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 مقترح تعدیل النظام األساس للبنك األهلي التجاري وفقا ألحکام نظام الشرکات الجدید
 

 الئاب افول

 ): الاأجغج:١المادة (
الئظك افعطغ الاةاري حرضئ طساعمئ جسعدغئ، تأجسئ ذئصا فتضام ظزام الحرضات و لعائته وظزام طراصئئ الئظعك 

 الاظفغثغئ، وذئصاً لعثا الظزام.ولعائته وظزام  السعق المالغئ ولعائته 

 ): اجط الحرضئ: ٢المادة (
الئظك افعطغ الاةاري اجط الحرضئ عع (الئظك افعطغ الاةاري) حرضئ طساعمئ طثرجئ، وغضعن اجمعا خارج الممطضئ (

  ("الحرضئ" أو "الئظك). ـغحار إلغعا شغ عثا الظزام شغما بسث بالسسعدي) و

 ): الاسرغفات:٣المادة (
 .السسعدغئ السربغئ الممطضئ :طضئالمم •
 .الاةاري افعطغ الئظك إدارة طةطج :ا�دارة طةطج •
 .الاةاري افعطغ الئظك :الئظك •
 الئظك افعطغ الاةاري.  :الحرضئ •
 .السسعدي السربغ الظصث طآجسئ :الظصث طآجسئ •
 عغؤئ السعق المالغئ. :العغؤئ •
 .ختغتاً  تسغظظاً  المسغظ الاةاري افعطغ الئظك إدارة طةطج سدع :السدع •
 .الشغرسادغئ الساطئ الةمسغئ طظ المسامث افجاس الاةاري افعطغ الئظك ظزام :الظزام •
 .طسظعي أو ذئغسغ حثص أي :حثص •
وطظعا سطى جئغض  الاغ غاتصص المصخعد طظعا بسطط المُئطس اقتخال وجائض جمغع تسظغ :التثغبئالاصظغئ  وجائض •

 (الئرغث اقلضاروظغ ورجائض العاتش الةعال الظخغئ وتساب الحثص اقلضاروظغ لثى الئظك وغغرعا). المبال ق التخر
 ولعائتئ عـ٢/٦/١٤٢٤ وتارغت) ٣٠(م/ رصطالخادر بالمرجعم المطضغ  السعق المالغئ ظزام ظزام السعق المالغئ: •

 غئ، وأي تسثغقت تطرأ سطغعط.الاظفغث
عـ ولعائته، ٢٢/٢/١٣٨٦) وتارغت ٥ظزام طراصئئ الئظعك الخادر بالمرجعم المطضغ رصط (م/ ظزام طراصئئ الئظعك: •

 وأي تسثغقت تطرأ سطغعط.
 طالك أي جعط طظ أجعط الحرضئ المخثرة.  عع المساعط: •
 والاسطغمات الطعائحو عـ٢٨/١/١٤٣٧ وتارغت) ٣(م/غ رصط المطض بالمرجعم الخادر الحرضات ظزام ظزام الحرضات: •

 وأي تسثغقت تطرأ سطغعط. بمعجئه، الخادرة

 ): أغراض الحرضئ: ٤المادة (
غرض الحرضئ طجاولئ ضاشئ أظعاع افسمال المخرشغئ واقجابمارغئ (شغما قغثخض ضمظ أسمال افوراق المالغئ) لتسابعا 

وذلك وشصاً فتضام ظزام  الثاص ولتساب ا�خرغظ داخض الممطضئ وخارجعا سظ ذرغصعا أو سظ ذرغص الحرضات الاابسئ لعا
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طراصئئ الئظعك وافظزمئ والطعائح الظاشثة شغ الممطضئ وضمظ التثود المعضعسئ وشص الحروط المتثدة طظ صئض 
 طآجسئ الظصث الظصث بما شغعا السمطغات ا�تغئ:

شاح التسابات الةارغئ و تسابات الاعشغر و صئعل العدائع الظصثغئ جعاًء ضاظئ تساتص الثشع سظث الططإ أو  -١
فجض أو غغر ذلك بالحروط وافتضام الاغ تصررعا الحرضئ طظ آٍن إلى آخر، ودشع الحغضات وافواطر الاغ 

تعزغع أرباح الحرضات لسمقت والسسعدغئ أو بشغرعا طظ اغخثرعا أي طعدع لثى الحرضئ، جعاًء بالسمطئ 
 المساعمئ واجاقم اقضااابات شغ الحرضات المساعمئ. 

شاح وإدارة تسابات اقجابمار وطا حابععا بالسمطئ السسعدغئ والسمقت افخرى بشرض التخعل سطى سعائث  -٢
 تحشغطعا لخالح الحرضئ. 

افدوات المالغئ المظاجئئ طبض خغس وجمسعا والتخعل سطغعا بإجاثثام الالتخعل سطى افطعال واصاراضعا و -٣
 بشغر ضمان وتسثغث تطك الصروض وافطعال سظث اجاتصاصعا وصئطه.خقف ذلك بدمان وجظثات دغظ وار إخث

طجاولئ الثثطات اقجاحارغئ والظخح شغ طةال اقجابمار والصغام بسمض طثغر اجابمار افطعال أو وضغض أو طمبض  -٤
إدارة الحآون المالغئ في حثص ذئغسغ أو اسائاري، سطى أن قغضعن طظ طالغ با�ضاشئ إلى الصغام بسمض 

 ضمظ تطك الثثطات أو افطعال أي  سمض غاسطص بأوراق طالغئ.
جتإ وتترغر و إخثار و صئعل وخخط وإسادة خخط وحراء وبغع وتتخغض والاساطض شغ السظثات ا�ذظغئ  -٥

اساطض بعا وشصًا لطئغسئ ضض طظعا  طبض السظثات فطر وافوراق المالغئ والاةارغئ سطى اخاقف أظعاسعا وال
والضمئغاقت وصسائط أرباح افجعط والتعاقت وبعالص الحتظ وجظثات ا�غثاع وجظثات الثغظ وحعادات 

سطى غغر الصابطئ لطاتعغض أو الاثاول افجعط وغغرعا طظ السظثات الاةارغئ وافوراق المالغئ الصابطئ طظعا و
 الاساطض بعا وشصاً لطئغسئ ضض طظعا. اخاقف أظعاسعا و

الثعإ والفدئ والظصعد المسثظغئ والسمقت افجظئغئ و غغرعا طما غظطئص سطغه تضط الخرف حراء وبغع السطع و -٦
و تفزعا والاساطض بعا و حراء وبغع المسادن الظفغسئ بضاشئ أحضالعا وافتةار الضرغمئ وغغرعا طظ المظاةات 

اض المئالس أو الامعغض بدماظعا و/ أو رعظعا وباصثغط خثطات التعاقت والحغضات وتفزعا والاساطض بعا وإصر
 المالغئ ضعجغط طالغ. 

ا�صراض وتصثغط خثطات اقئامان وجمغع أظعاع الاسعغقت المخرشغئ وضثلك الامعغض الاةاري والثثطات  -٧
أو بضفالئ حثخغئ أو  المخرشغئ  لفحثاص الطئغسغغظ أو افحثاص اقسائارغغظ بدمان أو بثون ضمان

بضفالئ الشغر أو طصابض رعظ أطعال طظصعلئ أو غغر طظصعلئ أو جظثات تضعطغئ أو جظثات خجغظئ أو جظثات 
طآجسات ساطئ أو خاخئ أو أجعط حرضات طساعمئ أو بأغئ أوراق طالغئ أخرى أو الاظازل سظ تصعق تالغئ أو 

 زغاً أو غغر تغازي.طساصئطغئ لثى الشغر شغما سثا أجعط الحرضئ رعظاً تغا
الصغام بةمغع ا�جراءات القزطئ الماسطصئ بافظحطئ الامعغطغئ بما شغعا حراء وبغع واجاخظاع ورعظ وصئعل  -٨

الرعظ وشك الرعظ سظ افراضغ والسصارات والمئاظغ أو غغر ذلك طظ الدماظات بصخث تظفغث وتطعغر السصار 
غع العتثات السصارغئ سطى الثارذئ وبغع السضظغ والاةاري أو طحارغع ا�جضان وا�ظحاء أو الصغام بئظائعا و ب

العتثات السصارغئ بالاصسغط، و حراء السغارات والمسثات وافجعجة والسصارات واقراضغ والمظصعل والمظاشع 
والثثطات والتصعق المسظعغئ (طبض تصعق المطضغئ الفضرغئ) وتأجغرعا طع العسث بالامطغك وبغسعا و عئاعا 

 ارغغظ. لفحثاص الطئغسغظ أو اقسائ
تسجغج وتمعغض خطابات اقسامادات المساظثغئ بضاشئ أظعاسعا وإخثار اقسامادات الحثخغئ أو وشاح وصئعل   -٩

بطاصات اقئامان وحغضات طساشرغظ وإحسارات اساماد دورغئ وتمطك أو تفر افجعط وافطعال والتخص 
ت بأظعاسعا واقتافاظ بعا، وإخثارعا وجظثات الثغظ الماثاولئ وأجعط الثغظ وافوراق المالغئ واقجابمارا

واقضاااب بعا، والاساطض شغعا وحراء وبغع حعادات افجعط أو غغرعا طظ أظعاع افوراق المالغئ الماعاشصئ طع 
جغاجئ و أتضام الئظك والتخعل سطى الامعغض والصروض والسطش وتسطط ضاشئ أظعاع حعادات افجعط أو 

دغسئ أو طظ أجض تفزعا أو لشغر ذلك، وتأجغر خجائظ خاخئ وجمع الظصعد افحغاء ذات الصغمئ سطى جئغض الع
 وافوراق المالغئ وظصطعا. 
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 الامعغض و ا�صراض طصابض بعالص الحتظ أو بعالص الظاصطغظ أو أواطر الاسطغط.  -١٠
ترتغإ أو ا�حاراك شغ سصث سمطغات تمعغض أو صروض ساطئ أو خاخئ والتخعل سطغعا وإخثارعا شغ الممطضئ  -١١

 أو خارجعا. 
طساظثة أي تمعغض أو صرض تضعطغ أو أي تمعغض آخر بما غاماحى طع جغاجات الئظك أو طساظثة إخثار أي  -١٢

أجعط ساطئ ضاظئ أو خاخئ وأغئ تخص أو أجعط أو جظثات دغظ تابسئ في حثص اسائاري، والصغام 
أو إصراض أو اصاراض افطعال شغ  بإخثارعا وضفالاعا واقضاااب بعا واقحاراك شغعا و/ أو إدارتعا وتمعغطعا

 جئغض إخثارعا داخض الممطضئ أو خارجعا.
إخثار خضعك دولغئ أو جظثات صروض جعاء لمرة واتثة أو سثة طرات أو طظ خقل جطسطئ طظ ا�خثارات  -١٣

 وشص افظزمئ و الطعائح ذات السقصئ.
 ت. تصثغط خثطات الاعشغر واقدخار بالسمطئ السسعدغئ أو بشغرعا طظ السمق -١٤
تصثغط ضض أظعاع الضفاقت والدماظات لطمسافغثغظ داخض الممطضئ وخارجعا باأطغظ ضاطض أو ججئغ طصابض  -١٥

 ضمان أو بثوظه.
 إدارة المتاشر اقجابمارغئ واقجابمار المئاحر شغ افوراق المالغئ لخالح الحرضئ وشصا لسغاجاتعا.  -١٦
 غئ وزراسغئ وخظاسغئ وسصارغئ وخثطاتغئ وغغرعا. المحارضئ شغ جمغع ظحاذات اقجابمار الماسثدة طظ تةار -١٧
 الاساطض شغ افوراق المالغئ بحاى أظعاسعا وشصاً لطصعاسث وافظزمئ ذات السقصئ . -١٨
طجاولئ أغئ سمطغات طخرشغئ أخرى جائجة بمصادى أظزمئ الئظعك والظصث الظاشثة شغ الممطضئ أو الةعات الرصابغئ  -١٩

 طغات المخرشغئ خارج الممطضئ. لطئطث افجظئغ شغ تالئ طجاولئ السم
الصغام باتخغض افطعال المساتصئ لثى الشغر وإسطاء طثالخئ بعا، جعاًء داخض الممطضئ أو خارجعا بالظغابئ سظ  -٢٠

 أي حثص ذئغسغ أو اسائاري أو بخفاعا أطغظاً سطغعا أو طظفثًا لعخغئ. 
اسائاري وطجاولئ سمض العضالئ طظ أي السمض ضعضقء لطتضعطات أو لطسططات المتطغئ أو في حثص ذئغسغ أو  -٢١

ظعع، بما شغ ذلك إدارة اجابمارات الشغر وخقتغئ السمض ضعضقء لاتخغض التصعق وافطعال وإسطاء جظثات 
 إبراء ذطئ واجاقطعا وتسغغظ وضقء طصابض طضاشآت أو بثوظعا، داخض الممطضئ أو خارجعا. 

