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ملُىن  وثالثىن  وخمعت إسبػمائتبسؤط ماُ الششيت  خذد

اُ ظػىدي ال ؾير ) ؤللومائخان  اُ مهعم 435,200,000ٍس ( ٍس

وخمعمائت وغششون ؤلل ظهم  ملُىن  واسبػىن  ثالثتبلى 

ت الهُمت جبلـ الهُمت ؤلاظمُت لٍل 43,520,000) ( ظهم مدعاٍو

اُ ظػىدي( وحمُػها ؤظهم غادًت  10منها  اُ )غششة ٍس ٍس

 .ههذًت.

 *مشروطت بموافقت الجمعيت العامت غير العاديت

ملُىن  وثالثىن  وخمعت مائخانسؤط ماُ الششيت بـ  خذد

اُ ظػىدي ال ؾير ) ؤللومائخان  اُ مهعم 235,200,000ٍس ( ٍس

وخمعمائت وغششون ؤلل ظهم  ملُىن  وغششون ثالثتبلى 

ت الهُمت جبلـ الهُمت ؤلاظمُت لٍل 23,520,000) ( ظهم مدعاٍو

اُ ظػىدي( وحمُػها ؤظهم غادًت  10منها  اُ )غششة ٍس ٍس

 ههذًت.

 

 املادة الضابعت: رأش املاى

 غذدها البالـؤظهم الششيت  ًاملاإلااظعىن في  ؤيخدب

وخمعمائت وغششون ؤلل  ملُىن  وؤسبػىن ( ثالثت 43,520,000)

 ؤسبػمائت( 435,200,000) ونذسهنُمتها مبلـ  والبالؿت ظهم

اُ  ؤللوثالثىن ملُىن ومائخان  وخمعت  ؤظهم وحمُػهاٍس

 .ههذًت غادًت

 *مشروطت بموافقت الجمعيت العامت غير العاديت

 غذدها البالـؤظهم الششيت  ًاملاإلااظعىن في  ؤيخدب

وخمعمائت وغششون  ملُىن  وغششون( ثالثت 23,520,000)

 مائخان( 235,200,000) ونذسهنُمتها مبلـ  والبالؿت ظهمؤلل 

اُ  ؤللوثالثىن ملُىن ومائخان  وخمعت  ؤظهم وحمُػهاٍس

 ههذًت غادًت

املادة الثامنت: الالتتاب 

 في ألاصهم

ًان للمجلغ ؤن ٌػين  برا شؿش مشيض ؤخذ ؤغػاء مجلغ ؤلاداسة 

-  
ً
 في اإلاشيض  -مانخا

ً
الشاؾش ممً جخىقش قيهم الخبرة غػىا

جب ؤن جبلـ بزلَ الىصاسة والٌكاًت  وهُئت العىم اإلاالُت ، ٍو

خ الخػُين وؤن ٌػشع الخػُين  خالُ خمعت ؤًام غمل مً جاٍس

ٌمل الػػى غلى الجمػُت الػامت الػادًت في ؤُو ا حخماع لها ٍو

الجذًذ مذة ظلكه. وبرا لم جخىاقش الششوؽ الالصمت الوػهاد 

مجلغ ؤلاداسة بعبب ههظ غذد ؤغػائه غً الخذ ألادوى 

ًاث ؤو هزا الىظام وحب غلى  اإلاىطىص غلُه في هظام الشش

 خالُ لالوػهادبهُت ألاغػاء دغىة الجمػُت الػامت الػادًت 

 الهخخاب ا (60)
ً
 لػذد الالصم مً ألاغػاء.ظخين ًىما

 

ًان للمجلغ ؤن ٌػين  برا شؿش مشيض ؤخذ ؤغػاء مجلغ ؤلاداسة 

-  
ً
 في اإلاشيض  -مانخا

ً
الشاؾش ممً جخىقش قيهم الخبرة غػىا

الترجِب في الخطُى غلى ألاضىاث في الجمػُت بدعب والٌكاًت 

جب ؤن  جم اهخخاب مجلغ ؤلاداسة مً خاللهاالتي الػامت  ، ٍو

خالُ خمعت ؤًام غمل وهُئت العىم اإلاالُت جبلـ بزلَ الىصاسة 

خ الخػُين وؤن ٌػشع الخػُين غلى الجمػُت الػامت  مً جاٍس

ٌمل الػػى الجذًذ مذة ظلكه.  الػادًت في ؤُو احخماع لها ٍو

وبرا لم جخىاقش الششوؽ الالصمت الوػهاد مجلغ ؤلاداسة بعبب 

دوى اإلاىطىص غلُه في هظام ههظ غذد ؤغػائه غً الخذ ألا 

ًاث ؤو هزا الىظام وحب غلى بهُت ألاغػاء دغىة  الشش

  (60) خالُ لالوػهادالجمػُت الػامت الػادًت 
ً
ظخين ًىما

 الهخخاب الػذد الالصم مً ألاغػاء.

 

املادة الثامنت عشر: 

 املرلس الشاغر في املجلط
 

إلاجلغ ًٍىن  مؼ مشاغاة الاخخطاضاث اإلاهشسة للجمػُت الػامت

   في بداسة الششيتوالطالخُاث ؤوظؼ العلؿاث  الاداسة

ل ؤمىسها وسظم  وؤلاششاف غلى ؤغمالها وؤمىالها وجطٍش

العُاظت الػامت التي حعير غليها لخدهُو الؿشع الزي نامذ 

مً احله وجدذًذ اظدثماساتها، وله غلى ظبُل اإلاثاُ ال الخطش، 

واإلااظعاث  جمثُل الششيت امام حمُؼ الجهاث والىصاساث

ت  الشظمُت والخاضت وؤنعام الششؾت والؿشف الخجاٍس

والطىاغُت والهُئاث الخاضت ومٍاجب الاظخهذام والػمل 

ًاث واإلااظعاث غلى اخخالف ؤهىاغها  والجىاصاث والبىىى والشش

وغؼ اللىائذ الذاخلُت للششيت و  ،والعكاساث والهىطلُاث

مؼ مشاغاة الاخخطاضاث اإلاهشسة للجمػُت الػامت، 

 ؤلاداسة ؤوظؼ العلؿاث في بداسة الششيتًٍىن إلاجلغ 

بما ًدهو اؾشاغها، وببشام الػهىد والانتراع بما ال 

 % مً سؤط ماُ الششيت.75ًخجاوص 

 

جطٍشل ؤمىسها وؤلاششاف غلى ؤغمالها وشاونها وله  

اإلاالُت داخل اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت وخاسحها، 

وبغذاد العُاظاث وؤلاسشاداث لخدهُو ؤهذاقها 

املادة التاصعت عشر: 

 صالحياث املجلط
 



 

ـ غملها واإلاىاقهت وخؿ ظُاظاتهاوبنشاس سئٍتها واظتراجُجُاتها و 

ت وؾيرها  غلى ميزاهُاتها الدشؿُلُت وميزاهُتها الشؤظمالُت العىٍى

مً الذساظاث والاظتراجُجُاث راث الػالنت بؿبُػت غمل 

ت  الششيت، وله اإلاىاقهت غلى اللىائذ الذاخلُت واإلاالُت وؤلاداٍس

في غالناتها مؼ وجمثُل الششيت   والكىُت والشنابُت والخىكُزًت

وؤمام الجهاث الخٍىمُت والىصاساث  والجهاث الخاضت الؿير 

ًاث داخل اإلاملٌت الػشبُت  وبنشاس اإلاشاسيت في بوشاء الشش

العػىدًت وخاسحها وقخذ الكشوع داخل اإلاملٌت وخاسحها 

ًاقت.  والخىنُؼ غلى الىثائو واإلاعدىذاث اإلاخػلهت بزلَ 

ًاقت الػهىد والاجكانُاث س وإلاجلغ ؤلاداسة انشا والىثائو  وجىنُؼ  

واإلاعدىذاث  بما في رلَ غهىد الششاء والبُؼ  والاقشاؽ ونبىله 

والاظدئجاس والخإحير والهشوع والػماهاث والٌكاالث والشهً 

واجكانُاث وغهىد اإلاشاسيت والدشؿُل والهبؼ والذقؼ 

والاظخالم والدعلُم  وقخذ وحشؿُل وبداسة واؾالم وجطكُت 

داسة اإلاداقظ والػماهاث الخعاباث البىٌُت والاغخماداث وب

ت  اإلاطشقُت والشٍُاث والعىذاث ألمش وحمُؼ  ألاوسام الخجاٍس

ًاقت العىذاث ألارهُت وألاوسام  ل وحعذًذ  وجىنُؼ وجدٍى

ًاقت البىىى  ًاقت اإلاػامالث اإلاطشقُت لذي  ت و الخجاٍس

ت داخل او خاسج  ًاث اإلاالُت والاظدثماٍس واإلااظعاث والشش

غلى ظبُل اإلاثاُ ال الخطش ؤلاًذاع اإلاملٌت والتي مً بُنها 

ل الذاخلي والخاسجي وششاء وبُؼ الػمالث  والسخب والخدٍى

 الذولُت.

