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شها العىىي ًِ التزامها بخىبُٞ مبادت وؤخ٣ام هزا الىٍام، وفي خالت ِذم الالتزام بخىبُٞ ؤي  .هىاٛ الخىبُٞ (:2املادة ) جٙصح الؽش٠ت في جٍٝش

ًألظباب جٝبلها الهُئت مشاِاة للمفلحت ا -مً مبادثه ؤو ؤخ٣امه ًجب  -لّامت ؤو مفلحت العٛى ؤو خماًت للمعدثمٍش

ش  -بدعب ألاخىا٥ -جدذًذ اإلاادة ؤو اإلاىاد التي لم جلتزم بخىبُٞ ؤخ٣امها ومبرساث ِذم الخىبُٞ ؤو ؤظباب اإلاخالٙت بخٍٝش

 .الحى٠مت

   

ش العىىي.جلتزم الؽش٠ت باإل٘فاح ًِ جىبُٝها ألخ٣ام ومباد تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ش اإلاازل هى حضء مً الخٍٝش  ت هٍام الحى٠مت، وهزا الخٍٝش

ن بمتن هزا الخٝش  ش ببُان ؤي مادة ؤو مىاد لم جلتزم بخىبُٝها مْ بُان مبرساث رل٤، بدعب ما هى مبيَّ ذ بلتزمذ الؽش٠ت في هزا الخٍٝش  ٍش.ٜو

 
 

 الالتزام بمبادت الحى٠مت (:3املادة )

 )الٙٝشة ألاولى(

اإلاجلغ بخىبُٞ مبادت الحى٠مت الىاسدة في هزا الىٍام التي جخمثل في: الّذالت واإلاعاواة بين ؤصحاب اإلافالح  ًلتزم

ذم الخمُيز بُجهم ِلى ؤظاط الّٛش ؤو الجيغ ؤو الذًً، والؽٙاُ٘ت والا٘فاح وبجاخت اإلاّلىماث للهُئت وألصحاب  ِو

اجخار ٜشاساتهم والُٝام بإِمالهم بؽ٣ل صحُذ، وبِالء ُٜم اإلافالح في الىٜذ اإلاىاظب وبال٢ُُٙت التي جم٢جهم مً 

اإلاعاولُت الاحخماُِت للؽش٠ت، وجٝذًم اإلافلحت الّامت للؽش٠ت وؤصحاب اإلافالح ِلى اإلافلحت الخاـت، وؤداء 

اثٚ بدعً هُت وهضاهت وؼٗش وبخالؿ وجدمل اإلاعاولُت الىاؼئت ِجها ؤمام ؤصحاب اإلافالح  الىاحباث واإلاهام والٌى

 .اإلاجخمْو 

   

ذم الخمُيز ِلى ؤظاط الّٛش ؤو الجيغ ؤو  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  الذًً، والؽٙاُ٘ت ًلتزم مجلغ ؤلاداسة بخىبُٞ مبادت الحى٠مت ِلى ؤظاط الّذالت واإلاعاواة بين ؤصحاب اإلافالح ِو

 . ، وبجاخت اإلاّلىماث للهُئت وؤصحاب اإلافالحوؤلا٘فاح

ذ ٜامذ ا ً وبُٝت العُاظاث ألاخشي لخخلؽش٠ت بخدذًث مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة ٜو ً خبدُث ج ىا٘ٞ مْ هٍام الحى٠مت الجذًذوظُاظت ؤصحاب اإلافالح آلاخٍش ممَّ

ن بالٙٝشة )هزا ؤلالتزام، ٠ما ه  ) ( مً 01ى ُمبيَّ
ً
 .(مهام مجلغ ؤلاداسةالبىذ زالثا

ق هزا ؤلالتزام في ُٜام مجلغ ؤلاداسة بىلْ 
َّ
ٝاث مً )ِذاد مُثاٛ هٍام الوبًخلخ : اإلا٘ش

ً
ىٙا

ُ
 ((.74وختى 0حى٠مت، )ل

 الالتزام بمبادت الحى٠مت (:3املادة )

 )الٙٝشة الثاهُت(

لى اإلاجلغ مشاحّت وجدذًث جىبُٝاث الحى٠مت بفىسة معخمشة ومىخٍمت، والالتزام بخىبُٞ ؤ٘مل مبادت الحى٠مت ِ

ٛ ؤحىبُت وبِالء مبذؤ الخذاو٥ الّاد٥ بين اإلاعاهمين، ٠ما ًلتزم بخىىٍش في خالت بدساج ؤو جذاو٥ ؤًت ؤوساٛ مالُت في ظى 

ٜىاِذ العلىٟ اإلانهي التي ججعذ ُٜم الؽش٠ت، وباإلاشاحّت الذوسٍت واإلاىخٍمت لعُاظاتها، ومىازُٝها، وبحشاءاتها 

ٙي ً، واإلاٌى ن الالتزام بها، والتي مً بُجها: الذاخلُت التي ًجب ِلى ؤِماء اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، واإلاعدؽاٍس
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ىاِذ جذاو٥ ألاشخاؿ اإلاىلّين  .مىازُٞ اإلاجلغ ولجاهه، وظُاظت حّامالتها مْ ألاوشاٗ راث الّالٜت، ٜو

، ومىازُٝها ث الؽش٠تواإلاشاحّت الذوسٍت لعُاظالىٟ اإلانهي، خىىٍش ٜىاِذ العب٠ما ًلتزم اإلاجلغ بمشاحّت  وجدذًث جىبُٝاث الحى٠مت بفىسة ُمعخمشة، ًلتزم  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ىاِذ جذاو٥ ألاشخاؿ اإلاىلّين  .ومً بُجها ظُاظت حّامالث ألاوشاٗ روي الّالٜت ٜو

ن بالٙٝشة ) ً هزا ؤلالتزام، ٠ما هى ُمبيَّ ذ ٜامذ الؽش٠ت بخدذًث مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة لُخىا٘ٞ مْ هٍام الحى٠مت الجذًذ بدُث جممَّ  00ٜو
ً
( مً  البىذ زالثا

ىاِذ جذاو٥ ألاشخاؿ اإلاىلّين.)مهام مجلغ ؤلاداسة(  ، ٠ما ٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظاث وبحاصتها جخّلٞ بخّامالث ألاوشاٗ روي الّالٜت ٜو

ق هزا ؤلالتزام في ُٜام مجلغ ؤلاداسة بىلْ وبِذاد مُثاٛ هٍام الحى٠مت
َّ
 .وؤلاحشاءاث الزي ٌؽخمل ِلى ١ل هزه اإلاىازُٞ والعُاظاث ًخلخ

م: )و   ِلى بؼّاس العٛى ٜس
ً
خ 7/9106ُبىاءا ذسحه 4/9/9106م(، والفادس مً العادة/ بىسـت ٜىش فى جاٍس

ُ
م،  لخدعين وحصجُْ الخىاـل اإلاعخمش بين الؽش١اث اإلا

ت مً اإلاخىلباث التى جمثل ال ً مً حهه ؤخشي، ٜامذ بىسـت ٜىش بةدخا٥ مجمِى ً، فى البىسـت، وبين مجخمْ اإلاعدثمٍش حذ ألادوى إلاماسظاث ِالٜاث اإلاعدثمٍش

خ  ً" والتى دخلذ خيز الخىُٙز فى جاٍس  م.9106/ؤ٠خىبش/0جدذ معمى "ٜىاِذ ِالٜاث اإلاعدثمٍش

ْ ؤلال٢ترووى للؽش٠ت، وحا  ٜذو  ً ِلى اإلاٜى ً للؽش٠ت، ٠ما ٜامذ بةوؽاء ٜعم خاؿ بّالٜاث اإلاعدثمٍش سي ٜامذ الؽش٠ت بخُّين معاو٥ ِالٜاث معدثمٍش

ش ال ً ِلى  " CONFERENCE CALLبما ًدىاظب مْ مخىلباث العادة / بىسـت ٜىش، ٠زل٤ ٜامذ الؽش٠ت بّٝذ ماجمش هاجٙى " هّمل ِلى جىٍى إلواُل اإلاعدثمٍش

خ  ش وؤداء الؽش٠ت بّذ وؽش البُاهاث اإلاالُت للشبْ الثالث فى جاٍس مبر/7جٝاٍس  م.9106/ه٘ى

 ٜامذ الؽش٠ت بيؽش ِشك جٝذًمى للمعدثم
ً
خ ؤًما ً للبُاهاث اإلاالُت ًِ الشبْ الثالث فى جاٍس ْ حمُْ 9106/دٌعمبر/9ٍش  ًِ ُٜام الؽش٠ت ب٘ش

ً
م ، ٘مال

ْ ؤلال٢ترووى "ألاخباس  ش اإلاالُت  –البُاهاث اإلاىلىبت ِلى اإلاٜى ً  –مّلىماث الؽش٠ت الشثِعُت  –الخٝاٍس اإلاّلىماث الخاـت  –اإلاّلىماث اإلاخّلٝت باإلاعدثمٍش

ً ".  خذماث –باإلداسة   ِالٜاث اإلاعدثمٍش

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ،(مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 92( و )09و )( 0)ل

 
 

ش الحى٠مت (:4املادة ) ّا مً الشثِغ(:  0ـ  4) جٍٝش ٞ به مٜى ش العىىي للؽش٠ت ً٘ش ش الحى٠مت حضء ال ًخجضؤ مً الخٍٝش     .جٍٝش

ش العىىي، لزا ٘ٝذ جمَّ  دم اإللتسامتربير عأو بياى اإللتسام/  ّخبر حضًء ال ًخجضؤ مً الخٍٝش ٌُ ه 
َّ
ش الحى٠مت، وؤه ُّه مً ٜبل سثِغ مجلغ ؤلاداسة، ٠ما هزا بِذاد جذٟس الؽش٠ت ؤهمُت جٍٝش ش وجمَّ جٜى الخٍٝش

