قسه املتابعة
تيبًَات عامة
أوالً -:

صفة االشخاص الذين حيق هلم الظهور ملتابعة اجزاءات االيداعات امام شعبة املتابعة و التفتيش هم -:

 .1إٔ ٜهَ ٕٛكدّ ايطًب ضباَ ٞأَ ٚطتػاز ايػسن.١
 .2إٔ ٜهَ ٕٛكدّ ايطًب عغ ٛصبًظ إداز ٠أَ ٚدٜس أ ٚضهستري أ ٚأ ٟغخط آخس تفٛع٘ ايػسن َٔ ١غخط يد ٜ٘مناذج تٛقٝعات
باملًف.
ثاىًاً -:
 .1إٔ ٜه ٕٛايطًب يف ٚزم ايػسن ١أ ٚاحملاَ ٞاملسَٚع.
 .2إٔ ته ٕٛايرتٜٚط٘ َطابك ١يػٗاد ٠ايتأضٝظ  ٚختِ ايػسن.١
 .3إٔ ٜه ٕٛايطًب َطبٛعًا ا ٚطبتَٛاً خبامت ايػسن ٚ ١ممٗٛزًا بتٛقٝع ايػخط اير ٟي٘ اسبل يف ذيو ٚفكاً يُٓٛذج ايتٛقٝعات املٛدع١
باملًف.
 .4جيب إٔ ٜػتٌُ ايطًب عً ٢زقِ ايتأضٝظ ايٛازد يف غٗاد ٠ايتأضٝظ.
 .5إٔ ٜه ٕٛخامت ايػسنَ ١طابكًا يالضِ ايٛازد يف غٗاد ٠ايتأضٝظ ٜ ٚساع ٢ف ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛتغُٓاً يهًُ ( ١ضبدٚد ) ٠فُٝا عدا ايػسنات
اشبري ٚ ١ٜاملضازف.
 .6اضتٝفا ٤ايدَػات ايكاْ ١ْٝٛايالشَ ١يًطًب.
ثالجاً -:
املستيدات اليت جيب تقدميَا بعد تأسًس الصركة -:
 - 1إٔ ته ٕٛمجٝع االضتُازات املكدَ ١يالٜداع َطبٛع ٚ ١طبت ١َٛخبامت ايػسنَٛ ٚ ١قع َٔ ١ايػخط املختط.
 - 2إٜداع االضتُاز( ٠ش  )9اشباص ١بأعغا ٤صبًظ االداز ٠يف خالٍ ضت ١أغٗس بايٓطب ١يًػسنات ايعاَ ٚ ١ثالث ١أغٗس بايٓطب ١يًػسنات
اشباص ١باإلعاف ١يكساز ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛبتعٝني أعغا ٤صبًظ االداز.٠
 - 3جيب عً ٢ايػسن ١اٜداع االضتُاز( ٠ش – )5اشباص ١باملكس – فٛزًا  ٚيف حاي ١تػٝري املكس جيب اٜداع االضتُاز( ٠ش )6فٛزاً.
 - 4إٜداع قساز صبًظ االداز ٠بتعٝني املدٜس ايعاّ  ٚمناذج َٔ تٛقٝعات٘ نِ جيب اٜداع قساز بتعٝني ضهستري صبًظ االداز ٚ ٠مناذج تٛقٝعات٘.
 - 5جيب إٜداع ايتكسٜس ايطٓ - ٟٛاالضتُاز( ٠ش  – )28نٌ ضٓ َٔ ١تازٜخ االدتُاع ايتأضٝط ٞأ ٚاالدتُاع ايطٓ ٟٛايطابل عً ٢إٔ ال
ٜتذاٚش ذيو فرت ٠أقضاٖا مخط ١عػس غٗساً.
 - 6يف حاالت ايتٓاشٍ عٔ االضِٗ بايٓطب ١يًػسنات اشباص ١جيب إحغاز اآلت-: ٞ
أ  -عكد ايتٓاشٍ َٛثكًا َٔ ضباََ ٞطتٛفٝاً يًػسٚط ايػهًَ ٚ ١ٝػتُ ًال عً ٢املٛعٛع.
ب  -قب ٍٛاملتٓاشٍ إي ٘ٝايتٓاشٍ – اذا نإ ايتٓاشٍ مبٛدب اقساز.
ت  -قساز َٔ صبًظ االداز ٠باملٛافك ١عً ٢ايتٓاشٍ.