ضئ أو اقظثطاج طسه أو طسعا وتغازة وتمطك أخعلعا اقحاراك شغ طساظثة أي سمض طمابض في حثص أو حر -٢٢
ضطعا أو بسدعا وإدارة حرضات اقجابمارات المالغئ وطساظثة الحرضات المساعمئ واقضاااب شغ أجعمعا 

 وطساسثتعا سطى تتصغص غاغاتعا. 
وإظحاء إدارة وحراء وبغع ورعظ وشك الرعظ وصئعل الرعظ واجاشقل وتغازة السصارات وافراضغ والمئاظغ  -٢٣

وتشغغر وترطغط وخغاظئ افراضغ والسصارات والمئاظغ الدرورغئ �دارة أسمال الحرضئ أو لسضظى طعظفغعا أو 
لطارشغه سظعط، والاساطض شغ أغئ أطعال طظصعلئ أو غغر طظصعلئ صث تآول إلى الحرضئ أو تامطضعا أو تثخض شغ 

مطغات تمعغض أو صروض أو تسعغقت إئاماظغئ طصثطئ تغازتعا اجاغفاًء لضض أو بسخ طططعباتعا أو ضماظًا فغئ س
 طظعا و تتثغث الخضعك السصارغئ.

 تسعث إدارة افطقك السصارغئ ضمظفثي وخاغا أو أطظاء أو وضقء أو بأغئ خفئ أخرى.  -٢٤
إظحاء وإدارة طثازن جمرضغئ أو طساعدسات لثجن الئدائع الاةارغئ والخظاسغئ وتعشغر الامعغض أو إصراض  -٢٥

 �ظحائعا وإدارتعا. افطعال 
إدارة وتحشغض المظحآت الاةارغئ وأسمال المصاوقت وإدارة وخغاظئ المظحآت الاةارغئ والمةمسات الاةارغئ  -٢٦

والسضظغئ وإدارة وتحشغض خثاطات الئراطب التاجإ اقلغ وتصظغئ اقتخاقت والمسطعطات وإدارة وتحشغض 
 وإدارة وتحشغض المراضج الاثرغئغئ والاسطغمغئ.المساعدسات وإدارة وتحشغض برطةئ حئضات التاجإ 

 غغر المظصعلئ لاظفغث سمطغاتعا الامعغطغئ واقجابمارغئ.تمطك افخعل المظصعلئ و -٢٧
 حراء الثغعن طظ افجعاق الباظعغئ، وا�تافاظ بعا أو إسادة بغسعا. -٢٨
ات تتخغض المئغسات تصثغط خثطات وتسعغقت الئغع اقلضاروظغ في حثص ذئغسغ أو إسائاري، وتصثغط خثط -٢٩

 سظ ذرغص ظصاط الئغع.
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الثخعل شغ سمطغات الامعغض المسّظث  المثسمئ بأخعل، وتسغغظ وضقء لاتخغض التصعق الثاخئ بعا بأجر أو  -٣٠
 بثون بدمان أو بثون ضمان.

 الصغام بضاشئ افسمال والاخرشات افخرى الاغ صث تساوظعا سطى تتصغص أغراضعا و الاغ غارتإ سطغعا أو الاغ -٣١
غضعن طظ حأظعا تصثم أسمال الحرضئ أو إتساسعا، وذلك طع طراساة أتضام افظزمئ والطعائح الثاخئ السارغئ 

 .شغ الممطضئ

 ): المحارضئ والامطك شغ الحرضات: ٥المادة (
غةعز لطحرضئ تأجغج حرضات طظ حثص واتث بمفردعا جعاء ذات طسآولغئ طتثودة أو طساعمئ طصفطئ أو حرضات 

خاص، ضما غةعز لعا أن تماطك افجعط والتخص شغ حرضات أخرى صائمئ أو تظثطب طسعا ولعا تص ذات غرض 
اقحاراك طع الشغر شغ تأجغج الحرضات وطظعا الحرضات المساعمئ أو ذات المسآولغئ المتثودة أو الخظادغص داخض 

شغ عثا الحأن، ضما غةعز لطحرضئ أن الممطضئ أو خارجعا وذلك بسث اجاغفاء طا تاططئه افظزمئ والاسطغمات المائسئ 
 تاخرف شغ عثه افجعط أو التخص سطى أق غحمض ذلك العجاذئ شغ تثاولعا.

 
 ): المرضج الرئغسغ لطحرضئ: ٦المادة (

غصع طرضج الحرضئ الرئغج شغ طثغظئ جثة، وغةعز بصرار طظ الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ ظصض عثا المرضج إلى أي طضان 
الممطضئ . ولطحرضئ شاح شروع، وطضاتإ، وتسغغظ وضقء لعا، داخض الممطضئ وخارجعا، بسث خثور صرار طظ آخر داخض 

 طةطج ا�دارة، طع طراساة افظزمئ والطعائح السارغئ شغ الممطضئ بعثا الثخعص.
 

 ): طثة الحرضئ: ٧المادة (
م وغةعز تمثغث طثة الحرضئ لسثة ١/٧/١٩٩٧عـ المعاشص ٢٦/٢/١٤١٨) جظئ عةرغئ تئثأ طظ تارغت ٩٩طثة الحرضئ (

  طرات بظاًء سطى صرار طظ الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ صئض اظاعاء طثتعا بسظئ سطى افصض.
 

 الئاب الباظغ: رأس المال وافجعط

 ): رأس المال: ٨المادة (
) ابظغظ ططغار ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠() سحرون ططغار رغال جسعدي طصسط إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس طال الحرضئ عع (

) سحرة رغاقت جسعدغئ طثشعسئ بالضاطض ترتإ تصعصاً ١٠جعط سادي طاساوغئ الصغمئ، الصغمئ اقجمغئ لطسعط العاتث (
 والاجاطات طاساوغئ لةمغع المساعمغظ.

 ): افجعط المماازة:٩المادة (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           غةعز  لطةمسغئ الساطئ غغر السادغئ لطحرضئ، بسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث، أن تخثر أجعماً                                -١

تتعغض أجعمعا السادغئ إلى أجعط طماازة سطى أق تاةاوز ظسئئ افجعط المماازة  طماازة أو تصرر حراءعا أو
طظ رأس طال الحرضئ أو تتعغض أجعمعا المماازة إلى أجعط سادغئ سطى أن ق ُتسطغ افجعط المماازة  %١٠

 التص شغ الاخعغئ شغ الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ. 
خعل سطى ظسئئ أضئر طظ أختاب افجعط السادغئ طظ افرباح ترتإ افجعط المماازة فختابعا التص شغ الت -٢

  غ الظزاطغ.الخاشغئ لطحرضئ بسث تةظغإ اقتاغاذ

 وإصراض المعظفغظ: ): حراء الحرضئ فجعمعا وبغسعا وارتعاظعا١٠المادة (
�جاثثاطعا ضأجعط غةعز لطحرضئ حراء أوارتعان أجعمعا السادغئ أو المماازة، ضما غةعز لطحرضئ حراء أجعمعا  -١

 خجغظئ وشصاً لطدعابط والحروط الخادرة سظ العغؤئ، وبسث التخعل سطى طعاشصئ طآجسئ الظصث.
 غةعز لطحرضئ بغع أجعط الثجغظئ سطى طرتطئ واتثة أو سثة طراتض، وبسث التخعل سطى طعاشصئ طآجسئ الظصث. -٢
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أجعط المعظفغظ وشصًا لطدعابط  غةعز لطحرضئ أن تحاري أجعمعا وتثخغخعا لمعظفغ الحرضئ ضمظ برظاطب -٣
والحروط الخادرة سظ العغؤئ، وبسث التخعل سطى طعاشصئ طآجسئ الظصث وشغ جمغع افتعال قغضعن لفجعط 

 الاغ تحارغعا الحرضئ أخعات شغ جمسغات المساعمغظ.
تغازتعا طع سثم ا�خقل بافظزمئ والطعائح افخرى ذات السقصئ، غةعز لمظ له تص تمطك أجعط الئظك أو  -٤

 لمخطتئ ذرف آخر أن غرتعظعا وشصاً لطدعابط الخادرة سظ العغؤئ.
 .غةعز لطحرضئ طظح صروض لمعظفغعا ضمظ براطب تتفغج الساططغظ لثغعا -٥

 ): إخثار افجعط: ١١المادة (
تضعن أجعط الحرضئ اجمغئ وغغر صابطئ لطاةجئئ شغ طعاجعئ الحرضئ، شإذا ططك السعط أحثاص طاسثدون وجإ  -١

أن غثااروا أتثعط لغظعب سظعط شغ اجاسمال التصعق الماسطصئ بعا، وغضعن عآقء افحثاص طسآولغظ سطغعط 
 بالاداطظ سظ اقلاجاطات الظاحؤئ طظ ططضغئ السعط.

 تضعن الصغمئ اقجمغئ لطسعط سحرة رغاقت. -٢
غمئ، وشغ عثه ق غةعز أن تخثر افجعط بأصض طظ صغماعا اقجمغئ، وإظما غةعز أن تخثر بأسطى طظ عثه الص -٣

 التالئ غعضع شرق الصغمئ شغ بظث طساصض ضمظ تصعق المساعمغظ، وق غةعز تعزغسعا ضأرباح سطى المساعمغظ.
 تسري افتضام السابصئ سطى الحعادات المآصائ الاغ تسطط إلى المساعمغظ صئض إخثار افجعط. -٤
 م به سظث إخثار السعط.ق غةعز لطحرضئ أن تطالإ المساعط بثشع طئالس تجغث سظ طصثار طا الاج -٥
 ق غةعز لطمساعط أن غططإ اجارداد تخاه شغ رأس طال الحرضئ. -٦
ق غةعز لعربئ المساعط أو دائظغه بأغئ تةئ ضاظئ أن غطالئعا بعضع افخاام سطى دشاتر الحرضئ أو أوراصعا أو  -٧

ضاظئ شغ إدارة الحرضئ، التةج سطى طماطضاتعا وق أن غططئعا صسماعا أو بغسعا، وق أن غاثخطعا بأغئ ذرغصئ 
 .وغةإ سطغعط شغ اجاسمال تصعصعط الاسعغض سطى صعائط جرد الحرضئ وتساباتعا وسطى صرارات الةمسغئ الساطئ

  تثاول افجعط وجةقت المساعمغظ: :)١٢المادة (
 تاثاول أجعط الحرضئ وشصا فتضام ظزام السعق المالغئ، ولعائته الاظفغثغئ ووشصا فتضام عثا الظزام. .١
اقضاااب شغ افجعط أو تمطضعا غفغث صئعل المساعط لطظزام والاجاطه بالصرارات الاغ تخثرعا جمسغات  .٢

 المساعمغظ، جعاء أضان تاضرًا أم غائئاً، وجعاء أضان طعاشصاً سطى عثه الصرارات أم طثالفاً لعا.
 