ًاالث الخىصَؼ  ت وو ًاالث الخجاٍس وجىنُؼ وانشاس اجكانُاث الى

ت اإلادلُت والذولُت وحسجُلها باظم ولطالح  والػالماث الخجاٍس

ين و/او الششيت، وإلاجلغ ؤلاداسة اإلاىاقهت غلى حػُين اإلاىظك

اإلاذساء و/ؤو سئظاء ألانعام وؾيرهم مً مىظكي الششيت او 

ًاث الخابػت وجدذًذ احىسهم ومىدهم ضالخُاث وغضلهم،  الشش

ً وؾيرهم مً  اظخهذام الػمالت و/ؤو اإلاىظكين و/ؤو اإلاعدشاٍس

خاسج اإلاملٌت واظخخشاج الخإشيراث وبضذاس و/ؤو شؿب و/ؤو 

والخىاُص غنها والخىنُؼ ججذًذ سخظ الاناماث وههل الٌكاالث 

ت. ًاقت اإلاعدىذاث الالصمت والػشوٍس  غلى 

وللمجلغ حػُين ممثل للششيت في بداسة ؤي ششيت ؤخشي جٍىن 

ًاء  جابػت لها او معاهمت قيها وخػىس احخماغاث حمػُاث الشش

ذ قيها  ً والخطٍى او اإلاعاهمين ومجالغ ؤلاداسة ومجالغ اإلاذًٍش

نشاساث ومداغش احخماغاث هُابت غً الششيت والخىنُؼ غلى 

ً ومجالغ ؤلاداسة  ًاء واإلاعاهمين ومجالغ اإلاذًٍش حمػُت الشش

  . اقيه

هُام بٍاقت ألاغماُ والخطشقاث التي مً شإنها وال

 .جدهُو ؤؾشاع الششيت

للمجلغ حػُين سئِغ جىكُزي للششيت وجدذًذ مشجبه 

ومٍاقاجه او اإلاىاقهت النهائُت غلى حػُين الخىكُزًين 

الخابػين مباششة للشئِغ الخىكُزي بىاء غلى جششُذ 

 ولؼالشئِغ الخىكُزي وجدذًذ مشجباتهم ومٍاقإتهم  

ت ؤًػ ا اغخماد ألاهظمت الذاخلُت اإلاالُت وؤلاداٍس

والكىُت للششيت وظُاظاتها واحشاءاتها الخاضت 

باإلاىظكين وحػُين اللجان الخىكُزًت للششيت مؼ 

 .اخخالف ؤهىاغها ومعمُاتها وجدذي مهامها وضالخُاتها

وللمجلغ حػُين ممثل للششيت في بداسة ؤي ششيت  

يها وخػىس معاهمت قؤخشي جٍىن جابػت لها او 

ًاء او اإلاعاهمين ومجالغ  احخماغاث حمػُاث الشش

ذ قيها هُابت غً  ً والخطٍى ؤلاداسة ومجالغ اإلاذًٍش

الششيت والخىنُؼ غلى نشاساث ومداغش احخماغاث 

 ً ًاء واإلاعاهمين ومجالغ اإلاذًٍش حمػُت الشش

وللمجلغ اغخماد خؿـ غمل  قيهاومجالغ ؤلاداسة 

ت.الششيت وحشؿُلها وبنشاس ميزاه  ُتها العىٍى

 

ؼ اإلاذساء الخىكُزًين في الششيت   جكٍى
ً
للمجلغ ؤًػا

 لألهظمت والػىابـ التي 
ً
للخىنُؼ هُابت غنها وقها

وغػها اإلاجلغ واغخماد خؿـ غمل الششيت 

ت. وإلاجلغ ؤلاداسة  3وحشؿُلها وبنشاس ميزاهُتها العىٍى

ل  غهذ الهشوع مؼ ضىادًو وماظعاث الخمٍى

 ها ومذتها.الخٍىمي مهما بلؿذ نُمت

 

يما ًٍىن للمجلغ الخو في خذود اخخطاضه ؤن 

ل ؤو ًكىع واخذ ؤو ؤيثر مً ؤغػائه ؤو مً الؿير  ًًى

في مباششة غمل مػين ؤو ؤغماُ مػُىت وبلؿاء هزا 

.
ً
 ؤو حضئُا

ً
ؼ ؤو الخىيُل ًلُا  الخكٍى

 



 

جىص إلاجلغ ؤلاداسة بُؼ او سهً غهاساث الششيت واضىلها  ٍو

 لطالح الششيت   مؼ مشاغاة الششوؽ الخالُت:

ؤن ًدذد اإلاجلغ في نشاس البُؼ ألاظباب  -

 واإلابرساث له 

-  
ً
 لثمً اإلاثل.ؤن ًٍىن البُؼ مهاسبا

 بال في خاالث   -
ً
ان ًٍىن البُؼ خاغشا

ًاقُت.  الػشوسة وبػماهاث 

ؤال ًترجب غلى هزا الخطشف جىنل بػؼ   -

ؤوشؿت الششيت ؤو جدمُلها بالتزاماث 

 ؤخشي.

 

ٍىن إلاجلغ ؤلاداسة وفي الخاالث التي ًهذسها ببشاء رمت مذًني  ٍو

مً الششيت مً التزاماتهم إلاا ًدهو مطلختها، غلى ؤن ًخػ

 مدػش مجلغ ؤلاداسة وخُثُاث نشاسه مشاغاة الششوؽ الخالُت:

ًاملت مً  - ؤن ًٍىن ؤلابشاء بػذ مط ي ظىت 

 وشىء الذًً يدذ ؤدوى.

ؤن ًٍىن ؤلابشاء إلابلـ مدذد يدذ انص ى  -

 لٍل غام للمذًً الىاخذ.

ؤلابشاء خو إلاجلغ ؤلاداسة ال ًجىص  -

ؼ قُه.  الخكٍى

 

ًاقت وللمجلغ ؾلب الهشوع والدعهُالث الائ خماهُت مً 

ل الخٍىمي او ؾير رلَ  البىىى او ضىادًو وماظعاث الخمٍى

% 75بما ال ًخجاوص مً الجهاث اإلاهشغت داخل وخاسج اإلاملٌت 

واإلاىاقهت غليها والخىنُؼ غلى غهىدها  مً سؤط ماُ الششيت

ًاهذ مذتها، مؼ  واجكانُاتها وحمُؼ اإلاعدىذاث اإلاؿلىبت ؤًا 

 3هذ الهشوع التي جخجاوس آحالها مشاغاة الششوؽ الخالُت لػ

 ظىىاث:  

ؤن ًدذد مجلغ ؤلاداسة في نشاسه ؤوحه  -

 اظخخذام الهشع ويُكُت ظذاده.

ؤن ًشاعي في ششوؽ الهشع والػماهاث  -

اإلاهذمت له غذم ؤلاغشاس بالششيت 

 ومعاهميها والػماهاث الػامت للذائىين.

 



 

الذخُى في اإلاضاًذاث اإلاىانطاث والهبؼ والدعذًذ.  وحػُين 

ًاالث الششغُت  وبضذاس وغُض الىيالء والخبراء واإلادامين  الى

ًاجب الػذُ غلى حمُؼ  هُابت غً الششيت والخىنُؼ امام 

 الطٍىى والىثائو والػهىد.

