ7

اﻟ,èر اﻟ áQﯾ+#ﺄ ﻋ 7إﺳﺎءﺗﻬ Vﺗrﺑ ,3ﺷ@ون اﻟ-,+ﺔ أو ﻣyﺎﻟﻔ/ﻬ VأﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ73
اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻻﺋ/Nﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ واﻷﻧ;$ﺔ واﻟﻠ<اﺋﺢ واﻟ/ﻌﻠ;3ﺎت اﻷﺧ ,ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫQا اﻟ$#ﺎم ،و-ﻞ ﺷi,

>ﻘèﻲ Öﻐ ,3ذﻟ~ >ﻌ- rﺄن ﻟ .7G> Vوﺗﻘﻊ اﻟ;@9وﻟ3ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ;3ﻊ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة إذا ﻧ+ﺄ اﻟqyﺄ

ﻣ 7ﻗا,ر ﺻrر Öﺈﺟ;ﺎﻋﻬ .Vأﻣﺎ اﻟﻘا,ارت اﻟ/ﻲ ﺗraر Öﺄﻏﻠ3Cﺔ اﻵارء ،ﻓﻼ >9ﺄل ﻋ#ﻬﺎ اﻷﻋèﺎء

اﻟ;ﻌﺎرﺿ<ن ﻣ/ﻰ أﺛ</Cا اﻋ/ا,ﺿﻬ Vﺻا,ﺣﺔ ﻓﻲ ﻣ ,èNاﻻﺟ;/ﺎع .وﻻ >ﻌ rاﻟﻐ3ﺎب ﻋ 7ﺣ<èر
اﻻﺟ;/ﺎع اﻟra> áQر ﻓ3ﻪ اﻟﻘا,ر ﺳCCﺎً ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣ 7اﻟ;@9وﻟ3ﺔ إﻻ إذا ﺛ ¢Cﻋrم ﻋﻠ Vاﻟﻌ <èاﻟﻐﺎﺋã
Öﺎﻟﻘا,ر أو ﻋrم ﺗ;#Gﻪ ﻣ 7اﻻﻋ/ا,ض ﻋﻠ3ﻪ Öﻌ rﻋﻠ;ﻪ Öﻪ.

 -2ﻻ ﺗ<Nل دون إﻗﺎﻣﺔ دﻋ< اﻟ;@9وﻟ3ﺔ ﻣ<اﻓﻘﺔ اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎد>ﺔ ﻋﻠﻰ إﺑا,ء ذﻣﺔ أﻋèﺎء

ﻣxﻠ Aاﻹدارة.
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 -3ﻻ ﺗ;9ﻊ دﻋ< اﻟ;@9وﻟ3ﺔ Öﻌ rاﻧﻘèﺎء ) (3ﺛﻼث ﺳ<#ات ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ اﻛ+/ﺎف اﻟﻔﻌﻞ اﻟèﺎر- .

وﻓ;3ﺎ ﻋrا ﺣﺎﻟ/ﻲ اﻟﻐ ØواﻟZ/و -,gﻻ ﺗ;9ﻊ دﻋ< اﻟ;@9وﻟ3ﺔ ﻓﻲ ﺟ;3ﻊ اﻷﺣ<ال Öﻌ rﻣ,ور ) (5ﺧ;A

ﺳ<#ات ﻣ 7ﺗﺎرgﺦ اﻧ/ﻬﺎء اﻟ#9ﺔ اﻟ;ﺎﻟ3ﺔ اﻟ/ﻲ وﻗﻊ ﻓ3ﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟèﺎر أو ) (3ﺛﻼث ﺳ<#ات ﻣ 7اﻧ/ﻬﺎء
ﻋg<èﺔ ﻋ <èﻣxﻠ Aاﻹدارة اﻟ;ﻌ#ﻲ أﯾﻬ;ﺎ أÖﻌ.r

 -4وﻟRﻞ ﻣ9ﺎﻫ Vاﻟ fNﻓﻲ رﻓﻊ دﻋ< اﻟ;@9وﻟ3ﺔ اﻟ;ﻘ,رة ﻟﻠ-,+ﺔ ﻋﻠﻰ أﻋèﺎء ﻣxﻠ Aاﻹدارة إذا -ﺎن

ﻣ 7ﺷﺄن اﻟqyﺄ اﻟ áQﺻrر ﻣ#ﻬ VإﻟNﺎق ﺿ,ر ﺧﺎص Öﻪ .وﻻ ><xز ﻟﻠ;9ﺎﻫ Vرﻓﻊ اﻟrﻋ< اﻟ;<-Qرة إﻻ
إذا -ﺎن ﺣ fاﻟ-,+ﺔ ﻓﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﻻ ﯾاZل ﻗﺎﺋ;ﺎً .و ãxgﻋﻠﻰ اﻟ;9ﺎﻫ Vأن ﯾCﻠﻎ اﻟ-,+ﺔ ÖﻌZﻣﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻟrﻋ< ،ﻣﻊ ﻗ ,aﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ;qﺎﻟCﺔ Öﺎﻟ/ﻌ< ßgﻋ 7اﻟ,èر اﻟyﺎص اﻟ áQﻟÖ fNﻪ.

<x> -5ز ﺗ3;Nﻞ اﻟ-,+ﺔ اﻟ#ﻔﻘﺎت اﻵﺗ3ﺔ اﻟ/ﻲ ﺗRﻠﻔﻬﺎ اﻟ;9ﺎﻫ Vﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋ< أ>ﺎً -ﺎﻧ ¢ﻧ/x3/ﻬﺎ Öﺎﻟ,+وi

اﻵ ﺗ3ﺔ :

أ -إذا أﻗﺎم اﻟrﻋ<  79NÖﻧ3ﺔ.