 ): زغادة رأس المال: ١٣المادة ( 

ظزام الحرضات، وبسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث، أن  لطةمسغئ الساطئ غغر السادغئ وشصًا فتضام -١
تصرر زغادة رأس طال الحرضئ، بحرط أن غضعن رأس المال صث دشع ضاطًق، وق غحارط أن غضعن رأس المال صث 
دشع بأضمطه إذا ضان الةجء غغر المثشعع طظ رأس المال غسعد إلى أجعط خثرت طصابض تتعغض أدوات دغظ أو 

 غطغئ إلى أجعط وصئض اظاعاء  المثة المصررة لاتعغطعا إلى أجعط.خضعك تمع
لطةمسغئ الساطئ غغر السادغئ شغ جمغع افتعال أن تثخص افجعط المخثرة سظث زغادة رأس المال أو ججء طظعا  -٢

لطساططغظ شغ الحرضئ والحرضات الاابسئ أو بسدعا، وق غةعز لطمساعمغظ طمارجئ تص افولعغئ سظث إخثار 
 ضئ لفجعط المثخخئ لطساططغظ.الحر

لطمساعط المالك لطسعط وصئ خثور صرار الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ بالمعاشصئ سطى زغادة رأس المال افولعغئ  -٣
شغ اقضاااب بافجعط الةثغثة الاغ تخثر طصابض تخص ظصثغئ، وغئطس عآقء بأولعغاعط سظ ذرغص وجائض  

غعطغئ أو بإبقغعط بعاجطئ الئرغث المسةض سظ صرار زغادة رأس المال الاصظغئ التثغبئ أو بالظحر شغ جرغثة 
 وحروط اقضاااب وطثته وتارغت بثاغاه واظاعائه.

غتص لطةمسغئ الساطئ غغر السادغئ وصش السمض بتص افولعغئ لطمساعمغظ شغ اقضاااب بجغادة رأس المال طصابض  -٤
 اقت الاغ تراعا طظاجئئ لمخطتئ الحرضئ.تخص ظصثغئ أو إسطاء افولعغئ لشغر المساعمغظ شغ الت
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غتص لطمساعط بغع تص افولعغئ  أو الاظازل سظه خقل المثة طظ وصئ خثور صرار الةمسغئ الساطئ بالمعاشصئ  -٥
سطى زغادة رأس المال إلى آخر غعم لقضاااب شغ افجعط الةثغثة المرتئطئ بعثه التصعق، وشصًا لطدعابط الاغ 

 تدسعا العغؤئ.
) أسقه، تعزع افجعط الةثغثة سطى َتَمَطئ تصعق افولعغئ الثغظ ذطئعا اقضاااب، ٤اة طا ورد شغ الفصرة (طع طراس -٦

بظسئئ طا غمطضعظه طظ تصعق أولعغئ طظ إجمالغ تصعق افولعغئ الظاتةئ طظ زغادة رأس المال، بحرط أق 
ظ افجعط الةثغثة سطى تمطئ تصعق غاةاوز طا غتخطعن سطغه طا ذطئعه طظ افجعط الةثغثة، وغعزع الئاصغ ط

افولعغئ الثغظ ذطئعا أضبر طظ ظخغئعط بظسئئ طا غمطضعظه طظ تصعق أولعغئ طظ إجمالغ تصعق افولعغئ 
الظاتةئ طظ زغادة رأس المال، بحرط أق غاةاوز طا غتخطعن سطغه طا ذطئعه طظ افجعط الةثغثة، وغطرح طا 

الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ أو غظص ظزام السعق المالغئ سطى غغر تئصى طظ افجعط سطى الشغر، طا لط تصرر 
 ذلك.

 ): تثفغخ رأس المال: ١٤المادة (
لطةمسغئ الساطئ غغر السادغئ وبسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث أن تصرر تثفغخ رأس المال إذا  -١

بسث تقوة تصرغر خاص غسثه طراجع زاد سظ تاجئ الحرضئ أو إذا طظغئ بثسائر، وق غخثر صرار الاثفغخ إق 
 التسابات سظ افجئاب المعجئئ له وسظ اقلاجاطات الاغ سطى الحرضئ وسظ أبر الاثفغخ شغ عثه اقلاجاطات.

إذا ضان تثفغخ رأس المال ظاغةئ زغادته سطى تاجئ الحرضئ، وجئئ دسعة الثائظغظ إلى إبثاء اساراضعط سطغه  -٢
ط بعجائض الاصظغئ التثغبئ أو ظحر صرار الاثفغخ شغ جرغثة غعطغئ تعزع شغ خقل جاغظ غعطاً طظ تارغت تئطغشع

المظطصئ الاغ شغعا طرضج الحرضئ الرئغج، شإن اسارض أتث الثائظغظ وصثم إلى الحرضئ طساظثاته شغ المغساد 
إذا ضان  ضاشغًا لطعشاء بهالمثضعر وجإ سطى الحرضئ أن تآدي إلغه دغظه إذا ضان تاًق أو أن تصثم له ضماظا 

 آجًق.

 الئاب البالث: أدوات الثغظ والخضعك الامعغطغئ

 ): إخثار الخضعك وأدوات الثغظ وتثاولعا:١٥المادة (
غةعز لطحرضئ وشصا لظزام السعق المالغئ وبسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث، أن تخثر أدوات دغظ  -١

أو خضعضًا صابطئ لطاتعغض إلى أجعط إق بسث خثور  أو خضعضًا تمعغطغئ، وق غةعز لطحرضئ أن تخثر أدوات دغظ
صرار طظ الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ تتثد شغه التث افصخى لسثد افجعط الاغ غةعز أن غاط إخثارعا طصابض 
تطك افدوات أو الخضعك، جعاء أخثرت تطك افدوات أو الخضعك شغ العصئ ظفسه أو طظ خقل جطسطئ طظ 

 برظاطب أو أضبر �خثار أدوات أو خضعك تمعغطغئ. ا�خثارات أو طظ خقل
غخثر طةطج ا�دارة، دون تاجئ إلى طعاشصئ جثغثة طظ الةمسغئ جالفئ الثضر أجعمًا جثغثة طصابض تطك   -٢

افدوات أو الخضعك الاغ غططإ تاططععا تتعغطعا، شعر اظاعاء شارة ذطإ الاتعغض المتثدة لتمطئ تطك افدوات 
طج ا�دارة طا غطجم لاسثغض ظزام الحرضئ افجاس شغما غاسطص بسثد افجعط المخثرة أو الخضعك، وغاثث طة

 ورأس المال.
غةإ سطى طةطج ا�دارة حعر اضامال إجراءات ضض زغادة شغ رأس المال بالطرغصئ المتثدة شغ ظزام الحرضات  -٣

 لحعر صرارات الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ.
ظغئ والسحرون بسث المائئ) طظ ظزام الحرضات، غةعز لطحرضئ تتعغض أدوات طع طراساة طا ورد شغ المادة ( البا -٤

الثغظ أو الخضعك الامعغطغئ إلى أجعط وشصا لظزام السعق المالغئ، وشغ جمغع افتعال ق غةعز تتعغض عثه 
 افدوات والخضعك إلى أجعط شغ أي طظ التالاغظ الاالغاغظ:

خضعك الامعغطغئ إطضان جعاز تتعغض عثه افدوات إذا لط تادمظ حروط إخثار أدوات الثغظ أوال )أ
 والخضعك إلى أجعط برشع رأس طال الحرضئ.

 إذا لط غعاشص تاطض أداة الثغظ أو الخك الامعغطغ سطى عثا الاتعغض. )ب
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تسري صرارات جمسغات المساعمغظ سطى أختاب أدوات الثغظ والخضعك الامعغطغئ، وطع ذلك ق غةعز لطةمسغات  -٥
التصعق المصررة لعط إق بمعاشصئ تخثر طظعط شغ جمسغئ خاخئ بعط تسصث وشصًا فتضام  المثضعرة أن تسثل

 .ظزام الحرضاتطظ  )الااجسئ والبماظغظ(المادة 

 الئاب الرابع: طةطج ا�دارة

 ): إدارة الحرضئ: ١٦المادة (
لمثة بقث جظعات وذلك  غاعلى إدارة الحرضئ طةطج إدارة طآلش طظ تسسئ أسداء تظاثئعط الةمسغئ الساطئ السادغئ

  بإتئاع أجطعب الاخعغئ الاراضمغ، وغةعز إسادة إظاثاب السدع الثي اظاعئ طثة سدعغاه

 ): حروط السدعغئ: ١٧المادة (
غتص لضض طساعط ترحغح ظفسه أو ترحغح حثص آخر أو أضبر لسدعغئ طةطج ا�دارة، وذلك شغ تثود ظسئئ ططضغاه 

 شغ رأس المال.

 ): اظاعاء سدعغئ طةطج ا�دارة: ١٨المادة (
 تظاعغ السدعغئ شغ طةطج ا�دارة:

 باظاعاء طثتعا.  -١
باجاصالئ السدع أو إساجاله بحرط أن غضعن ذلك شغ وصئ طظاجإ واق ضان طسآوًق صئض الحرضئ سما غارتإ سطى  -٢

 اقساجال طظ أضرار أو بعشاته.
 المغقدغئ) إق إذا صررت الةمسغئ الساطئ غغر ذلك.إذا بطس السدع جظ السئسغظ (السظئ  -٣
 .ث أو تسطغمات جارغئ شغ الممطضئإذا أخئح السدع غغر خالح لطسدعغئ وشصاً فتضام أي ظزام ظاش -٤
 السدع بصرار طظ الةمسغئ الساطئ. إذا تط سجل -٥
 إذا شصث السدع صعاه السصطغئ. -٦
 بالحرف أو بالشح. إذا تضط بإداظئ السدع شغ جرغمئ طثطئ بافطاظئ أو طاجئ -٧
 .إذا تضط بإشقس السدع أو أجرى ترتغئات أو خطتاً طع دائظغه -٨
 

 ): المرضج الحاغر شغ طةطج ا�دارة: ١٩المادة (
إذا حشر طرضج أتث أسداء طةطج ا�دارة ضان لطمةطج أن غسغظ سدعًا طآصاًا شغ المرضج الحاغر بتسإ الارتغإ  .١

اظاثئئ طةطج ا�دارة،بسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ  شغ التخعل سطى افخعات شغ الةمسغئ الاغ
الظصث، سطى أن غضعن طمظ تاعاشر شغعط الثئرة والضفاءة وغةإ أن ُتئطس بثلك وزارة الاةارة واقجابمار والعغؤئ، 
 وشصًا لطمعاسغث المتثدة طظ صئض ضض جعئ، وأن غسرض الاسغغظ سطى الةمسغئ الساطئ السادغئ شغ أول اجاماع لعا