خ  -إذا نإ املتٓاشٍ أ ٚاملتٓاشٍ اي ٘ٝقاصساً جيب ازفام َٛافكٚ ١ي ٞايكاصس.
ج  -يف حاي ١ايتٓاشٍ ألدٓيب جيب ٌَ ٤االضتُاز ٠اشباص ١باألداْب َٛ ٚافك ١صبًظ االداز ٠عً ٢ايتٓاشٍ َع َساعا ٠ايغٛابط اشباص١
بايػسن ١ذات املؤضظ األدٓيب.
إجراءات تسجًل زيادة رأس املال -:
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إحغاز قساز َٔ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛبصٜاد ٠زأع املاٍ ٚفكًا ملا َٖٓ ٛضٛظ عً ٘ٝيف ال٥خ ١تأضٝظ ايػسن.١
أ-
ب  ٤ٌَ -االضتُاز( ٠ش ٚ )4ختُٗا يد ٣عسا٥ب ايدَػ.١
إجراءات تسجًل الرًٍ -:
-8
أ /تكد ِٜطًب تطذ ٌٝايسٖٔ خالٍ ًَٜٛ 21ا َٔ تازٜخ إبساّ ايعكد ٚفكًا يًُاد َٔ 102 ٠قاْ ٕٛايػسنات يطٓ ٚ ّ1925 ١يف حاي ١اْكغا٤
املد ٠املرنٛز ٠جيٛش متدٜدٖا بٛاضط ١احملهُ ١مبكتغ ٢أحهاّ املاد َٔ 113 ٠قاْ ٕٛايػسنات يطٓ.ّ1925 ١
ب /إحغاز عكد زٖٔ َٛثل َٔ ضباَ ٞأ ٚاملطتػاز ايكاْ ْٞٛيًػسن.١
ج ٤ٌَ /االضتُاز( ٠شَٛ )16قعًا عًٗٝا بٛاضط ١املدٜس ايعاّ أ ٚضهستري ايػسن ٚ ١ختُٗا يد ٣إداز ٠عسٜب ١ايدَػ.١
د /إذا نإ املسٖ ٕٛعكازًا أَٓ ٚكً ٛال َج ًال ( عسب – ١ضف – ١ٓٝطا٥س ) ٠جيب إحغاز غٗاد ٠حبح تفٝد قٝد ٙيد ٣ازبٗ ١املختض ٚ , ١ألغساض ايتطذٌٝ
ٜبدأ حطاب املد ٠املػاز إيٗٝا أعال َٔ ٙتازٜخ قٝد  ٚتطذ ٌٝايسٖٔ يد ٣ازبٗ ١املختض.١
ٖـ /جيٛش إٔ ٜكدّ طًب ايتطذ ٌٝبٛاضط ١املستٗٔ مبكتغ ٢أحهاّ املاد َٔ 109 ٠قاْ ٕٛايػسنات يطٓ.ّ1925 ١
 /ٚجيٛش تطذ ٌٝأ ٟزٖٔ حٝاش ٟأ ٚتأَٝين الحل يف حايٚ ١دٛد زٖٔ عاَ ٚ ِ٥طذٌ.
 -9إجراءات تغًري اسه الصركة -:
(أ) إحغاز قساز خاظ َٔ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛيتػٝري اضِ ايػسن.١
(ب) َٛافك ١املطذٌ ايتذاز ٟعً ٢تػٝري االضِ.
(ج) ايٓػس يف إحد ٣ايضخف اي ١َٝٛٝعٔ زغب ١ايػسن ١يف تػٝري امسٗا  ٚذيو يعًِ ايهاف.١
بعد َغ ٞأضبٛع َٔ تازٜخ ايٓػس جيب عًَ ٢كدّ ايطًب إحغاز أصٌ غٗاد ٠ايتأضٝظ ايكدمي ٚ ١دفع ايسض ٚ ّٛتطً ُ٘ٝايػٗاد ٠ازبدٜد.٠
 -10جيب يف حالة التصفًة االختًارية إحضار اآلتٌ -:
(أ) إٜداع قساز ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛايكاع ٞبتضف ١ٝايػسن ٚ ١تعٝني املضف.ٞ
(ب) ٌَ ٤االضتُاز( ٠ش )23اشباص ١بتعٝني املضف.ٞ
(ج) جيب إٜداع ايتكسٜس اشبتاَ ٞايرٜٛ ٟعح حطاب ايتضف ١ٝبعد اداشت٘ َٔ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛخالٍ عاّ َٔ بد ٤ايتضف.١ٝ
(د)ٌَ ٤االضتُاز( ٠ش ( )24ايتكسٜس اشبتاَ ٞيًتضف.) ١ٝ
(ٖـ) جيب يف حاي ١اضتُساز تضف ١ٝايػسنَ ١د ٠تصٜد عٔ ايطٓ ١اخطاز املطذٌ ايتذاز ٟبريو بعد ٌَ ٤االضتُاز ٠املكسز ٠مبٛدب قٛاعد ايتضف١ٝ
يطٓ.ّ1928 ١
( )ٚبعد َغ ٞثالث ١أغٗس َٔ تازٜخ اٜداع االضتُاز( ٠ش ٚ )24ايتكسٜس اشبتاَ ٞتعد ايػسنَٓ ١خًَ َٔ ١ايطذٌ ايتذازْٗ ٟاًٝ٥ا َا مل ٜظٗس ضبب
خبالف ذيو ٚفكًا ألحهاّ املاد َٔ 208 ٠قاْ ٕٛايػسنات يطٓ.ّ1925 ١

 -11يف حالة التصفًة عً طريق احملكنة أو حتت اشرافَا -:
أ /إٜداع أَس احملهُ ١ايكاع ٞبايتضف ٚ ١ٝتعٝني املضف ٞايسمس.ٞ
ب /إٜداع األَس ايٓٗا.ٞ٥
 -12إجراءات ختصًص األسَه -:
أ /إٜداع قساز َٔ صبًظ اداز ٠ايػسن ١باملٛافك ١عً ٢ربضٝط األضِٗ.
ب ٤ٌَ /االضتُاز( ٠ش.)13
 -13يراعى يف اإليداعات املتعلقة بالتصرفات أعاله أٌ تكىٌ ايداعات الصركة السيىية مكتنلة إال يف حالة تسجًل
الرًٍ مبىجب أحكاو املادة  109مً قاىىٌ الصركات.

