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املخؼلق ابًخؼاوهَاث 111211منوذح اًيظام الأسايس ٌلخؼاوهَاث واحتادهتا وفق اًلاهون رمق   

(خاص ابملالءمة)  

 اًيظام الأسايس
 

 اًبــاة الأول

اًدسمِـة –اًخأأسُس   

 املادت الأوىل

املؤسسة بخارخي22222222  2222222 ابًفروس َة222222222222222222    و ًيت حتمي جسمَة222222222222222ختضع اًخؼاوهَة ا      

 121.2134املخؼلق ابًخؼاوهَاث اًطادر بدٌفِذٍ اًظِري اًرشًف رمق  111211املوافق 22222222  لأحاكم اًلاهون رمق 

(،  بياء ػىل كرار ادلع اًؼام الاس خثٌايئ امليؼلد بخارخي .111هومفرب  11) 1.41من حمرم  12اًطادر يف 

 غضاء املوكؼني ػىل كامئة احلضور رفلذ2222222222222222222َ وحبضور الأ 
 

 اًباة اًثاين

اًـرض -املدت –امللر  

1املادت   

2222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ًوخد امللر اًرمسي ٌلخؼاوهَة ة2222  

4املادت   

2222222222         سٌــة 2حددث مدت اًخؼاوهَة يف :       2222222  

.املادت   

  :حددث اًخؼاوهَة ؾرضِا يف

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222  

5املادت   

خىون من 22222222222 حطة 222222222222222ًبلؽ ربأس املال اًخؼاوهَة املىذخب بَ 2                ـم، ًو 222 دُر

22222(2 2222222222222درمه )2222222222222222ٌَ مبلؽ 2222222222درمه2222222222222غن لك حطة، وكد سمل م 22222222بلمية2222  
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1املادت   

ت احلطص لأحاكم املواد                1112112من اًلاهون رمق  13و  12و  11ختضع هَفِاث حتٍرر وثفًو  

ذا ثيازل ًـرٍي غن ملىِة املؤسسة اًيت اكهت حمي الاًت               اماث املخؼللة جيب ػىل اًؼضو يف حاةل ما ا 

ىل املخيازل هل اذلي حيي حمي سلفَ  بًشاطَ جتاٍ اًخؼاوهَة بأو غن حق الاهخفاع هبا، بيلي حططَ يف اًخؼاوهَة ا 

ن مت كبوهل يف اًخؼاوهَة مع مراػات بأحاكم  يف مجَع حلوكَ واًتاماثَ جتاُِا ابًًس بة ٌلمدت اًخاًَة ًؼلد اًخيازل، ا 

اًساًف اذلهر2 111211من اًلاهون رمق  13املادت   
 

2املادت   

ون املخؼاوهون يف 22              2  222حيدد احلد الأكىص من احلطص اذلي ميىن بأن ميلىِا الأشخاص الاغخباًر

من اًلاهون رمق  11ابملائة من مجموع احلطص اًيت ًخىون مهنا مبلؽ ربأس املال اًخؼاوهَة مع مراػات بأحاكم املادت 

1112112  
 

3املادت   

ىل مبلؽ  222               ىل ما دون 22222222ميىن اًزايدت يف ربأس املال ا  ام، وال جيـوز ختفِضـَ ا  2222222222222 دُر

ًََ مٌد ثأأسُس اًخؼاوهَة2 4/.زالج بأرابع  بأػىل مبلؽ وضي ا   
 

4املادت   

ار من ادلؼَة جيوز ماكفأأت ربأس املال اململوك من طرف الأغضاء املخؼاوهني بًس بة فائدت حمددت بلر           

 اًؼامة ٌلخؼاوهَة،

ثبت ادلؼَة اًؼامة اًؼادًة يف اكرتاخ جملس اال دارت بأو املسري بأو املسرٍين املخؼلق بخخطَص ماكفأأت          