 �صراره وغضمض السدع الةثغث طثة جطفه.
إذا لط تاعاشر الحروط القزطئ قظسصاد طةطج ا�دارة بسئإ ظصص سثد أسدائه سظ التث افدظى المظخعص  .٢

سطغه شغ ظزام الحرضات أو عثا الظزام وجإ سطى بصغئ افسداء دسعة الةمسغئ الساطئ السادغئ لقظسصاد خقل 
 .قزم طظ اقسداءجاغظ غعطاً قظاثاب السثد ال

 ): خقتغات طةطج ا�دارة: ٢٠( المادة
طع طراساة اقخاخاخات المصررة لطةمسغئ الساطئ، غضعن لمةطج ا�دارة أوجع السططات والخقتغات �دارة الحرضئ بما 

بمعجإ عثا غتصص أغراضعا وله طئاحرة ضاشئ السططات والصغام بضاشئ افسمال والاخرشات الاغ غتص لطحرضئ إجراؤعا 
 الظزام شغ داخض الممطضئ وخارجعا  وطظعا سطى جئغض المبال ق التخر الخقتغات والسططات ا�تغئ:

شاح التسابات بمثاطش أظعاسعا داخض أو خارج الممطضئ وإدارتعا وتحشغطعا با�غثاع أوالستإ الظصثي أو بمعجإ  -١
ات وتظحغط التسابات وتتثغث الئغاظات وصفض حغضات أو تعاقت  واساماد الاعصغع والاتعغض طظ وإلى التساب
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التسابات وتسعغاعا، وبحضض سام الاعصغع سطى ضاشئ المساطقت المخرشغئ الثاخئ بالحرضئ وتمبغض الحرضئ تمبغقً 
 ضاطًق شغ سقصاعا طع الئظعك الةعات افخرى، والاعصغع سطى ضاشئ افوراق الاةارغئ وتزعغرعا (تةغغرعا).

ضاظئ طثتعا و الاعصغع سطى السصعد الثاخئ بثخعل الحرضئ طع حرضات اقجابمار والاظمغئ وغغرعا سصث الصروض أغًا  -٢
شغ سصعد بغع طرابتئ او اجاخظاع او أي خغشئ طظ خغس الامعغض واتثاذ جمغع اقجراءات القزطئ لاظفغث ذلك، وإبراء 

عظعا، أو بغع طتض الحرضئ الاةاري أو ذطئ طثغظغ الحرضئ طظ الاجاطاتعط وسصث الخطح، وبغع أخعل الحرضئ أو ر
رعظه، وله تص الاعصغع ظغابئ سظ الحرضئ شغ ضفالئ وضمان الاسعغقت الممظعتئ لطشغر بخفئ طططصئ، والاساصث 

 والاساطض والثخعل شغ سصعد طع طئغسات الثجغظئ لطحرضات والئظعك افخرى.
مطغات طظاةات الثجغظئ، وشاح طتاشر افجعط تظفغث جمغع العبائص و المساظثات المرتئطئ بةمغع طساطقت وس -٣

وافوراق المالغئ والتسابات اقجابمارغئ داخض أو خارج الممطضئ لثى الحرضات المالغئ شغ افجعاق المالغئ شغ 
الممطضئ وخارجعا ووالاخرف شغعا وإدارة تطك التسابات وتحشغطعا وإظعاء ضاشئ إجراءاتعا وضاشئ تصعق وشعائث 

شغ ضاشئ افخعل المالغئ والخظادغص والتسابات واقجابمارات وافوراق المالغئ المتفعظئ لثى وططضغات الحرضئ 
 الحرضات المالغئ.

تص حراء وبغع واجاؤةار وتأجغر افراضغ والسصارات باجط الحرضئ أو الحرضات الاابسئ لعا أغًا ضان الشرض طظعا و  -٤
غرضعا بما شغ ذلك السصارات الدرورغئ �دارة أسمال الحرضئ أو الرعظ وشك الرعظ سظ اقراضغ والسصارات أغًا ضان 

لسضظى طعظفغعا أو لطارشغه سظعط طع الاصغث بما جاء شغ الفصرة الثاطسئ طظ المادة الساحرة طظ ظزام طراصئئ 
 الئظعك.

شاصث اجاقم جظثات المطضغئ والثرائط  ودطب الخضعك و الاةجئئ والفرز واجاقم وتسطغط الخضعك وذطإ بثل  -٥
الاظازل سظ الظصص شغ المساتئ و تتعغض افراضغ الجراسغئ إلى جضظغئ و تسثغض اجط المالك  -سظعا و تتثغبعا 

ورصط السةض الاةاري وتسثغض التثود وافذعال والمساتئ وأرصام الصطع والمثططات والخضعك وتعارغثعا وأجماء 
 افتغاء.

والمظح والاأجغر والئغع بما شغ ذلك  صئعل بغع الثغار وشسثه وبغع الاخرف بأطعال وسصارات الحرضئ ضالائرع والعئئ  -٦
العتثات السصارغئ سطى الثارذئ، وصئعل العئئ وا�شراغ ظصثًا أو بحغك والرعظ بما شغ ذلك رعظ أطعال الحرضئ 

والاطعغر وسصاراتعا وشك الرععن واقرتعان وذلك لضاشئ السصارات بما شغ ذلك ا�سمار والئظاء والعثم والاظمغئ 
 والاةثغث.

تعصغع سصعد ا�غةار واقجاؤةار وتةثغثعا وتسطغط وتسطط المآجر أو المساأجر وصئخ ا�غةارات، وذطإ صسمئ  -٧
 افراضغ والسصارات وشرزعا وتتثغث أذعالعا وتثودعا والاسثغض شغعا وإضاشئ المساتات إلغعا.

ات والمخالح والعغؤات والمآجسات الساطئ والشغر تمبغض الحرضئ أطام أطام ضاشئ الةعات الرجمغئ وجمغع العزار -٨
 والثوائر التضعطغئ دون تتثغث. 

تترغر وتعصغع السصعد واقتفاصغات والاعضغقت سطى اخاقف طعاضسعا وطداطغظعا وبالحروط الاغ غراعا وغصئض بعا،   -٩
قت واقغخاقت والمثالخات وضثلك تترغر وتعصغع المقتص واجراءات الاسثغض والفست والططئات والمتررات والمراج

وجظثات الخرف والصئخ والظماذج الرجمغئ واقصرارات واقحضاقت واقخطارات واقظثارات السثلغئ وتطصغعا والرد 
 سطغعا.

إجراءات المتاجئئ والئثل والمصاغدئ والاسعغئ والاسطغط واقجاقم والخطح وافداء واقجصاط والاظازل بسعض أو -١٠
 طئالس ظاتةئ سظ الثساوى والئقغات، وسمض طا غطجم شغ عثا الثخعص.بشغر سعض وصئخ أي 

الاعصغع سطى سصعد الاأطغظ الثاخئ بأطعال الحرضئ وشك الاأطغظ والشائه، والاثطغص سطى بدائع الحرضئ لثى -١١
بتصعق الةمارك واجاقطعا وتصثغط الططئات والئغاظات الثاخئ بثلك وتعصغسعا (داخض الممطضئ وخارجعا) والمطالئئ 
 الحرضئ واقتفاق طع الحرضات المتطغئ واقجظئغئ لطتخعل سطى وضاقت طظعا وتسةغطعا لثى الةعات المثاخئ.

المعاشصئ سطى تأجغج الحرضات وتعصغع سصعد تأجغسعا وتسثغقتعا والمساعمئ شغ الحرضات الصائمئ والمحارضئ -١٢
اةارغئ وتسثغطعا و التص شغ تفعغخ الشغر سطى ضاطض وتعصغع صرارات الحرضاء واقظثطاج شغعا واجاثراج السةقت ال

 الخقتغات أسقه أو بسدعا.
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تسغغظ طمبطغ الحرضئ شغ طةالج إدارات و طةالج طثغري الحرضات الاغ تماطك الحرضئ اجعمًا او تخخا شغعا -١٣
سطى  وتص تدعر  اجاماسات جمسغئ الحرضاء والةمسغات الساطئ وطةالج ا�دارة شغ تطك الحرضات والاعصغع

المتاضر والصرارات والمخادصئ سطى إصرار المغجاظات السظعغئ لاطك الحرضات واجاقم ظخغإ الحرضئ طظ افرباح 
 شغعا.

تسغغظ طمبطغظ ظزاطغغظ ووضقء لمراجسئ إدارة السةقت و اجاثراج السةقت و تةثغث السةقت و تةج اقجط -١٤
اقحاراك لثى الشرشئ الاةارغئ والاعصغع سطى جمغع المساظثات  الاةاري و شاح اقحاراك لثى الشرشئ الاةارغئ وتةثغث

لثى الشرشئ الاةارغئ وإدارة أسمال الحرضئ الاةارغئ و اساماد الاعصغع لثى الشرشئ الاةارغئ و تسثغض السةقت 
 وإضاشئ وتسثغض وإلشاء ظحاط و شاح جةقت لطفروع. 

لاةارغئ بإجط الحرضئ واجاثراج الاراخغص وتةثغثعا لطحرضئ تص إبرام جمغع أظعاع السصعد وإبرام سصعد العضاقت ا-١٥
وطراجسئ العغؤئ ووزارة الاةارة و ا�جابمار وتسةغض اقجماء الاةارغئ والسقطات الاةارغئ الثاخئ بالحرضئ وبخفئ 
 ساطئ لمةطج ا�دارة  تص تمبغض الحرضئ أطام جمغع العزارات والمخالح والعغؤات والمآجسات الساطئ، وطةطج

 الحعرى و جمغع الثوائر التضعطغئ بضاشئ أصساطعا.
ضما غضعن لمةطج ا�دارة شغ تثود اخاخاخاته أن غفعض واتثًا أو أضبر طظ أسدائه أو طظ الشغر شغ طئاحرة -١٦

سمض أو أسمال طسغظئ وأن غثعلعط تص الاعصغع سظ الحرضئ طظفردغظ أو طةامسغظ أو غساسغظ بأغئ عغؤئ أو طآجسئ 
شظغئ خارج الممطضئ أو داخطعا فداء سمض طظ أسماله وسطى السمعم غةعز له طئاحرة جمغع الاخرشات اجاحارغئ أو 

شغما سثا طا ُظص سطغه خراتئ شغ عثا الظزام باسائاره طظ اخاخاخات  الةمسغئ الساطئ، و ضثلك لمةطج ا�دارة 
 ظه.شست و الشاء ضاشئ العضاقت الحرسغئ و الافعغدات و الاعضغقت الخادرة ط

غدع طةطج ا�دارة صعاسث تعضمئ خاخئ بالحرضئ، وسطى المةطج طراصئئ تطئغصعا والاتصص طظ شسالغاعا، وتسثغطعا -١٧
 سظث التاجئ.

 
 ): طضاشأة أسداء طةطج ا�دارة: ٢١المادة (

ات ُتتثد طضاشأة أسداء طةطج ا�دارة بصرار طظ الةمسغئ الساطئ بظاء سطى اصاراح طةطج ا�دارة وشصًا لطاسطغم .١
 الخادرة شغ عثا الحأن طظ طآجسئ الظصث وشصا لطدعابط واقجرءات الخادرة طظ العغؤئ . 

تثشع الحرضئ إلى افسداء ضض الظفصات الفسطغئ الاغ تتمطععا شغ جئغض تدعر اجاماسات طةطج ا�دارة بما  .٢
 شغعا طخروشات السفر وا�صاطئ.