 ومٍاقإجهللمجلغ حػُين سئِغ جىكُزي للششيت وجدذًذ مشجبه 

ائُت غلى حػُين الخىكُزًين الخابػين مباششة او اإلاىاقهت النه

للشئِغ الخىكُزي بىاء غلى جششُذ الشئِغ الخىكُزي وجدذًذ 

ؤًػا اغخماد ألاهظمت الذاخلُت اإلاالُت  ومٍاقإتهم ولهمشجباتهم 

ت والكىُت للششيت وظُاظاتها واحشاءاتها الخاضت  وؤلاداٍس

باإلاىظكين وحػُين اللجان الخىكُزًت للششيت مؼ اخخالف ؤهىاغها 

يما ًدذد مجلغ ؤلاداسة . ومعمُاتها وجدذًذ مهامها وضالخُاتها

 .ضالخُاث واخخطاضاث سئِغ اإلاجلغ والػػى اإلاىخذب

ؼ اإلاذساء الخىكُزًين في الششيت للخىنُؼ لل  جكٍى
ً
مجلغ ؤًػا

 لألهظمت والػىابـ التي وغػها اإلاجلغ 
ً
هُابت غنها وقها

ت  .واغخماد خؿـ غمل الششيت وحشؿُلها وبنشاس ميزاهُتها العىٍى

اإلاعاولين غً بداسة الششيت بطالخُاث الخىنُؼ  ان ًكىع وله

 ًٍىن . يما ا اإلاجلغباظم الششيت في خذود الهىاغذ التي ًػػه

ل ؤو ًكىع سئِعه  للمجلغ الخو في خذود اخخطاضه ؤن ًًى

 واخذ ؤو ؤيثر مً ؤغػائه ؤو مً الؿير في مباششة غمل 
ً
او غػىا

 ؤو 
ً
ؼ ؤو الخىيُل ًلُا مػين ؤو ؤغماُ مػُىت وبلؿاء هزا الخكٍى

.
ً
 حضئُا

 

 و ٌػين مجلغ ؤلاداسة مً بين ؤغػائه 
ً
 للشئِغ، هسئِعا

ً
ائبا

 
ً
 مىخذبا

ً
جىص ؤن ٌػين غػىا ًجىص الجمؼ بين مىطب  ، والٍو

ٍىن  ،سئِغ مجلغ ؤلاداسة وؤي مىطب جىكُزي بالششيت ٍو

ىىب غىه هائب  ثاحخماغالشئِغ اإلاجلغ سئاظت  اإلاجلغ ٍو

 في خاُ ؾُابه.  الشئِغ في سئاظت الاحخماغاث

الجمػُت الػامت مؼ غذم الاخالُ بطالخُاث واخخطاضاث 

الششيت في غالناتها  الاداسة سئِغ مجلغ ومجلغ ؤلاداسة ًمثل

ل ؤمىسها  مؼ الؿير الخىنُؼ و وؤلاششاف غلى ؤغمالها وجطٍش

ًدل هائب سئِغ مجلغ )  ها وجىكُز نشاساث اإلاجلغهُابت غن

في ظبُل  وله ،(ؤلاداسة مدل سئِغ مجلغ ؤلاداسة غىذ ؾُابه

 :آلاحيرلَ بطكت خاضت ودون جدذًذ 

: جمثُل الوزاراث واملؤصضاث الحنوميت والخاصت -

الششيت في غالناتها مؼ الؿير وؤمام الجهاث الخٍىمُت 

والجهاث الخاضت وؤمام الهػاء وحمُؼ اإلادايم 

الششغُت والهُئاث الهػائُت ودًىان اإلاظالم ويخابت 

 و 
ً
 للشئِغ، هٌػين مجلغ ؤلاداسة مً بين ؤغػائه سئِعا

ً
ائبا

 
ً
جىص ؤن ٌػين غػىا ، والٍو

ً
ًجىص الجمؼ بين مىطب  مىخذبا

دو سئِغ مجلغ ؤلاداسة وؤي مىطب جىكُزي بالششيت ، ٍو

 لشئِغ اإلاجلغ الخىنُؼ غً الششيت وجىكُز نشاساث اإلاجلغ. 

خخظ سئِغ اإلاجلغ بخمثُل الششيت ؤمام الهػاء وهُئاث  ٍو

 ، الخدٌُم والؿير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املادة الحاديت 

والعشرون: صالحياث 

نائب والعضو الرئيط وال

 وامين الضراملنتدب 
 



 

الػذُ ووصاسة الػمل ومٍاجب الػمل والػماُ وبداسة 

بت الذخل ومٍاجب الجىاصاث والهُئت ال ًاة وغٍش ػامت الض

الاظخهذام والخإمُىاث الاحخماغُت والبلذًاث واللجان 

الػمالُت غلى مخخلل دسحاتها ولجان الكطل في مىاصغاث 

ًاقت اللجان الهػائُت ألاخشي  ت و ألاوسام اإلاالُت والخجاٍس

وهُئاث الخدٌُم والخهىم اإلاذهُت وؤنعام الششؾت 

ت والطىاغُ ت والهُئاث الخاضت والؿشف الخجاٍس

ًاقت  ت وبُىث اإلااُ و ًاث والبىىى واإلاطاسف الخجاٍس والشش

ل الخٍىمي بمخخلل  ضىادًو وماظعاث الخمٍى

معمُاتها واخخطاضاتها واإلااظعاث الخٍىمُت بٍاقت 

ؤهىاغها ، والعكاساث ومشاحػت اداساث اإلاؿاساث واإلاىاقز 

الخذودًت والذقاع اإلاذوي وضىذوم الخىمُت الػهاسي 

الطىاعي وبىَ الدعلُل وماظعت الىهذي الػشبي و 

العػىدي وهُئت ظىم اإلااُ  واداسة الجماسى واإلاىاوئ 

ًالت جطيُل اإلاهاولين و الهُئت الػامت  واداسة اإلاشوس و و

لالظدثماس وؤلاماسة ووصاسة الثهاقت وؤلاغالم و وصاسة الىهل 

لُت و وصاسة التربُت والخػلُم ووصاسة الخاسحُت و وصاسة الذاخ

و وصاسة اإلاُاه و وصاسة الٌهشباء و وصاسة الاجطاالث و وصاسة 

الشاون البلذًت و الهشوٍت و وصاسة الخجاسة والاظدثماس  و 

بداسة الجىدة والىىغُت وهُئت اإلاىاضكاث واإلاهاًِغ 

ًاقت الىصاساث ألاخشي.  وهُئت الؿزاء والذواء و 

ضذاس وججذًذ وشؿب السجالث والغرف التجاريت:  ا -

ت الشئِعُت، اضذاس وججذًذ وشؿب ال سجالث الخجاٍس

ت الكشغُت ،ششاء اإلااظعت، الخىنُؼ غلى  السجالث الخجاٍس

ت، بُؼ اإلااظعت،  حمُؼ اإلاعدىذاث لذي الؿشقت الخجاٍس

مشاحػت بداسة السجالث، اظخخشاج السجالث، ههل وبداسة 

ت، ؤلاششاف غلى  وبلؿاء وحػذًل وججذًذ السجالث الخجاٍس

ت، اغخماد السجالث، قخ ذ الاشتراى لذي الؿشقت الخجاٍس

ت، بلؿاء الخىنُؼ لذي الؿشقت  الخىنُؼ لذي الؿشقت الخجاٍس

ل  ت، دخُى اإلاىانطاث واظخالم الاظخماساث، جدٍى الخجاٍس

قشع اإلااظعت، قخذ قشوع للسجالث،،بغاقت وشاؽ، حجض 

الاظم الخجاسي، الخىاُص غً الاظم الخجاسي، ججذًذ 

ت، اظخخشاج سجل بذُ الاشتراى لذي الؿشق ت الخجاٍس

 جالل ؤو مكهىد، 

حسجُل العالماث والوماالث التجاريت والحقوق املعنويت:  -

ت الترخُظ  ت الخىاُص غً الػالمت الخجاٍس الػالمت الخجاٍس

ت،  ت، الؿاء الػالمت الخجاٍس باظخخذام الػالمت الخجاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ت  ًاالث الخجاٍس اظخخشاج التراخُظ، جىنُؼ غهىد الى