ش العىىي.ممشاحّخه جمذ   ً ٜبل اإلاذٜٞ الخاسجي وبداسحه لمً الخٍٝش
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ش الحى٠مت (:4املادة ) ش الحى٠مت ب٘فاح الؽش٠ت ًِ الالتزام ( 9) مْ ِذم ؤلاخال٥ بد٢م اإلاادة (:9ـ  4) جٍٝش مً هزا الىٍام، ًجب ؤن ًخمّمً جٍٝش

ٝت بخىبُٞ مبادثه وؤخ٣امه، والتي مجها ِلى ظبُل اإلاثا٥ 
ّ
بخىبُٞ ؤخ٣ام هزا الىٍام، وؤن ًخممً حمُْ اإلاّلىماث اإلاخّل

 :ال الحفش

 .ؽش٠ت بؽإن جىبُٞ ؤخ٣ام هزا الىٍامؤلاحشاءاث التي اجبّتها ال( 0)

   

 ٜامذ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

ث ١ل ِمى مً مبِىت واحباث ومعئىلُامُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  بةِذادٜامذ الؽش٠ت بالّذًذ مً ؤلاحشاءاث في ظبُل جىبُٞ ؤخ٣ام هٍام الحى٠مت، خُث

ماء، وؤلضمذ اإلاجلغ بإخ٣امه، ٠ما ٜام اإلا ث، وجم ولْ خىت ُٞ ولجىت اإلا٣ا٘أث ولجىت الترؼُداجلغ بدؽ٢ُل اللجان الشثِعُت الثالزت وىى لجىت الخذٜألِا

ذ باؼشث هاإلاز٠ىسة الّمل وؤلاحشاءاث التي جىٍم ؤِما٥ ١ل لجىت مً اللجان ٜامذ الؽش٠ت بىلْ اللىاثذ واإلاىازُٞ زه اللجان ؤِمالها بالّٙل، زمَّ ، ٜو

ش.ً والعُاظاث ألاخشي التي ٝت بهزا الخٍٝش  خىلبها هٍام الحى٠مت، وجمَّ ولّها مىلْ الخىُٙز بّذ اإلافادٜت ِلحها مً ٜبل اإلاجلغ، وىى حمُّها م٘ش

م ) ٝاث مً ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م )0)ل  ،(مُثاٛ هٍام الحى٠مت (  م74ً( بلى ٜس

ش الحى٠مت (:4املادة ) ّذ ِلحها لّذم التزامها ٘فاح ًِ اإلاخالٙاث التي ا( ؤلا 9) جٍٝش ٢بذ خال٥ العىت ومً بُجها اإلاخالٙاث والجضاءاث التي ٜو
ُ
سج

ٝت مّالجتها وظبل جٙاديها في اإلاعخٝبل  .بخىبُٞ ؤي مً مبادت ؤو ؤخ٣ام هزا الىٍام، وبُان ؤظبابها، ووٍش
   

 ؤنَّ الؽش٠ت ملتزمت بخىبُٞ ؤخ٣ام ومبادت هٍام بدمذ هللا لم جْٝ ؤًت مخالٙاث مً الؽش٠ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

ْ ِلى الؽش٠ت ؤًت حضاءاث، خُث
َّ
ت خال٥ هزه العىت، ٠ما لم جٜى

 الحى٠مت.

ش الحى٠مت (:4املادة ) الخُاتهم ( 7) جٍٝش ؤلا٘فاح ًِ اإلاّلىماث الخاـت بإِماء اإلاجلغ ولجاهه، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا بالؽش٠ت ـو

اتهم وؤِم ُّ  .الهم خال٥ العىت، وم٣ا٘أتهمومعاول
   

ٙصح ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ
ش، ٠ما ج ٝت بهزا الخٍٝش لؽش٠ت ًِ لجان جلتزم الؽش٠ت باإل٘فاح ِلى اإلاّلىماث الخاـت بشثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة مً خال٥ ظيرتهم الزاجُت اإلا٘ش

ت ًِ  مىٍتها، وؤما ًِ ـالخُاث ومعئىلُاث سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة ٘خٙصح ِجها الؽش٠ت مً اإلاجلغ مً خال٥ بُان حؽ٢ُل اللجان اإلاخِٙش اإلاجلغ ِو

خال٥ ٘خبين مً  العىتخال٥ مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة اإلاّمى٥ به بالؽش٠ت، والزي ًبين واحباث ومعئىلُاث ١ل ِمى مً ألاِماء، وؤما ًِ ؤِمالهم خال٥ 

 مً خالبحخماِاث مجلغ ؤلاداسة وبحخماِاث الل
ً
ن ؤًما ُاث، وؤما ًِ الفالخُاث ٘خبيَّ ت ًِ اإلاجلغ وما ًفذسوهه مً ٜشاساث وجـى ٥ دلُل جان اإلاخِٙش

ش. ٞ بهزا الخٍٝش  العلىاث والفالخُاث اإلا٘ش

م ) ٝاث ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
داسة، العير الزاجُت لؤلِماء، (، )مُثاٛ مجلغ ؤلا مُثاٛ هٍام الحى٠مت(  مً )4( و )73( و )72( و )77( و )71( و )0)ل

 ،حؽ٢ُل لجان اإلاجلغ، بُان بحخماِاث مجلغ ؤلاداسة واللجان، ودلُل العلىاث والفالخُاث(
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ش الحى٠مت (:4املادة ) ابت الذاخلُت في الؽش٠ت بما ٘حها الاؼشاٗ ِلى الؽاون اإلاالُت ( 4) جٍٝش ؤلا٘فاح ًِ بحشاءاث بداسة اإلاخاوش، والٜش

 .وما ًخفل بها مً مّلىماثوالاظدثماساث، 
   

ابت الذاخلُت خاوش ٜامذ الؽش٠ت بةِذاد ظُاظاث وبحشاءاث إلداسة اإلا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ت  وبداسة الٜش ورل٤ مً ؤحل ؤلاؼشاٗ ِلى ؤلاداسة اإلاالُت وبظدثماساث الؽش٠ت الّٝاٍس

ش.وؤوساٜها اإلاالُت ألاخشي، وهزه العُاظاث وؤلاحش  ٝت بهزا الخٍٝش  اءاث م٘ش

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ،(، )ظُاظاث وبحشاءاث بداسة اإلاخاوش، وظُاظاث وبحشاءاث الخذُٜٞ الذاخلي(مُثاٛ هٍام الحى٠مت(مً )5( و )4)ل

ش الحى٠مت (:4املادة ) ُؤِما٥ اللجان، مخممىت ِذد احخ( 2) جٍٝش  ث.اماِاتها وما اهتهذ بلُه مً جـى

 
   

للجىت الٙىُت ، باإللا٘ت بلى االترؼُداثولجىت جلتزم الؽش٠ت باإل٘فاح ًِ ؤِما٥ اللجان اإلاىبثٝت ًِ مجلغ ؤلاداسة واإلاخمثلت في لجىت الخذُٜٞ ولجىت اإلا٣ا٘أث  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ش بُان ًىضح ِذد واللجىت   بهزا الخٍٝش
ً
ٝا ُاث والٝشاساث التي بهتهذ بلحها اإلاالُت، وظخجذون م٘ش خ بوّٝاد ؤلاحخماُ، والخـى بحخماِاث ١ل لجىت مً اللجان، وجاٍس

 اللجان.هزه ١ل لجىت مً 

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ُاث( (مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م73ً)ل  ،)بُان بحخماِاث لجان اإلاجلغ وما بهتهذ بلُه هزه اللجان مً جـى

ش الحى٠مت (:4املادة ) ؤلا٘فاح ًِ ؤلاحشاءاث التي جدبّها الؽش٠ت لخدذًذ اإلاخاوش التي ٜذ جىاحهها ووٛش جُُٝمها وبداستها، وجدلُل مٝاسن ( 3) جٍٝش

 ٛ ّت في العى
َّ
ت ؤو ٔير اإلاخٜى  .لّىامل اإلاخاوش التي جىاحهها الؽش٠ت، ومىاٜؽت ألاهٍمت اإلاّخمذة إلاىاحهت الخُٕيراث الجزسٍّ

   

م )مجلغ ؤلاداسة خلق  ٠ما، ـذس ٜشاس مً مجلغ ؤلاداسة بةوؽاء بداسة اإلاخاوش بالؽش٠ت تربير عدم اإللتسامأو لتسام/ بياى اإل م، مً 9104عمبر/ٌ/د09م( اإلاىّٝذ في ًىم 5/9104في بحخماِه ٜس

 .بحاصة العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بةداسة اإلاخاوش

ً مً جدذًذ سة سظمُت فى بها ؤِمالنَّ ؤلاداسة اإلاز٠ىسة لم جباؼش بُذ ؤ
َّ
اإلاخاوش التي ٜذ جىاحهها ووٛش جُُٝمها وبداستها، وجدلُل مٝاسن بّذ، وبالخالي لم جخم٢

ٛ ، ٠ما لم جدبنى زمت آلُت مُّىت لّىامل اإلاخاوش التي جىاحهها الؽش٠ت ّت في العى
َّ
ت ؤو ٔير اإلاخٜى  .إلاىاحهت الخُٕيراث الجزسٍّ

شها اإلاٝبل بةرن هللا حّالى.ّهذ الؽش٠ت ببُان ؤلاحشاءاوجخ  ث اإلاخبّت لخدذًذ اإلاخاوش ووٛش جُُٝمها في جٍٝش

ش الحى٠مت (:4املادة ) ؤلا٘فاح ًِ جُُٝم ؤداء اإلاجلغ ومذي التزام ؤِماثه بخدُٝٞ مفالح الؽش٠ت، والُٝام بإِما٥ اللجان، وخمىس ( 4) جٍٝش

