
رجلصدسة امصيمي  امطادر اب املتؼلق ابمتؼاوهيات   111211مسعصة تأ سيس امتؼاوهيات وفق أ حاكم املاهون رمق  

 1112ديسمرب  16بتارخي  4116ػسد 
جصاءاتدتؼني ػىل امصاؾبني يف تأ سيس تؼاوهي  امليام   امتامي : ابلإ

 ظلب املطادك  ػىل امتسمي :   - -1

( أ شزاص ػىل ال كل )ذاتيني أ و 3موكع من كبل مخس  )  سسمي  امتؼاوهي تلسمي ظلب املطادك  ػىلدمت         

امطادر يف  12132415رمق وفق منوذج اس امترة امللحق ابملصسوم  دلى مطاحل مكتب تمني  امتؼاون، ،اغتباردني(

 11خي بتار 4233امطادر ابرجلصدسة امصيمي  ػسد  بتحسدس كواػس تنظمي وسس يري جسل امتؼاوهيات 1114مارس  12

 ،، وجيب أ ن دتضمن امعلب ثالث  ملرتحات نلتسمي  ابنلغ  امؼصبي  وابل حصف امالتيني 1114أ بصدل 

دساع  (1دومني )ودلوم مكتب تمني  امتؼاون بتسلمي شيادة املطادك  ػىل امتسمي  يف أ جل  - من اترخي اإ

 امعلب2 

 :اإجصاءات امتأ سيس    - -1

 ، ل اكف  ال غضاءتوكيع امنظام ال سايس من كبودمت          

 ،الاكتضاءالاكتتاب يف رأ س املال وتليمي احلطص امؼيني  غنس  -

دساع رأ س املال احملصر دلى مؤسس  بنكي  ملابل وضل، -  اإ

 احلطول ػىل وضل امسلع  الإدارد  احمللي :    -1

دساع ملف امتؼاوهي  دلى امسلع  دمت       دارد اإ  احمللي  ملابل وضل يسمل يف احلال، الإ

 :ن امللف من امواثئق امتامي  يف وسز  واحسةدتكو   

امنظام ال سايس موكع ػليو بشلك كاهوين مطادق ػليو من ظصف ارجليات اخملتط  من كبل ال غضاء  -

 املؤسسني،

 كامئ  ابل غضاء املتؼاوهني تبني ػسد احلطص املكتتب  ورأ س املال املكتتب بو وكشا املبلؽ احملصر، -

غضاء،وسز  من واثئق امتؼصدف ابمنس   -  ب  ماكف  ال 

دارة وامتس يري، -  وسز  من واثئق امتؼصدف ابمنس ب  ل هجزة الإ

 شيادة بنكي  مببلؽ رأ س املال احملصر، -

 حمرض تليمي احلطص امؼيني  غنس الاكتضاء2 -

 :مسلل احمل ي نلتؼاوهيات امتسجيل اب   -2

دتواجس ملص امتؼاوهي  داذل دائصة  بكتاب  امضبط ابحملمك  الابتسائي  اميت تمت معلي  سسجيل امتؼاوهي         

 ادتطاضيا، 

وزيص امؼسل  لحل  بلصاراملس امترة الاوفق منوذج يف ثالث وسخ حيصر لب وتمت معلي  امتسجيل بواسع  ظ       

( بتحسدس شلك ومضمون امسلل احمل ي 1114ماي  7) 1215شؼبان  1ضادر يف  1147214واحلصايت رمق 

ظلب امتسجيل وامتلييس املؼسل وامتشعيب وكشا منوذج من شيادة ومس ترصج من نلتؼاوهيات ومناذج اس امترات 

   (،1114دوميو  12) 1215شوال  7بتارخي  4261امسلل املشكور  ارجلصدسة امصيمي  ػسد 

 :هظري واحس ووسرتني مشيود بطحهتامدتكون امللف من امواثئق امتامي  يف      

 ظصف مكتب تمني  امتؼاون،شيادة املطادك  ػىل امتسمي  املسلم  من  -



دارد وضل امسلع   - دساع ملف امتؼاوهي  دلهيا، الإ  احمللي  اميت اإ

امنظام ال سايس موكع ػليو بشلك كاهوين مطادق ػليو من ظصف ارجليات اخملتط  من كبل ال غضاء  -