من اًلاهون بواسطة اكذطاػاث من اًفائظ اًس يوي، 41ًربأس املال وفق ما ثيص ػلََ املادت   

 اًبــاة اًرابــع

كاةلاال   –الاوسحاة  -اًلبول  

11املادت   

ون اذلٍن ثخوفر                  ال الأشخاص اذلاثَون والأشخاص الاغخباًر ال جيوز بأن ًيخرط يف اًخؼاوهَة ا 

 فهيم اًرشوط اًخاًَة:

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  
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11املادت   

 بأكرة احعامع ًلرر جملس اال دارت بأو بأحد املسرٍين كبول الأغضاء ػىل بأن ثوافق ػىل ذكل ادلؼَة اًؼامة يف     

 ًِا ابلأؿلبَة املطلوبة يف ادلؼَاث اًؼامة اًؼادًة2

مت كبوهلم بأو اوسحاهبم بأو فطلِم طبلا مللذضَاث اًباة اًثاًر اًفرػني الأول و اًثاين من اًلاهون رمق      ًو

1112112 
 

 اًباة اخلامس

اًخؼِداث –املسؤوًَة  -الاًتاماث   

11املادت   

سخري لك هجودٍ ٌلمشارنة يف وشاط اًخؼاوهَة وحتلِق ؾرضِا، وحيق هل بأن ٌس خفِد من ًلتم اًؼضو بد          

 خدماهتا فامي ًيل:

- 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222

-222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
 

 

 املادت 14

222  بأمثال مبلؽ احلطص اًيت انخدب هبا، طبلا 2222حتدد مسؤوًَة لك غضو غن ثؼِداث اًخؼاوهَة يف 22          

2 111211ن رمق من اًلاهو 41مللذضَاث املادت   

 املادت .1

ًخؼِد لك غضو اجتاٍ اًخؼاوهَة مبا ًيل:             

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  

- 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  
 

خالل املخؼاون ًِذٍ اًخؼِداث اجلزاءاث اًخاًَة :        رتثب غن ا  ًو  

- 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  

 اًباة اًسادس 

 اًخيظمي واًدس َري

15املادت   

 111211من اًلاهون رمق  4.و 1.و 41و 45مة وفق اًرشوط اًواردت يف املواد ثيؼلد ادلؼَة اًؼا               

ىل ذكل ،  وثلرر يف مجَع اًلضااي اًيت هتم اًخؼاوهَة ، وجتمتع يف ضورت مجؼَة ػامة ػادًة لكام دغت اًرضورت ا 
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دول الأغامل ووحواب مرت واحدت ػىل الأكي خالل اًس خة  بأشِر املواًَة الخذخام اًس ية املاًَة ٌليظر يف خ

1112112من اًلاهون رمق  1.امليطوص ػلََ يف املادت   

من اًلاهون  1.وثيؼلد يف ضورت مجؼَة ػامة ؿري ػادًة ٌلبت يف احلاالث امليطوص ػلهيا يف املادت              

1112112رمق   

مىررت 15 املادت
1

 

حتدج دلى اًخؼاوهَة )222( مجؼَاث فرغَة موزػة اكاليت:            

ضم 222222222222222222222اًفرع الأول: وجشمي دائرثَ اًرتابَة: 222222- 22 غضوا،222222222222222222222222    ًو  

ضم 222222222222222222222وجشمي دائرثَ اًرتابَة: 222222اًفرع اًثاين: - 22 غضوا،222222222222222222222222    ًو  

ضم 222222222222222222222وجشمي دائرثَ اًرتابَة: 222222اًفرع اًثاًر: - 22 غضوا،222222222222222222222222    ًو  
 

1112112من اًلاهون رمق  1.وخيضع جس َري ادلؼَاث اًفرغَة لأحاكم املادت            
 

11املادت 
2

 

