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 التعديالت املقرتحة علي النظام األساسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمني ش.م.ع 

ح  النص مرجع   / رقم المادة قبل التعديل   النص بعد التعديل المقتر

 البند

اح تعديل   تم إقتر

البند      هذا 
ً
وفقا

بقرار  ورد  لما 

مجلس   رئيس 

رقم   الهيئة  إدارة 

لسنة 3) /ر.م( 

بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

( (  1بالمادة 

 التعاريف. 

 السيطرة:  

ي   •
ف  والتحكم  كة  الشر وسياسات  إدارة  توجيه  علي  القدرة 

السياسات المالية والتشغيلية، ويكون ذلك من خالل التحكم  

ي : تشكيل مجلس اإلدارة أو انتخاب غالبية أعضائه أو التحكم 
ف 

ي تعيينات الجهاز اإلداري، وتكون السيطرة  
بامتالك/السيطرة  ف 

كة تبل ي الشر
غ النسبة المقرره  علي أسهم ذات حقوق تصويت ف 

 . من الهيئة

 السيطرة:  

بشكل مباشر أو غتر مباشر    –القدرة علي التأثتر أو التحكم   •

القرارات   – أو  كة  إدارة شر أغلبية أعضاء مجلس  تعيير   ي 
ف 

كة، وذلك من   الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشر

مل  أو خالل  بإتفاق  أو  الحصص  أو  األسهم  من  نسبة  كية 

 .  ترتيب آخر يؤدي إلي ذات التأثتر

(  12البند )

من المادة  

 (  1)رقم 

 التعاريف 



 

2 | P a g e  
 

اح تعديل    تم إقتر

    البند   هذا 
ً
وفقا

بقرار  ورد  لما 

مجلس   رئيس 

رقم   الهيئة  إدارة 

لسنة 3) /ر.م( 

بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

المساهمة  

بالمادة   العامة 

 . ( التعاريف1)

وري(  )ض 

 األطراف ذات العالقة: 

كةإدارة    مجلس   ءا ـعضوأ  رئيس • اإلدارةا ـعضوأ  الشر   ةـذي ـلتنفيا   ء 

ي ا  تاـرك ــــلش وان بها،  امليـلعوا  ة ـركــــللش   اـ لعليا
أي    اـ فيه   اهم ــــيس   لتر

    من هؤالء
ً
كات التابعة   ا كذو   ،للنسبة المقررة من الهيئةوفقا الشر

 أو الشقيقة أو الحليفة. 

 األطراف ذات العالقة: 

التنفيذية  • اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 

من   أي  فيها  يملك  ي 
التر كات  والشر كة،  بالشر هؤالء  العليا 

أو   الشقيقة  أو  التابعة  أو  األم  كات  والشر مسيطرة،  حصة 

كة.   الحليفة للشر

التنفيذية   • اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  أو  رئيس  أقارب 

 . ي الدرجة االولي
 العليا حتر

السنة  • خالل  كان  الذي  اإلعتباري  أو  الطبيعي  الشخص 

 بنسبة  
ً
كة  10السابقة علي التعامل مساهما % فأكتر بالشر

كاتها التابعة. أو عضو  كتها األم أو شر ي مجلس إدارتها أو شر
 ف 
ً
 ا

كة.  •  الشخص الذي له سيطرة علي الشر

(  13البند )

من المادة  

 (  1)رقم 

 التعاريف 

اح تعديل    تم إقتر

  البند    هذا 
ً
وفقا

بقرار  ورد  لما 

مجلس   رئيس 

رقم   الهيئة  إدارة 

 عضو مجلس اإلدارة المستقل: 

كة أو بأي من أشخاص اإلدارة التنفيذية  العضو الذي ال تربطه بالشر

كة األم أو التابعة أو الش  قيقة العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشر

أو الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلي منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر 

 عضو مجلس إدارة مستقل: 

العضو الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من أعضاء 

ين، ولم يكن  اإلدارة التن كة خالل العامير  األختر ي الشر
فيذية ف 

مع   أهمية  ذات  مالية  تعامالت  عنها  نتج  عالقة  منهم  ألي 

كات التابعة أو الحليفة لها   كة األم أو أي من الشر كة أو الشر الشر

(  16البند )

من المادة  

 (  1)رقم 

 التعاريف 
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لسنة 3) /ر.م( 

بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

المساهمة  

بالمادة   العامة 

التعاريف  1)  )

رقم   والمادة 

إنتفاء  19)  )

صفة  

عن  اإلستقاللية 

مجلس   عضو 

 اإلدارة. 

وري(  )ض 

 

اإلدارة  مجلس  اإلستقاللية عن عضو  ي صفة 
وتنتف  قراراته،  علي 

ي الحاالت 
 . المقررة من الهيئةعلي وجه الخصوص ف 

ي صفة اإلستقاللية عن عضو 
ين، وتنتف  خالل العامير  االختر

التالية علي س الحاالت  أي من  ي 
ف  اإلدارة  المثال  مجلس  بيل 

 وليس الحرص: 

ي   •
ف  كة  بالشر المتصلة  األطراف  أحد  لدي   

ً
موظفا يكون  أن 

ين.   خالل العامير  األختر

تقديم  • أو  استشارية  بأعمال  تقوم  كة  بشر  
ً
مرتبطا إذا كان 

كة أو أي من األطراف المرتبطة بها.   استشارات للشر

 بأي من كبار العمالء أو الموردين   •
ً
كة، أو إذا كان مرتبطا للشر

 أي  من األطراف المرتبطة بها. 