تخض سطغه أسداء طةطج ا�دارة خقل السظئ المالغئ غةإ أن غادمظ تصرغر طةطج ا�دارة بغان حاطض لضض طا  .٣
 طظ طضاشآت وبثل تدعر وطخروشات وغغر ذلك طظ المجاغا .

غةإ  أن  غادمظ تصرغر طةطج ا�دارة  سطى بغان المصابض المالغ فسداء طةطج ا�دارة بعخفعط طعظفغظ أو  .٤
 إدارغغظ أو طا صئدعه ظزغر أسمال شظغئ أو إدارغئ أو اجاحارات.

أن غادمظ تصرغر طةطج ا�دارة سطى بغان بسثد جطسات المةطج وسثد الةطسات الاغ تدرعا ضض سدع  غةإ .٥
 طظ تارغت آخر اجاماع لطةمسغئ الساطئ واشصئ شغه سطى تصرغر طةطج ا�دارة سظ أسمال جظئ طالغئ.  

الغئ أو سغظغئ سطى ق غةعز أن غاةاوز طةمعع طا غتخض سطغه سدع طةطج ا�دارة جظعغًا طظ طضاشآت وطجاغا ط .٦
 المئطس افصخى  المتثد بمعجإ افظزمئ ذات السقصئ .

غةعز لسدع طةطج ا�دارة المسغظ رئغسا تظفغثغًا الةمع بغظ المضاشأة المصررة فسداء طةطج ا�دارة والمصابض  .٧
 المالغ أو أي طجاغا طالغئ أو تتفغجغئ أخرى المصررة  لطرئغج الاظفغثي.

  و خقتغاته: طةطج ا�دارة): رئغج ٢٢المادة (
غسغظ طةطج ا�دارة طظ بغظ أسدائه رئغسًا لطمةطج ضما غةعز له تسغغظ ظائئًا لطرئغج، وغتثد طةطج ا�دارة  -١

اخاخاخات رئغج المةطج وخقتغاته، وطثة رئاجاه لطمةطج، والمضاشأة الثاخئ الاغ غتخض سطغعا طصابض ذلك 
 طةطج ا�دارة.با�ضاشئ إلى المضاشأة المصررة فسداء 
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غةإ أن ق تجغث طثة تسغغظ رئغج المةطج سظ طثة سدعغاه شغ المةطج  سطى أظه غةعز إسادة تسغغظه، وق غةعز  -٢
 الةمع بغظ طظخإ رئغج طةطج اقدارة  وأي طظخإ تظفغثي شغ الحرضئ

ر، ولرئغج المةطج غمبض رئغج طةطج ا�دارة الحرضئ أطام ضاشئ الةعات الصدائغئ والطةان وعغؤات الاتضغط والشغ -٣
بصرار طضاعب أن غفعض بسخ خقتغاته إلى غغره طظ أسداء المةطج أو طظ الشغر، وغتض ظائإ رئغج طةطج 

 ا�دارة طتض رئغج المةطج سظث غغابه، وتادمظ تطك الخقتغات سطى جئغض المبال ق التخر ا�تغ:
سئ والمطالئئ شغ أي دسعى تصام طظ الئظك أو تمبغض الحرضئ أطام المتاضط والطةان الصدائغئ والمثاشسئ والمراش )أ

ضثه داخض الممطضئ أو خارجعا بةمغع درجات الاصاضغ وعغؤات الاتضغط وذطإ تطش الغمغظ وأدائعا وردعا 
وذطإ تئج المثغظغظ وطظسعط طظ السفر والتةج سطى أطعالعط وذطإ بغسعا وا�صرار والخطح وترك الاأطغظات 

ءات اقتاغاذغئ شغ إصاطئ الثسعى الماصابطئ والاظازل سظعا واجاقم المئالس ظصثًا أو طع بصاء الثغظ، واتثاذ اقجرا
 بحغك واجاقم خضعك افتضام.

الضفالئ والمسارضئ والازطط والاظازل سظ افتضام ضطغًا او ججئغًا والاظازل سظ أي ذرغص طظ ذرق الطسظ شغعا  )ب
ات الاظفغثغئ والرجعع سظعا واقجصاط والحطإ وترك وذطإ التةج الاتفزغ والاظفغثي ورشسه واتثاذ اقجراء

الثخعطئ و ا�صرار و ا�ظضار والخطح والاظازل وا�براء واجاثساء الحععد وذطإ الئغاظات والطسظ شغعا وا�جابئ 
ضار الثطعط وافخاام والاعاصغع وذطإ المظع طظ السفر والةرح والاسثغض واقدساء بالاجوغر و الطسظ بالاجوغر وإظ

ذطإ التةج والاظفغث وذطإ الاتضغط وتسغغظ الثئراء والمتضمغظ والطسظ شغ تصارغر الثئراء والمتضمغظ رشسه وو
 وردعط واجائثالعط.

المطالئئ باظفغث افتضام وصئعل افتضام وظفغعا واقساراض سطى افتضام وذطإ اقجاؤظاف والاماس إسادة  )ج
 .وذطإ رد اقسائار، وذطإ الحفسئ الظزر

تسغغظ طتاطغغظ وطمبطغظ ظزاطغغظ سظ الحرضئ طظ طعظفغ الحرضئ أو طظ الشغر (داخض الممطضئ وخارجعا)  )د
) طظ ظزام المتاطاة ١٨بمعجإ تعضغقت أو وضاقت حرسغئ بمعجإ اقجابظاء العارد شغ الفصرة (ج) طظ المادة (

  وطظتعط تص الاعصغع سظ الحرضئ شغ تثود العضاقت الحرسغئ الممظعتئ لعط.
  .غسغظ طةطج ا�دارة أطغظ جر غثااره طظ غغر أسدائه وغتثد له اخاخاخاته وطضاشآته )ه

 ): الرئغج الاظفغثي: ٢٣المادة (
غسغظ طةطج ا�دارة رئغسًا تظفغثغًا طظ بغظ أسدائه أو طظ الشغر، و ق غةعز الةمع بغظ طظخإ الرئغج الاظفغثي 

 وطظخإ رئغج طةطج ا�دارة.

 ): اجاماسات طةطج ا�دارة: ٢٤المادة (
 الثسعة:  -۱

 غةامع طةطج ا�دارة أربع طرات سطى افصض شغ السظئ بثسعة طظ رئغج المةطج. )أ
لرئغج طةطج ا�دارة أن غسمغ سدعًا سطى افصض لغصعم بثسعة المةطج لقجاماع سظث الدرورة شغ التالئ  )ب

 الاغ غاسثر شغعا تعاجث الرئغج لزروف خارجئ سظ إرادته. 
تضعن الثسعة طختعبئ بةثول افسمال وغثسع رئغج طةطج ا�دارة أو طظ غظغئه طظ افسداء لقجاماع شغ  )ج

طإ سدعغظ طظ أسداء طةطج بمثة طسغظئ، وضثلك غةعز أن تضعن الثسعة بظاًء سطى ذأي وصئ دون الاصغث 
 ا�دارة.

غاط تعجغه الثسعة قجاماع طةطج ا�دارة إلى ضض سدع ضاابغًا أو بأغئ ذرغصئ طظ وجائض  الاصظغئ التثغبئ  )د
 صئض المعسث المتثد لقجاماع 

 
 ظخاب اجاماع طةطج ا�دارة:  -۲

 ا�دارة ختغتاً إق إذا تدره سطى افصض خمسئ أسداء.ق غضعن اجاماع طةطج  )أ
 ظغابئ سظه.للسدع طةطج ا�دارة أن غظغإ سظه سدعًا آخر شغ تدعر اجاماسات المةطج وشغ الاخعغئ شغعا با )ب
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ق غةعز لطسدع أن غمبض أضبر طظ سدع واتث، وغساطغع أي سدع طظ أسداء طةطج ا�دارة المحارضئ شغ أي  )ج
 وذلك طظ خقل وجائض  الاصظغئ التثغبئ.طظ اجاماسات المةطج 

 
 الصرارات:  -۳

تخثر صرارات المةطج بأغطئغئ أراء افسداء التاضرغظ أوالممبطغظ شغه وسظث تساوي افراء غرجح الةاظإ الثي  )أ
 شغه رئغج المةطج أو طظ غصعم طصاطه.

بالامرغر سطى افسداء لمةطج ا�دارة شغ تاقت الدرورة أو اقجاسةال أن غخثر صراراته بطرغص سرضعا  )ب
طافرصغظ طا لط غططإ أتث افسداء ضاابغًا اجاماع المةطج لطمثاولئ شغعا وتسرض عثه الصرارات سطى طةطج 

 .ا�دارة شغ أول اجاماع تاٍل لعا لابئغاعا
 
 طثاوقت طةطج ا�دارة:  -٤

 ا�دارة التاضرون وأطغظ السر.ُتبئئ طثاوقت المةطج وصراراته شغ طتاضر غعصسعا رئغج الةطسئ وأسداء طةطج  )أ
 . تثون عثه المتاضر شغ جةض خاص غعصسه رئغج المةطج وأطغظ السر  )ب

 ): ا�شخاح سظ المخالح الحثخغئ: ٢٥المادة (
ق غةعز أن غضعن لسدع طةطج ا�دارة  أي طخطتئ طئاحرة أو غغر طئاحرة شغ افسمال والسصعد الاغ تاط  -١

 الةمسغئ الساطئ السادغئ غةثد ضض جظئ.لتساب الحرضئ إق بارخغص طسئص طظ 
سطى سدع طةطج ا�دارة أن غئطس المةطج بما له طظ طخطتئ طئاحرة أو غغر طئاحرة شغ افسمال والسصعد   -٢

الاغ تاط لتساب الحرضئ، وغبئئ عثا الائطغس شغ طتدر اقجاماع ، وق غةعز لعثا السدع تدعر المثاوقت أو 
 شغ عثا الحأن شغ طةطج ا�دارة وجمسغات المساعمغظ.الاخعغئ سطى الصرار الثي غخثر 

غئطس رئغج طةطج ا�دارة الةمسغئ الساطئ السادغئ سظث اظسصادعا سظ افسمال والسصعد الاغ غضعن فتث أسداء   -٣
 المةطج طخطتئ طئاحرة أو غغر طئاحرة شغعا، وغراشص الائطغس تصرغر خاص طظ طراجع تسابات الحرضئ الثارجغ.