دارت اًخؼاوهَة من  )2            ف جملس ا  مت 22222222ًخأًأ ا، ًو دارهتا واًسِر ػىل حسن سرُي 222( بأغضاء كطد ا 

 اهخخاهبم وغزهلم من طرف ادلؼَة اًؼامة 2

ىل ذكل، وحىون احعامػاثَ  1وجيمتع جملس اال دارت مرت لك )           ( بأشِر ػىل الأكي ولكام دغت اًرضورت ا 

 حصَحة حبضور هطف بأغضـائَ ػىل الأكي2

 53و 52م املادثني ختضع رشوط ادلغوت واًيطاة واختاذ اًلراراث داخي احعامػاث جملس اال دارت لأحاك        

2 111211من اًلاهون رمق   

 الامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت: رئُس جملس اال دارت -

 جملس اال دارتالامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت: انئب رئُس  -

 الامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت: 22222222222222222222222222222 -

 222 الامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت: 2222222222222222222222222 -

 222222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت:  -

 222222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 222222  وزَلة اًخؼًرف رمق 22222 هوغِا 22222  املِمة داخي جملس اال دارت:  -

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
                                                            

كلمي بأو غامةل بأو اكن ػدد بأغضاهئا ًفوق هتا دائر  غيدما  ثخوفر اًخؼاوهَة ػىل فروع يف حاةل جتاوزثدرح ُذٍ املادت   1  ،خشص 511حدود ا 

بلى اخذَاراي يف ما ػدا ذكل ،( غضوا51ق ػدد بأغضاء اًخؼاوهَة )( مخسة مالًني درمه بأو غيدما ًفو 5حماس بدني مذخاًَخني )غيدما ًفوق رمق مؼامالث اًخؼاوهَة ًس يدني  وحواب امللذىض ًطبق ُذا   2  ًو
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- 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

مىررت 11املادت 
3

 

مت غزهلم بلرار من              ًؼني املسري بأو املسريون ) اًؼدد( من طرف ادلؼَة اًؼامة ملدت 2222 )س ية(، ًو

ًََ بأػال2ٍ 111211من اًلاهون رمق  15ادلؼَة اًؼامة اًؼادًة مع مراػات بأحاكم املادت  املشار ا   

:اًسادتمت ثؼَني   

ظ غن املِام يف الامس اًشخيص و  - ف رمق 2222هوغِا 2222   مكسري ومت حتدًد اًخؼًو اًؼائيل  22222  وزَلة اًخؼًر

 مبلؽ 22222222 درمه  شِراي

ظ غن املِام يف  - ف رمق 2222هوغِا 2222   مكسري ومت حتدًد اًخؼًو الامس اًشخيص و اًؼائيل  22222  وزَلة اًخؼًر

 مبلؽ 222 درمه شِراي

ظ غن املِام يف الامس اًشخيص و اًؼا - ف رمق 2222هوغِا 2222   مكسري ومت حتدًد اًخؼًو ئيل  22222  وزَلة اًخؼًر

 مبلؽ 222 درمه شِراي

 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222جيمتع املس َريون بطلب من222222222222222        

ربأس الاحعامع  اًس َد )الامس اًشخيص و اًؼائيل ( 222222222222جيمتع املسريون مرت لك 22         22   شِر، ٍو

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22 

 22222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222ٍىون احعامع املس َرٍين حصَحا حبضور 22222222        

 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ثخخد اًلراراث بأأؿلبَة2222222222222222222222222222        

 ميسم جسي مبحارض احعامػاث املس َرٍين2         
 

13املادت   

ذايت يف ادلؼَاث اًؼامة ضوث واحد وميىن ًؼضو بأن ًيُب غيَ غضوا ب خر نخابة، يف حاةل  ًلك غضو        

ىل وركة احلضور،   ثؼذر حضورٍ، بواسطة واكةل مىذوبة ومطادق ػلهيا من طرف اًسلطاث احمللَة ثضاف ا 