من   • أي  أو  كة  الشر مع  شخصية  خدمات  عقود  أيه  لديه 

ي اإلدارة التنفيذية بها. 
 االطراف المرتبطة بها أو موظف 

الربــح   • ي ال تهدف إلي 
 بإحدي المنظمات التر

ً
إذا كان مرتبطا

أحد   أو  كة  الشر من  التمويل  من  ا  كبتر  
ً
قدرا ي 

تتلفر ي 
والتر

 تبطة بها. األطراف المر 

يقوم   • أخري،  كة  بشر تنفيذية  وظيفة  ي 
ف  يعمل  كان  إذا 

كة بالعمل فيها كأعضاء مجلس   الموظفون التنفيذيون للشر

 إدارة. 
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 لدي   •
ً
 مع أو موظفا

ً
ين مرتبطا ي خالل العامير  األختر

إذا كان ف 

كة أو مع أي من   أي من المراجعير  الحاليير  أو السابقير  للشر

 األطراف المرتبطة بها. 

اح تعديل    تم إقتر

  البند    هذا 
ً
وفقا

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

 (. 230بالمادة )

كة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد   يكون للشر

موافقة الهيئة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك  

وط إصدارها  إسالمية، ويبير    القرار قيمة السندات أو الصكوك وشر

بتفويض   
ً
قرارا تصدر  أن  ولها  أسهم،  إلي  للتحويل  قابليتها  ومدي 

ي تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك
 . مجلس اإلدارة ف 

 

كة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد   يكون للشر

الهيئة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي   نوع أو صكوك  موافقة 

وط إصدارها   الصكوك وشر أو  السندات  القرار قيمة  إسالمية، ويبير  

بتفويض    
ً
قرارا تصدر  أن  ولها  أسهم،  إلي  للتحويل  قابليتها  ومدي 

ي تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك  
علي أال  مجلس اإلدارة ف 

 يتجاوز سنة من تاريــــخ الموافقة علي التفويض. 

(17 )  

إصدار 

السندات أو 

 الصكوك  

اح تعديل   تم إقتر

البند   لتكرار  هذا 

وعدم  اإلقرار 

بالبند   وجودة 

المادة  7) من   )

بقرار 10)  )

مجلس   رئيس 

رقم   الهيئة  إدارة 

لسنة 3) /ر.م( 

 

شح لعضوية المجلس:   متطلبات التر

 علي 
: يتعير  كة ما يلي

 - المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشر

ة   -1  موضح  الذاتية  الستر
ً
ات  بها   ا مع    العلمي   والمؤهل  العملية  الختر

ي تحديد صفة العضو  
شح لها )   التر  تقل(. مس   / تنفيذي  غتر / تنفيذييتر

امه  إقرار   -2 كات  قانون  بأحكام  بالتر   والنظام  له  المنفذة  والقرارات  الشر

كة،  األساسي  ي   الحريص   الشخص  عناية  يبذل  سوف   وأنه  للشر
  إداء   ف 

 .عمله

 

 (: 24( من المادة )4حذف البند )

4-  ( للمادة  المرشح  مخالفة  بعدم  قانون  149إقرار  من   )

كات.   الشر

( من  4البند )

(24المادة )  

متطلبات  

شح   التر

لعضوية 

 المجلس: 
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بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

المساهمة  

 العامة. 

 

كات  بأسماء  بيان  -3 ي   والمؤسسات  الشر
 يشغل  أو   فيها   العمل   يزاول   التر

ة  بصورة  به   يقوم  عمل  أي  وكذلك  إداراتها   مجالس  عضوية  أو   مباشر

ة غتر  كة منافسة يشكل مباشر  .للشر

ي   -4
 من  رسمي  كتاب  إرفاق يتعير   االعتباري الشخص ممثلي  حال  ف 

 لعضوية  المرشحير   ممثليه أسماء فيه محدد  االعتباري الشخص

 .اإلدارة  مجلس

ي ملكيتها وعدد    -5
ي يساهم أو يشارك ف 

كات التجارية التر بيان بالشر

 .األسهم أو الحصص فيها

كة امام القضاء    ي للشر
يكون رئيس مجلس اإلدارة الممثل القانون 

الغتر  مع  عالقتها  ي 
جميع  ،  وف  عل  التوقيع  ي 

ف  الصالحية  وله 

كة امام الجهات   ي تتعلق بنشاط الشر
المعامالت والمستندات التر

سبيل   وذلك عل رسمية كفتح الفروع واغالقها  ال الرسمية وشبه  

 المثال ال الحرص . 

 

كة   للشر ي 
القانون  الممثل  اإلدارة  مجلس  رئيس    أماميكون 

ي عالقتها مع 
. القضاء وف   الغتر

الفقرة )ب( 

من المادة  

 (  27)رقم 

التمثيل  

ي 
القانون 

كة   للشر

اح تعديل    تم إقتر

  البند    هذا 
ً
وفقا

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

كة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتها    –أ   ال يجوز للشر

تتعلق بقروض ممنوحة   أيه ضمانات  تقديم  أو  أو عقد كفاالت 

 لعضو مجلس اإلدارة، كل قرض مقدم  
ً
 مقدما

ً
لهم، ويعتتر قرضا

ي الد
 رجة الثانية. إلي زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتر

 

أعضاء مجلس    -أ   من  قروض ألي  تقديم  كة  للشر يجوز  ال 

إدارتها أو عقد كفاالت أو تقديم أيه ضمانات تتعلق بقروض  

 لعضو مجلس اإلدارة كل  
ً
 مقدما

ً
ممنوحة لهم، ويعتتر قرضا

(34 )  

منح القروض  

ألعضاء 

مجلس  

 اإلدارة
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الجديد   كات  الشر

رقم   باالمادة 

(153 .) 