ًاث  الامخُاص وغهىد الخىصَؼ،وغهىد  لخمثُل الشش

 لألهظمت اإلاػمُى بها 
ً
واإلااظعاث العػىدًت وألاحىبُت وقها

ت، خهىم الامخُاص،  في اإلاملٌت، ًاالث الخجاٍس حسجُل الى

ت وقسخ الػهىد، حسجُل بشاءاث  ًاالث الخجاٍس الؿاء الى

ت،  وبراءاث الاختراع، حسجُل خهىم اإلالٌُت الكٌٍش

ًاقت الخهىم الطىاغُت  الاختراع والخطامُم و امخالى 

ت باظم ولطالح الششيت.   وؾيرها مً الخهىم اإلاػىٍى

ًاث الشهُهت او لؿيرها.  واظخؿاللها وجإحيرها للشش

حػُين اإلاىظكين والػماُ لدعُير : العمالت والاصتقدام -

ؤغماُ الششيت، وجدذًذ مىاضبهم و مهامهم و 

ضشف معخدهاتهم، اخخطاضاتهم وسواجبهم ومٍاقأتهم و 

ت في   لىظام الػمل وألاهظمت العاٍس
ً
وبداسة شئىنهم ؾبها

اإلاملٌت، وحػُين مذساء ألانعام وؤلاداساث مً روي الخبرة 

والٌكاءة وجدذًذ واحباتهم ومٍاقأتهم وسواجبهم 

ت واإلاالُت  ومعخدهاتهم ألاخشي، وله حشٌُل اللجان الاداٍس

لها ما ًشو  ه مالئما مً والهاهىهُت والخىكُزًت وجخٍى

الطالخُاث والخيعُو بين هزه اللجان ورلَ بهذف ظشغت 

اظخخشاج ؤلاناماث، البذ في ألامىس التي حػشع غليها،

ججذًذ ؤلاناماث، اضذاس جإشيراث خشوج وغىدة، اضذاس 

جإشيراث الخشوج النهائي، ههل الٌكاالث ، اظخخشاج 

ؤلاناماث، بذُ مكهىد ؤو جالل، بنهاء بحشاءاث الػمالت 

اإلاخىقاة، الخبلُـ غً الهشوب، بلؿاء بالؾاث الهشوب، ههل 

ت والخىاُص غً  اإلاػلىماث وجدذًث البُاهاث، الدعٍى

الػماُ، مشاحػت بداسة الترخُل والىاقذًً، اظخخشاج 

يشل بُاهاث الػماُ )بشهذ( ، اظهاؽ الػمالت، ههل 

يكالت الػماُ للششيت او للؿير، بنهاء بحشاءاث الػامل 

داسة شاون اإلاىاقز، اظخخشاج مشاهذ ؤلاغادة، اإلاخىفى، ب

بلؿاء جإشيراث الخشوج والػىدة وبلؿاء جإشيراث الخشوج 

النهائي، اظخخشاج جإشيراث ظكش بذُ جالل ؤو مكهىد، 

ت والػائلُت  اسة الخجاٍس اظخخشاج وجمذًذ جإشيراث الٍض

ذ حج،  وخؿاباث الذغىة، حػذًل اإلاهً ، اظخخشاج جطاٍس

دماث الدسجُل في الخذمت مشاحػت شئىن الخا

ػاث  ؤلالٌتروهُت. اظخخشاج الخإشيراث، اظخالم حػٍى

الخإشيراث، جدذًث بُاهاث الػماُ، قخذ اإلالكاث ألاظاظُت 

والكشغُت وججذًذها، وبلؿائها جطكُت الػمالت وبضذاس 

بشهذ، حػذًل اإلاهً مشاحػت نعم اإلاٍاجب ألاهلُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي الهىي لالظخهذام ، مشاحػت بداسة الخاظب آلالي ف

الػاملت، اظخخشاج سخظ الػمل وججذًذها، اظخخشاج 

واظخالم شهاداث العػىدة، اظخخشاج يشل بُاهاث مً 

الجىاصاث )بشهذ( ، بغاقت وخزف العػىدًين، قخذ 

ملكاث، جكػُل البىابت العػىدًت، اظخهذام الػمالت مً 

الخاسج، بنهاء بحشاءاث الػمالت لذي الخإمُىاث الاحخماغُت 

ػمل والجىاصاث، الؿاء الخإشيراث، اظترداد ومٌخب ال

مبالـ الخإشيراث، حػذًل الجيعُاث، اظخخشاج جإشيراث، 

اظخهذام الػىائل، مشاحػت العكاساث، جمذًذ جإشيراث 

اسة، اظخخشاج  الخشوج والػىدة، جمذًذ جإشيراث الٍض

يشل بُاهاث مً مٌخب الػمل )بشهذ( ، بلؿاء الخإشيرة 

، حػذًل حهت الهذوم. اظخالم ،اظترداد مبلـ الخإشيرة

وحعلُم الشواجب، اظخالم وحعلُم الشواجب الخهاغذًت، 

ؼ غً ؤلاحاصاث،  اظخالم مٍاقإة نهاًت الخذمت والخػٍى

ل الشاجب، اظخالم  ل بالشاجب  اإلاٍاقإة، اظخخشاججدٍى حػٍش

 ضشف واظخالم اإلاعخدهاث. 

: جإظِغ ششيت، الخىنُؼ غلي غهىد جأصيط الشرماث -

الخو الخػذًل، بلؿاء غهىد الخإظِغ ومالخو الخإظِغ وم

ًاء، حػُين اإلاذساء وغضلهم،  الخػذًل، جىنُؼ نشاساث الشش

ل الششيت  حػذًل ؤؾشاع الششيت، جطكُت الششيت، جدٍى

ادة سؤط  مً راث معئىلُت مدذودة بلى معاهمت،  ٍص

ًاء، الذخُى  اإلااُ، خكؼ سؤط اإلااُ، دخُى وخشوج شش

ًاث نائمت، ههل الخط ظ وألاظهم والعىذاث، في شش

جدذًذ سؤط اإلااُ، اظخالم قائؼ الخخطُظ، بُؼ 

الخطظ وألاظهم واظخالم الهُمت، الخىاُص غً الخطظ 

وألاظهم مً سؤط اإلااُ، بُؼ قشع الششيت، حػذًل حيعُت 

ًاء فى الػهذ، نبُى الخىاُص غً الخطظ  ؤخذ الشش

وألاظهم وسؤط اإلااُ، ششاء الخطظ وألاظهم ودقؼ 

ل الخعاباث لذي البىىى باظم الششيت، قخذ الثمً، نك

الخعاباث لذي البىىى باظم الششيت، جىنُؼ الاجكانُاث، 

حسجُل الششيت، خػىس الجمػُاث الخإظِعُت 

لُت،  خػىس الجمػُاث الػامت، قخذ الكشوع  والخدٍى

للششيت، قخذ اإلالكاث للششيت، الخىنُؼ غلى غهىد 

ًاجب الػذُ ، اظخخشاج الخإظِغ ومالخو الخػذًل لذي 

ت وججذًذها للششيت، الاشتراى بالؿشقت  السجالث الخجاٍس

ت وججذًذها، مشاحػت الهُئت الػامت لالظدثماس  الخجاٍس

والخىنُؼ ؤمامها، اظخخشاج جشاخُظ الاظدثماس، جىنُؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ًاث احىبُت لالظدثماس باإلاملٌت،  ًاء بمشاسيت شش نشاس الشش

ل اإلا اظعت اظخخشاج التراخُظ وججذًذها للششيت، جدٍى

ل قشع  ل قشع الششيت بلى ماظعت، جدٍى بلى ششيت، جدٍى

الششيت بلى ششيت، الخىاُص غً قشع الششيت للؿير،  وشش 

غهذ الخإظِغ ومالخو الخػذًل وملخطاتها وألاهظمت 

ذة الشظمُت، جىنُؼ الػهىد الخاضت  ألاظاظُت في الجٍش

ل الششيت بلى  بالششيت مؼ الؿير حػذًل اظم الششيت، جدٍى

ًاث ماظع ت حؿُير الٌُان الهاهىوي للششيت.  مشاحػت شش

الاجطاالث وجإظِغ الهىاجل الثابخت ؤو الجىالاث باظم 

وفيما يخص الشرماث التي جدخل فيها الشرلت  الششيت.

ًاث، بُؼ لشريو:  ًاث، جىنُؼ غهىد الشش اإلاشاسيت بالشش

و جمثُل الخطظ ،جمثُل الششيت في الششيت اإلاعاهم قيها 

ًاث التي الششيت في ا لخىنُؼ غلى غهىد جإظِغ الشش

ًاث الهائمت اإلاشاسيت قيها والخىنُؼ  حشاسى قيها، والشش

غلى مالخو حػذًلها ، خُث له الخو بخػذًل اظم الششيت 

واغاقت او خزف ؤوشؿت وبؾالت او جهطير مذة الششيت 

وههل اإلاهش الشئِس ي وصٍادة وجخكُؼ سؤط اإلااُ وحػذًل 

العىت اإلاالُت للششيت وحػذًل وعب الخملَ قُه وحػذًل 

ًاء و ششاء الخطظ  هت اجخار نشاساث الشش يُكُت وؾٍش

وألاظهم ونبُى الخىاُص غنها، بُؼ الخطظ وألاظهم 

والخىاُص غنها ودقؼ واظخالم الثمً وجىنُؼ الهشاساث 

ًاهذ داخل  ً ، ظىاء  الخاضت بخػُين وغُض اإلاذًٍش

شيت اإلاملٌت ؤو خاسحها، يما له الخو بخطكُت الش

ًاء  ًاث اإلاشاسيت قيها الششيت وجىنُؼ نشاس الشش والشش

بالخطكُت وحػُين اإلاطكين واغخماد الخعاب الخخامي 

ًاقت الػهىد والىثائو  للخطكُت، يما له الخىنُؼ غلى 

ًاء  واإلاعدىذاث الالصمت بزلَ وله خو جىنُؼ نشاساث الشش

ت وحػذًلها  باقخخاح قشوع للششيت وبضذاس سجالتها الخجاٍس

ت ويخاب و  ًاقت الؿشف الخجاٍس شؿبها و الخىنُؼ لذي 

الشرماث  جأصيطوخاسحها، الػذُ ورلَ داخل اإلاملٌت 

ًاجب باصم الشرلت:  حسجُلها في الىصاسة ،جمثُل امام 

الػذُ، الخىنُؼ غلى غهذ الششيت، الخىنُؼ غلى نشاساث 

ت. ًاء، اضذاس وججذًذ وشؿب  السجالث الخجاٍس  الشش

ًاقت االبنوك واملصارف:  - لخػامل باظم الششيت مؼ 

 ، قخذ الخعاباث البىىى الػاملت داخل اإلاملٌت ؤو خاسحها

، قخذ الاغخماداث، ؤلاًذاع، السخب، وبؾالنها وبداستها 

اضذاس الشٍُاث، جدذًث الخعاباث، اظخخشاج يشىف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وجهذًم  الخعاباث، ؾلب الدعهُالث، ؾلب الػماهاث،