ني الأغضاء يف اًخؼاوهَة ممثلِم اًرشغي بأو بأي خشص ذايت ب خر      ًََ ذكل  وميثي الأشخاص الاغخباًر ًولك ا 

 نخابة2

مىررت 13املادت 
4

 

 ميىن ٌلؼضو بأن ًيُب غيَ خشطا ب خر ًخؼني بأن ٍىون غضوا يف اًخؼاوهَة يف احلاالث اًخاًَة:          

                                                            
 ( غضوا51)ال ًخجاوز ة ػدد بأغضاء اًخؼاوهَ اكن( مخسة مالًني درمه بأو 5) ال ًفوق ًس يدني حماس بدني مذخاًَخنيا رمق مؼامالهتابًًس بة ٌلخؼاوهَاث مادام  ةاخذَاًرُذٍ املادت   3

 ) يف ما ًخؼلق بخحدًد حاالث اال انبة وكمية اًـرامة( ،ملذىض اخذَاري ؿري ملزم  4
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- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

- 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

ا 22222222222 درمه ًلك غضو امذيع غن حضور الاحعامػاث دون ػذر ملبول          2حتدد ؾرامة كدُر
5

 
 

 

11املادت    

غضو يف جملس اال دارت مل حيرض زالزة احعامػاث مذواًَة جمللس اال دارت بدون ػذر ملبول ًؼخرب لك            

دارت اًخؼاوهَة2  مس خلِال من جملس ا 
 

 11 املادت
6

 

2( بأغضاء، وذكل وفق 22222ثؼني ادلؼَة اًؼامة اًؼادًة بأغضاء جلية اًركابة ملدت س يدني وثخىون من )22           

1112112من اًلاهون رمق  12امليطوص ػلهيا ابملادت  اًرشوط و امللذضَاث  

ًََ بأػالٍ 111211من اًلاهون رمق  12متارس جلية اًركابة اخذطاضاهتا وفق بأحاكم املادت           ،املشار ا 

ف جلية اًركابة من الأغضاء اًخاًَة بأسامؤمه:  ثخأًأ

ف رمق 2222222  22222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 22222 -  222     222222222 هوغِا 2222222222222وزَلة اًخؼًر

ف رمق 222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 22222 -  222     222222222 هوغِا 2222222222222222222  وزَلة اًخؼًر

ف رمق 222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 22222 -  222     222222222 هوغِا 2222222222222222222  وزَلة اًخؼًر

ف رمق 222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 22222 -  222     222222222 هوغِا 2222222222222222222  وزَلة اًخؼًر

ف رمق 222222222222222222222222222الامس اًشخيص واًؼائيل 22222 -  222     222222222222 هوغِا 2222222222222222  وزَلة اًخؼًر
 

 اًباة اًسابع

اًفائظ اًس يوي –املراكبة  -اًس ية املاًَة  

11املادت   

 13ثبذدئ اًس ية املاًَة يف 2222222222 من لك س ية وثًهتيي يف  222222222222222  مع مراػات بأحاكم املادت            

  1112112من اًلاهون رمق  

14املادت   

من اًلاهون رمق  14احملاسبِة، اًفوائظ اًطافِة طبلا ملا ثيص ػلََ املادت  ثوزع غيد اىهتاء اًس ية          

وخيطص مٌَ يف ب خر لك س ية ماًَة : 111211  

                                                            
خذَاري ؿري ملزم،   5  ملذىض ا 
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ىل بأن ًؼادل مبلؽ ربأس مال اًخؼاوهَة،  11 - ن احذَاطي كاهوين ا  % ًخىٍو  

% رمس اًخمنَة اًخؼاوهَة،  1 -  

ًيت بأحروُا مع اًخؼاوهَة بأو اًؼمي اذلي كدمٍو ًِا خالل ًوزع الك بأو بؼضا ػىل املخؼاوهني حبسب اًؼملَاث ا -