ت  احخماِاث اإلاجلغ ولجاهه، وؤلا٘فاح ًِ جُُٝم ؤداء ؤلاداسة ُّ ابت الذاخل الخىُٙزًت الّلُا بؽإن جىبُٞ هٍام الٜش

ٝت التي ِالج بها اإلاجلغ  وبداسة اإلاخاوش بما ٘حها جدذًذ ِذد الخٍلماث، والؽ٣اوي، واإلاٝترخاث، والبالٔاث، والىٍش

ابُت  .اإلاعاثل الٜش

   



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
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(5) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

ت بخُُٝم ؤداء تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ٞ الخُُٝم الزاحي، ورل٤ جٝىم الؽش٠ت بفىسة ظىٍى بمىذ ١ل ِمى بظخبُان ًخإلٚ مً ِذة ؤظئلت مباؼشة واإلاىلىب الشد ِلى  اإلاجلغ ًِ وٍش

ت ألي ِمى للخّبير ِ ت الّمى، ومً زمَّ جىلْ هزه ؤلاظخبُاهاث في ـىذٛو مخفق لزل٤، ورل٤ ختى جخاح الٙـش ا ًجِؾ هزه ألاظئلت دون ال٢ؽٚ ًِ هٍى مَّ

ذ ولّذبخاوشه دون خُاء ؤو خ ٝت  اإلاجلغ اإلاجلغ ظُاظت واضحت لخُُٝم ؤداء اإلاجلغ ٠ما ؤِذ الؽش٠ت و  شج، ٜو همارج مخففت لهزه ؤلاظخبُاهاث، وىى م٘ش

ش.  بهزا الخٍٝش

فىن ِلى مفالح الؽش٠ت واإلاعاهمين ورل٤ ًخجعَّ حمُْ ، ٘خا٠ذ الؽش٠ت بإن بخدُٝٞ مفالح الؽش٠ت اإلاجلغ ؤِماء  التزامؤما ًِ مذي  ماء خٍش ذ مً ألِا

ماء ب لحمىس ومؽاس٠تهم في ؤِما٥ اخال٥ مؽاس٠تهم وخمىسهم إلحخماِاث اإلاجلغ واإلاؽاس٠ت في اإلاىاٜؽاث الذاثشة بهزه ؤلاحخماِاث، باإللا٘ت إللتزام ألِا

ابت الذاخلُت، ٘ٝذ ِهذث الؽش٠ت ؤمش الخذُٜٞ الذاخلي إلا٢خب  هاؼم العُذ للمداظبت / عادةالخاسجي وهى م٢خب جذُٜٞ اللجان، وؤما ًِ جىبُٞ هٍام الٜش

م ؤًت جٍلماث ؤو ؼ٣اوي ؤو بالٔاث.والخذُٜٞ  ، وختى خُىه لم جٝذَّ

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
)ظُاظت جُُٝم ؤداء اإلاجلغ، بُان بحخماِاث لجان اإلاجلغ وما بهتهذ  (مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 5( و )4و )( 73و) ( 94)ل

 ،ُاث، وظُاظاث بداسة اإلاخاوش والخذُٜٞ الذاخلي(بلُه هزه اللجان مً جـى

ش الحى٠مت (:4املادة ) ت ١لُا ؤو حضثُا ؤو مىاوً المّٚ في جىبُٝه، وؤلا٘فاح ( 5) جٍٝش ُّ ابت الذاخل ؤلا٘فاح ًِ ؤوحه الخلل في جىبُٞ هٍام الٜش

ش ِلى ألاداء اإلاالي للؽش٠ت، وؤلاحشاءاث
ّ
شث ؤو ٜذ جاز

ّ
التي اجبّتها الؽش٠ت في مّالجت خاالث  ًِ خاالث الىىاست التي ؤز

ت ُّ ت للؽش٠ت وبُاهاتها اإلاال ش العىىٍّ ٙصح ِجها في الخٝاٍس
ُ
ما اإلاؽا١ل اإلا ُّ ت )ال ظ ُّ ابت الذاخل  (.ؤلاخٙاٛ في جىبُٞ هٍام الٜش

   

ابت الذاخلُت،  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  للمداظبت والخذُٜٞ لخىلي  هاؼم العُذذ مْ م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي العادة/ رل٤ بّذ الخّاٜبفىسة ١لُت، و ٜامذ الؽش٠ت بخُّٙل هٍام الٜش

ش  م اإلا٢خب اإلاز٠ىس جٝاٍس ذ ٜذَّ ابت الذاخلُت، ٜو إلاجلغ ؤلاداسة وللجىت الخذُٜٞ  م،9106/ظبخمبر/71م وختى 0/0/9106التي حٕىي الٙترة مً  هؤِما٥ الٜش

، وجدٍٙاجه بؽإن بّن ؤو مخممىت مالخٍاجه 
ً
ٝت اإلاثلي لخٙادي مثل هزه ؤلاخٙاٜاث معخٝبال ُاجه بالىٍش  جـى

ً
حه الٝفىس التي ًشاها باإلداسة اإلاالُت، مبِىا

 
ً
ش هزه ؤلاخٙاٜاث  ّالجتلذساظت اإلاٝترخاث اإلاٝذمت إلاالؽش٠ت بؽ٣ل دئوب  ح٢ّٚوخالُا   .والّمل ِلى جصحُدهاالىاسدة بالخٍٝش

ش الحى٠مت (:4املادة ) ٛ ؤلا٘ف( 6) جٍٝش     .اح ًِ مذي التزام الؽش٠ت بالٝىاِذ والؽشوه التي جد٢م ؤلا٘فاح وؤلادساج في العى

ها ُملتزمت بجمُْ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ش ؤنَّ ٛ جا٠ذ الؽش٠ت بمىحب هزا الخٍٝش مُْ ما ، وجدشؿ ١ل الحشؿ ِلى ؤلامخثا٥ بجالٝىاِذ والؽشوه التي جد٢م ؤلا٘فاح وؤلادساج في العى

 ٛ ما٥ ؼش١اث اإلاعاهمتالّامت اإلاذسحت في العى  .ألاخشي راث الفلت نوالٝىاهي جفذسه الهُئت مً حّلُماث وبما وسد في الٝىاهين اإلاىٍمت أِل

ش الحى٠مت (:4املادة ) ا ٘حها بما ٘حها الخد٢ُم، والذِاوي الٝماثُت( 01) جٍٝش     .ؤلا٘فاح ًِ ؤي هضاُ ؤو خفىمت ج٢ىن الؽش٠ت و٘ش
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ت ٝماثُت الذِاوي بّن الجا٠ذ الؽش٠ت بإهه لذيها  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ِى  وبُاهاث الذِاوي ١الخالي:مىٍىسة ؤمام اإلادا٠م، لذ الؽش٠ت ؤو مً ؤو م٘ش

ت ،( 0)  ٝامت مً ؼش٠تدِىي جىُٙزًت واخذة ؤُٜمذ لذ ؤخذ معخإحشي م٣اجبها ؤلاداٍس
ُ
ٜىش للعِىما وجىصَْ ألا٘الم بفٙتها )مد٢ىم  وىى الذِىي الخىُٙزًت اإلا

م ) ز لذها(، الذِىي الخىُٙزًت ٜس
َّ
ت ٜذ خ٢مذ في 497/9109لها( لذ داس الىهى للىباِت بفٙتها )ُمىٙ اث ؤلاًجاٍس  بإنَّ لجىت ٘ن اإلاىاِص

ً
م(، جىُٙز ٠لي، ِلما

م ) ذسه =/م( بٙسخ ِٝذ ؤلاًجاس وبخالء الّين اإلااحشة و 0769/9100مىلُى الذِىي ٜس ز لذها( بإداء مبلٖ ٜو
َّ
ا٥ ٜىشي وما  902.341بلضام اإلاذعى ِلحها )ُمىٙ ٍس

خ ؤلاخالء ذ جمَّ بخالء الّين اإلااحشة وحعلُم اإلاٙخاح للمد٢ىم له، وما صا٥ م٢خبالخام  ٌعخجذ مً ؤحشة ختى جاٍس ًخابْ الذِىي مً ؤحل بظدُٙاء  اإلادامي ، ٜو

 اإلابلٖ اإلاد٢ىم به.

م )الذِىي الّمال (9) ن، 4366/9105ُت ٜس ني لذ ؼش٠ت ٜىش للعِىما، للمىالبت بمعخدٝاث نهاًت الخذمت والخٍّى م(، واإلاٝامت مً العُذ/ ٘اسوٛ مئر

ذسه =/ ىالبت بمبلٖ ٜو
ُ
ا٥ ٜىشي، والذِىي  694.247اإلا خ ٍس ٚ إلا٣ا٘أث نهاًت الخذمت ًِ الٙترة التي حعبٞ جاٍس ُخعمذ لفالح الؽش٠ت بّذم بظخدٝاٛ اإلاٌى

مثل الؽش٠ت في هزه الذِىي.م0/0/9112 ًُ  بإنَّ م٢خب اإلادامي/ ِلي ِبذهللا حّٙش، هى الى٠ُل الٝاهىوي الزي 
ً
ه الفادسة  ، ِلما ٚ ١ا٘ت خٜٝى )بظخىفى اإلاٌى

 بمىحب الُح٢م(.

م ) (7) ن، م(، واإلاٝامت مً العُذ/ ِمش مدمذ دمْ لذ ؼش٠ت ٜىش للعِىما، للمىالبت بمعخ4411/9105الذِىي الّمالُت ٜس دٝاث نهاًت الخذمت والخٍّى

ذسه =/ ىالبت بمبلٖ ٜو
ُ
ا٥ ٜىشي،  523.155اإلا خ والذِىي ٍس ٚ إلا٣ا٘أث نهاًت الخذمت ًِ الٙترة التي حعبٞ جاٍس ُخعمذ لفالح الؽش٠ت بّذم بظخدٝاٛ اإلاٌى

مثل الؽش٠تم0/0/9112 ًُ  بإنَّ م٢خب اإلادامي/ ِلي ِبذهللا حّٙش، هى الى٠ُل الٝاهىوي الزي 
ً
ه الفادسة  في هزه الذِىي. ، ِلما ٚ ١ا٘ت خٜٝى )بظخىفى اإلاٌى

 بمىحب الُح٢م(.