دع طةطج ا�دارة سظ ا�شخاح سظ طخطتاه المئاحرة أو غغر المئاحرة شغ افسمال والسصعد الاغ إذا تثطش س  -٤
تاط لتساب الحرضئ جاز لطحرضئ أو لضض ذي طخطتئ المطالئئ أطام الةعات الصدائغئ المثاخئ بإبطال السصث أو 

 إلجام السدع بأداء أي ربح أو طظفسئ تتصصئ له طظ ذلك. 
دارة أن غحارك شغ أي سمض طظ حأظه طظاشسئ الحرضئ، أو أن غظاشج الحرضئ شغ أتث ق غةعز لسدع طةطج ا� -٥

شروع الظحاط الثي تجاوله؛ وإق ضان لطحرضئ أن تطالئه أطام الةعئ الصدائغئ المثاخئ بالاسعغخ المظاجإ، طا 
 غام بثلك.غسمح له الص -غةثد ضض جظئ  -لط غضظ تاخًق سطى ترخغص جابص طظ الةمسغئ الساطئ السادغئ 

أن تصرض أتث  -شغ تثود أغراضعا وبافوضاع والحروط الاغ تائسعا شغ طساطقتعا طع الةمععر -غةعز لطحرضئ  -٦
أسداء طةطج إدارتعا أو أتث المساعمغظ شغعا أو أن تفاح له اسامادًا أو أن تدمظه شغ الصروض الاغ غسصثعا 

 طع الشغر. 
 غغر اجاماسات الةمسغئ الساطئ طا وصفعا سطغه طظ أجرار الحرضئ.ق غةعز فسداء طةطج ا�دارة أن غفحعا شغ  -٧
شغ تتصغص طخطتئ لعط أو فتث  -بتضط سدعغاعط  -ق غةعز فسداء طةطج ا�دارة اجاشقل طا غسطمعن به   -٨

 .أصاربعط أو لطشغر؛ وإق وجإ سجلعط وططالئاعط بالاسعغخ

 الئاب الثاطج: جمسغات المساعمغظ

 ): الةمسغئ الساطئ: ٢٦المادة (
الةمسغئ الساطئ المضعظئ تضعغظًا ختغتًا تمبض جمغع المساعمغظ وق غةعز اظسصادعا إق شغ المثغظئ الاغ غعجث شغعا  -١

 المرضج الرئغسغ.
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ق غةعز في طساعط الطسظ بالئطقن شغ صرار جمسغات المساعمغظ إق بسث تصثغط عثا الطسظ لرئغج طةطج إدارة  -٢
 ةمسغئ المراد الطسظ شغ صراراتعا.غعم طظ تارغت اظسصاد ال ٦٠الحرضئ خقل 

) ٢غعم طظ تارغت اظصداء المثة المحار إلغعا شغ الفصرة ( ٩٠غةعز لطمساعط الطةعء لطةعئ الصدائغئ المثاخئ خقل  -٣
 .غعما غسئصأطظ عثه المادة أو طظ تارغت رد إدارة الحرضئ بسثم صئعل الطسظ، 

 تدعر الةمسغات: ):٢٧المادة (
غتص لضض طساعط تدعر الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ، وله شغ ذلك أن غعضض سظه حثخا آخر طظ غغر أسداء  -١

 طةطج ا�دارة أو ساططغ الحرضئ لتدعر الةمسغئ الساطئ.
غرأس اجاماسات الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ رئغج طةطج ا�دارة أو ظائئه سظث غغابه أو طظ غظاثبه طةطج  -٢

 دارة طظ بغظ أسدائه لثلك شغ تال غغاب رئغج طةطج ا�دارة وظائئه.ا�
غةعز سصث اجاماسات الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ واحاراك المساعط شغ طثاوقتعا والاخعغئ سطى صراراتعا  -٣

 .بعاجطئ وجائض  الاصظغئ التثغبئ ، بتسإ الدعابط الاغ تدسعا الةعئ المثاخئ

 الساطئ السادغئ: ): اخاخاص الةمسغئ ٢٨المادة (
شغما سثا افطعر الاغ تثاص بعا الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ، تثاص الةمسغئ الساطئ السادغئ بةمغع افطعر  -١

 الماسطصئ بالحرضئ، وتظسصث طرة سطى افصض شغ السظئ خقل السائ أحعر الاالغئ قظاعاء السظئ المالغئ لطحرضئ.
ضما غةعز دسعة جمسغئ ساطئ سادغئ أخرى ضطما دسئ التاجئ إلى ذلك وتةامع سطى افخص لسماع تصرغر   -٢

طةطج ا�دارة سظ ظحاط الحرضئ وطرضجعا المالغ وتصرغرطراجسغ التسابات والاخثغص سطى الصعائط المالغئ 
ذلك طما ورد  ل وغغروتسغغظ طراجسغ التسابات وتتثغث أتسابعط وتسغغظ طةطج ا�دارة إذا اصادى التا

 بأتضام عثا الظزام.

 ): اخاخاص الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ:٢٩المادة (
 تثاص الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ با�تغ: 

 تسثغض ظزام الحرضئ افجاس باجابظاء افتضام المتزعر سطغعا تسثغطعا ظزاطاً. -١
لصرارات الثاخئ بإذالئ طثة الحرضئ أو إخثار الصرارات الثاخئ بجغادة رأس المال أو تثفغده وإخثار ا -٢

 تصخغرعا أو تطعا صئض اظاعاء طثتعا في جئإ أو دطةعا شغ حرضئ أو طظحأة أخرى.
 إخثار افجعط وأدوات الثغظ أو الخضعك الامعغطغئ الصابطئ لطاتعغض إلى أجعط، وإخثارافجعط طماازة. -٣
 و تتعغض افجعط المماازة إلى سادغئ.تصرغر حراء افجعط السادغئ أو تتعغطعا إلى أجعط طماازة أ -٤
إخثار الصرارات الماسطصئ باجاثثام اقتاغاذغ ا�تفاصغ والاغ قتخثر إق بصرار طظ الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ  -٥

ولعا أن تخثر صرارات شغ افطعر الثاخطئ شغ اخاخاص الةمسغئ الساطئ السادغئ وذلك بظفج الحروط وافوضاع 
 الساطئ السادغئ.المصررة لطةمسغئ 

 ): دسعة الةمسغات: ٣٠المادة (
تظسصث الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ بثسعة طظ طةطج ا�دارة شغ المضان والغعم والساسئ المسغظئ شغ إسقن  -١

الثسعة، وسطى طةطج ا�دارة أن غثسع الةمسغئ الساطئ السادغئ إذا ذطإ ذلك طراجع التسابات، أو سثد طظ 
 رأس المال سطى افصض أو لةظئ المراجسئ. طظ %٥المساعمغظ غمبض 

غةعز لمراجع التسابات دسعة الةمسغئ لقظسصاد إذا لط غصط طةطج ا�دارة بثسعة الةمسغئ خقل بقبغظ غعطاً  -٢
 طظ تارغت ذطإ طراجع التسابات.

المعسث  تظحر الثسعة قظسصاد الةمسغئ الساطئ شغ ختغفئ غعطغئ تعزع شغ طظطصئ المرضج الرئغسغ لطحرضئ صئض -٣
المتثد لقظسصاد بسحرة أغام سطى افصض، و طع ذلك غةعز اقضافاء باعجغه الثسعة شغ المغساد المثضعر إلى 
جمغع المساعمغظ بثطابات طسةطئ أو سظ ذرغص وجائض  الاصظغئ التثغبئ سطى أن تحامض الثسعة سطى جثول 
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ارة واقجابماروالعغؤئ وطآجسئ الظصث خقل افسمال، وترجض خعرة طظ الثسعة وجثول افسمال إلى وزارة الاة
 المثة المتثدة لطظحر.

غةعزسصث اجاماسات الةمسغات الساطئ لطمساعمغظ و طحارضاعط شغعا بعاجطئ وجائض  الاصظغئ التثغبئ وذلك  -٤
 .وشصاً لطدعابط والحروط الخادرة سظ العغؤئ شى عثا الحأن

 
 ): جةض تدعر الةمسغات: ٣١المادة (
المساعمعن الثغظ غرغئعن شغ تدعر الةمسغئ الساطئ السادغئ أو غغر السادغئ أو الثاخئ أجمائعط شغ طرضج الحرضئ غسةض 

الرئغسغ أو بعاجطئ إتثى وجائض  الاصظغئ التثغبئ بتسإ طا ُغتثد شغ دسعة الةمسغئ صئض العصئ المتثد قظسصادعا  أو 
 . لاغ شغ تغازتعط بافخالئ أو بالعضالئ وسثد افخعات المثخخئ لعاالممبطغظ لعط وطتال إصاطاعط طع بغان سثد افجعط ا

 ): ظخاب اجاماع الةمسغئ الساطئ السادغئ: ٣٢المادة (
ق غضعن اظسصاد الةمسغئ الساطئ السادغئ ختغتًا إق إذا تدره طساعمعن غمبطعن ظخش رأس طال الحرضئ سطى افصض، 

ول وجعئ الثسعة إلى اجاماع باٍن غسصث خقل البقبغظ غعطًا الاالغئ لقجاماع شإذا لط غاعاشر عثا الظخاب شغ اقجاماع اف
السابص، وتظحر عثه الثسعة بالطرغصئ المظخعص سطغعا شغ المادة (الااجسئ والسحرون) طظ عثا الظزام، وطع ذلك، 

ول، بحرط أن تادمظ الثسعة غةعز أن غسصث اقجاماع الباظغ بسث جاسئ طظ اظاعاء المثة المتثدة قظسصاد اقجاماع اف
لسصث اقجاماع افول طا غفغث ا�سقن سظ إطضاظغئ سصث عثا اقجاماع الباظغ. وشغ جمغع افتعال غضعن اقجاماع الباظغ 

 . ختغتاً أغاً ضان سثد افجعط الممبطئ شغه

 ): ظخاب اجاماع الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ: ٣٣المادة (
الساطئ غغر السادغئ ختغتًا إق إذا تدره طساعمعن غمبطعن ظخش رأس المال سطى ق غضعن اجاماع الةمسغئ  -١

افٌصض،  شإذا لط غاعشر عثا الظخاب شغ اقجاماع افول وجعئ دسعة قجاماع باٍن غسصث بظفج افوضاع 
 المظخعص سطغعا شغ المادة (البقبعن) طظ عثا الظزام.

ظ اظاعاء المثة المتثدة قظسصاد اقجاماع افول المظخعص سطغعا غةعز أن ُغسصث اقجاماع الباظغ بسث جاسئ ط  -٢
) طظ عثه المادة، بحرط أن تادمظ الثسعة لسصث اقجاماع افول طا غفغث ا�سقن سظ إطضاظغئ ١شغ الفصرة (

 سصث عثا اقجاماع الباظغ.
طعن ربع رأس المال سطى شغ جمغع افتعال، غضعن اقجاماع الباظغ ختغتًا إذا تدره سثد طظ المساعمغظ غمب -٣

افصض. وإذا لط غاعشر الظخاب القزم شغ اقجاماع الباظغ وجعئ دسعة إلى اجاماع بالث غظسصث بافوضاع ظفسعا 
المظخعص سطغعا شغ المادة (البقبعن) طظ عثا الظزام، وغضعن اقجاماع البالث ختغتًا أغًا ضان سثد افجعط 

 .اخئالممبطئ شغه بسث طعاشصئ الةعات المث

 ): الاخعغئ شغ الةمسغات: ٣٤المادة (
تتاسإ افخعات شغ جمغع الةمسغات الساطئ سطى أجاس خعت واتث لضض جعط بتسإ افظزمئ والطعائح ذات  -١

السقصئ، وطع ذلك ق غةعز فسداء طةطج ا�دارة اقحاراك شغ الاخعغئ سطى صرارات الةمسغئ الاغ تاسطص 
 الاغ تاسطص بمخطتئ طئاحرة أو غغر طئاحرة.بإبراء ذطمعط سظ طثة إدارتعط أو 

 غةإ اجاثثام الاخعغئ الاراضمغ شغ اظاثاب أسداء طةطج ا�دارة.  -٢

 ): صرارات الةمسغات: ٣٥المادة (
 تخثر صرارات الةمسغئ الساطئ السادغئ بافغطئغئ المططصئ لفجعط الممبطئ شغ اقجاماع  -١
بأغطئغئ بطبغ افجعط الممبطئ شغ اقجاماع إق إذا ضان الصرار طاسطصاً تخثر صرارات الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ  -٢