كة يملك عضو مجلس اإلدارة أو   - ب   ال يجوز تقديم قرض إلي شر

من   أكتر  الثانية  الدرجة  ي 
حتر أقاربه  من  أي  أو  أبناؤه  أو  زوجه 

 %( من رأس مالها. 20)

 أي إتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة.   –ج 
ً
 يقع باطال

ي الدرجة  
قرض مقدم إلي زوجه أو أبنائه أو أي قريب له حتر

 الثانية. 

مجلس    -ب   عضو  يملك  كة  شر إلي  قرض  تقديم  يجوز  ال 

ي الدرجة الثانية  اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه 
حتر

 %( من رأس مالها. 20أكتر من )

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

( رقم  (  1بالفقرة 

 (. 152المادة )

يحظر علي االطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما إتصل  

ي تحقيق  به من  
كة، ف  معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشر

المالية   األوراق  ي 
ف  التعامل  نتيجة   كانت 

ً
أيا ه  لغتر أو  له  مصلحة 

ها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم   كة وغتر للشر

ة مع أي جهه تقوم بعمليات يراد بها  ة أو غتر مباشر مصلحة مباشر

ال األوراق  أسعار  ي 
ف  تأثتر  مع  إحداث  كة  الشر أصدرتها  ي 

التر مالية 

 علمه بذلك. 

 

ما   منهم  أي  يستغل  أن  العالقة  ذات  االطراف  علي  يحظر 

ي مجلس اإلدارة أو  
إتصل به من معلومات بحكم عضويته ف 

 كانت  
ً
أيا ه  لغتر أو  له  ي تحقيق مصلحة 

ف  كة  الشر ي 
ف  وظيفته 

من   ها  وغتر كة  للشر المالية  األوراق  ي 
ف  التعامل  نتيجة 

ة  المعامالت، ك ما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشر

إحداث   بها  يراد  بعمليات  تقوم  ة مع أي جهه  مباشر أو غتر 

كة.  ي أصدرتها الشر
ي أسعار األوراق المالية التر

 تأثتر ف 

(35 )  

تعامل 

األطراف 

ذات العالقة  

ي األوراق  
ف 

المالية  

كة   للشر

اح تعديل    تم إقتر

  البند    هذا 
ً
وفقا

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

كة عقد أي صفقة لغاية نسبة  % من رأسمالها مع 5ال يجوز للشر

إال بموافقة مجلس اإلدارة، كما يتعير  موافقة  طرف ذي عالقة 

كة فيما زاد علي تلك النسبة بعد تقييم  
الجمعية العمومية للشر

للضوابط  
ً
وفقا الصفقة  من    هذه  قرار  بها  ي يصدر 

التر وط  والشر

 الهيئة. 

 

كة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال  ال يجوز للشر

يجاوز   ال  فيما  اإلدارة  مجلس  رأسمال  5بموافقة  من   %

زاد علي   فيما  كة 
للشر العمومية  الجمعية  كة، وبموافقة  الشر

ي جميع األحوال بواسطة مقيم  
ذلك ويتم تقييم الصفقات ف 

كة أن معتمد لدي ا   علي مدقق حسابات الشر
لهيئة، ويتعير 

المصالح   تعارض  بصفقات  بيان  علي  تقريره  يشتمل 

(36 )  

الصفقات مع 

األطراف 

 ذات العالقة
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( رقم  (  2بالفقرة 

 (. 152المادة )

 

كة وأي من األطراف   ي تمت بير  الشر
والتعامالت المالية التر

ي أتخذت بشأنها. 
 ذات العالقة واإلجراءات التر

اح تعديل    تم إقتر

  البند    هذا 
ً
وفقا

  ورد لما  

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

رقم   بالمادة 

(162 .) 

 

 : مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةمسئولية 

كة والمساهمير  والغتر  -1 أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون تجاه الشر

عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة 

، ويبطل كل   كات وهذا النظام األساسي ي بغتر لقانون الشر
ط يقض  شر

المدير  أو  العام  المدير  من  بكل  التنفيذية  اإلدارة  وتتمثل  ذلك، 

ي مستوي 
كة ونوابهم وكل من ف  للشر التنفيذي  الرئيس  أو  التنفيذي 

تم   والذين  التنفيذية  اإلدارة  ومسؤولي  العليا،  التنفيذية  الوظائف 

ي مناصبهم من قبل مجلس اإلدارة أو من يمثلهم. 
 ف 
ً
 تعيينهم شخصيا

ي البند )  -2
( من هذه المادة علي  1تقع المسئولية المنصوص عليها ف 

بإجماع   قرار صدر  الخطأ عن  نشأ  إذا  اإلدارة  جميع أعضاء مجلس 

 باألغلبية فال يسأل عنه 
ً
اآلراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا

فإذا   الجلسه،  بمحرص   اضهم  إعتر أثبتوا  قد  ي كانوا 
متر المعارضون 

ا أحد  ي تغيب 
تنتف  فال  القرار  فيها  صدر  ي 

التر الجلسة  عن  العضاء 

مسئوليته إال إذ ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته 

 : كة والمساهمير  والغتر  مسئولية أعضاء المجلس تجاه الشر

كة والمساهمير     -1 الشر تجاه  اإلدارة مسئولون  أعضاء مجلس 

السلطة وعن والغتر عن جميع أعما الغش وإساءة استعمال  ل 

، وعن الخطأ   كات وهذا النظام األساسي كل مخالفة لقانون الشر

ي بغتر ذلك. 
ط يقض  ي اإلدارة، ويبطل كل شر

 ف 

ي البند )  -2
( من هذه المادة  1تقع المسئولية المنصوص عليها ف 

علي جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر 

 باألغلبية  بإجماع اآلراء،  
ً
أما إذا كانم القرار محل المساءلة صادرا

اضهم بمحرص    ي كانوا قد أثبتوا إعتر
فال يسأل عنه المعارضون متر

ي صدر فيها 
الجلسه، فإذا تغيب أحد االعضاء عن الجلسة التر

ي مسئوليته إال إذ ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه 
القرار فال تنتف 

اض عليه  . به مع عدم إستطاعته اإلعتر

  

(39 )  

مسئولية  

أعضاء 

المجلس  

كة   تجاه الشر

والمساهمير   

 والغتر 
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ي البند )
اض عليه، وتقع المسئولية المنصوص عليها ف  ( من 1اإلعتر

 هذه المادة علي اإلدارة التنفيذية إذا نشـأ الخطأ بقرار صادر عنها. 