م ) (4) ت ٜس اث ش م(، واإلاٝامت ؼش٠ت ٜىش للعِىما )والبت( لذ العُذ/ مباٟس ُِذ ظلمان العلُىي )مىلىب لذه(، للمىالبت بمخإخ096/9106الذِىي ؤلاًجاٍس

ت، بٙسخ ِٝذ ؤلاًجاس وبلضام اإلاىلىب لذه )مباٟس ُِذ ألاحشة اإلاعخدٝت ًِ بظدئجاسه إلا٢خب بداسي ببىاًت العِىما اث ؤلاًجاٍس ذ خ٢مذ لجىت ٘ن اإلاىاِص ، ٜو

ا٥ ٜىشي وما ٌعخجذ مً ؤحشة بىاْٜ =/ 974.111ظلمان العلُىي( بمبلٖ =/  بإنَّ م٢خب اإلادامي/  01.179ٍس
ً
خ ؤلاخالء الخام، ِلما ا٥ ٜىشي، ورل٤ ختى جاٍس ٍس

مثل الؽش٠ت في هزه الذِىي.ِلي ِبذهللا حّٙش، هى الى٠ُل  ًُ  الٝاهىوي الزي 

د حمُْ اإلاخإخشاث  عخإحش( ٜذ ظذَّ
ُ
 بإنَّ اإلاذعى ِلُه )اإلا

ً
ٚ الٝماثُت وؤحّاب اإلاداماة ِلما دّ٘ت واخذة، وؤبشم ِٝذ حذًذ مْ الؽش٠ت اإلاد٢ىم بها واإلافاٍس

 إلظخئىاٗ ِمله بزاث اإلا٢خب.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ،(مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 75)ل

ش الحى٠مت (:4املادة )     ."ؤلا٘فاح ًِ الخّامالث والفٙٝاث التي جبرمها الؽش٠ت مْ ؤي "وٗش ري ِالٜت( 00) جٍٝش
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ه لم ٌعبٞ لها وؤن حّاٜذث ؤو ؤبشمذ ـٙٝت مْ ؤًي مً ألاوشاٗ روي الّالٜت تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
َّ
 .جا٠ذ الؽش٠ت بإه

 
 

الؽشوه الىاحب جىا٘شها  (:5املادة )

 في ِمى اإلاجلغ

ت والخبرة اإلاىاظبت لخإدًت مهامه بفىسة  ت باألمىس ؤلاداٍس ٍٗ مً اإلاّ٘ش خمخْ بٝذس ١ا ًجب ؤن ٢ًىن ِمى اإلاجلغ ماهال، ٍو

ذ ال٣افي للُٝام بّمله ب٣ل هضاهت وؼٙاُ٘ت بما ًدٝٞ مفلحت ا خّّين ِلُه جخفُق الٜى الت، ٍو ّّ لؽش٠ت وؤهذا٘ها ٘

اًاتها  .ٔو

ؽتره في ِمى اإلاجلغ ما ًلي  :َو

، وؤن ٢ًىن مخمخّا باألهلُت ال٣املتؤ ( 0)
ً
ً ِاما ؽٍش  .ال ًٝل ِمشه ًِ واخذ ِو

   

هم حم90ُّحمُْ ؤِماء مجلغ ؤلاداسة جٙٛى ؤِماس ١ل واخذ مجهم الـ ) تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ًِ ؤنَّ
ً
، ٘مال

ً
 هم ًخمخّىن باألهلُت ال٣املت.( ِاما

الؽشوه الىاحب جىا٘شها  (:5املادة )

 في ِمى اإلاجلغ

مت مً الجشاثم ( 9) مت مخلت بالؽٗش ؤو ألاماهت، ؤو في حٍش ؤال ٢ًىن ٜذ ظبٞ الح٢م ِلُه بّٝىبت حىاثُت، ؤو في حٍش

م ) (41اإلاادة )اإلاؽاس بلحها في  ( 772( و)774)ن ظىاٛ اإلاالُت، واإلاادجيت ٜىش لؤل بؽإن هُئ 9109( لعىت 5مً الٝاهىن ٜس

م ) ا مً مضاولت ؤي ِمل في  9102( لعىت 00مً الٝاهىن ٜس ت، ؤو ؤن ٢ًىن ممىِى بةـذاس ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس

ابت الهُئت بمىحب اإلاادة م )09)٘ٝشة  35) الجهاث الخالّت لٜش اإلاؽاس بلُه، ؤو ؤن ٢ًىن  9109( لعىت 5( مً الٝاهىن ٜس

 .ٜذ ٜض ي بة٘الظه، ما لم ٢ًً ٜذ سد بلُه اِخباسه

   

مت مخلت بالؽٗش ؤو ألاماهت، ؤو   بّٝىبت حىاثُت، ؤو ِلُهجا٠ذ الؽش٠ت بإهه ال ًىحذ ؤي ِمى مً ؤِماء اإلاجلغ له ظابٝت الُح٢م  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  مت م في حٍش ً الجشاثم في حٍش

م )( 41ة )اإلاؽاس بلحها في اإلااد م )( 772( و)774) بؽإن هُئت ٜىش لؤلظىاٛ اإلاالُت، واإلاادجين 9109( لعىت 5مً الٝاهىن ٜس  9102( لعىت 00مً الٝاهىن ٜس

ت ا مً مضاولت ؤي ِمل في الجهاث الخالّت  ١انؤن وجا٠ذ الؽش٠ت ؤنَّ ؤًي مً ؤِماء مجلغ بداساتها لم ٌعبٞ ، الٝىشي  بةـذاس ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس ممىِى

ابت الهُئت بمىحب اإلاادة م )09)٘ٝشة  (72) لٜش  .اإلاؽاس بلُه، ؤو ؤن ٢ًىن ٜذ ٜض ي بة٘الظه 9109( لعىت 5( مً الٝاهىن ٜس

الؽشوه الىاحب جىا٘شها  (:5املادة )

 إلاجلغفي ِمى ا

خ اهخخابه لّذد مً ؤ( 7)  مً جاٍس
ً
 ِىذ اهخخابه ؤو خال٥ زالزين ًىما

ً
، ومال٣ا

ً
ظهم الؽش٠ت ًدذده الىٍام ؤن ٢ًىن معاهما

ت لذي حهت ؤلاًذاُ مْ ِذم ٜابلُتها للخذاو٥ ؤو الشهً  ،ألاظاس ي خ بذء الّمٍى  مً جاٍس
ً
جب بًذاِها خال٥ ظخين ًىما ٍو

فذٛ ِلى ميزاهُت آخش ظىت مالُت ٜام ٘حها الّمى بإِماله، وؤن جخفق ؤو الحجض بلى ؤن جيخهي مذة الّم ت ٍو ٍى

   

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
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لممان خٝٛى الؽش٠ت واإلاعاهمين والذاثىين والٕير ًِ اإلاعاولُت التي جْٝ ِلى ؤِماء اإلاجلغ، وبرا لم ًٝذم الّمى 

ّٙى الّمى اإلاعخٝل مً رل٤ الؽشه خه، َو  .الممان ِلى الىحه اإلاز٠ىس بىلذ ِمٍى

 ِىذ بهخخابه لّذد مً ألاظهم ال ًٝل ًِ ) تربير عدم اإللتسامأو ى اإللتسام/ بيا
ً
، ومُثاٛ ( ظهم بدعب الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت92.111ًلتزم ١ل ِمى مً ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ؤن ٢ًىن مال٣ا

 .ت التي جْٝ ِلى ؤِماء اإلاجلغلممان خٝٛى الؽش٠ت واإلاعاهمين والذاثىين والٕير ًِ اإلاعاولُهزه ألاظهم جخفق  مجلغ ؤلاداسة،

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ين)ل  ،()الىٍام ألاظاس ي و مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 96و)( 0) يٜس

الؽشوه الىاحب جىا٘شها  (:5املادة )

 في ِمى اإلاجلغ

ت اإلاجلغ جٝذًم بٜشاسا م٢خىبا ًٝش ُ٘ه بّذم جىلُه ؤي   ِلى اإلاششح لّمٍى
ً
الجمْ بِىه وبين  مىفب ًدٍش ِلُه ٜاهىها

ت اإلاجلغ  .ِمٍى
   

ت مجلغ بمىحبه ٜامذ الؽش٠ت بةِذاد همىرج بٜشاس م٢خىب، ًلتزم  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام ٝش ُ٘ه ؤلاداسة ب١ل مششح لّمٍى ُّه وٍُ بّذم جىلُه ؤي مىفب ًدٍش ِلُه ٜاهىها الجمْ خٜى

ت اإلا  .جلغبِىه وبين ِمٍى

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ،(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م79ً)ل

الؽشوه الىاحب جىا٘شها  (:5املادة )

 في ِمى اإلاجلغ

خمادها ٜبل  ت اإلاجلغ بلى الهُئت اِل وفي حمُْ ألاخىا٥، جلتزم الؽش٠ت بةسظا٥ ٜاثمت بإظماء وبُاهاث اإلاششحين لّمٍى

خ اإلادذد الهخخاباث اإلا ل مً الخاٍس ىسة وبٞ ألـا ٝا بها العيرة الزاجُت ل٣ل مششح، ـو ين ِلى ألاٜل م٘ش جلغ بإظبِى

 .مخىلباث الترؼُذ

   

ت اإلاجلغ بلى الهُئت إل بةسظا٥ ٜاثمت بإظماء وبُاهاث اإلاش جلتزم الؽش٠ت  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام خ اإلادذد الهخخاباث اإلاجشحين لّمٍى  ِخمادها ٜبل الخاٍس
ً
ٝا ين ِلى ألاٜل م٘ش  لغ بإظبِى

