
 

 

 

  المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل

ح�د رأس مال ال��ة ال�	�ر ���لغ 
ر!ال ق��� (مل�ار م��ان ثالثة  1,243,267,780

وأر(ع�' مل�)ن وم��ان س�عة وس��' ألف وس�ع�ائة 
 '�ع�د ر!ال ق���) م)زع على وث�ان

ر�ال ق��� (مل�ار م�
ان ثالثة  1,243,267,780

وأر"ع�  مل�!ن وم�
ان س�عة وس
�  ألف وس�ع�ائة 

 1.00وث�ان�  سه%) الق��ة االس��ة لل'ه% ال!اح� 

% 5، م5افًا إل�ه ن�0ة ر�ال (ر�ال واح� لل'ه%) 
  مقابل م	�وفات اإلص�ار.

غ ح�د رأس مال ال��ة ال�	�ر ���ل
ر!ال ق��� (مل�ار م��ان ثالثة  1,243,267,780

وأر(ع�' مل�)ن وم��ان س�عة وس��' ألف وس�ع�ائة 
 124,326,778وث�ان�' ر!ال ق���) م)زع على ع�د 

سه? (مائة أر(عة وع��!' مل�)ن وثالث�ائة وس�ة 
وع��!' ألف وس�ع�ائة وث�ان�ة وس�ع�') الق��ة 

�!ة، م5افاً إل�ه االس��ة لل0ه? ال)اح� ع��ة ر!االت ق�
  % مقابل م	�وفات اإلص�ار.5ن�0ة 

)6(  

  

اك��K األع5اء ال�)قع)ن على هGا الEFام في رأس 
) سه% (مائة 168,000,000ع�دها (ال�ال �أسه? 

ق���ها  وث�ان�ة وس
!ن مل�!ن سه%)
) ر!ال ق��� (مائة وث�ان�ة وس�)ن 168,000,000(

مل�)ن ر!ال ق��� ) ، وق� دفع ال����N)ن ن�0ة ق�رها 
في بQF ق��  % م' ق��ة ل سه? ع�F االك��اب100

و  ل�Rارةاال�ولي اإلسالمي ال�ع��� �ق�ار م' وز!� 
  .ال	Fاعة

اك��K األع5اء ال�)قع)ن على هGا الEFام في رأس 
) سه? (س�ة ع�� 16,800,000ه? ع�دها (ال�ال �أس

) 168,000,000مل�)نا وث�ان�ائة ألف سه?) ق���ها (
 ( �ر!ال ق��� (مائة وث�ان�ة وس�)ن مل�)ن ر!ال ق��

% م' ق��ة ل 100، وق� دفع ال����N)ن ن�0ة ق�رها 
في بQF ق�� ال�ولي اإلسالمي  سه? ع�F االك��اب

  Rارة .ال�ع��� �ق�ار م' وز!� االق�	اد وال�

)7(  

اتفW ال�Vس0)ن على �Uح �اقي أسه? ال��ة وال�الغة 
 ) (س
�ائة واث-ان وثالث!ن مل�!ن)632,000,000(

 '��' الق��!�سه�ًا لالك��اب العام لألش]اص ال���ع
ر�ال (واح� ر�ال  1.00.ق��ة اس��ة لل'ه% ال!اح� 

  % مقابل م	�وفات اإلص�ار.5م5افًا إل�ها  ق���)
) ألفان 2500(و!N)ن ال^� األدنى لالك��اب 


اب 
وخ�'�ائة سه% وف��ا زاد على ال�4 األدنى لالك


اب .�;اعفات األلف سه%. و�8!ن ال�4 
>8!ن االك


اب (
وفي  سه%. مائة ألف) 100,000األعلى لالك
  ع�د األسه? ال���وحة،  حالة ز!ادة االك��اب على

) =�>?
ألفان ) 2500>8!ن ال�4 األدنى لل

اتفW ال�Vس0)ن على �Uح �اقي أسه? ال��ة وال�الغة 
) (ثالثة وس�)ن مل�)ن ومائ�ان ألف) 63,200,000(