كات أو مع عدم اإلخالل ب  -3 ي قانون الشر
أيه عقوبة منصوص عليها ف 

 من منصبه بقوة القانون كل من رئيس  
ً
أي قانون آخر، يعتتر معزوال

كة أو أي من إدارتها التنفيذية إذا   أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشر

ي بات يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إساءة  
صدر حكم قضان 

م صفقات أو تعامالت تنطوي علي استعمال السلطة أو القيام بإبرا

كات أو القرارات المنفذة  تعارض مصالح بالمخالفة ألحكام قانون الشر

إال   كة  التنفيذية للشر ي اإلدارة 
له، وال يقبل ترشحه بمهام منصب ف 

أحكام  وتطبق  عزله،  تاريــــخ  من  األقل  علي  أعوام  ثالثة  ي 
مض  بعد 

( المنصب145المادة  شغل  بشأن  كات  الشر قانون  من  الجديد    ( 

مجلس   أعضاء  جميع  عزل  تم  فإذا  كة،  الشر إدارة  مجلس  لعضوية 

اإلدارة يجب علي الهيئة دعوة الجمعية العمومية إلنتخاب مجلس  

 إدارة جديد. 

اح تعديل    تم إقتر

    هذه
ً
المادة وفقا

بقرار  ورد  لما 

مجلس   رئيس 

رقم   الهيئة  إدارة 

لعدم.    1 المؤجل  العمومية  الجمعية  إجتماع  اكتمال   بإستثناء 

 لحكم المادة )
ً
كات، يكون توجيه 183النصاب وفقا ( من قانون الشر

إلي   الهيئة  موافقة  بعد  العمومية  الجمعية  اجتماع  إلنعقاد  الدعوة 

 - جميع المساهمير  وذلك بمراعاة الضوابط اآلتية : 

إل .    1 الدعوة  لحضور    توجه  جتماعات إالمساهمير  

يوميتير   ي صحيفتير  
ف  بإعالن  العمومية    محليتير    الجمعية 

الموعد    انتصدر  العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل  باللغة 

لالجتماع      15)  بــ  المحدد 
ً
يوما عشر  خمسة  األقل  (    عل 

، ويجب أن تتضمن  صول عل موافقة الهيئةوذلك بعد الح 

(47 )  

اإلعالن عن  

الدعوة  

إلجتماع  
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لسنة 3) /ر.م( 

بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

المساهمة  

بالمادة   العامة 

41    
ً
لما  وكذا وفقا

بتعديالت    ورد 

كات   الشر قانون 

بالمادة   الجديد 

 (. 172رقم )

وري(  )ض 

 

اإلعالن عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد   •

 لحكم المادة )
ً
كات. 172لإلجتماع وفقا  ( من قانون الشر

ي صحيفتير  محليتير    •
نشر اإلعالن عن الدعوة لإلجتماع ف 

 يوميتير  تصدر إحداهما باللغة العربية. 

إخطار المساهمير  بأي وسيلة من وسائل اإلتصال الحديثة   •

بكتب   أو  ي 
ون  اإللكتر يد  التر أو  الهاتفية  النصية  كالرسائل 

 مسجلة. 

ها  • علي الموقع    تعتتر دعوة المساهمير  صحيحة حال نشر

 للمواعيد  
ً
كة طبقا كة والسوق المدرجة به الشر الرسمي للشر

 المقرره من الهيئة. 

إخطار الهيئة والسلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة   •

 .  قبل النشر

االعمال  .  2 لإلجتماع علي جدو ل  الدعوة  إعالن  يشتمل  أن  يجب 

ي حال عدم ومكان وتاريــــخ وموعد اإلجتماع االول، واإلجتماع 
ي ف 
الثان 

ي لصحة اإلجتماع االول، وبيان صاحب الحق  
اكتمال النصاب القانون 

ي حضور اإلجتماع، وجواز أن ينيب عنه من يختاره من غتر أعضاء  
ف 

 لما تحدده  
ً
ي توكيل خاص ثابت بالكتابه وفقا

مجلس اإلدارة بمقتض 

ي مناقشة الموضوعات 
الهيئة بهذا الشأن، وبيان أحقية المساهم ف 

دعوة لحضور  وترسل    الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع

 إل الهيئة والسلطة المختصة والهيئة الخاصة.  االجتماع

األعمال  .    2 جدول  تفاصيل  الدعوات  تتضمن  أن  ويجب 

 والمستندات ذات الصلة ومكان وتاريــــخ ووقت االجتماع. 

الجميعة  

 العمومية 
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إلي   العمومية، وتوجيه األسئلة  الجمعية  ي جدول أعمال 
المدرجة ف 

المطلوب  ي 
القانون  والنصاب  الحسابات،  ومدقق  اإلدارة  مجلس 

الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه،   اتلصحة كٍل من إجتماع

ي التوزيعات إن وجدت. 
 وبيان صاحب الحق ف 

ي  .  3
المساهم ف  اك  العمومية واشتر الجمعية  يجوز عقد اجتماعات 

الحديثة   التقنية  بواسطة وسائل  مداوالتها والتصويت علي قراراتها 

ي هذا الشأن
ي تضعها الهيئة ف 

 للضوابط التر
ً
 . للحضور عن بعد، وفقا

ام بأي متطلبات أخري تحددها الهيئة. 4  . اإللتر 

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

( ،    174بالمواد 

176 .) 