ّلً بها العيرة الزاجُت ل٣ل مششح ٌُ ت اإلاجلغ التي   ِجها في الجشاثذ الُىمُت.، وؼشوه الترشح لّمٍى

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م44ً)ل

 
 

 حؽ٢ُل اإلاجلغ (:6املادة )

 )الٙٝشة ألاولى(

ٝا ل ؽ٣ل اإلاجلغ ٘و لٝاهىن والىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، ِلى ؤن ٢ًىن زلث ؤِماء اإلاجلغ ِلى ألاٜل مً اإلاعخٝلين، ٌُ

جىص جخفُق مّٝذ ؤو ؤ٠ثر مً مٝاِذ اإلاجلغ لخمثُل  ماء باإلاجلغ مً ٔير الخىُٙزًين، ٍو وؤن ج٢ىن ؤٔلبُت ألِا

 .ألاٜلُت، وآخش لخمثُل الّاملين بالؽش٠ت

 .في بـذاس الٝشاساث  ل اإلاجلغ ِذم جد٢م ِمى ؤو ؤ٠ثروفي حمُْ ألاخىا٥، ًجب ؤن ًممً حؽ٢ُ
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ً  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ًىحب بإن ٢ًىن   (94الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت في اإلاادة )جممَّ
ً
 لزل٤ ٘ٝذ ٜامذ الؽش٠ت في ، زلث ؤِماء اإلاجلغ ِلى ألاٜل مً اإلاعخٝلينمىه، هفا

ً
وجىبُٝا

خ 9106الجذًذ ِام  بهخخاباث مجلغ بداسة ٝذ في جاٍس ُِ ل/7م، في بحخماُ الجمُّت الّامت الزي  ذ 9106/ؤبٍش م، بٙخذ الباب إلهخخاب ؤِماء معخٝلين، ٜو

ذ جمَّ  ير الخىُٙزًين، ٜو مذ الؽش٠ت بٝاثمخين، ٜاثمت حؽخمل ِلى اإلاخٝذمين ٠إِماء معخٝلين، والٝاثمت ألاخشي لؤلِماء الخىُٙزًين ٔو ًجٝذَّ   بهخخاب ِمٍى

ض الذسوَؾ.  ُمعخٝلين باإلاجلغ هما العُذ/ مدمذ حمّت ِلي العلُىي، والعُذ/ ِبذالشخمً ِبذالٍّض

ت بدعب الىق، ٘ةنَّ ُت، وآخش لخمثُل الّاملين بالؽش٠جخفُق مّٝذ ؤو ؤ٠ثر مً مٝاِذ اإلاجلغ لخمثُل ألاٜلؤما بؽإن  ت، وبما ؤنَّ هزا ألامش هى معإلت حىاٍص

ذ خفق في الٜى
ُ
 .الشاهً ؤًت مٝاِذلخمثُل ألاٜلُت ؤو  لخمثُل الّاملين الؽش٠ت  الؽش٠ت لم ج

 
ً
ً مُثاٛ اإلاجلغ هفا  ٠زل٤ جممَّ

ً
دا  .في بـذاس الٝشاساثمً ؤِماء اإلاجلغ  لمً ِذم جد٢م ِمى ؤو ؤ٠ثر ـٍش

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ت ِلي جشد التي بىذ )الُٝىد، والٙٝشة )ج( مً ال)حؽ٢ُل اإلاجلغ( مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)ل  ؤلاداسة مجلغ ِمٍى

 مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.)والاظخثىاءاث( مً 

 .حؽ٢ُل اإلاجلغ (:6املادة )

 )الٙٝشة ألاخيرة(.

    في بـذاس الٝشاساث  وفي حمُْ ألاخىا٥، ًجب ؤن ًممً حؽ٢ُل اإلاجلغ ِذم جد٢م ِمى ؤو ؤ٠ثر

  
ً
دا  ـٍش

ً
ً مُثاٛ اإلاجلغ هفا  .في بـذاس الٝشاساثمً ؤِماء اإلاجلغ  ذم جد٢م ِمى ؤو ؤ٠ثر لمً ِجممَّ

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ت ِلي جشد التي )حؽ٢ُل اإلاجلغ(، والٙٝشة )ج( مً البىذ )الُٝىد مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)ل  ؤلاداسة مجلغ ِمٍى

 (.والاظخثىاءاث( مً )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة

 
 

 خٍش الجمْ بين اإلاىاـب (:7املادة )

 )الٙٝشة ألاولى( (:7املادة )

بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام الٝاهىن في هزا الؽإن، ال ًجىص ألخذ بصخفه ؤو بفٙخه ؤن ٢ًىن سثِعا للمجلغ ؤو هاثبا للشثِغ 

جْٝ في ؤ٠ثر مً ؼش٠خين ًْٝ مش٠ضيهما الشثِس ي في الذولت، وال ؤن ٢ًىن ِمىا في مجلغ بداسة ؤ٠ثر مً زالر ؼش١اث 

في الذولت، وال  يمشا٠ضها الشثِعُت في الذولت، وال ؤن ٢ًىن ِمىا مىخذبا لئلداسة في ؤ٠ثر مً ؼش٠ت واخذة مش٠ضها الشثِس 

 
ً
ت مجلس ي بداسة ؼش٠خين جماسظان وؽاوا مخجاوعا  .ؤن ًجمْ بين ِمٍى

   

 ًِ ؤنَّ ؤِماء  جا٠ذ الؽش٠ت بإنَّ سثِغ مجلغ بداستها تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ًدبىؤ هزا اإلاىفب في ؼش٠ت ٜىش للعِىما ٘ٝي، و٠زل٤ الحا٥ باليعبت لىاثب سثِغ مجلغ ؤلاداسة، ٘مال

ت في ؤ٠ثر مً زالزت   في الذولت. ت ٠ضها الشثِعُامش ؼش١اث  اإلاجلغ حمُّهم ال ٢ًدعبىن ـٙت الّمٍى
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 بإنَّ الشثِغ الخىُٙزي والّمى اإلاىخذب
ً
ه لِغ وجىصَْ ألا٘الم ال ًدبىؤ هزا اإلاىفب بال في ؼش٠ت ٜىش للعِىما ٠ما جا٠ذ الؽش٠ت ؤًما

َّ
  بإه

ً
، وجا٠ذ الؽش٠ت ؤًما

.
ً
 مخجاوعا

ً
ت مجلغ بداسة ؼش٠خين جماسظان وؽاوا  لذيها ِمى مً ؤِماء اإلاجلغ ًجمْ بين ِمٍى

ذ وسد هزا الحٍش ـشاخت في هق الٙٝشة )ؤ( مً البىذ ) ت ِلي جشد التي الُٝىدٜو  ( مً مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة.والاظخثىاءاث ؤلاداسة غمجل ِمٍى

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ين)ل  ؤِماء مجلغ ؤلاداسة(، بٜشاس مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة و ) مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م70ً)( و6ي )ٜس

دٍش الجمْ بين سثاظت اإلاجلغ وؤي مىفب جىُٙزي بالؽش٠ت، وال  )الٙٝشة الثاهُت( (:7املادة )  في ؤّي مً لجان  وٍُ
ً
ًجىص للشثِغ ؤن ٢ًىن ِمىا

 .اإلاجلغ اإلاىفىؿ ِلحها في هزا الىٍام
   

ت ًِ اإلاجل تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ِلحها  غ اإلاىفىؿجا٠ذ الؽش٠ت بإنَّ سثِغ مجلغ ؤلاداسة ال ًدبىؤ ؤي مىفب جىُٙزي بالؽش٠ت، ٠ما ؤهه ال ٌؽاٟس لمً ؤي لجىت مً اللجان اإلاخِٙش

 في هزا الىٍام.

ذ وسد هزا الحٍش ـشاخت في هق الٙٝشة )د( مً البىذ ) ت ِلي جشد التي الُٝىدٜو  .( مً مُثاٛ مجلغ ؤلاداسةوالاظخثىاءاث ؤلاداسة مجلغ ِمٍى

م )  ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 )حؽ٢ُل لجان اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)ل

جب ِلى سثِغ وؤِماء اإلاجلغ جٝذًم بٜشاسا ظىىٍا ًدٍٙه ؤمين العش في الحاٍ٘ت اإلاّذة لزل٤، ًٝش ُ٘ه ١ل مجهم  الثالثت()الٙٝشة  (:7املادة ) ٍو

ٝا للٝاهىن وؤخ٣ام هزا الىٍام دٍش الجمْ بُجها ٘و ًُ  .بّذم الجمْ بين اإلاىاـب التي 
   

ُٙذ ؤِذث الؽش٠ت همارج بٜشا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ
ُّها مجهم حمُّهم، ج ٝا للٝاهىن وؤخ٣ام  همحمّبّذم ساث لشثِغ وؤِماء اإلاجلغ، جمَّ جٜى دٍش الجمْ بُجها ٘و ًُ بين اإلاىاـب التي 

 .هزا الىٍام

ذ وسد هزا الحٍش ـشاخت في هق الٙٝشة )هـ( مً البىذ ) ت ِلي جشد التي الُٝىدٜو  داسة( مً مُثاٛ مجلغ ؤلا والاظخثىاءاث ؤلاداسة مجلغ ِمٍى

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ين)ل  سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة(، اثبٜشاس مُثاٛ مجلغ ؤلاداة و ) مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 70و )( 0) يٜس

 
 

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ّذ اإلاجلغ مُثاٜا ٌعمى "مُثاٛ اإلاجلغ" ًدذد ُ٘ه مهام اإلاجلغ، وخٝٛى وو  ماء ومعاولُاتهم، ٌُ احباث الشثِغ وألِا