 اًس ية احملاسبِة امليرصمة ؛

ٍرضد الك بأو بؼضا الحذَاطي خاص ؛ -  

ٍرضد لأي ؾرض هل ػالكة هبدف اًخؼاوهَة ؛ -  

ٍرحي من خدًد2 -  

   .1 املادت
7

 

22222222222222222 مراكبا حلساابث اًخؼاوهَة،مت ثؼَني اًس َد  222222222222222222222   اجلاػي حمي اخملابرت 2222         

ظ مراكب احلساابث يف مبلؽ 222222222222 درمه س يواي2   حيدد ثؼًو  
 

 اًباة اًثامن

ي  اًخطفِة –احلي  -الاهفطال  –الاهدماح  -اًخحًو  

15املادت   

ىل رشنة، هَفام اكن شلكِا اًلاهوين، بلرار من ادل         ؼَة اًؼامة ؿري اًؼادًة2ميىن بأن ثخحول اًخؼاوهَة ا   

ي وفق اًرشوط واًشلكَاث امليطوص ػلهيا ابملادت        1112112من اًلاهون رمق  31ثمت معلَة اًخحًو  
  

11املادت   

ميىن ٌلخؼاوهَة بأن ثيدمج يف ثؼاوهَاث بأخرى ًِا هفس اًـرض بلرار من ادلؼَة اًؼامة ؿري اًؼادًة،       

ثلدمي لك بأو حزء من اذلمة املاًَة ٌلخؼاوهَة وحطة ًخؼاوهَاث خدًدت بأو كامئة2ًرتثب غن لك معلَة الاهفطال      

1112112من اًلاهون  رمق  31وختضع معلَاث الاهدماح والاهفطال لأحاكم املادت       
 

12املادت   

2 111211من اًلاهون رمق  .3حاكم  املادت لأ يف حاةل ثطفِة اًخؼاوهَة ًؤول رضَد اًخطفِة مراػات              
  

 

 

 

 

                                                            
بلى اخذَاري يف احلاةل الأخرى2س بدني مذخاًَخنيخذخام س يدني حماغيد ا ػىل الأكي لخؼاوهَاث، اًيت ًفوق رمق مؼامالهتا اًس يوي غرشت مالًني درمه ابًًس بة ٌ جيب ثؼَني مراكب ٌلحساابث    7  ، ًو
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 اًباة اًخاسع

ة امليازػاث  جسًو

13املادت   

خَيف حاةل وشوء ىزاع يف حظريت اًخؼاوهَة جيوز غرض الأمر ػىل احملمكة اخملخطة            بأمام  غيد فشي جسًو

ن مل ٍىن ُياك احتاد طبلا لأحاكم املادت  الاحتاد اخملخص بأو بأمام اجلامؼة اًوطيَة ٌلخؼاوهَاث ون رمق من اًلاه 24ا 

1121112        

ا2             ىون موطن اًخؼاوهَة ُو ملُر ٍو  
 

 اًباة اًؼارش 

 ملذضَاث ػامــة

 14املادت  

1112112من اًلاهون رمق  23ختضع اًخؼاوهَة ملراكبة اال دارت امليطوص ػلهيا يف املادت            

حراء اًبحر  111211رمق  من اًلاهون 44ًخؼرض ٌلؼلوابث امليطوص ػلهيا يف املادت          لك من غركي ا 

من اًلاهون اًساًف اذلهر2 23امليطوص ػلََ يف املادت   

 

 كامئة احلضور ابدلع اًؼام الاس خثٌايئ

اًرمق 

 اًرتثُيب

الامس اًؼائيل 

 واًشخيص

رمق بطاكة 

 اًخؼًرف

ػدد احلطص  اًؼيوان

 اململونة

 اًخوكِع

      

      

      

      

      

      

      

ساًرئُاًفارز الأول      اًفارز اًثاين                  
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