وري(  )ض 

 

أ . يجب علي مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية خالل األشهر  

ورةاألربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما   . إرتأت الرص 

ي  
كة دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد متر ب . علي مجلس إدارة الشر

مساهم أو أكتر يملكون نسبة ال تقل    ذلك مدقق الحسابات، أو   طلب

كة، علي أن توجه الدعوة إلنعقاد الجمعية %( من أس10عن )
هم الشر

( خالل  إنعقاد 5العمومية  ويتم  الطلب  تقديم  تاريــــخ  من  أيام   )

 ( تجاوز  ال  مدة  الدعوة  30الجمعية خالل  تاريــــخ  من   
ً
يوما ثالثير    )

كة  لإلجتماع، علي أن يتم إيداع الطلب المذكور بالمركز الرئيسي للشر

ي يجب مناقشتها وأن   وأن يبير  فيه الغرض من اإلجتماع
والمسائل التر

يقدم طالب اإلجتماع شهادة من السوق المالي المدرجه فيه أسهم  

  . خالل  أ  العمومية  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  علي  يجب 

  
ً
األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأي وجها

 لذلك. 

  . أكتر ب  أو  لمساهم  أو  الحسابات  لمدقق  أو  للهيئة  يجوز 

( من20يملكون  ي    %( 
أدن  األقل كحد  علي  كة 

الشر مال  رأس 

لعقد   كة  الشر إدارة  لمجلس  طلب  تقديم  جدية  وألسباب 

الحالة   هذه  ي 
ف  اإلدارة   علي مجلس 

العمومية ويتعير  الجمعية 

تقديم   تاريــــخ  من  أيام  خمسة  خالل  العمومية  الجمعية  دعوة 

 الطلب. 

(48 )  

الدعوة  

إلجتماع  

الجمعية  

 العمومية: 
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بناء علي طلبه  له  المملوكة  األسهم  ي 
الترصف ف  تفيد حظر  كة  الشر

 لحير  انعقاد اجتماع الجمعية العمومية. 

كة، أو ممن يقوم   ج . للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشر

الحاالت مقامه   إحدي  ي 
ف  العمومية  الجمعية  لعقد  الدعوة  توجيه 

 - اآلتية: 

 علي الموعد المحدد بالمادة ) •
ً
ي ثالثون يوما

(  171إذا مض 

كات دون أن تدعي إلي اإلنعقاد.   من قانون الشر

ي لصحة   •
إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد االدن 

 إنعقاده. 

ي أي وقت وقوع مخالفات للقا •
نون أو لنظام  إذا تبير  لها ف 

ي إدارتها. 
كة أو وقوع خلل ف   الشر

أو  • المساهم  لطلب  كة  الشر إدارة  مجلس  إستجابه  عدم 

 للبند )ب( من هذه المادة. 
ً
 المساهمير  وفقا

كة أو من يقوم مقامه بدعوه   إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشر

ي الحاالت السابقة خالل )
( أيام 5الجمعية العمومية لإلنعقاد ف 

ــخ   تاريــ الدعوة من  توجيه  الهيئة  علي  وجب  الهيئة،  طلب 

كة.   لإلجتماع علي نفقة الشر

أيام من    5إذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية خالل  ج .  

يــــخ تقديم الطلب جاز للهيئة أو لمدقق الحسابات بحسب  تار 

ة للجمعية علي أن تنعقد الجمعية 
األحوال توجيه الدعوة مباشر

  
ً
 وال تجاوز ثالثير  يوما

ً
خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما

 من تاريــــخ الدعوة. 



 

12 | P a g e  
 

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

 (. 181بالمادة )

وري(  )ض 

 

العمومية  الجمعية  إجتماع  لحضور  أسمائهم  المساهمون  يسجل 

ي يصدر بها قرار من 
وط واإلجراءات التر  للضوابط والشر

ً
كة وفقا للشر

 الهيئة بهذا الشأن. 

 

ي  . الجمعيأ  حضور  ي 
ف  يرغبون  الذين  المساهمون  ة  سجل 

إدارة   تعده  الذي  ي 
ون  اإللكتر السجل  ي 

ف  أسماءهم  العمومية 

ي  
ف  الغرض  لهذا  كة  اإلجتماعالشر المحدد    مكان  الوقت  قبل 

 النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف. 

اسم المساهم أو من  المساهمير   يجب أن يتضمن سجل  ب .  

ي يمثلها  
ي يملكها وعدد األسهم التر

ينوب عنه وعدد األسهم التر

مالك الوكالةوأسماء  سند  تقديم  مع  أو    ،يها  المساهم  ويعىط 

ي  
التر النائب بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات 

 يمثلها أصالة أو وكالة.  