ٝا ألخ٣ام الٝاهىن  ْ الال٢ترووي للؽش٠ت٘و جب وؽشه ِلى اإلاٜى  .وهزا الىٍام، ٍو
   

ى بــمُثاٜا ؤِذ مجلغ بداسة الؽش٠ت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  م )بحاصة الخدذًثاث مً ٜبل مجلغ ؤلا جمذ ، جمَّ جدذًثه و "مُثاٛ اإلاجلغ" ُظمَّ م( واإلاىّٝذ 5/9104داسة في بحخماِه ٜس

خ  ٝا ألخ٣ام  ُخذدم، 09/09/9104بخاٍس ماء ومعاولُاتهم، ٘و ذ جمَّ الٝاهىن وهزا الىٍام، ُ٘ه مهام اإلاجلغ، وخٝٛى وواحباث الشثِغ وألِا ْ  ٜو وؽشه ِلى اإلاٜى
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 .الال٢ترووي للؽش٠ت

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 )مُثاٛ اإلاجلغ(، الحى٠مت مُثاٛ هٍام ( م0ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

اثٚ الشثِعُت للمجلغ ِلى ؤن جخممً جب ؤن ًخممً "مُثاٛ اإلاجلغ" اإلاهام والٌى  :ما ًإحي -ِلى ألاٜل -ٍو

 :ِخماد الخىت الاظتراجُجُت وألاهذاٗ الشثِعُت للؽش٠ت وؤلاؼشاٗ ِلى جىُٙزها ومً رل٤( ب0)

 .ولْ الاظتراجُجُت الؽاملت للؽش٠ت وخىي الّمل الشثِعت وظُاظت بداسة اإلاخاوش ومشاحّتها وجىححهها( 0/0)

   

ً مُثاٛ اإلاجلغ اإلاهام الشثِعُت للمجلغ، بما ٘حها بِخماد الخىت الشثِعُت وألاهذاٗ الشثِعُت للؽش٠ت، وولْ ألاظتراجُجُت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ذ جمذ الؽاملت للؽش٠تًخممَّ ، ٜو

م ) خ 5/9104بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

 م.9104/دٌعمبر/09

شجى ؤلاواُل ِلى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه "الٝعم)ل ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " الثاوي: الٌى م ( 00، ـٙدت )، وجٍٙى ٞ ٜس مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ت( 0/9)     .جدذًذ اله٣ُل الشؤظمالي ألامثل للؽش٠ت واظتراجُجُتها وؤهذا٘ها اإلاالُت وبٜشاس اإلايزاهُاث العىٍى

ً مُثاٛ اإلاجلغ  تربير عدم اإللتسامأو اى اإللتسام/ بي تًخممَّ ذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  جدذًذ اله٣ُل الشؤظمالي ألامثل للؽش٠ت واظتراجُجُتها وؤهذا٘ها اإلاالُت وبٜشاس اإلايزاهُاث العىٍى ، ٜو

م )في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِ خ 5/9104ه ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت ) )ل اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى م 00الثاوي: الٌى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)

اثٚ (:8املادة ) واإلاهام الشثِعُت  الٌى

 للمجلغ

ى٥ والخفٗش بها( ؤلا 0/7)     .ؼشاٗ ِلى الىٙٝاث الشؤظمالُت الشثِعُت للؽش٠ت، وجمل٤ ألـا

ً مُثاٛ اإلاجلغ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ى٥ والخفٗش بهامجلغ ؤلاداسة بؼشاٗ ًخممَّ ٜذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  ، و ِلى الىٙٝاث الشؤظمالُت الشثِعُت للؽش٠ت، وجمل٤ ألـا

م ) خ 5/9104في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ن اإلاهام،  )ل اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى م 00وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت )الثاوي: الٌى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(12) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

    .جدذًذ ألاهذاٗ ومشاٜبت الخىُٙز وألاداء الؽامل في الؽش٠ت( 0/4)

ذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث ، وهزا ألامش جألاهذاٗ ومشاٜبت الخىُٙز وألاداء الؽامل في الؽش٠تذًذ ًٝىم مجلغ ؤلاداسة بخد تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  مَّ بُاهه ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ، ٜو

م ) خ 5/9104الزي جمَّ  في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

 
ُ
شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم)ل ًُ  :

ً
ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت ) ىٙا اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى م 00الثاوي: الٌى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

اثٚ واإلاهام اإلاشاحّت الذوسٍت للهُ( 0/2) ا١ل الخىٍُمُت في الؽش٠ت واِخمادها بما ًممً الخىصَْ اإلاد٢م للٌى

ابت الذاخلُت  .واإلاعاولُاث بالؽش٠ت خاـت وخذاث الٜش
   

ً مُثاٛ اإلاجلغ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اثٚ واإلاهام واإلاعاولُاث بالؽش٠ت خاـت اإلاشاحّت الذوسٍت للهُا١ل الخىٍُمُت في الؽش٠ت واِخمادها بما ًممً الخى ًخممَّ صَْ اإلاد٢م للٌى

ابت الذاخلُت م وخذاث الٜش ذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس ، ٜو

خ 5/9104)  م.9104/دٌعمبر/09م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِل ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت ) ى "الٝعم)ل اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى م 00الثاوي: الٌى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

الؽش٠ت، والزي حّذه ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا ِلى ؤن ًخممً اِخماد دلُل بحشاءاث جىُٙز اظتراجُجُت وؤهذاٗ ( 0/3)

ابُت وظاثش ألاوشاٗ اإلاّىُت بالحى٠مت ومً بُجها  يرها مً الجهاث الٜش ْ مْ الهُئت ٔو جدذًذ ظبل وؤدواث الاجفا٥ العَش

 .حعمُت معاو٥ اجفا٥

   

ً  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   دلُل بحشاءاث جىُٙز اظتراجُجُت وؤهذاٗ الؽش٠ت،  اِخمادمُثاٛ اإلاجلغ ًخممَّ
ً
يرها مً الجهاث  ُمخممىا ْ مْ الهُئت ٔو جدذًذ ظبل وؤدواث الاجفا٥ العَش

ابُت وظاثش ألاوشاٗ اإلاّىُت بالحى٠مت ومً بُجها حعمُت معاو٥ اجفا٥ ذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُالٜش ه ، ٜو

م ) خ 5/9104مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م(، واإلاىّٝذ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، )ل ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " الثاوي: الٌى م )00، ـٙدت )وجٍٙى ٞ ٜس ( 0( مً اإلا٘ش

 ٛ اإلاجلغ(،)مُثا مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) ب والخثُٝٚ بالؽش٠ت ِلى ؤن جخممً بشامج للخٍّشٚ بالؽش٠ت وؤوؽىتها ( 0/4)الٌى ت للخذٍس    اِخماد الخىت العىٍى



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(13) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

ٝا لهزا الىٍام للمجلغ  .وبالحى٠مت ٘و

ً مُثاٛ اإلاجلغ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ٝا ؤلاداسة ل مجلغاِخماد ًخممَّ ب والخثُٝٚ بالؽش٠ت ِلى ؤن جخممً بشامج للخٍّشٚ بالؽش٠ت وؤوؽىتها وبالحى٠مت ٘و ت للخذٍس لخىت العىٍى

م )لهزا الىٍام ذ جمذ بحاصة هزا الخدذًث الزي جمَّ  في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة  واإلافادٜت ِلُه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة  في بحخماِه ٜس م(، واإلاىّٝذ 5/9104، ٜو

 م.9104/دٌعمبر/09خ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت ) )ل اثٚ واإلاهام الشثِعُت للمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى م 00الثاوي: الٌى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

 )مُثاٛ اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً)

اثٚ واإلاهام الشثِعُت (: 8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ابت الذاخلُت وؤلاؼشاٗ الّام ِلحها، ومً رل٤ول( 9)     :ْ ؤهٍمت ولىابي الٜش

ً مُثاٛ اإلاجلغ  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام ابت الذاخلُت وؤلاؼشاٗ ًخممَّ ذ ٜام اإلاجلغ بخ٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ الّام ِلحهاولْ ؤهٍمت ولىابي الٜش ألاظخار/ خعين  اإلاداظبي م٢خب، ٜو

ابت الذاخلُتلمداظبتل الّبُذلي م   مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة اوبِخماده ا، والزي جمذ مىاٜؽته، والزي ؤِذ ظُاظاث وبحشاءاث بداسة الٜش في بحخماِه ٜس

خ 5/9104)  .ا، وجمذ اإلافادٜت ِلحهم9104/دٌعمبر/09م( واإلاىّٝذ بخاٍس

شجى ؤلاواُل ِلى "الٝعم ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
اثٚ واإلاهام الشثِعُت ل )ل ن اإلاهام، وحؽ٢ُل اللجان " ، ـٙدت )الثاوي: الٌى م 00لمجلغ، ومعئىلُاجه، وجٍٙى ٞ ٜس ( مً اإلا٘ش

م ))مُثاٛ اإلاجلغ( مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ً) ٞ ٜس ابت الذاخلُت(4، واإلا٘ش م )، ومدمش بحخماُ ( )ظُاظاث بداسة الٜش م( واإلاىّٝذ 5/9104مجلغ ؤلاداسة ٜس

خ   ،( م9104/دٌعمبر/09بخاٍس

اثٚ واإلاهام الشثِعُت ا (:8املادة ) لٌى

 للمجلغ

ولْ ظُاظت م٢خىبت جىٍم حّاسك اإلافالح ومّالجت خاالث الخّاسك اإلادخملت ل٣ل مً ؤِماء اإلاجلغ وؤلاداسة ( 9/0)

ؽمل رل٤ بظاءة اظخخذام ؤـى٥ الؽش٠ت ومشا٘ٝها، وبظاءة الخفٗش الىاجج ًِ  الخىُٙزًت الّلُا واإلاعاهمين َو

 .الّالٜتالخّامالث مْ ألاوشاٗ روي 

   