 '��' الق��!�سه�ًا لالك��اب العام لألش]اص ال���ع
) ع��ة ر!االت ق��!ة �10�ة لل0ه? ال)اح� (�ق��ة اس

  % مقابل م	�وفات اإلص�ار.5م5افًا إل�ها 
) مائ�ان وخ�0)ن 250و!N)ن ال^� األدنى لالك��اب (

سه�ا وف��ا زاد على ال^� األدنى لالك��اب `N)ن 
االك��اب ��5اعفات ال�ائة سه?. و!N)ن ال^� األعلى 

حالة ) ع��ة آالف سه?. وفي 10,000لالك��اب (
  ع�د األسه? ال���وحة،  ز!ادة االك��اب على

) c�) مائ�ان وخ�0)ن N`250)ن ال^� األدنى لل�]	

)8(  



 

 

وم' ث? ب�0Fة ما اك��K �ه ل  وخ�'�ائة سه%
مK��N م0F)(ًا إلى إج�الي االك��اب إال إذا ان ع�د 
�' ال `�0ح ���Nة االك��اب أو ع�د ال��م�ات تغ�
ب�]	�c ال^� األدنى، ففي هGه ال^الة `]	c لgل 

. وjذا iه�ت 0)ر أسه?  م0اه? ع�د أقل م' األسه?
لQ ال0g)ر وس�اد ق���ها ن��Rة ال�]	�c، ی�? ج�ع ت

، على أن ت�اع تلQ األسه? م'  م' ح0اب ال��ة
  �ع� إدراج ال��ة لل��اول. ب)رصة ق��خالل 

سه�ا وم' ث? ب�0Fة ما اك��K �ه ل مK��N م0F)(ًا 
إلى إج�الي االك��اب إال إذا ان ع�د م�ات تغ��ة 
�' ال `�0ح ب�]	�c ال^� ���Nاالك��اب أو ع�د ال�

`]	c لgل م0اه? ع�د أقل األدنى، ففي هGه ال^الة 
. وjذا iه�ت 0)ر أسه? ن��Rة  م' األسه?

ال�]	�c، ی�? ج�ع تلQ ال0g)ر وس�اد ق���ها م' 
، على أن ت�اع تلQ األسه? م' خالل  ح0اب ال��ة

  �ع� إدراج ال��ة لل��اول. ب)رصة ق��
m���` ع5) في nلRاإلدارة م : 

 `N)ن  أـ' و ، عاماً  وع��!' واح� ع' ع��ه `قل أال
 .الgاملة �األهل�ة م���عاً 

 في او ، جFائ�ة �عق)(ة عل�ه ال^N? س�W ق� `N)ن  اال
 م' ج�!�ة في او االمانة أو �ال��ف م]لة ج�!�ة

 ،)334( ال�ادت�' فـي عل�ها ال�F	)ص ال�R!�ة
 أو ، إل�ه ال��ار ال�Rار!ة ال��ات قان)ن  م') 335(

   إل�ه رد قــ� `N' ل? ما �إفالسه، ق5ي `N)ن  أن
 .إع��اره

 مـ  سه% 000010, لـع�د مـالgاً  و م0اه�اً  `N)ن  أن

 الـ��ة حقـ)ق  ل�5ان `]	c ، الA�Bة أسه%
'��' وال�0اه�Fوال�ائ �� تقع ال�ي ال��0)ل�ة عـ' والغ

 . اإلدارة مRلn أع5اء على

KR!ه إی�اع وGخالل األسه? ه '� تار!خ م' ی)ماً  س�
 و!���0 ، ال�ع���ة ال�F)ك أح� في الع5)!ة ب�ء