نُؼ غهىد جى  الػماهاث والٌكاالث لطالح ؤي حهت

الهشوع، قخذ الخعاباث بػىابـ ششغُت، نكل 

تها، السخب مً الخعاباث ،اظخخشاج  الخعاباث وحعٍى

بؿاناث ضشاف آلي واظخالمها ،اظخخشاج البؿاناث 

والاشتراى في  الائخماهُت اإلاخىاقهت مؼ ألاخٍام الششغُت،

 اظخالم الخىالاث وضشقها الخذماث الالٌتروهُت للبىىى،

،ضشف الشٍُاث، بضذاس  الشٍُاث،اضذاس دقاجش 

الشٍُاث اإلاطذنت، اظخخشاج دقاجش شٍُاث، اظخخشاج 

ل مً الخعاباث، ؾلب الهشوع  يشل خعاب، الخدٍى

البىٌُت اإلاخىاقهت مؼ ألاخٍام والػىابـ الششغُت، قخذ 

ش  ششغُت ،ؤلاًذاع في الخعاب، خعاب بػىابـ جدٍش

ت ؤو مالُه  ظىذاث ألمش والٌمبُاالث و ؤي ؤوسام ججاٍس

 للػىابـ 
ً
ت في اإلاملٌت وقها ؤخشي جهشها ألاهظمت العاٍس

ًاقت  الششغُت اإلاػمُى بها، والهُام بٍاقت اإلاػامالث وببشام 

الاجكانُاث والطكهاث اإلاطشقُت وببشاء رمت مذًني 

م اإلاالي الششيت مً التزاماتهم ومذًىهُاتهم، جهذًم الذغ

ًاث التي حشاسى قيها الششيت ويزلَ  ألي مً الشش

ًاث الخابػت ؤو الشهُهت وغمان الدعهُالث  الشش

ًاث التي حشاسى   الائخماهُت التي جدطل غليها ؤي مً الشش

قيها الششيت، جىظُل ؤمىاُ الششيت واظدثماسها بإي 

ججذًذ الاشتراى في ضىادًو ألاماهاث،  شٍل مً ألاشٍاُ،

و ألاماهاث، الاشتراى في ضىادًو ألاماهاث، قخذ ضىادً

مً الهشوع، الاغتراع غلى الشٍُاث ،  ؾلب ؤلاغكاء

جيشُـ الخعاباث ،اظخالم الشٍُاث ،  جدذًث البُاهاث، 

اظترداد وخذاث، ضىادًو ألاماهاث بغادة حذولت 

ألانعاؽ، ؾلب ههاؽ البُؼ، ؾلب اغخماد بىٍي، ؾلب 

وألاوسام اإلاالُت  غمان بىٍي، ششاء ألاظهم والطٍىى

اإلاخىاقهت مؼ ألاخٍام الششغُت، بُؼ ألاظهم والطٍىى 

وألاوسام اإلاالُت اإلاخىاقهت مؼ ألاخٍام الششغُت، اظخالم 

ت  نُمت ألاظهم، اظخالم ألاسباح، قخذ اإلاداقظ الاظدثماٍس

ش وحػذًل وبلؿاء ألاوامش ،  بالػىابـ الششغُت، وجدٍش

ت، ههل ألاظهم مً اظترداد وخذاث الطىادًو الاظدثماٍس

ت  اإلادكظت، الاشتراى في وخذاث الطىادًو الاظدثماٍس

اإلاخىاقهت مؼ ألاخٍام الششغُت، بداسة اإلاداقظ 

ت، اظخخشاج بثباث مذًىهُت، جطكُت اإلاداقظ  الاظدثماٍس

ت، بداسة الامالى، ششاء وبُؼ ألاظهم، الايخخاباث  الاظدثماٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ًاث اإلاعاهمت، اظخالم شهاداث اإلاعا هماث، في الشش

وبُؼ وششاء العلؼ واإلاػادن .  الكائؼ، الايخخاباظخالم 

 ورلَ داخل اإلاملٌت وخاسحها.

: ششاء وبُؼ واقشاؽ العقاراث والاراض واملمتلهاث -

اإلامخلٍاث ششاء وبُؼ واقشاؽ ألاساض ي سهً ألامالى )الهبؼ 

ل ألاساض ي الضساغُت بلى  –خو الشهً  – قَ الشهً( جدٍى

الػامت للخخؿُـ الػمشاوي ظٌىُت مشاحػت ؤلاداسة 

اظخخشاج قعىخاث البىاء والترمُم جخؿُـ ألاساض ي 

ش  اظخخشاج شهاداث بجمام البىاء اظخخشاج سخظ حعٍى

اظخخشاج سخظ هذم جىنُؼ غهذ ؤلاًجاس الخىاُص غً 

ل  الػهذ غمل مخؿـ لألسع اإلاملىيت مشاحػت ؤماهت جدٍى

ُؼ ألاسع الضساغُت بلى ظٌىُت ؤلاششاف غلى البىاء جىن

الػهىد مؼ ماظعاث البىاء واإلاهاولين البُؼ وؤلاقشاؽ 

للمشتري الششاء ونبُى ؤلاقشاؽ ودقؼ الثمً، مشاحػت 

يخابت الػذُ ؤو اإلادٌمت لهبُى بقشاؾها  ،اظخالم الطٍىى 

،الخإحير واظخالم ألاحشة جىنُؼ غهىد ألاحشة ججذًذ غهىد 

ً ألاحشة بلؿاء و قسخ غهىد الخإحير  واخالء اإلاعخإحٍش

الخجضئت والكشص حػذًل الخذود و الشهً قَ الشهً 

وألاؾىاُ واإلاعاخت وؤسنام الهؿؼ واإلاخؿؿاث والطٍىى 

خها وؤظماء ألاخُاء ، البُؼ ،نبُى الشهً، جدذًث  وجىاٍس

الطٍىى و بدخالها فى الىظام الشامل ،بُؼ الىطِب 

،ششاء الىطِب ،حػذًل اظم اإلاالَ وسنم السجل اإلاذوي 

وؤلاقشاؽ نبُى الهبت وؤلاقشاؽ، الخىاُص  الخكُظت، الهبت

غً الىهظ في اإلاعاخت ،دمج الطٍىى، نبُى الخىاُص 

مجمىغت ضٍىى بذُ مكهىد  اظخخشاجوؤلاقشاؽ ،

مجمىغت ضٍىى بذُ جالل ،البُؼ وؤلاقشاؽ  واظخخشاج

للىسثت، الخىاُص غً الىطِب ،بثباث اإلابني، اظخخشاج 

ل ألاسع الضساغُت بل ى ظٌىُت ؤو ضَ بذُ جالل ،جدٍى

ت الضساغت ،  ضىاغُت، مشاحػت وصاسة الضساغت ومذًٍش

الخىاُص غً الهشاس الضساعي ، ههل الهشاس الضساعي الذخُى في 

ت  ت، ششاء ؤظهم اإلاعاهماث الػهاٍس اإلاعاهماث الػهاٍس

ت، الخىاُص غً ألاسع  ،بُؼ ؤظهم اإلاعاهماث الػهاٍس

 اإلااحشة، جدذًث الطَ وبدخاله في الىظام الشامل،

ل ألاساض ي الضساغُت بلى  اظخخشاج ضَ بذُ مكهىد، جدٍى

ظٌىُت ،بىاء ألاسع، اظدئجاس ألاسع، نعمت ألاظهم بين 

الىسثت وههلها بلى مداقظهم ورلَ قُم ًخظ  الػهاساث 

وبُؼ ألاساض ي والػهاساث والاساض ي اإلاملىيت مً الششيت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وششائها وجإحيرها لطالح الششيت وسهنها والخىاُص غنها 