، جىٍم حّاسك اإلافالح ومّالجت خاالث الخّاسك اإلادخملت ل٣ل مً ؤِماء اإلاجلغ وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا واإلاعاهمينٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظت م٢خىبت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

شلذ، والتي الّالٜتالخّامالث مْ ألاوشاٗ روي ٠ما ٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظت جىٍم وجمذ بحاصجه مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة،  للؽش٠ت ِلى الجمُّت الّامت  ُِ

خ  ل/5التي بوّٝذث بخاٍس  جمذ 9105/ؤبٍش
ُ

فادٜت ِلحها بحاصتهام، خُث
ُ
 .واإلا

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
، مالث مْ ألاوشاٗ روي الّالٜتالخّا)ظُاظت حّاسك اإلافالح، وظُاظت  مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 44و )( 93( و )3)ل

خ  ل/5ومدمش بحخماُ الجمُّت الّامت اإلاىّٝذ بخاٍس  .( م9105/ؤبٍش



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(14) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

مىْ حّاسك اإلافالح واظخٕال٥ اإلاّلىماث التي ال ( 9/9) ولْ هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل بما ًدٝٞ الّذالت والؽٙاُ٘ت ٍو

الىٍام ألاظغ الىاحب بجباِها ِىذ الخّامل في ألاوساٛ اإلاالُت مً ٜبل ألاشخاؿ ؤن ًخممً رل٤ جخاح للجمهىس، ِلى 

 
ً
تها، ٘مال ًِ بِذاد  اإلاىلّين، وجدذًذ ٘تراث خٍش جذاو٥ هاالء في ألاوساٛ اإلاالُت للؽش٠ت ؤو ؤي ؼش٠ت مً مجمِى

 ٛ  .٘ىس اِخمادها ؤو جدذًثها بيسخت مجها ٜاثمت باألشخاؿ اإلاىلّين وجدذًثها، وجضوٍذ الهُئت والعى

   

م ) ٜامذ الؽش٠ت بىلْ هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل، وجمَّ بِخماده مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ن ، م(5/9104في بحخماِه ٜس ن الىٍام اإلاّلىماث التي ًخّيَّ بيَّ ًُ  
ُ

خُث

ُذ ؤلا٘فاح،  مىْ حّاسك اإلافؤلا٘فاح ِجها وجٜى  الح واظخٕال٥ اإلاّلىماث التي ال جخاح للجمهىس، ٍو
ُ

جممً رل٤ الىٍام ألاظغ الىاحب بجباِها ِىذ خُث

الؽش٠ت  وجدؽٗش ِتهاالخّامل في ألاوساٛ اإلاالُت مً ٜبل ألاشخاؿ اإلاىلّين، وجدذًذ ٘تراث خٍش جذاو٥ هاالء في ألاوساٛ اإلاالُت للؽش٠ت ؤو ؤي ؼش٠ت مً مجمى 

 ىه.بتزوٍذ الهُئت بيسخت م

ىلّين وهم سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداس 
ُ
ً ؤظماء ألاشخاؿ اإلا ة واإلاذًش الّام ٠زل٤ جلتزم الؽش٠ت بفٙت دوسٍت )١ل ظخت ؤؼهش( بمىا٘اة الهُئت، بٝاثمت جخممَّ

 واإلاعدؽاس الٝاهىوي واإلاذًش اإلاالي.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 م ؤلا٘فاح ال٣امل(.)هٍا مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 45و) ( 01)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ش اإلاالُت( 9/7)     .الخإ٠ذ مً ظالمت ألاهٍمت اإلاالُت واإلاداظبُت، بما ٘حها ألاهٍمت راث الفلت بةِذاد الخٝاٍس

ذ ٜامذ الؽش٠ت بالخّاٜذ مْ م٢خب اإلاذٜٞ الت اإلاالُت واإلاداظبُت، وألاهٍمت راث الفلت بجٝىم الؽش٠ت بفٙت دوسٍت بالخإ٠ذ مً ظالمت ألاهٍم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ش اإلاالُت، ٜو خٝاٍس

ذاد ألاهٍمت اإلاالُت واإلاداظبُت للمداظبت والخذُٜٞ الخاسجي م٢خب ألاظخار/ خعين الّبُذلي ذ جمَّ في لىء اإلاّاًير اإلاداظبُت اإلاخّاٗس ِلحهاالجذًذة ، إِل  ، ٜو

 الخّاٜذ مْ م٢خب العادة/ هاؼم العُذ للمداظبت والخذُٜٞ، إلاشاحّت العُاظت الخاـت باإلداسة  إلاعىداث،ا بِذاد
ُ

وحاسي الخدذًث في العُاظت اإلاالُت، خُث

 . اإلاالُت، وجم بِذاد معىدة حذًذة وىى آلان ُٜذ الذساظت والىٍش مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة، ٜبل بحاصتها

اثٚ واإلاهام(: 8املادة ) الشثِعُت  الٌى

 للمجلغ

ابُت مىاظبت إلداسة اإلاخاوش، ورل٤ مً خال٥ جدذًذ الخفىس الّام ًِ اإلاخاوش التي ( 9/4) الخإ٠ذ مً جىبُٞ ؤهٍمت ٜس

 .ٜذ جىاحه الؽش٠ت ووشخها بؽٙاُ٘ت
   

ق في حؽٕ حّخٝذ الؽش٠ت بةنَّ  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام
َّ
 جخلخ

ً
شلها ٘ٝي للجمهىس، وبالخالي لِعذ هىاٟ زمت مخاوش جىاحهها، بُذ ؤنَّ وبُّت وؽاوها بعُىت حذا الؽش٠ت ُل ألا٘الم ِو

ابُت الهٍمت والزي ٜام بىلْ ألا للمداظبت / خعين الّبُذلي م٢خب العادةبخ٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي، ٜذ ٜامذ  ، والتي جمَّ ىاظبت إلداسة اإلاخاوشاإلاٜش

م ) في بِخمادها مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة خ 5/9104ؤلاحخماُ ٜس  والؽش٠ت  ،م09/09/9104م( الزي ِٝذ بخاٍس
ً
ٚ لُٝىم بخىلي مهام بداسة خالُا بفذد حُّين مٌى
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 بإنَّ م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي 
ً
شه بفٙت دوسٍت.ًٝىم بمهمت الخذُٜٞ الذاخلي هاؼم العُذ للمداظبت والخذُٜٞالعادة/ اإلاخاوش بالؽش٠ت، ِلما م جٝاٍس ٝذَّ  ، وٍُ

 
ً
ىٙا

ُ
م ))ل ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  )ظُاظت وجُُٝم بداسة اإلاخاوش(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م5ً: 

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ابت الذاخلُت في الؽش٠ت( 9/2) ت لٙاِلُت بحشاءاث الٜش     .اإلاشاحّت العىٍى

 م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي بفٙت جٝىم الؽش٠ت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
 ١لٙذ الؽش٠ت سظمُا

ُ
ابت الذاخلُت، خُث  هاؼم العُذ للمداظبت والخذُٜٞالعادة/ دوسٍت بمشاحّت بحشاءاث الٜش

 ًِ رل٤ ١له ٘ٝذ ٜامذ الؽش٠ت بخ٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ ال وهى الزي ًخىلى مهمت اإلاشاٜب الذاخلي للؽش٠ت
ً
شه الذوسٍت للمجلغ، ٘مال م جٝاٍس ٝذَّ خاسجي، وٍُ

ابُت الهٍمت والزي ٜام بىلْ ألا للمداظبت ألاظخار/ خعين الّبُذلي   الذاخلُت، والتي جمَّ بِخمادها مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة، وولّها مىلْ الخىُٙز،ٜش

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 )ظُاظت بداسة الخذُٜٞ الذاخلي(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م4ً)ل

ا (:8املادة ) ثٚ واإلاهام الشثِعُت الٌى

 للمجلغ

ولْ هٍام خى٠مت خاؿ بالؽش٠ت ًخٙٞ مْ ؤخ٣ام هزا الىٍام وؤلاؼشاٗ الّام ِلُه ومشاٜبت مذي ٘اِلُخه ( 7)

 .وحّذًله ِىذ الحاحت
   

ٝىم الؽش٠ت بفىسة دوسٍت بمشاٜبت الىٍام وجدذًثه ١لما دِذ الحاحت ، وجخى٠مت خاؿ بالؽش٠ت ًخٙٞ مْ ؤخ٣ام هزا الىٍامٜامذ الؽش٠ت بىلْ هٍام   تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

م ) ذ ٜامذ الؽش٠ت بالّٙل بخدذًث الّذًذ مً العُاظاث واإلاىازُٞ التي ١اهذ 9103( لعىت 2لزل٤ لُخىا٘ٞ مْ هٍام الحى٠مت الفادس بمىحب الٝشاس ٜس م، ٜو

 ًِ ـُأت وبحاصة العُاظاث الجذًذة والبالّٙل متثٜا
ً
 تي جىلبها هٍام الحى٠مت الجذًذ.، ٘مال

ام  ٝاث باألٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٞ )( 0)مً )ل  ، مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 75بلى اإلا٘ش

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ت اإلاجلغ وولّها مىلْ الخىُٙز بّذ بٜشاس ( 4) الجمُّت  ولْ ظُاظاث ومّاًير وبحشاءاث واضحت ومدذدة لّمٍى

 .الّامت لها
   

ت اإلاجلغ٠دعاب مّاًير وبحشاءاث واضحت ومدذدة إلٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظت حذًذة حؽخمل ِلى  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  شلذ ِلى الجمُّت الّامت للؽش٠ت التي ، ِمٍى ُِ والتي 

خ  ل/5بوّٝذث بخاٍس  جمذ بحاصتها 9105/ؤبٍش
ُ

فادٜت ِم، خُث
ُ
 .ومً زمَّ ولّها مىلْ الخىُٙزلحها، واإلا

شجى ؤلاواُل ِلى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ))ل ٞ ٜس ت اإلاجلغ(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت مً( 44و )( 05اإلا٘ش خ  )ظُاظت ومّاًير ِمٍى ومدمش بحخماُ الجمُّت الّامت اإلاىّٝذ بخاٍس