 - 14متأل استنارات اإليداعات بصىرة دقًقة و واضحة و صحًحة و ال يقبل الكصط أو التعديل و أٌ تكىٌ االستنارات كلَا
مطبىعة.

ضىابط التيازالت و تغًري اسه الصركة و مديرٍا العاو .
أوالً -:ضىابط تغًري املدير العاو
إحغاز عكد عٌُ بني ايػسن ٚ ١املدٜس ايعاّ.
إحغاز إقساز َػفٛع بايُٝني بكبٛي٘ نُدٜس عاّ يًػسن.١
َج ٍٛاملدٜس ايعاّ ايطابل  ٚاسباي ٞأَاّ املطتػاز ايكاْ ْٞٛاملختط مبباغس ٠اإلدسا ٤يًتأند َٔ زغبت٘  ٚصخ ١تع.٘ٓٝٝ
إحغاز إقساز َٔ ايػسن ١بعدّ ٚدٛد غٝهات زادع.١
إحغاز قساز َٔ صبًظ إداز ٠ايػسن ١بتعٝني املدٜس ايعاّ بعد اضتٝفا ٤ايغٛابط أعال.ٙ
ٜرتتب عً ٢عدّ تكد ِٜاإلٜداعات املطًٛب ١يف ايصَٔ احملدد هلا طبايف ١قاْ.١ْٝٛ
ثاىًاً -:ضىابط التيازالت-:
 - 1إحغاز عكد تٓاشٍ َٛثل َٔ ضباّ
 - 2إحغاز قساز َٔ صبًظ اإلداز ٠باملٛافك ١عً ٢ايتٓاشٍ .
ثالجاً -:ضىابط تغًري اسه الصركة -:
 - 1إحغاز قساز خاظ َٔ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛيًػسن ١بتػٝري اضِ ايػسن.١
 - 2تٛعٝح أضباب َكٓع ١يتػٝري اضِ ايػسن.١

الضىابط وفقا للنىجَات والسًاسة العامة
 - 1حيظس عً ٞغري ايطٛداْ ٞايعٌُ يف صباٍ ( ايتذاز ٠ايعُ, ١َٝٛاالضترياد ٚايتضدٜس ألغساض دباز , ١ٜايضخافٚ ١األعالّ ٚمجٝع أعُاٍ
ايٓػس  ,ايػخٔ ٚايتفسٜؼ ٚايتخًٝط .
 - 2ايعٌُ يف ايتٓكٝب ٚايتعد ( ٜٔاسبض ٍٛعًَٛ ٞافكٚ ١شاز ٠ايطاق. ) ١
 - 3ايعٌُ يف صباٍ أْػط ١ايطريإ ( اسبض ٍٛعًَٛ ٞافك ١ايطريإ املدْ.) ٞ
 - 4ايعٌُ يف صباٍ بٛٝت اشبربٚ ٠تكد ِٜاالضتػازات ٚإعداد دزاضات ازبد ( ٣ٚصبًظ تٓظ ِٝبٛٝت اشبرب. ) ٠
 - 5ايعٌُ يف صباٍ ربطٝط املدٕ ٚاملطح ازب ( ٟٛاسبض ٍٛعًَٛ ٞافكٚ ١شاز ٠ايدفاع ).
 - 6ايعٌُ يف صباٍ ايضسافٚ ١ايبٓٛى ( اسبض ٍٛعًَٛ ٞافك ١بٓو ايطٛدإ ) .
 - 7ايعٌُ يف صباٍ تداٚ ٍٚبٝع األضِٗ ٚاشبدَات املاي ( ١ٝاسبض ٍٛعًَٛ ٞافك ١ضٛم يألٚزام املاي.) ١ٝ
 - 8ايػسن ١اييت بٗا َطاِٖ أدٓيب أ ٚفسع يػسن ١أدٓبٚ ١ٝتسغب يف ايعٌُ يف صباٍ املٛاصفات ٚاملكاٜٝظ ( اسبض ٍٛعًَٛ ٞافك ١اهل١٦ٝ
ايطٛداْ ١ٝيًُٛاصفات ٚاملكاٜٝظ
 - 9ايعٌُ يف صباٍ ذبض ٌٝاإلٜسادات يًذٗات اسبه ( ١َٝٛاسبض ٍٛعًَٛ ٞافكٚ ١شاز ٠املاي. ) ١ٝ
حيظس عً ٞايػسنات ايعٌُ يف صباٍ إْػا ٤ضبطات اشبدَ ١ايبرتٚي. ١ٝ
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