
غشج سُت  24انًىافك  1443يحزو عاو  15يؤرخ فً  21/ق.و د /390لزار رلى 

، ٌخعهك بًزالبت دسخىرٌت األيز انًخعهك بانخذابٍز االسخثُائٍت نفائذة انًسخخذيٍٍ 2021

واألشخاص غٍز األجزاء انذٌٍ ًٌارسىٌ َشاطا نحسابهى انخاص، انًذٌٍٍُ باشخزاكاث 

 انضًاٌ االجخًاعً.

  

ٌّ انًجهس   انذسخىري،إ

بُاء ػهى إذطار رئٍس انجًٕٓرٌت انًجهس انسسخٕري، بانزسانت انًؤرذت فً          -

 34، ٔانًسجهت باألياَت انؼايت نهًجهس انسسخٕري بخارٌد 3232غشج سُت  34

، قصس يزاقبت زسخٕرٌت األيز انًخؼهق بانخسابٍز 232ححج رقى  3232غشج سُت 

ألشراص غٍز األجزاء انذٌٍ ًٌارسٌٕ َشاطا االسخثُائٍت نفائسة انًسخرسيٍٍ ٔا

 نحسابٓى انراص، انًسٌٍٍُ باشخزاكاث انضًاٌ االجخًاػً،

 211)انفقزة األٔنى( ٔ 211ٔ 253ٔ 241ٔبُاء ػهى انسسخٕر، السًٍا انًٕاز          -

 يُّ، 335ٔ

يإٌ سُت 12 انًٕافق 2552ريضاٌ ػاو  7 ٔبًقخضى انُظاو انًؤرخ فً         -

 انًحسز نقٕاػس ػًم انًجهس انسسخٕري، انًؼسل ٔانًخًى،، 3221

 ٔبؼس االسخًاع إنى انؼضٕ انًقزر،         -

 فً انشكم:

اػخبارا أٌ األيز، يٕضٕع اإلذطار، حى إػسازِ ذالل انؼطهت انبزنًاٍَت، ٔفقا          -

 يٍ انسسخٕر، 253( 21ٔ)انُقطت  241ألحكاو انًازحٍٍ 

األيز، يٕضٕع اإلذطار، حى ػزضّ ػهى يجهس انٕسراء فً ٔاػخبارا أٌ          -

 ، بؼس أذذ رأي يجهس انسٔنت،3232غشج سُت 33جهسخّ انًُؼقسة بخارٌد 

ٔاػخبارا أٌ إذطار رئٍس انجًٕٓرٌت انًجهس انسسخٕري نًزاقبت زسخٕرٌت األيز          -

ألجزاء انذٌٍ انًخؼهق بانخسابٍز االسخثُائٍت نفائسة انًسخرسيٍٍ ٔاألشراص غٍز ا

ًٌارسٌٕ َشاطا نحسابٓى انراص، انًسٌٍٍُ باشخزاكاث انضًاٌ االجخًاػً، جاء 

 ( يٍ انسسخٕر.3)انفقزة 253ٔفقا ألحكاو انًازة 

 فً انًىضىع:

 أوال: فًٍا ٌخض حأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:

( يٍ انذسخىر، ضًٍ 11)انُمطت  139فًٍا ٌخض عذو االسخُاد إنى انًادة 

 األيز، يىضىع اإلخطار: حأشٍزاث



ححسز انًجاالث انخً ٌؼٕز اذخصاص انخشزٌغ فٍٓا  241اػخبارا أٌ انًازة          -

( انًخؼهقت بقإٌَ انؼًم ٔانضًاٌ االجخًاػً 21نهبزنًاٌ، ال سًٍا )انُقطت 

ٔيًارست انحق انُقابً، ٔأَّ ٌؼٕز نزئٍس انجًٕٓرٌت انخشزٌغ بأٔايز فً ْذِ 

طهت انبزنًاٍَت، ٔيٍ ثى فئٌ ْذِ انًازة، حؼس سُسا زسخٕرٌا انًجاالث ذالل انؼ

 نأليز، يٕضٕع اإلذطار،

( يٍ انسسخٕر، 21)انُقطت  241ٔاػخبارا بانُخٍجت، فئٌ ػسو االسخُاز إنى انًازة          -

 ضًٍ حأشٍزاث األيز يٕضٕع اإلذطار، ٌؼس سٕٓا ٌخؼٍٍ حساركّ،

 اإلخطار:ثاٍَا: فًٍا ٌخض أحكاو األيز يىضىع 

 اػخبارا أٌ أحكاو األيز، يٕضٕع اإلذطار، ال حًس بأي يبسأ زسخٕري.         -

 نهذِ األسباب

 ٌمزر يا ٌأحً:

 فً انشكم:

أٌ إجزاءاث اإلػساز ٔانًصازقت ػهى األيز انًخؼهق بانخسابٍز االسخثُائٍت نفائسة  أوال:

ابٓى انراص، انًسٌٍٍُ انًسخرسيٍٍ ٔاألشراص غٍز األجزاء انذٌٍ ًٌارسٌٕ َشاطا نحس

 يٍ انسسخٕر. 253باشخزاكاث انضًاٌ االجخًاػً، جاءث حطبٍقا نهًازة 

أٌ إذطار رئٍس انجًٕٓرٌت انًجهس انسسخٕري برصٕص يزاقبت زسخٕرٌت األيز  ثاٍَا:

انًخؼهق بانخسابٍز االسخثُائٍت نفائسة انًسخرسيٍٍ ٔاألشراص غٍز األجزاء انذٌٍ ًٌارسٌٕ 

حى حطبٍقا ألحكاو  انراص، انًسٌٍٍُ باشخزاكاث انضًاٌ االجخًاػً،َشاطا نحسابٓى 

 ( يٍ انسسخٕر.1)انفقزة  241انًازة 

 فً انًىضىع:

( يٍ انسسخٕر، ضًٍ حأشٍزاث األيز يٕضٕع 21)انُقطت  241حضاف انًازة  أوال:

 اإلذطار.

ٔاألشراص غٍز  حؼس أحكاو األيز انًخؼهق بانخسابٍز االسخثُائٍت نفائسة انًسخرسيٍٍ ثاٍَا:

األجزاء انذٌٍ ًٌارسٌٕ َشاطا نحسابٓى انراص، انًسٌٍٍُ باشخزاكاث انضًاٌ 

 االجخًاػً، يٕضٕع اإلذطار، زسخٕرٌت.

 ٌبهغ ْذا انقزار إنى رئٍس انجًٕٓرٌت. ثانثا:

 ٌُشز ْذا انقزار فً انجزٌسة انزسًٍت نهجًٕٓرٌت انجشائزٌت انسًٌقزاطٍت انشؼبٍت. رابعا:

 2554يحزو ػاو  26ٔ 25نًجهس انسسخٕري فً جهسخٍّ انًُؼقسحٍٍ بخارٌد بٓذا حسأل ا

 .3232غشج سُت  35ٔ 34انًٕافق 



رئٍس انًجهس انذسخىري                                                                             

كًال فٍُش                          

         

 َائبا نهزئٍس،         حبشً،يحًذ          -

سهًٍت يسزاحً          -

                                                                               عضىة،         ،

                   

 عضىا،         إبزاهٍى بىحخٍم،         -

 عضىا،     يحًذ رضا أوسههت،         -

 عضىا،       انُىر لزاوي،عبذ          -

 عضىة،         عباد،     خذٌجت         -

 عضىا،       انهاشًً بزاهًً،         -

 عضىا،       أيحًذ عذة جهىل،         -

 عضىا.           عًز بىراوي،         -

 