بجغادة أو باثفغخ رأس المال أو بإذالئ طثة الحرضئ أو بتض الحرضئ صئض اظصداء المثة المتثدة شغ ظزاطعا 
أرباع أو باظثطاج الحرضئ شغ حرضئ أو شغ طآجسئ أخرى شق غضعن الصرار ختغتًا إق إذا خثر بأغطئغئ بقبئ 

 .افجعط الممبطئ شغ اقجاماع
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 ): المظاصحئ شغ الةمسغات: ٣٦المادة (
تعشر الحرضئ لطةمسغئ الساطئ طسطعطات الحرضئ الاغ غططئعا المساعمعن والاغ طظ حأظعا أن تساسثعط شغ  -١

 طمارجئ أسمال الرصابئ سطى أداء الحرضئ والرصابئ سطى طةطج إدارتعا.
المثرجئ شغ جثول أسمال الةمسغئ وتعجغه افجؤطئ بحأظعا إلى أسداء  لضض طساعط تص طظاصحئ المعضعسات -٢

طةطج ا�دارة التاضرغظ وطراجع التسابات وغةغإ أسداء طةطج ا�دارة أو طراجع التسابات سظ أجؤطئ 
المساعمغظ بالصثر الثي ق غسرض طخطتئ الحرضئ لطدرر. وإذا رأى المساعط أن الرد سطى جآاله غغر طصظع 

 الةمسغئ وضان صرارعا شغ عثا الحأن ظاشثًا. اتاضط إلى
غضعن تجوغث المساعمغظ بالمسطعطات الثاخئ بالحرضئ والمسطعطات الثاخئ بإدائعا ودشاترعا وتساباعا وشصًا لما  -٣

 .عع طظخعص سطغه شغ افظزمئ والطعائح ذات السقصئ وبما ق غدر بمخالح الحرضئ وشصاً لاصثغر إدارتعا السطغا

 ): رئاجئ الةمسغات وإسثاد المتاضر: ٣٧المادة (
غرأس اجاماسات الةمسغئ الساطئ لطمساعمغظ رئغج طةطج ا�دارة أو ظائئه سظث غغابه، أو طظ غظاثبه طةطج  -١

 ا�دارة طظ بغظ أسدائه لثلك شغ تال غغاب رئغج طةطج ا�دارة و ظائئه.
تاضرغظ أو الممبطغظ وسثد افجعط الاغ شغ غترر شغ اجاماع الةمسغئ طتدر غادمظ سثد المساعمغظ ال -٢

تغازتعط بافخالئ أو بالعضالئ وسثد افخعات المصررة لعا والصرارات الاغ اتثثت وسثد افخعات الاغ واشصئ 
 سطغعا أو خالفاعا وخقخئ واشغئ لطمظاصحات الاغ دارت شغ اقجاماع. 

ه رئغج الةمسغئ وأطغظ جرعا وجاطع تثون المتاضر بخفئ طظازمئ سصإ ضض اجاماع شغ جةض خاص غعصس -٣
  افخعات

 الئاب السادس: لةظئ المراجسئ

 ): تحضغض الطةظئ:٣٨المادة (
تحضض بصرار طظ الةمسغئ الساطئ السادغئ لةظئ طراجسئ ق تصض سظ بقبئ أسداء وق تجغث سظ خمسئ طظ غغر أسداء 

الصرار طعمات الطةظئ وضعابط سمطعا ورئاجاعا  طةطج ا�دارة الاظفغثغغظ جعاء طظ المساعمغظ أو غغرعط وغتثد شغ
ورئاجئ إجاماساتعا وطضاشآت أسدائعا، وُغراسغ شغ ذلك الاحضغض أتضام المئادىء الرئغسئ لطتعضمئ شغ الئظعك الساططئ 

 .شغ الممطضئ الخادرة سظ طآجسئ الظصث وأتضام قئتئ تعضمئ الحرضات الخادرة سظ العغؤئ
 

 الطةظئ:): ظخاب اجاماع ٣٩المادة (
غحارط لختئ اجاماع لةظئ المراجسئ تدعر أغطئغئ أسدائعا، وتخثر صراراتعا بأغطئغئ أخعات التاضرغظ، وسظث تساوي 

 .افخعات غرجح الةاظإ الثي خعت طسه رئغج اقجاماع

 ): اخاخاخات الطةظئ:٤٠المادة (
اقذقع سطى جةقتعا ووبائصعا وذطإ تثاص لةظئ المراجسئ بالمراصئئ سطى أسمال الحرضئ، ولعا شغ جئغض ذلك تص  -١

 أي إغداح أو بغان طظ أسداء طةطج ا�دارة أو ا�دارة الاظفغثغئ.
غةعز لطةظئ أن تططإ طظ طةطج ا�دارة دسعة الةمسغئ الساطئ لطحرضئ لقظسصاد إذا أساق طةطج ا�دارة سمطعا أو  -٢

 تسرضئ الحرضئ فضرار أو خسائر جسغمئ.
اجسئ اقخاخاخات العاردة شغ أتضام المئادئ الرئغسئ لطتعضمئ شغ الئظعك الساططئ شغ تحمض اخاخاخات لةظئ المر -٣

 الممطضئ الخادرة سظ طآجسئ الظصث وأتضام قئتئ تعضمئ الحرضات الخادرة سظ العغؤئ.
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 ): تصارغر الطةظئ:٤١المادة (
ذقع سطى جةقتعا ووبائصعا تثاص لةظئ المراجسئ بالمراصئئ سطى أسمال الحرضئ، ولعا شغ جئغض ذلك تص اق -١

 وذطإ أي إغداح أو بغان طظ أسداء طةطج ا�دارة أو ا�دارة الاظفغثغئ.
غةعز لطةظئ أن تططإ طظ طةطج ا�دارة دسعة الةمسغئ الساطئ لطحرضئ لقظسصاد إذا أساق طةطج ا�دارة سمطعا  -٢

 أو تسرضئ الحرضئ فضرار أو خسائر جسغمئ.
المراجسئ ا�خاخاخات العاردة شغ أتضام المئادىء الرئغسئ لطتعضمئ شغ الئظعك تحمض إخاخاخات لةظئ  -٣

 .الساططئ شغ الممطضئ الخادرة سظ طآجسئ الظصث وأتضام قئتئ تعضمئ الحرضات الخادرة سظ العغؤئ

 الئاب السابع: طراجع التسابات

 ): تسغغظ طراجع التسابات: ٤٢المادة (
غظعما الةمسغئ الساطئ السادغئ طظ بغظ المتاجئغظ الصاظعظغغظ المسامثغظ والمرخص غضعن لطحرضئ طراجسغظ لطتسابات تس

 لعط بالسمض شغ الممطضئ. وتتثد الةمسغئ الساطئ المثضعرة طضاشأتعما وطثة سمطعما، ولعا إسادة  تسغظعما أو تشغرعما.

 طراجع التسابات:  ) خقتغات٤٣المادة (
اقذقع سطى دشاتر الحرضئ وجةقتعا وغغر ذلك طظ العبائص، وذطإ لمراجسغ التسابات شغ أي وصئ تص  -١

الئغاظات وا�غداتات الاغ غرى ضض طظعما ضرورة التخعل سطغعا لطاتصص طظ طعجعدات الحرضئ والاجاطاتعا وغغر 
 ذلك طما غثخض شغ ظطاق سمطعما .

) المحار إلغعا ١غاسغظ سطى طةطج ا�دارة أن غمضظ طراجسغ التسابات طظ ضض الخقتغات العاردة شغ الفصرة ( -٢
 شغ عثه المادة. 

إذا خادف طراجع التسابات خسعبئ شغ طمارجئ خقتغاته المظخعص سطغعا شغ عثه المادة،  أبئئ ذلك شغ  -٣
ض طراجع التسابات، وجإ سطغه أن غططإ طظ طةطج تصرغر غصثم إلى طةطج ا�دارة. شإذا لط غغسر المةطج سم

 . ا�دارة دسعة الةمسغئ الساطئ السادغئ لطظزر شغ افطر

 ): تصرغر طراجسغ التسابات: ٤٤المادة (
سطى طراجسغ التسابات أن غصثطا إلى الةمسغئ الساطئ تصرغرًا غسث وشصًا لمساغغر المراجسئ الماسارف سطغعا ُغدمظاه  -١

ضغظعما طظ التخعل سطى الئغاظات وا�غداتات الاغ ذطئاعا وغئغظا شغه أغئ طثالفات فتضام طعصش الحرضئ طظ تم
ظزام الحرضات وظزام طراصئئ الئظعك ورأغعما شغ طثى سثالئ الصعائط المالغئ لطحرضئ و ططابصئ تسابات الحرضئ 

 لطعاصع .
الساطئ أو إلى الشغر طا وصش سطغه طظ أجرار ق غةعز لمراجع التسابات أن ُغفحغ إلى المساعمغظ شغ غغر الةمسغئ  -٢

 الحرضئ بسئإ صغاطه بسمطه، وإق وجإ سجله شدقً سظ ططالئاه بالاسعغخ.
غضعن طراجع التسابات طسآوًق سظ تسعغخ الدرر الثي غخغإ الحرضئ أو المساعمغظ أو الشغر بسئإ افخطاء  -٣

 .احارضعا شغ الثطأ ضاظعا طسآولغظ بالاداطظالاغ تصع طظه شغ أداء سمطه، وإذا تسثد طراجسع التسابات و

 الئاب الباطظ: تسابات الحرضئ وتعزغع افرباح

 ): السظئ المالغئ: ٤٥المادة (
  .تئثأ السظئ المالغئ لطحرضئ طظ أول غظاغر وتظاعغ بظعاغئ حعر دغسمئر طظ ضض سام
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 ): العبائص المالغئ: ٤٦المادة (
طالغئ لطحرضئ أن غسث الصعائط المالغئ لطحرضئ وتصرغرًا سظ  غةإ سطى طةطج ا�دارة شغ ظعاغئ ضض جظئ -١

ظحاذعا وطرضجعا المالغ سظ السظئ المالغئ المظصدغئ، وُغدّمظ عثا الاصرغر الطرغصئ المصارتئ لاعزغع افرباح 
غدع طةطج ا�دارة عثه العبائص تتئ تخرف طراجع التسابات صئض المعسث المتثد قظسصاد الةمسغئ الساطئ 

 وأربسغظ غعطاً  سطى افصض. بثمسئ
غةإ أن غعصع رئغج طةطج إدارة الحرضئ ورئغسعا الاظفغثي وطثغرعا المالغ العبائص المحار إلغعا شغ الفصرة  -٢

) طظ عثه المادة، وتعدع ظست طظعا شغ طرضج الحرضئ الرئغج تتئ تخرف المساعمغظ صئض المعسث المتثد ١(
 افصض.قظسصاد الةمسغئ الساطئ بسحرة أغام سطى 

سطى رئغج طةطج ا�دارة أن غجود المساعمغظ بالصعائط المالغئ لطحرضئ، وتصرغر طةطج ا�دارة، وتصرغر طراجع  -٣
، طع طراساة تسطغمات إسقظات سغالتسابات، طا لط تظحر شغ جرغثة غعطغئ تعزع شغ طرضج الحرضئ الرئغ

 الحرضات المثرجئ الخادرة سظ العغؤئ.  
) طظ عثه المادة  إلى ١أن غرجض ظسثئ طظ العبائص المحار إلغعا شغ الفصرة (سطى رئغج طةطج ا�دارة  -٤

وزارة الاةارة واقجابمار والعغؤئ وطآجسئ الظصث، وذلك صئض تارغت اظسصاد الةمسغئ الساطئ بثمسئ سحر غعطاً 
 سطى افصض.