 ال^uR أو ال�ه' أو لل��وال قابل��ها عـ�م مـع إی�اعها
 آخ� م�uان�ة على وُ!	�ق الع5)!ة م�ة ت�Fهي أن إلى
 إنق5اء �ع� وذلQ �أع�اله الع5) ف�ها قام مال�ة سFة

nلRاألول اإلدارة م )nلRال� '� ). الُ�ع

)ر ال)جه على ال�5ان الع5) `ق�م ل? وjذاGال� wل�� 
 للعامل�' م�xل أو م�0قالً  ع5)اً  `N' ل? ما ع5)!�ه
 الع5)!ة ض�ان ش�m م' ف�Fx�0ى ، �ال��ة

m���` ع5) في nلRاإلدارة م : 

 `N)ن  أـ' و ، عاماً  وع��!' واح� ع' ع��ه `قل أال
 .الgاملة �األهل�ة م���عاً 

 في او ، جFائ�ة �عق)(ة عل�ه ال^N? س�W ق� `N)ن  اال
 م' ج�!�ة في او االمانة أو �ال��ف م]لة ج�!�ة

 ،)334( ال�ادت�' فـي عل�ها ال�F	)ص ال�R!�ة
 أو ، إل�ه ال��ار ال�Rار!ة ال��ات قان)ن  م') 335(

   إل�ه رد قــ� `N' ل? ما �إفالسه، ق5ي `N)ن  أن
 .إع��اره

 مـ' سه? 10,000 لـع�د مـالgاً  و م0اه�اً  `N)ن  أن
 الـ��ة حقـ)ق  ل�5ان `]	c ، ال��ة أسه?

'��' وال�0اه�Fوال�ائ �� تقع ال�ي ال��0)ل�ة عـ' والغ
 . اإلدارة مRلn أع5اء على

KR!ه إی�اع وGخالل األسه? ه '� تار!خ م' ی)ماً  س�
 و!���0 ، ال�ع���ة ال�F)ك أح� في الع5)!ة ب�ء

 ال^uR أو ال�ه' أو لل��وال قابل��ها عـ�م مـع إی�اعها
 آخ� م�uان�ة على وُ!	�ق الع5)!ة م�ة ت�Fهي أن إلى
 إنق5اء �ع� وذلQ �أع�اله الع5) ف�ها قام مال�ة سFة

nلRاألول اإلدارة م )nلRال� '� ). الُ�ع

)ر ال)جه على ال�5ان الع5) `ق�م ل? وjذاGال� 
wل�ل? ما ع5)!�ه � 'N`  ًل أو م�0قالً  ع5)اxم� 

'� الع5)!ة ض�ان ش�m م' ف�Fx�0ى ، �ال��ة للعامل

)32(  



 

 

 .ال�ادة هGه م') 3( ال��F في عل�ه ال�F	)ص

�ع�اً  ش]	اً  `N)ن  أن�U ، اإلع��ار!ة األش]اص م' أو 
 . ال^N)م�ة ال�Vس0ات أو الق��!ة

 

 مال رأس في أسه? `��لQ ال��شح وقN` w)ن  اال
 الEFام هGا م') 12( ال�ادة ألحNام �ال�]الفة ال��ة

 ق�� ه��ة ع' ال	ادرة أوال�عل��ات الق)ان�' أو
 ال�قاب�ة الRهات م' ح�Nها في وما ال�ال�ة لألس)اق
 . �ال�ولة

  

 .ال�ادة هGه م') 3( ال��F في عل�ه ال�F	)ص

�ع�اً  ش]	اً  `N)ن  أن�U ، اإلع��ار!ة األش]اص م' أو 
 . ال^N)م�ة ال�Vس0ات أو الق��!ة

 

 مال رأس في أسه? `��لQ ال��شح وقN` w)ن  اال
 الEFام هGا م') 12( ال�ادة ألحNام �ال�]الفة ال��ة

 ق�� ه��ة ع' ال	ادرة أوال�عل��ات الق)ان�' أو
 ال�قاب�ة الRهات م' ح�Nها في وما ال�ال�ة لألس)اق
 . �ال�ولة

  
 