ب -إذا ﺗﻘrم إﻟﻰ اﻟ-,+ﺔ Öﺎﻟ ãC9اﻟ áQﻣ 7أﺟﻠﻪ أﻗﺎم اﻟrﻋ< وﻟaN> Vﻞ ﻋﻠﻰ رد ﺧﻼل ﺛﻼﺛ 73ﯾ<ﻣﺎً.

ج -إذا -ﺎن ﻣ 7ﻣaﻠNﺔ اﻟ-,+ﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻫQﻩ اﻟrﻋ< ﺑ#ﺎًء ﻋﻠﻰ ﺣ VGاﻟ;ﺎدة )اﻟ/ﺎﺳﻌﺔ واﻟC9ﻌ (73ﻣ7
ﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت.
د -أن ﺗ<Rن اﻟrﻋ< ﻗﺎﺋ;ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻ3Nﺢ.

اﻟ4ﺎدة اﻟOJ4Hن /اﻧﻘjﺎء اﻟ210ﺔ:
 -1ﺗrﺧﻞ اﻟ-,+ﺔ ,x;Öد اﻧﻘèﺎﺋﻬﺎ دور اﻟa/ﻔ3ﺔ وﺗ/Nﻔ∫ Öﺎﻟ3ay+ﺔ اﻻﻋC/ﺎرgﺔ اﻟﻼزﻣﺔ Öﺎﻟﻘrر اﻟﻼزم
ﻟﻠ a/ﻔ3ﺔ .
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ra> -2ر ﻗا,ر اﻟa/ﻔ3ﺔ اﻻﺧ3/ﺎرgﺔ ﻣ 7اﻟ-,+ﺎء أو اﻟ;xﻌ3ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 ãx> -3أن >;/+ﻞ ﻗا,ر اﻟa/ﻔ3ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ 733اﻟُ;aﻔﻲ وﺗrNﯾ rﺳﻠqﺎﺗﻪ وأﺗﻌﺎÖﻪ واﻟﻘ<3د اﻟ;ﻔ,وﺿﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﻠqﺎﺗﻪ واﻟ;rة اﻟZﻣ3#ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠa/ﻔ3ﺔ و ãxgأﻻ ﺗx/ﺎوز ﻣrة اﻟa/ﻔ3ﺔ اﻻﺧ3/ﺎرgﺔ ) (5ﺧ;A
ﺳ<#ات ،وﻻ ><xز ﺗ;rﯾrﻫﺎ ﻷﻛ ,éﻣ 7ذﻟ~ إﻻ Öﺄﻣ ,ﻗèﺎﺋﻲ.

 -4ﺗ/#ﻬﻲ ﺳﻠqﺔ ﻣxﻠ Aإدارة اﻟ-,+ﺔ NÖﻠﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟ~ >$ﻞ أﻋèﺎء اﻟ;xﻠ Aﻗﺎﺋ; 73ﻋﻠﻰ إدارة اﻟ-,+ﺔ

وgﻌrون ÖﺎﻟC9#ﺔ ﻟﻠﻐ ,3ﻓﻲ ﺣ VGاﻟ;aﻔ 73إﻟﻰ أن ُ>ﻌ 73اﻟُ;aﻔﻲ وﺗCﻘﻰ ﻷﺟﻬZة اﻟ-,+ﺔ ﺧﻼل ﻣrة
اﻟa/ﻔ3ﺔ اﺧa/ﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟ/ﻲ ﻻ ﺗ/ﻌﺎرض ﻣﻊ اﺧa/ﺎﺻﺎت اﻟُ;aﻔﻲ ،وgا,ﻋﻲ ﻓﻲ اﻟa/ﻔ3ﺔ ﺣﻔ∫ ﺣf
اﻟ; 73-,/+ﻓﻲ ﻓﺎﺋ ßﻋ;ﻠ3ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73واﻻﺣ3/ﺎBﺎت اﻟ;<Gﻧﺔ ﺣ ã9اﻟ;<a#ص ﻋﻠ3ﻪ ﻓﻲ اﻟ;ﺎدﺗ73

) (44و ) (45ﻣ 7ﻫQا اﻟ$#ﺎم.

اﻟ4ﺎدة اﻟWﺎد`ﺔ واﻟOJ4Hن /ﻧÉﺎم اﻟ210ﺔ:
ﺗ fCqأﺣGﺎم ﻧ$ﺎم ﻣا,ﻗCﺔ ﺷ-,ﺎت اﻟ/ﺄﻣ 73اﻟ/ﻌﺎوﻧﻲ وﻻﺋ/Nﻪ اﻟ#/ﻔ>Q3ﺔ وﻧ$ﺎم اﻟ-,+ﺎت وﻟ<اﺋNﻪ واﻷﻧ;$ﺔ

واﻟﻠ<اﺋﺢ واﻟ/ﻌﻠ;3ﺎت اﻷﺧ ,ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻣﺎ ﻟ Vﯾ,د ذ,-ﻩ ﻓﻲ ﻫQا اﻟ$#ﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اﻟ4ﺎدة اﻟ:ﺎﻧ.ﺔ واﻟOJ4Hن /اﻟ:10Z

ﯾ<دع ﻫQا اﻟ$#ﺎم وCB ,+#gﻘﺎً ﻟ$#ﺎم اﻟ-,+ﺎت وﻟ<اﺋNﻪ.
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