سابصئ، وتئصى أجج تصعغط غراسى شغ تئعغإ الصعائط المالغئ لضض جظئ طالغئ، الائعغإ المائع شغ السظعات ال  -٥
 افخعل والثخعم بابائ، وذلك دون ا�خقل بالمساغغر المتاجئغئ الماسارف سطغعا.

خقل بقبغظ غعطًا طظ تارغت طعاشصئ الةمسغئ الساطئ سطى الصعائط المالغئ وتصرغر طةطج  -سطى طةطج ا�دارة  -٦
دع خعرًا طظ العبائص المثضعرة لثى وزارة أن غع -ا�دارة وتصرغر طراجع التسابات وتصرغر لةظئ المراجسئ 

 .الاةارة واقجابمار والعغؤئ وطآجسئ الظصث
 

 ): تعزغع افرباح: ٤٧المادة (
ذئصًا قصاراح طةطج ا�دارة وبسث طعاشصئ الةمسغئ الساطئ، وطع طراساة أتضام ظزام طراصئئ الئظعك، تعزع أرباح الحرضئ 

المخروشات السمعطغئ والمئالس المثخخئ لطثسائر المتامطئ وافسئاء افخرى أغًا ضاظئ السظعغئ الخاشغئ بسث خخط جمغع 
  سطى العجه ا�تغ:

 تةظغإ الجضاة الحرسغئ أو أي ضرائإ أخرى.  -١
خمسئ وسحرون بالمائئ طظ الربح الخاشغ لاضعغظ اتاغاذغ ظزاطغ، وغةعز لطةمسغئ الساطئ السادغئ  %٢٥غةظإ  -٢

 أن تثفخ طسثله اذا بطس طةمعع عثا اقتاغاذغ  طئطشاً غسادل ضاطض رأس المال. أن تعصش عثا الاةظغإ أو 
لطةمسغئ الساطئ السادغئ بظاء سطى اصاراح طةطج ا�دارة أن تةظإ ظسئئ طسغظئ طظ خاشغ افرباح لاضعغظ  -٣

ئ. وإذا لط غضظ اتاغاذغ اتفاصغ وق غةعز اجاثثام اقتاغاذغ اقتفاصغ إق بصرار طظ الةمسغئ الساطئ غغر السادغ
أن تصرر  - بظاًء سطى إصاراح طةطج ا�دارة -عثا ا�تاغاذغ طثخخًا لشرض طسغظ، جاز لطةمسغئ الساطئ السادغئ 

 خرشه شغما غسعد بالظفع سطى الحرضئ أو المساعمغظ.
 تةظغإ طئالس الاطعغر. -٤
(خمسئ  % ٥بسث خخط المئالس العاردة شغ الفصرات أسقه، تعزع طظ الئاصغ تخئ أولى لطمساعمغظ ق تصض سظ  -٥

شغ المائئ) طظ رأس طال الحرضئ، شإذا ضان الئاصغ طظ الربح الخاشغ ق غضفغ لثشع التخئ المثضعرة شق غةعز 
 ت الاالغئ. لطمساعمغظ المطالئئ باعزغسعا طظ أرباح الحرضئ الخاشغئ شغ السظعا

)، ُتثخص ظسئئ طظ الئاصغ ضمضاشأة لمةطج ٥بسث خخط المئالس العاردة شغ الفصرات أسقه بما شغعا الفصرة ( -٦
 ا�دارة وشصاً لطاسطغمات الخادرة شغ عثا الحأن طظ طآجسئ الظصث.

خئ إضاشغئ غساثثم الئاصغ بسث ذلك بظاًء سطى اصاراح طةطج ا�دارة لاضعغظ اتاغاذغ إضاشغ أو لاعزغسه ضت -٧
طظ افرباح، أو شغ أي غرض آخر تصرره الةمسغئ الساطئ، وطع ذلك ق غةعز لطةمسغئ الساطئ أن تصرر تعزغع أغئ 

 تخئ طظ افرباح تجغث سما اصارته طةطج ا�دارة. 
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غةعز بصرار طظ طةطج ا�دارة بسث التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث تعزغع أرباح طرتطغئ بحضض ربع  -٨
  ظخش جظعي تثخط طظ افرباح السظعغئ وشصاً لطصعاسث المظزمئ لثلك والخادرة سظ العغؤئ.جظعي أو

 ) اجاتصاق افرباح: ٤٨المادة (
غساتص المساعط تخاه شغ افرباح وشصا لصرار الةمسغئ الساطئ الخادر شغ عثا الحأن وغئغظ الصرار تارغت اقجاتصاق 

غ افجعط المسةطغظ شغ جةقت المساعمغظ شغ ظعاغئ الغعم المتثد وتارغت الاعزغع وتضعن أتصغئ افرباح لمالض
لقجاتصاق، ولطحرضئ أن تتئج تخئ افرباح المساتصئ في طساعط لاساثثطعا شغ أداء طا شغ ذطاه طظ دغعن 

 . والاجاطات لطحرضئ

 ) تعزغع افرباح لفجعط المماازة:٤٩( المادة
إذا لط تعزع أرباح سظ أي جظئ طالغئ، شإظه ق غةعز تعزغع أرباح سظ السظعات الاالغئ إق بسث دشع الظسئئ  -١

طظ ظزام الحرضات فختاب افجعط المماازة سظ عثه ) الرابسئ سحرة بسث المائئ(المتثدة وشصا لتضط المادة 
 السظئ.

الرابسئ سحرة بسث المائئ) طظ ظزام الحرضات ( المادةلظسئئ المتثدة وشصًا لتضط إذا شحطئ الحرضئ شغ دشع ا -٢
طظ افرباح طثة بقث جظعات طااالغئ، شإظه غةعز لطةمسغئ الثاخئ فختاب عثه افجعط، المظسصثة ذئصا 

طظ ظزام الحرضات، أن تصرر إطا تدعرعط اجاماسات الةمسغئ الساطئ ) الااجسئ والبماظغظ( فتضام المادة
الاخعغئ، أو تسغغظ طمبطغظ سظعط شغ طةطج ا�دارة بما غاظاجإ طع صغمئ أجعمعط لطحرضئ والمحارضئ شغ 

شغ رأس المال، وذلك إلى أن تامضظ الحرضئ طظ دشع ضض أرباح افولعغئ المثخخئ فختاب عثه افجعط سظ 
 .السظعات السابصئ

 ) خسائر الحرضئ:٥٠( المادة
أي وصئ خقل السظئ المالغئ، وجإ سطى أي طسآول شغ إذا بطشئ خسائر الحرضئ ظخش رأس المال المثشعع، شغ 

الحرضئ أو طراجع التسابات شعر سطمه بثلك إبقغ رئغج طةطج ا�دارة، وسطى رئغج طةطج ا�دارة إبقغ أسداء 
المةطج وطآجسئ الظصث شعرًا بثلك.سطى طةطج ا�دارة خقل خمسئ سحر غعطًا طظ سطمه بئطعغ الثسائر لظخش رأس 

التخعل سطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث غاط دسعة الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ لقجاماع خقل خمسئ المال وبسث 
وأربسغظ غعطا طظ تارغت سطمه بالثسائر؛ لاصرر إطا زغادة رأس طال الحرضئ أو تثفغده وشصا فتضام الظزام وذلك إلى 

ثشعع، أو تض الحرضئ صئض افجض المتثد شغ التث الثي تظثفخ طسه ظسئئ الثسائر إلى طا دون ظخش رأس المال الم
 عثا الظزام.

 
 

 الئاب الااجع: المظازسات

 ): دسعى المسؤعلغئ: ٥١المادة (
لطحرضئ أن ترشع دسعى المسؤعلغئ سطى أسداء طةطج ا�دارة أو أي طظعط بسئإ افخطاء الاغ تظحأ سظعا  -١

 الثسعى وتسغغظ طظ غظعب سظ الحرضئ.أضرار لمةمعع المساعمغظ، وتصرر الةمسغئ الساطئ رشع عثه 
لضض طساعط التص شغ رشع دسعى المسؤعلغئ المصررة لطحرضئ سطى أسداء طةطج ا�دارة إذا ضان طظ حأن   -٢

 الثطأ الثي خثر طظعط إلتاق ضرر خاص به بحرط أن غضعن تص الحرضئ شغ رشسعا طازال صائماً.
غعم سمض طظ تصثغط الثسعى  ٦٠رشع الثسعى صئض  غةإ سطى المساعط أن غثطر الحرضئ ضاابغًا بسجطه سطى  -٣

 لثى الةعئ الصدائغئ المثاخئ. 
 

 



 ألح�ام نظام الشر�ات ا�جديد
ً
 ١٨ من ١٨ صفحھ                                                                                       مق��ح �عديل النظام األساس للبنك األه�� التجاري وفقا

 

 
 الئاب الساحر: تض الحرضئ وتخفغاعا

 ): اظصداء الحرضئ: ٥٢المادة (
إذا آلئ جمغع أجعط الحرضئ إلى طساعط واتث ق تاعاشر شغه الحروط العاردة شغ المادة (الثاطسئ والثمسعن) طظ  -١

الحرضئ ووتثعا طسآولئ سظ دغعظعا والاجاطاتعا، وطع ذلك غةإ سطى عثا المساعط تعشغص ظزام الحرضات ، تئصى 
 أوضاع الحرضئ طع أتضام ظزام الحرضات خقل طثة ق تاةاوز جظئ، وإق اظصدئ الحرضئ بصعة الظزام،  

) ٥٠المتثدة شغ المادة (تسث الحرضئ طظصدغئ بصعة الظزام إذا لط تةامع الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ خقل المثة  -٢
طظ عثا الظزام، أو إذا اجامسئ وتسثر سطغعا إخثار صرار شغ المعضعع، أو إذا صررت زغادة رأس المال وشص افوضاع 
المصررة شغ عثه المادة ولط غاط اقضاااب شغ ضض زغادة رأس المال خقل تسسغظ غعطًا طظ خثور صرار الةمسغئ 

 طعاشصئ طآجسئ الظصث وشصاً فتضام ظزام طراصئئ الئظعك.بالجغادة، وذلك بسث التخعل سطى 
إذا تصرر تض الحرضئ صئض افجض المتثد لعا في جئإ أو قظاعاء طثة الحرضئ تصرر الةمسغئ الساطئ غغر السادغئ بظاًء  -٣

 سطى اصاراح طةطج ا�دارة ذرغصئ الاخفغئ وتسغظ طخفغاً أو أضبر وتتثد جططاتعط وأتسابعط. 
ةطج ا�دارة سظث تض الحرضئ، وطع ذلك غسامر المةطج صائمًا سطى إدارة الحرضئ إلى أن غاط تظاعغ جططئ ط -٤

  تسغغظ المخفغ. وتئصى فجعجة الحرضئ افخرى جططاتعا بالصثر الثي ق غاسارض طع جططات المخفغظ. 

 ) تطئغص افظزمئ ذات السقصئ:٥٣المادة( 
المالغئ ولعائتئ  الاظفغثغئ شغ ضض طا لط غرد به ظص شغ عثا الظزام، ضما غطئص ظزام الحرضات ولعائته وظزام السعق 

 . غطئص ظزام طراصئئ الئظعك سطى افتضام ذات السقصئ

 ): ظحر الظزام.٥٤المادة (
ُغعدع عثا الظزام افجاس وغظحر ذئصًا فتضام ظزام الحرضات وتراسى أتضام ظزام طراصئئ الئظعك وتسطغمات طآجسئ 

 . السقصئالظصث ذات 
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