قشاؽ ، ونبُى وجدذًذ واظخالم الثمً والخىنُؼ ؤمام وؤلا 

ًاجب الػذُ في حمُؼ ؤهداء اإلاملٌت وخاسحها غلى  قػُلت 

ؤًت ضٍىى للبُؼ ؤو الششاء، ومخابػت ومشاحػت البلذًاث 

 وؾلب ؤلانشاساث اإلاعاخُت، 

ورلَ في اإلاؿالبت  القضاء واملحالم والجهاث الامنيت : -

اقػت واإلاذاقػت وظماع اإلاخاضمت وبنامت الذغاوي واإلاش 

الذغاوي والشد غليها وؤلانشاس و ؤلاهٍاس والطلح واإلاطالخت 

والخىاُص وؤلابشاء وؾلب الُمين وسده والامخىاع غىه سقؼ 

ونبُى الطلح وبخػاس الشهىد والبِىاث والؿػً قيها 

وؤلاحابت والخشج والخػذًل والؿػً بالتزوٍش وبهٍاس 

اإلاىؼ مً العكش وسقػه الخؿىؽ وألاخخام والخىانُؼ وؾلب 

وؾلب الدجض والخىكُز وؾلب الخدٌُم وحػُين الخبراء 

واإلادٌمين واإلادامين ودقؼ احػابهم وسقؼ ونبُى 

ش الخبراء واإلادٌمين وسدهم  الخدٌُم والؿػً بخهاٍس

مً هظام اإلاشاقػاث  230واظدبذالهم وؾلب جؿبُو اإلاادة 

م وهكيها الششغُت واإلاؿالبت بدىكُز ألاخٍام ونبُى ألاخٍا

والاغتراع غلى ألاخٍام وؾلب الاظخئىاف والخماط بغادة 

الىظش وؾلب سد الاغخباس وؾلب الشكػت وبنهاء ما ًلضم 

خػىس الجلعاث في حمُؼ الذغاوي لذي حمُؼ اإلادايم 

واظخالم اإلابالـ واظخالم ضٍىى ألاخٍام وؾلب جىحي 

ت  الهاض ي ولذي اإلادايم الششغُت ولذي اإلادايم ؤلاداٍس

ىان اإلاظالم ولذي اللجان الؿبُت الششغُت ولذي ودً

اللجان الػمالُت ولذي لجان قؼ اإلاىاصغاث اإلاالُت ولجان 

ت اإلاىاصغاث اإلاطشقُت ولذي مٍاجب الكطل في  حعٍى

ت  ت ولجان خعم اإلاىاصغاث الخجاٍس مىاصغاث ألاوسام الخجاٍس

ولذي اللجان الجمشيُت ولجان الؿش الخجاسي ولذي هُئت 

لخدهُو ولذي هُئت الخدهُو والادغاء الػام الشنابت وا

ومشاحػت ألاماسة وشػبت جىكُز ألاخٍام الخهىنُت وحمُؼ 

ت الػامت للذقاع اإلاذوي  مشايض الششؾت ومشاحػت اإلاذًٍش

ت الػامت لخشط الخذود ومشاحػت الشئاظت  ومشاحػت اإلاذًٍش

الػامت للخشط الىؾني ونؿاغاجه ومشاحػت اإلاباخث الػامت 

ت واإلاباخث الجىائُت وقشوغها وما ًدبػها واإلاباخث ؤلا  داٍس

مً بداساث وؤنعام؛ مشاحػت اإلاشوس إلضذاس سخظ الهُادة 

وبذُ جالل ؤو مكهىد لها ؤو ججذًذها، بضذاس سخظ ظير 

وبذُ جالل ؤو مكهىد لها وججذًذها، بضذاس لىخاث 

وججذًذ لىخاث وههل لىخاث مً ظُاسة بلى ظُاسة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لبُؼ حشلُذ واظخالم الهُمت، بظهاؽ لىخاث العُاسة، ا

ذ بضالح للعُاسة وجطذًش ظُاسة وبضذاس  اظخخشاج جطٍش

ؼ نُادة للعُاسة وغمل بالؽ ظشنت وبلؿائه،  جكٍى

 والخمثُل امام يخاباث الػذُ وامام اإلادايم.

ًاث واإلااظعاث واإلاٍاجب الهىذظُت  - الخػانذ مؼ الشش

ز والكىُت واإلاهىُت واإلاهاولين، وببشام وجىنُؼ وجىكُ

الاجكانُاث والػهىد بما في رلَ دون خطش غهىد الششاء 

ًاالث والامخُاص وؾيرها مً  والبُؼ وؤلاًجاس والاظدئجاس والى

اإلاعدىذاث والػهىد واإلاػامالث إلهجاص الطكهاث 

والخطشقاث والخذماث وألاغماُ الذاخلت غمً هؿام 

ؤؾشاع الششيت، والذخُى في اإلاىانطاث واظخالم 

ًم الػؿاءاث، واإلاىاقعت ونبُى الترظُت الاظخماساث وجهذ

ًاقت التراخُظ الخاضت بالششيت  .وسقػها، واضذاس 

 

ؼ بػؼ ضالخُاجه بلى ؾيره مً  ولشئِغ اإلاجلغ الخو بخكٍى

ؤغػاء مجلغ ؤلاداسة ؤو مً الؿير في مباششة غمل ؤو ؤغماُ 

دل هائب سئِغ مجلغ ؤلاداسة مدل سئِغ مجلغ  مدذدة، ٍو

 . ؤلاداسة غىذ ؾُابه

باإلغاقت بلى  اوجٍىن اإلاٍاقأث التي ًدطل غليها ًل منهم 

 إلاا هى مهشس في هزا اإلاٍاقإة اإلاهشسة ألغػاء مجلغ ؤلاداسة 
ً
وقها

  .(20الىظام في اإلاادة )

 

ٌػين مجلغ ؤلاداسة غػى مىخذب للششيت مً بين ؤغػائه 

 وجٍىن ضالخُاجه يما ًلي:

التي ًشظمها مجلغ ؤلاداسة  العُاظتجىكُز  -

 مػُاث اإلاعاهمين.وح

ش الػملُاث والىظم الكىُت  - الػمل غلى جدعين وجؿٍى

ت الذاخلُت لدعهُل همى الششيت.  والخجاٍس

جىقير سئٍت واضخت ومدكضة واظتراجُجُت غمل لىمى  -

 الششيت وجىظػها.

ش اإلاهاساث الكىُت التي حػٌغ نذساث  - مشاحػت وجؿٍى

 الششيت ومطذس نىتها.

العلؿاث الشظمُت والخيعُو  يجمثُل الششيت لذ -

 مػها.

ش الػمل. -  دغم مبادساث جؿٍى

ونىاهين هُئت ظىم  بإهظمتغمان التزام الششيت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼ بػؼ ضالخُاجه بلى ؾيره مً ؤغػاء مجلغ  وله الخو بخكٍى

دل  ؤلاداسة ؤو مً الؿير في مباششة غمل ؤو ؤغماُ مدذدة، ٍو

هائب سئِغ مجلغ ؤلاداسة مدل سئِغ مجلغ ؤلاداسة غىذ 

ؾُابه. يما ًدذد مجلغ ؤلاداسة ضالخُاث واخخطاضاث سئِغ 

اإلاجلغ والػػى اإلاىخذب، وجٍىن اإلاٍاقأث التي ًدطل غليها ًل 

 اقإة اإلاهشسة ألغػاء مجلغ ؤلاداسة باإلغاقت بلى اإلاٍ امنهم
ً
وقها

 . (20إلاا هى مهشس في هزا الىظام في اإلاادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ػين مجلغ ؤلاداسة ؤمين ظش ًخخاسه مً بين ؤغػائه ؤو مً  َو



 

 اإلااُ واهظمتها ولىائدها الذاخلُت.