  . من  ج  المساهمير  يستخرج  بعدد    سجل  مطبوعة  خالصة 

ي االجتماع ونسبة الحضور  
ي مثلت ف 

ويتم توقيعها من  األسهم التر

ومدقق حسابات  اإلجتماع  ورئيس  الجلسة  مقرر  من  قبل كل 

كة     وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاقالشر

 . بمحرص  اجتماع الجمعية العمومية  نسخة منها 

عات الجمعية العمومية  باب التسجيل لحضور اجتما  د . يغلق

لذلك   المحدد  النصاب  اكتمال  االجتماع  رئيس  يعلن  عندما 

االجتماع أو عدم اكتماله، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي 

(50)  

تسجيل 

حضور  

المساهمير   

إلجتماع  

الجمعية  

 العمومية: 
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مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع كما ال يجوز االعتداد 

ي ذلك االجتماع
ي تطرح ف 

ي المسائل التر
 . بصوته أو برأيه ف 

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

 (. 184بالمادة )

وري(  )ض 

 

ي حضور اجتماع  
كة الذين لهم الحق ف  ي الشر

يكون سجل المساهمير  ف 

طبقا   قراراتها  عل  والتصويت  كة  للشر العمومية  للنظام الجمعية 

الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق 

السوق ي 
ف  السائدة  المعنية  والقواعد  أسهم    المالية  فيه  المدرج 

كة.   الشر

المساهمير  و  من  أي  انسحب  ممثليهم  إذا  الجمعية   أو  اجتماع  من 

إنعقادها فإن ذلك اإلنسحاب ال يؤثر    العمومية بعد اكتمال نصاب

ي إصدار القرارات   ، عل أنانعقاد الجمعية العموميةعلي صحة  
يتبع ف 

المقررة  ي    األغلبية 
ف  والممثلة  المتبقية  لألسهم  كات  الشر بقانون 

 اإلجتماع. 

 

ي حضور  
كة الذين لهم الحق ف  ي الشر

يكون سجل المساهمير  ف 

كة والتصويت عل قراراتها طبقا   اجتماع الجمعية العمومية للشر

بالتداو  الخاص  الملكية  للنظام  ونقل  والتسويات  والمقاصة  ل 

السوق  ي 
ف  السائدة  المعنية  والقواعد  المالية  األوراق    وحفظ 

كة.   المدرج فيه أسهم الشر

إذا انسحب أي من المساهمير  من اجتماع الجمعية العمومية  و 

اكتمال      نصابالبعد 
ً
صحيحا اإلجتماع  عدد    يظل  مهما كان 

 ألغلبية المقررة. اب  يتم التصويت، عل أن المنسحبةاألسهم 

(51)  

سجل 

 :  المساهمير 

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

 

  . حالة أ  ي 
وف  كة  الشر إدارة  مجلس  رئيس  العمومية  الجمعية  يرأس 

أي    هغياب يرأسها  غيابهما  حال  ي 
وف  نائبه  أعضاء  يرأسها  من  عضو 

إختيار  ي حال عدم 
لذلك، وف  اإلدارة  اإلدارة يختاره مجلس  مجلس 

مجلس اإلدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية، 

 

 : )أ( كما يلي  البند تعديل 

ي حالة أ .  
كة وف  يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشر

ي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره  
غيابه يرأسها نائبه وف 

لذلك   تحددها    التصويت  ويكونالمساهمون  وسيلة  بأية 

(53)  

تسجيل 

حضور  

المساهمير   

إلجتماع  
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الجديد   كات  الشر

 (. 182بالمادة )

وري(  )ض 

ي أمر 
 لإلجتماع، وإذا كانـت الجمعيــة تبحث ف 

ً
كما تعير  الجمعية مقررا

وجب أن تختار الجمعية من بير  المساهمير     يتعلق برئيس اإلجتماع

 من يتول رئاسة اإلجتماع خالل مناقشة هذا األمر. 

وإذا   لإلجتماع،   
ً
مقررا الجمعية  تعير   العمومية، كما  الجمعية 

أيا كان  اإلجتماع  برئيس  يتعلق  أمر  ي 
ف  تبحث  الجمعيــة  كانـت 

وجب أن تختار الجمعية من بير  المساهمير  من يتول رئاسة  

 
ً
جامعا الرئيس  ويعير   األمر،  هذا  مناقشة  خالل  اإلجتماع 

 الجمعية العمومية تعيينه.  لألصوات عل أن تقر 

الجمعية  

 العمومية: 

 

اح تعديل   تم إقتر

البند      هذا 
ً
وفقا

بقرار  ورد  لما 

بالمادة    الحوكمة

،  6فقرة رقم    40

بقانون    ورد   وما 

بالمادة   كات  الشر

(186 .) 

وري(  )ض 

 

ي يعينها رئيس    1
ي الجمعية العمومية بالطريقة التر

. يكون التصويت ف 

الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، 

أو  بعزلهم  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإنتخاب  األمر  تعلق  وإذا 

 الحكام 
ً
ي يجوز فيها ذلك وفقا

ي الحاالت التر
بمساءلتهم أو بتعينهم ف 

. هذا النظام، فيج اكمي  ب إتباع طريقة التصويت الشي التر

الجمعية .    2 قرارات  علي  ي 
ون  اإللكتر التصويت  للمساهم  يجوز 

كةالعمومية   وط    للشر  لآلليات والشر
ً
من الهيئة   الصادرةوذلك وفقا

 بهذا الشأن. 

 

يعينها   ي 
التر بالطريقة  العمومية  الجمعية  ي 

ف  التصويت  يكون 

إذا قررت   إال  الجمعية  العمومية طريقة معينة رئيس  الجمعية 

أو   اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإنتخاب  األمر  تعلق  وإذا  للتصويت، 

ي يجوز فيها ذلك  
ي الحاالت التر

بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم ف 

 الحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت الشي  
ً
وفقا

 . اكمي  التر

 

(54 )  

طريقة  

التصويت  

بإجتماع  

الجميعة  

 العمومية 

 

اح تعديل   تم إقتر

( (  56المادة 

ورد   لما   
ً
وفقا

رئيس   بقرار 

 

 علي الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات 
يتعير 

ال   ما  يملكون  الذين  األسهم المساهمير   أرباع  ثالثة  عن  يقل 

ي الحاالت المقررة 
كة ف  ي إجتماع الجمعية العمومية للشر

الممثلة ف 

 من الهيئة. 