 املؤسسني،

 كامئ  ابل غضاء املتؼاوهني تبني ػسد احلطص املكتتب  ورأ س املال املكتتب بو وكشا املبلؽ احملصر، -

غضاء، -  وسز  من واثئق امتؼصدف ابمنس ب  ماكف  ال 

دارة وامتس يري، -  وسز  من واثئق امتؼصدف ابمنس ب  ل هجزة الإ

 شيادة بنكي  مببلؽ رأ س املال احملصر، -

 الاكتضاء2 حمرض تليمي احلطص امؼيني  غنس -

وحيطل مودع ظلب امتسجيل ػىل وسز  من اس امترة امتسجيل يشيس فهيا اكتب امضبط ػىل امتسجيل 

 ابمسلل احمل ي نلتؼاوهيات2

دارات املؼني  ابمتسجيل -3   اإشؼار الإ

دساع وسز  من ملف امتؼاوهي  وشيادة امتسجيل ابمسلل احمل ي نلتؼاوهيات دلى لك من  :دمت اإ

 ،تب تمني  امتؼاون املطاحل ارجليود  ملك  -

دارة امتلني  املؼني  بنشاط امتؼاوهي 2 -  الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املتؼلق    111211وفق أ حاكم املاهون رمق   ال ساس ي املامئ  ل هظمهتا  مالءم  امتؼاوهيات واحتادهتا مسعصة 

 1112ديسمرب  16بتارخي  4116رجلصدسة امصيمي  ػسد امطادر ابابمتؼاوهيات 

 

امليام  ،امسامف اذلكص حزي امتنفيش 111211دتؼني ػىل امتؼاوهيات واحتادهتا املامئ  كبل ددول املاهون  رمق         

جصاءات امتامي :  ابلإ

 :ال سايسمالءم  امنظام    1

نلتؼاوهي ،                اس تثنايئ  امػ ذالل مجع 111211م املاهون رمق وفق أ حاك ال سايستمت مالءم  امنظام 

دذال تؼسدالت ػىل امنظام ال سايس نلتؼاوهي  املؼني ، أ و ابغامتد هظام أ سايس وتمت ىش ه امؼملي  ابإ

 جسدس،

 

 امتسجيل ابمسلل احمل ي نلتؼاوهيات :   1

تمت معلي  سسجيل امتؼاوهي  بكتاب  امضبط ابحملمك  الابتسائي  اميت دتواجس ملص امتؼاوهي  داذل دائصة         

 ادتطاضيا، 

الاس تثنايئ  املوامي  متارخي اهؼلاد امجلع امؼام( دوما 11داذل أ جل ثالثني )تمت معلي  امتسجيل أ ن جيب و        

 املؼني  ابملالءم 

وزيص امؼسل  لحل  بلصاراملس امترة الابواسع  ظلب حيصر يف ثالث وسخ وفق منوذج دمت امتسجيل        

( بتحسدس شلك ومضمون امسلل احمل ي 1114ماي  7) 1215شؼبان  1ضادر يف  1147214واحلصايت رمق 

نلتؼاوهيات ومناذج اس امترات ظلب امتسجيل وامتلييس املؼسل وامتشعيب وكشا منوذج من شيادة ومس ترصج من 

   (،1114دوميو  12) 1215شوال  7بتارخي  4261امسلل املشكور  ارجلصدسة امصيمي  ػسد 

 :خ مشيود بطحهتا( وس1ثالث )دتكون امللف من امواثئق امتامي  يف      

 ،دلحق بو كامئ  احلضور يف امجلع امؼام الاس تثنايئ املتؼلق ابملالءم امنظام ال سايس  -

 حمرض امجلع امؼام الاس تثنايئ، -

 وسز  من كصار مرتديص2 -

وحيطل مودع ظلب امتسجيل ػىل وسز  من اس امترة امتسجيل يشيس فهيا اكتب امضبط ػىل امتسجيل 

 ابمسلل احمل ي نلتؼاوهيات2

دارات املؼني  ابمتسجيل  1  اإشؼار الإ

دساع وسز  من ملف امتؼاوهي  وشيادة امتسجيل ابمسلل احمل ي نلتؼاوهيات دلى لك من:  دمت اإ

 املطاحل ارجليود  ملكتب تمني  امتؼاون ، -

دارة امتلني  املؼني  بنشاط امتؼاوهي 2 -  الإ

 

 

 
 