في خاُ غذم حػُين غػى مىخذب جيخهل الطالخُاث  -

 .الشئِغ الخىكُزيؤغاله الى 

 

ػين مجلغ ؤلاداسة ؤمين ظش ًخخاسه مً بين ؤغػائه ؤو  مً َو

دذد  ؾيرهم خخظ بدسجُل مداغش  مٍاقإجهاخخطاضاجه و ٍو ٍو

ً الهشاساث الطادسة غً هزه  احخماغاث اإلاجلغ وجذٍو

الاحخماغاث وخكظها الى حاهب مماسظت الاخخطاضاث ألاخشي 

لها الُه مجلغ ؤلاداسة.  التي ًًى

 

ذ مذة سئِغ اإلاجلغ وهائبه والػػى اإلاىخذب وؤمين العش  وال جٍض

ت ًل منهم في اإلاجلغ، غػى مجلغ ؤلادا سة غً مذة غػٍى

جىص بغادة اهخخابهم   ٍو
ً
وللمجلغ في ؤي ونذ ؤن ٌػضلهم ؤو ؤًا

ؼ برا ونؼ الػُض  منهم دون بخالُ بدو مً غُض في الخػٍى

 لعبب ؾير مششوع ؤو في ونذ ؾير مىاظب.

 

دذد اخخطاضاجه ومٍاقأجه مً نبل مجلغ ؤلاداسة   ؾيرهم، ٍو

 

 

 

 

 

ذ مذة سئِغ اإلاجلغ وهائبه والػػى  اإلاىخذب وؤمين العش وال جٍض

ت ًل منهم في اإلاجلغ،  غػى مجلغ ؤلاداسة غً مذة غػٍى

جىص بغادة اهخخابهم   ٍو
ً
وللمجلغ في ؤي ونذ ؤن ٌػضلهم ؤو ؤًا

ؼ برا ونؼ الػُض  منهم دون بخالُ بدو مً غُض في الخػٍى

 لعبب ؾير مششوع ؤو في ونذ ؾير مىاظب.

 

 بال برا خػشه ال 
ً
خمعت   (5)ًٍىن احخماع اإلاجلغ صخُدا

و ؤلاهابت بششؽ ؤن ًٍىن غذد ألاغػاء  ؤغػاء بإهكعهم ؤو بؿٍش

ً بإهكعهم  غلى ألانل مً بُنهم غػى  ( ؤغػاء4)الخاغٍش

جىص لػػى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًىِب غىه ؾيره مً معخهل،  ٍو

 للػىابـ آلاجُت:ألاغػاء في 
ً
 خػىس احخماغاث اإلاجلغ ؾبها

ال ًجىص لػػى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًىىب غً ؤيثر مً  .1

 .غػى واخذ في خػىس راث الاحخماع

 ؤن جٍىن ؤلاهابت ثابخت بالٌخابت. .2

ال ًجىص للىائب، قُما ًخػلو بطىث اإلاىِب  .3

ذ غلى الهشاساث التي ًدظش الىظام غلى  الخطٍى

ذ بشإنها.   اإلاىِب الخطٍى

 

ً ؤو اإلامثلين قُه ، وجطذس نشاساث اإلاجلغ بإؾلبُت آساء ألاغػاء الخاغٍش

وبرا حعاوث ألاضىاث ًشجح الشاي الزي ضىث مػه سئِغ اإلاجلغ او مً 

 ًشؤط الجلعت في خاُ ؾُابه.

 

 بال برا خػشه ال 
ً
ؤسبػت   (4)ًٍىن احخماع اإلاجلغ صخُدا

و ؤلاهابت بششؽ ؤن ًٍىن غذد ألاغػاء  ؤغػاء بإهكعهم ؤو بؿٍش

ً بإهكعهم  غلى ألانل مً بُنهم غػى  ( ؤغػاء3)الخاغٍش

جىص لػػى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًىِب غىه ؾيره مً معخهل،  ٍو

 للػىابـ آلاجُت:
ً
 ألاغػاء في خػىس احخماغاث اإلاجلغ ؾبها

ال ًجىص لػػى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًىىب غً ؤيثر مً  .1

 .خذ في خػىس راث الاحخماعغػى وا

 ؤن جٍىن ؤلاهابت ثابخت بالٌخابت. .2

ال ًجىص للىائب، قُما ًخػلو بطىث اإلاىِب  .3

ذ غلى الهشاساث التي ًدظش الىظام غلى  الخطٍى

ذ بشإنها.   اإلاىِب الخطٍى

 

ً ؤو  وجطذس نشاساث اإلاجلغ بإؾلبُت آساء ألاغػاء الخاغٍش

شاي الزي ضىث ، وبرا حعاوث ألاضىاث ًشجح الاإلامثلين قُه

 مػه سئِغ اإلاجلغ او مً ًكىغه لشئاظت الجلعت. 

املادة الثالثت والعشرون: 

 هصاب اجتماع املجلط
 

جىػهذ الجمػُاث الػامت ؤو الخاضت للمعاهمين بذغىة مً 

مجلغ ؤلاداسة، وغلى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًذغى الجمػُت الػامت 

لجىت الػادًت لالوػهاد برا ؾلب رلَ مشاحؼ الخعاباث ؤو 

٪( مً سؤط اإلااُ غلى 5اإلاشاحػت ؤو غذد مً اإلاعاهمين ًمثل )

جىص إلاشاحؼ الخعاباث دغىة الجمػُت الوػهاد برا لم ل ألانل. ٍو

جىػهذ الجمػُاث الػامت ؤو الخاضت للمعاهمين بذغىة مً 

مجلغ ؤلاداسة، وغلى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًذغى الجمػُت الػامت 

الػادًت لالوػهاد برا ؾلب رلَ مشاحؼ الخعاباث ؤو لجىت 

٪( مً سؤط اإلااُ غلى 5ذد مً اإلاعاهمين ًمثل )اإلاشاحػت ؤو غ

جىص إلاشاحؼ الخعاباث دغىة الجمػُت الوػهاد برا لم ل ألانل. ٍو

املادة الثالثون: دعوة 

 الجمعياث
 



 

خ  (30) ًهم اإلاجلغ بذغىة الجمػُت خالُ  مً جاٍس
ً
ثالثين ًىما

 ؾلب مشاحؼ الخعاباث.

جيشش الذغىة الوػهاد الجمػُت الػامت في صخُكت جىصع في 

مشيض الششيت الشئِس ي نبل اإلاُػاد اإلادذد اإلاىؿهت التي قيها 

 21)بـ لالوػهاد
ً
ً ًىما وجشظل ضىسة  غلى ألانل( واخذ وغشٍش

. ومؼ رلَ مً الذغىة وحذُو ألاغماُ بلى هُئت العىم اإلاالُت

ًجىص الايخكاء بخىحُه الذغىة في اإلاُػاد اإلازًىس بلى حمُؼ 

ىسة مً الذغىة وحذُو اإلاعاهمين بخؿاباث مسجلت. وجشظل ض

، ورلَ خالُ اإلاذة اإلادذدة هُئت العىم اإلاالُتألاغماُ بلى 

 لليشش.

 
 

خ  (30) ًهم اإلاجلغ بذغىة الجمػُت خالُ  مً جاٍس
ً
ثالثين ًىما

 ؾلب مشاحؼ الخعاباث.

جيشش الذغىة الوػهاد الجمػُت الػامت في صخُكت جىصع في 

شيت الشئِس ي نبل اإلاُػاد اإلادذد مشيض الشاإلاىؿهت التي قيها 

وجشظل ضىسة مً الذغىة  غلى ألانلبػششة ؤًام  لالوػهاد

. ومؼ رلَ ًجىص وحذُو ألاغماُ بلى هُئت العىم اإلاالُت

الايخكاء بخىحُه الذغىة في اإلاُػاد اإلازًىس بلى حمُؼ اإلاعاهمين 

بخؿاباث مسجلت. وجشظل ضىسة مً الذغىة وحذُو ألاغماُ 

 .، ورلَ خالُ اإلاذة اإلادذدة لليششىم اإلاالُتهُئت العبلى 

 

 بال برا خػش 
ً
 هال ًٍىن اوػهاد الجمػُت الػامت الػادًت صخُدا

معاهمىن ًمثلىن )سبؼ( سؤط ماُ الششيت غلى ألانل. قةرا لم 

ُ الالصم ًخىقش هزا الىطاب  وحهذ الذغىة بلى  في الاحخماع ألاو

 الخالُت لالحخماع  (30) ثان ٌػهذ خالُاحخماع 
ً
الثالثين ًىما

هت اإلاىطىص غليها في اإلاادة  العابو. وجيشش هزه الذغىة بالؿٍش

 .( مً هزا الىظام30)

 

ػهذ ٌُ  اإلاذة اهتهاء مً ظاغت بػذ الثاوي الاحخماع يما ًمًٌ ؤن 

ُ  الاحخماع الوػهاد اإلادذدة  لػهذ الذغىة جخػمً ؤن بششؽ ألاو

ُ  الاحخماع كُذ ما ألاو  الاحخماع. هزا غهذ بمٍاهُت غً ؤلاغالن ًُ

  الثاوي الاحخماع ًٍىن  ألاخىاُ حمُؼ وفي
ً
  صخُدا

ً
 غذد ًان ؤًا

جىص  .قُه اإلامثلت ألاظهم  الػامت الجمػُت احخماغاث غهذ ٍو

ذ مذاوالتها في اإلاعاهم واشتراى للمعاهمين الػادًت  والخطٍى

 بدعب الخذًثت، الخهىُت وظائل بىاظؿت نشاساتها غلى

 .اإلاخخطت الجهت جػػها التي الػىابـ

 

 بال برا خػش 
ً
ال ًٍىن اوػهاد الجمػُت الػامت الػادًت صخُدا

)ًجىص  معاهمىن ًمثلىن )سبؼ( سؤط ماُ الششيت غلى ألانل.