 

بأغلبية  خاص  قرار  إصدار  العمومية  الجمعية  علي   
يتعير 

أصوات المساهمير  الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع 

العمومية   الجمعية  إجتماع  ي 
ف  الممثلة  ي  األسهم 

ف  كة  للشر

 - الحاالت التالية: 

(56 )  

إصدار القرار  

 الخاص: 
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إدارة   مجلس 

رقم   الهيئة 

لسنة 3) /ر.م( 

بشأن   2020

دليل   اعتماد 

كات   الشر حوكمة 

المساهمة  

بالمادة   العامة 

 . 46رقم 

وري(  )ض 

 زيادة رأس المال أو تخفيضه.  . أ 

 إصدار سندات قروض أو صكوك.  . ب

ي أغراض خدمة المجتمع.  . ج
 تقديم مساهمات طوعية ف 

كة أخري.  . د  ي شر
كة أو إدماجها ف   حل الشر

كة أو الترصف فيه بأي   . ه وع الذي قامت به الشر بيع المشر

 وجه آخر. 

كة.  . و   إطالة مدة الشر

. تعديل عقد  . ز   التأسيس أو النظام األساسي

كات إصدار قرار   . ح ي يتطلب فيها قانون الشر
ي الحاالت التر

ف 

 خاص. 

( المادة  لحكم   
ً
وفقا األحوال  جميع  ي 

قانون  139وف  من   )

والهيئة   المختصة  والسلطة  الهيئة  موافقة  يتعير   كات  الشر

الخاصة علي استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس  

 كة. والنظام األساسي للشر 

اح تعديل    تم إقتر

    هذا 
ً
وفقا البند 

ورد    لما 

بتعديالت قانون  

 

وفق    –   2 العمومية  الجمعية  أعمال  جدول  ي 
ف  ي 
إضاف  بند  إدراج 

الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء علي طلب يقدم 

من الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمير  الحضور ويملكون نسبة 

تقل عن ) ي    5ال 
ف  البدء  قبل  كة، وذلك  الشر رأسمال  %( من أسهم 

 

 البند )ب( : ( من 2تعديل الفقرة )

ي جدول أعمال الجمعية العمومية وفق    –  2
ي ف 
إدراج بند إضاف 

الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء علي طلب  

%( من رأس  10مساهمير  يمثل )يقدم من الهيئة أو عدد من ال

(57)  

إدراج بند  

بجدول  

أعمال 

إجتماع  
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الجديد   كات  الشر

 (. 180بالمادة )

 

عمومية، ومن ثم يجب علي رئيس  مناقشة جدول أعمال الجمعية ال

 اإلجتماع إدراج البند أو البنود اإلضافية علي جدول األعمال. 

الجمعية  إجتماع  رئيس  علي  ويجب  األقل،  علي  كة 
الشر مال 

جدول   مناقشة  ي 
ف  البدء  قبل  ي 

اإلضاف  البند  إدراج  العمومية 

األعمال أو عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لتقرر إضافة  

 البند إلي جدول االعمال من عدمه. 

معية  الج

 العمومية: 

اح تعديل   تم إقتر

  
ً
وفقا البند  هذا 

ورد   لما 

بتعديالت قانون  

الجديد   كات  الشر

 (. 243بالمادة )

وري(  )ض 

 

ي واحد أو أكتر يتم ترشيحه  كة مدقق حسابات خارجر أ . يكون للشر

كة ويعرض علي الجمعية العمومية للموافقة،  من مجلس إدارة الشر

ي مدقق  
ط ف   لدي الهيئة ومرخص ويشتر

ً
الحسابات أن يكون مقيدا

 له بمزاولة المهنة. 

كة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة   ب . تعير  الجمعية العمومية شر

ي هذا الشأن، علي 
كة ف  للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشر

كة لمدة تزيد علي )
كة التدقيق عمليه التدقيق بالشر ( 6أال تتولي شر

كة،   سته سنوات مالية  متتالية من تاريــــخ توليها مهام التدقيق بالشر

التدقيق   أعمال  المسئول عن  يك  الشر تغيتر  الحالة  ي هذه 
ويتعير  ف 

كة بعد إنتهاء ) ( ثالث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيير  تلك  3للشر

كة بعد مرور ) كة لتدقيق حسابات الشر  علي األقل من 2الشر
( سنتير 

 تاريــــخ انتهاء مدة تعيينها. 

يجوز ج   وال  الحسابات  مدقق  أتعاب  العمومية  الجمعية  تحدد   .

هذه  توضح  أن  علي  الشأن،  هذا  ي 
ف  كة  الشر إدارة  مجلس  تفويض 

كة.  ي حسابات الشر
 األتعاب ف 

 

أتعابه   وتحدد  تعينه  أكتر  أو  مدقق حسابات  كة  للشر يكون   . أ 

ط    عل ترشيح من مجلس اإلدارة، ويشتر
ً
الجمعية العمومية بناءا

ا مدقق  ي 
له  ف  ومرخص  الهيئة  لدي   

ً
مقيدا يكون  أن  لحسابات 

 بمزاولة المهنة. 

وعليه   للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  حسابات  مدقق  يعير    . ب 

ي عير  لها عل أال تتجاوز مدة  
مراقبة حسابات السنة المالية التر

 تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية. 

تلك   إجتماع  نهاية  من  مهامه  الحسابات  مدقق  يتول   . ج 

 ية إل نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية. الجمع

(58)  

تعيير  مدقق  

 الحسابات: 
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اح تعديل   تم إقتر

البند     هذا 
ً
وفقا

بالمادة   ورد  لما 

من  241)  )

كات   الشر قانون 

  
ً
وفقا وكذلك 

النظام   لنموذج 

األساسي 

من   االمعتمد 

 الهيئة. 