قةرا  ؤن جٍىن وعبت ؤغلى بششؽ ؤال جخجاوص الىطل( 

ُ الالصم لم ًخىقش هزا الىطاب  الذغىة وحهذ  في الاحخماع ألاو

 الخالُت لالحخماع 
ً
بلى احخماع ثان ٌػهذ خالُ الثالثين ًىما

هت اإلاىطىص غليها في اإلاادة  العابو. وجيشش هزه الذغىة بالؿٍش

 .( مً هزا الىظام30)

ػهذ ٌُ  اإلاذة اهتهاء مً ظاغت بػذ الثاوي الاحخماع يما ًمًٌ ؤن 

ُ  الاحخماع الوػهاد اإلادذدة  لػهذ الذغىة جخػمً ؤن بششؽ ألاو

ُ  الاحخماع كُذ ما ألاو  الاحخماع. هزا غهذ بمٍاهُت غً ؤلاغالن ًُ

  الثاوي الاحخماع ًٍىن  ألاخىاُ حمُؼ وفي
ً
  صخُدا

ً
 غذد ًان ؤًا

جىص  .قُه اإلامثلت ألاظهم  الػامت الجمػُت احخماغاث غهذ ٍو

ذ مذاوالتها في اإلاعاهم واشتراى للمعاهمين الػادًت  والخطٍى

 بدعب الخذًثت، الخهىُت وظائل بىاظؿت نشاساتها غلى

 .اإلاخخطت الجهت جػػها التي الػىابـ

 

املادة الثاهيت والثالثون: 

هصاب اجتماع الجمعيت 

 العامت العاديت
 

ش  غلى لجىت اإلاشاحػت الىظش في الهىائم اإلاالُت للششيت والخهاٍس

واإلالخىظاث التي ًهذمها مشاحؼ الخعاباث، وببذاء مشئُاتها 

ش غً سؤيها في شإن  خُالها بن وحذث، وغليها يزلَ بغذاد جهٍش

مذي يكاًت هظام الشنابت الذاخلُت في الششيت وغما نامذ به 

مً ؤغماُ ؤخشي جذخل في هؿام اخخطاضها. وغلى مجلغ 

ش  غلى لجىت اإلاشاحػت الىظش في الهىائم اإلاالُت للششيت والخهاٍس

واإلالخىظاث التي ًهذمها مشاحؼ الخعاباث، وببذاء مشئُاتها 

ش غً سؤيها في شإن خُالها بن وحذث، وغليها يزلَ  بغذاد جهٍش

مذي يكاًت هظام الشنابت الذاخلُت في الششيت وغما نامذ به 

مً ؤغماُ ؤخشي جذخل في هؿام اخخطاضها. وغلى مجلغ 

وألاربعون:  الثاهيتاملادة 

 جقار ير اللجنت
 



 

ش في مشيض الششيت  ًاقُت مً هزا الخهٍش  
ً
ؤلاداسة ؤن ًىدع وسخا

( بىاخذ 21) ـب الشئِس ي نبل مىغذ اوػهاد الجمػُت الػامت

 
ً
ً ًىما غلى ألانل لتزوٍذ ًل مً سؾب مً اإلاعاهمين  وغشٍش

ش ؤثىاء اوػهاد الجمػُت.بيسخت مىه وٍُ   خلى الخهٍش

 

ًاقُت مً هزا   
ً
ش في مشيض الششيت ؤلاداسة ؤن ًىدع وسخا الخهٍش

غلى  بػششة ؤًام  الشئِس ي نبل مىغذ اوػهاد الجمػُت الػامت

خلى ًل مً سؾب مً اإلاعاهمين بيسخت مىه وٍُ ألانل لتزوٍذ 

ش ؤثىاء اوػهاد الجمػُت.  الخهٍش

 

ًجب غلى مجلغ ؤلاداسة في نهاًت ًل ظىت مالُت  - 1

 غً 
ً
شا للششيت ؤن ٌػذ الهىائم اإلاالُت للششيت وجهٍش

وشاؾها ومشيضها اإلاالي غً العىت اإلاالُت اإلاىهػُت، 

هت اإلاهترخت لخىصَؼ ألاسباح.  ش الؿٍش ػّمً هزا الخهٍش ٍو

ػؼ اإلاجلغ هزه الىثائو جدذ جطشف مشاحؼ  ٍو

ذد الوػهاد الجمػُت الػامت الخعاباث نبل اإلاىغذ اإلاد

 غلى ألانل.45بـ )
ً
 ( خمعت وؤسبػين ًىما

ًجب ؤن ًىنؼ سئِغ مجلغ بداسة الششيت وسئِعها  - 2

الخىكُزي ومذًشها اإلاالي الىثائو اإلاشاس بليها في الكهشة 

( مً هزه اإلاادة، وجىدع وسخ منها في مشيض الششيت 1)

دذد الشئِس ي جدذ جطشف اإلاعاهمين نبل اإلاىغذ اإلا

 21بـ )الوػهاد الجمػُت الػامت 
ً
ً ًىما  ( بىاخذ وغشٍش

 غلى ألانل.

غلى سئِغ مجلغ ؤلاداسة ؤن ًضود اإلاعاهمين بالهىائم  - 3

ش مشاحؼ  ش مجلغ ؤلاداسة، وجهٍش اإلاالُت للششيت، وجهٍش

ذة ًىمُت جىصع في مشيض  الخعاباث، ما لم جيشش في حٍش

 ًُ  ؤن 
ً
سة مً هزه شظل ضى الششيت الشئِس ي. وغلُه ؤًػا

، ورلَ نبل وهُئت العىم اإلاالُت الىثائو بلى الىصاسة

خ اوػهاد الجمػُت الػامت   ( 15بـ )جاٍس
ً
بخمعت غشش ًىما

 غلى ألانل.

 
 

 

ًجب غلى مجلغ ؤلاداسة في نهاًت ًل ظىت مالُت  - 1

 غً 
ً
شا للششيت ؤن ٌػذ الهىائم اإلاالُت للششيت وجهٍش

اإلاالُت اإلاىهػُت، وشاؾها ومشيضها اإلاالي غً العىت 

هت اإلاهترخت لخىصَؼ ألاسباح.  ش الؿٍش ػّمً هزا الخهٍش ٍو

ػؼ اإلاجلغ هزه الىثائو جدذ جطشف مشاحؼ  ٍو

الخعاباث نبل اإلاىغذ اإلادذد الوػهاد الجمػُت الػامت 

 غلى ألانل.45بـ )
ً
 ( خمعت وؤسبػين ًىما

ًجب ؤن ًىنؼ سئِغ مجلغ بداسة الششيت وسئِعها  - 2

ًشها اإلاالي الىثائو اإلاشاس بليها في الكهشة الخىكُزي ومذ

( مً هزه اإلاادة، وجىدع وسخ منها في مشيض الششيت 1)

الشئِس ي جدذ جطشف اإلاعاهمين نبل اإلاىغذ اإلادذد 

 ألانل.غلى بـػششة ؤًام الػامت الوػهاد الجمػُت 

غلى سئِغ مجلغ ؤلاداسة ؤن ًضود اإلاعاهمين بالهىائم  - 3

ش مشاحؼ اإلاالُت للششيت، وجهش  ٍش مجلغ ؤلاداسة، وجهٍش

ذة ًىمُت جىصع في مشيض  الخعاباث، ما لم جيشش في حٍش

 ًُ  ؤن 
ً
شظل ضىسة مً هزه الششيت الشئِس ي. وغلُه ؤًػا

، ورلَ نبل وهُئت العىم اإلاالُت الىثائو بلى الىصاسة

خ اوػهاد الجمػُت الػامت   ( 15بـ )جاٍس
ً
بخمعت غشش ًىما

 غلى ألانل.

 

وألاربعون:  الضابعتاملادة 

 الوثائق املاليت
 

 