كة بعد خصم جميع المرصوفات  توزع األرباح السنوية الصافية للشر

 :    - العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي

ي األرباح تخصص لحساب 10تقتطع ) (1
ة بالمائة من صاف  %( عشر

مجموع   بلغ  متر  االقتطاع  هذا  ويوقف  ي 
القانون  االحتياطي 

يوازي ) بالمائة عل األقل  50االحتياطي قدرا  من  %( خمسير  

كة المدفوع وإذا نقص االحتياطي عن ذلك تعير    رأس مال الشر

 العودة إل االقتطاع .  

% اخرى تخصص لحساب االحتياطي النظامي ويقف  10يقتطع   (2

عل   بناء  العادية  العمومية  الجمعية  من  بقرار  االقتطاع  هذا 

بلغ   إذا  أو  اإلدارة  مجلس  اح  كة  25اقتر الشر مال  راس  من   %

ه ويستخدم  تقررها  المدفوع.  ي 
التر األغراض  ي 

ف  االحتياطي  ذا 

اح مجلس اإلدارة.    الجمعية العمومية بناء عل اقتر

ي   النسبة  العمومية  الجمعية  تحدد  (3
  عل   توزيعها   يجب  التر

اح مجلس اإلدارة،    الصافية  األرباح  من  المساهمير    علي إقتر
ً
بناءا

بعد    األرباح   تسمح   لم   إذا   أنه   عل  االحتياطيات،  خصم   وذلك 

ي   الصافية
  بها   المطالبة  يجوز   فال   أرباح  بتوزيــــع  السنير    من  سنة  ف 

 . الالحقة السنير   أرباح من

ي   الربــح  من%(  10)  عل   تزيد   ال   نسبة  تخصص (4
 للسنة  الصاف 

 واالحتياطيات  االستهالكات  من  كل  خصم  بعد   المنتهية  المالية 

جميع   خصم  بعد  كة  للشر الصافية  السنوية  األرباح  توزع 

 :    - المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي

1) ( تخصص  10تقتطع  األرباح  ي 
صاف  من  بالمائة  ة  عشر  )%

ي ويوقف هذا اإلقتطاع متر بلغ  
لحساب اإلحتياطي القانون 

%( خمسير  بالمائة عل  50مجموع اإلحتياطي قدرا يوازي )

كة المدفوع وإذا نقص اإلحتياطي  األقل   من رأس مال الشر

 عن ذلك تعير  العودة إل اإلقتطاع .  

% اخرى تخصص لحساب االحتياطي النظامي  10يقتطع   (2

العادية   العمومية  الجمعية  بقرار من  ويقف هذا االقتطاع 

اح مجلس اإلدارة أو إذا بلغ   % من راس مال  25بناء عل اقتر

كة المدفوع. ويستخدم ه ي  الشر
ي األغراض التر

ذا االحتياطي ف 

اح مجلس اإلدارة.    تقررها الجمعية العمومية بناء عل اقتر

% من رأس المال عل المساهمير   5توزيــــع ربــح ال يقل عن  (3

، عل أنه   ي
من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي القانون 

بتوزيــــع   السنير   ي سنة من 
الصافية ف  األرباح  لم تسمح  إذا 

 المطالبة بها من أرباح السنير  الالحقة. أرباح فال يجوز 

ي للسنة  10تخصص نسبة ال تزيد عل ) (4
%( من الربــح الصاف 

اإلستهالكات   من  كل  خصم  بعد  المنتهية  المالية 

وتخصم    ، اإلدارة  مجلس  ألعضاء  واإلحتياطيات كمكافأة 

 (66  ) 

توزيــــع األرباح  

 السنوية
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ح  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  كمكافأة   المكافأة   المجلس  ويقتر

  تلك   من  وتخصم  فيها،  للنظر   العمومية   الجمعية  عل  وتعرض

ي   الغرامات  المكافأة
كة  عل  ُوقعت  قد   تكون  التر   الهيئة   من  الشر

  لقانون   اإلدارة   مجلس  مخالفات  بسبب   المختصة  السلطة  أو 

كات كة  األساسي   للنظام  أو   الشر   المالية   السنة  خالل  للشر

 أو   الغرامات  تلك  خصم  عدم  العمومية  وللجمعية  المنتهية،

 أو   تقصتر   عن  ناتجة  ليست  الغرامات  تلك  أن  لها   تبير    إذا   بعضها 

 . اإلدارة مجلس  من خطأ 

ي األرباح بعد ذلك عل المساهمير  أو يرحل   (5
ي من صاف 

يوزع البافر

أو يخصص   المقبلة  السنة  إل  اإلدارة  اح مجلس  اقتر  عل 
ً
بناءا

  يجوز   محددة وال يخصص ألغراض    اختياري  احتياطي إلنشاء  

 عن  صادر   قرار   بموجب  إال   أخرى   أغراض  ألية  استخدامه

كة.   الجمعية  العمومية للشر

كة   ي تكون قد ُوقعت عل الشر
من تلك المكافأة الغرامات التر

ا  السلطة  أو  الهيئة  لمختصة بسبب مخالفات مجلس  من 

خالل   كة  للشر األساسي  للنظام  أو  كات  الشر لقانون  اإلدارة 

خصم   عدم  العمومية  وللجمعية  المنتهية،  المالية  السنة 

الغرامات  تلك  أن  لها  تبير   إذا  بعضها  أو  الغرامات  تلك 

 ليست ناتجة عن تقصتر أو خطأ من مجلس اإلدارة. 

ي األرباح بعد ذ (5
ي من صاف 

لك عل المساهمير  أو  يوزع البافر

اح مجلس اإلدارة إل السنة المقبلة أو    عل إقتر
ً
يرحل بناءا

ألغراض  يخصص  إختياري  إحتياطي  إلنشاء  يخصص 

   يحددها مجلس اإلدارة. 

 