ل/5  م(.9105/ؤبٍش

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

جب ؤن حٕىي هزه ولْ ظُاظت م( 2) هم، ٍو ٢خىبت جىٍم الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالح مً ؤحل خماًتهم وخَٙ خٜٝى

 :آلاحي -بىحه خاؿ-العُاظت
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ن ؤصحاب اإلافالح في خالت اهتهاٟ خٝىٜهم التي جٝشها ألاهٍمت وجدمحها الّٝىد( 2/0)  .آلُت حٍّى

، وهزه العُاظت حٕىي لمً الىٝاه ألاخشي التي جىٍم الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالح مً ؤحل خماًتهم وخَٙ خٝىٜهمظُاظت م٢خىبت ٜامذ الؽش٠ت بىلْ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

همحٕىحها،  ن ؤصحاب اإلافالح في خالت اهتهاٟ خٜٝى  هفذ ِلحها ـشاخت في اإلاادجين )، آلُت حٍّى
ُ

هزه العُاظت جمذ بحاصتها مً ٜبل مجلغ (، و 92( و )4خُث

 سة وولّذ مىلْ الخىُٙز.ؤلادا

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (،م الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالحُجىٍ)ظُاظت  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ت الؽ٣اوي ؤو الخال٘اث التي ٜذ جيؽإ بين الؽش٠ت وؤصحاب اإلافالح( 2/9)     .آلُت حعٍى

ن جىٍم الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالحٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظت م٢خىبت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  بيَّ
ُ
دت ج  ـٍش

ً
ا ت الؽ٣اوي ؤو الخال٘اث التي ، وهزه العُاظت حؽمل هفـى آلُت حعٍى

لى ظبُل اإلاثا٥ ٜذ جيؽإ بين الؽش٠ت وؤصحاب اإلافالح  .مً العُاظت آهٙت الز٠ش (93و) (92( و )94اإلاىاد )ال الحفش ، ِو

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (،م الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالحُجىٍ)ظُاظت  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ت( 2/7)     .اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بهم آلُت مىاظبت إلٜامت ِالٜاث حُذة مْ الّمالء واإلاىسدًً واإلاداٍ٘ت ِلى ظٍش

ن جىٍم الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالحٜامذ الؽش٠ت بىلْ ظُاظت م٢خىبت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  بيَّ
ُ
دت ج  ـٍش

ً
ىاظبت إلٜامت ِالٜاث حُذة مْ اإلالُت آلا، وهزه العُاظت حؽمل هفىـا

ت اإلاّلىماث ا لى ظبُل اإلاثا٥ ال الحفش اإلاىاد )إلاخّلٝت بهمالّمالء واإلاىسدًً واإلاداٍ٘ت ِلى ظٍش  ( مً العُاظت آهٙت الز٠ش.95( و )93، ، ِو

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (،م الّالٜت بين ؤصحاب اإلافالحُجىٍ)ظُاظت  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

نهي لئلداسة الخىُٙزًت والّاملين بالؽش٠ت بدُث جخىا٘ٞ مْ اإلاّاًير اإلاهىُت وألاخالُٜت العلُمت ٜىاِذ العلىٟ اإلا( 2/4)

 .وجىٍم الّالٜت بُجهم وبين ؤصحاب اإلافالح، وآلُاث مشاٜبت جىبُٞ هزه الٝىاِذ والالتزام بها
   

وبين  ؤلاداسة الخىُٙزًت والّاملين بالؽش٠ت ُٜت العلُمت وجىٍم الّالٜت بينبدُث جخىا٘ٞ مْ اإلاّاًير اإلاهىُت وألاخالي ٜامذ الؽش٠ت بىلْ ٜىاِذ العلىٟ اإلانه تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

 .ؤصحاب اإلافالح

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 )مذوهت ٜىاِذ العلىٟ اإلانهي(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م07ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِ (:8املادة ) عُت الٌى

 للمجلغ

    .معاهمت الؽش٠ت الاحخماُِت( 2/2)



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(17) 
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ُاث اإلاىاظبت بلى اإلاجلغ ُ٘ما ًخّلٞ باألوؽىت ، الٕشك مىه مُثاٛ لجىت ؤلاداسة الشؼُذة واإلاعئىلُت الاحخماُِتٜامذ الؽش٠ت بىلْ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اظخّشاك وجٝذًم الخـى

ٝت حّتٗر ت للؽش٠ت بىٍش ما٥ للخفٗش بؽ٣ل ؤخالقي ، و وح٢ّغ الالتزام باإلاعئىلُت الاحخماُِت واإلاالُت والاظخذامت البُئُت الخجاٍس مىاـلت الالتزام باأِل

 .واإلاعاهمت في الخىمُت الاٜخفادًت

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (،ُِتمُثاٛ لجىت ؤلاداسة الشؼُذة واإلاعئىلُت الاحخما) مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م04ً)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ولْ العُاظاث وؤلاحشاءاث التي جممً اخترام الؽش٠ت لؤلهٍمت واللىاثذ والتزامها باإل٘فاح ًِ اإلاّلىماث ( 3)

ً  .للمعاهمين والذاثىين وؤصحاب اإلافالح آلاخٍش
   

فاح ًِ اإلاّلىماث ٘الّذًذ مً العُاظاث واإلاىازُٞ التي تهذٗ بلى لمان الؽٙاُ٘ت وبخترام الؽش٠ت لؤلهٍمت واللىاثذ وبلتزامها باإل  ٜامذ الؽش٠ت بىلْ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ير للمعاهمين والذاثىين وؤصحاب اإلافالح، ومجها ِلى ظبُل اإلاثا٥ هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل، وظُاظت حّاسك اإلافالح وظُاظت ؤصحاب اإلافالح آلاخ ً، ٔو ها ٍش

 مً العُاظاث ألاخشي، التي ٌؽخملها مُثاٛ الحى٠مت.

ام ) ٝاث باألٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 .(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(09( و )01و) ( 3)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ٞ ( ج4) جب ؤن ىحُه الذِىة بلى حمُْ اإلاعاهمين لحمىس احخماُ الجمُّت الّامت بالىٍش الزي سظمه الٝاهىن، ٍو

ش  ٍٗ ًِ حذو٥ ؤِما٥ الجمُّت الّامت مخممىا البىذ الخاؿ بمىاٜؽت جٍٝش الن ِلى ملخق وا حؽخمل الذِىة وؤلِا

 .الحى٠مت واِخماده

   

ما٥ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ابت ِلى الؽش١اث بىصاسة ألِا والخجاسة ِلى حذو٥ ؤِما٥ الجمُّخين الّادًت والٕير الّادًت، ٠ما جٝىم بإخز  جٝىم الؽش٠ت ِادة بإخز مىا٘ٝت بداسة الٜش

الن ُٕت ؤلِا ذ ِٝذ الجمُّت الّامت ـو ذ بوّٝاد الجمُّت  اإلاضمْ وؽشه مىا٘ٝتها ِلى مِى الن ًخم ٜبل مِى  ؤنَّ ؤلِا
ُ

ل٣ا٘ت اإلاعاهمين في الجشاثذ الُىمُت، خُث

 02) اإلاّىُت بإ٠ثر مً
ً
 بإنَّ ( ًىما

ُ
ً  ، ِلما الن ًخممَّ الن ؤلِا ٍٗ  ًِالذِىة وؤلِا حذو٥ ؤِما٥ الجمُّت الّامت مخممىا البىذ الخاؿ بمىاٜؽت  مًملخق وا

ش الحى٠مت واِخماده  .جٍٝش

 ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م)ل الن للجمُّت الّامت الّادًت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م41ً) ٜس  . )ـُٕت ؤلِا

اثٚ و  (:8املادة ) اإلاهام الشثِعُت الٌى

 للمجلغ

اثٚ ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، وخىت الخّاٜب ِلى بداستها( 5)     .اِخماد الترؼُداث الخاـت بالخُّين في ٌو

ٙي ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، ٠ما ًٝىم بةِخماد خىت تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   الخّاٜب ِلى بداستها. ًٝىم مجلغ ؤلاداسة ِادة بةِخماد حُِّىاث مٌى

ام ) ٝاث باألٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت حّاٜب العلىت ِلى معخىي مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م00ً)ل



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(18) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

يرهم مً مٝذمي ولْ آلُت للخّامل والخّاون مْ مٝذمي الخذ( 6) ماث اإلاالُت، والخدلُل اإلاالي، والخفيُٚ الاثخماوي ٔو

ت وؤماهت وؼٙاُ٘ت ل٣ا٘ت اإلاعاهمين  .الخذماث وحهاث جدذًذ مّاًير وماؼشاث ألاظىاٛ اإلاالُت لخٝذًم خذماتهم بعِش
   

 ظُاظت لخُّين ت دُٜٝجخممً ظُاظت وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ آلُت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ل٢ُُٙت الخّامل مْ مٝذمي الخذماث اإلاالُت والخدلُل اإلاالي، ٠ما ولّذ الؽش٠ت ؤًما

 اإلاذٜٞ الخاسجي، وجمَّ ولّها مىلْ الخىُٙز.

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 سجي(.. )ظُاظت لجىت الخذُٜٞ وظُاظت حُّين اإلاذٜٞ الخامُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م90ً( و)04)ل

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ابت الزاجُت وبداسة اإلاخاوش بالؽش٠ت( 01) ُت الالصمت ليؽش زٝا٘ت الٜش     .ولْ بشامج الخِى

ابت الزاجُت وبداسة اإلاخاوش بالؽش  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام ىٍت ليؽش زٝا٘ت الٜش .لم جٝم الؽش٠ت بىلْ بشامج جِى
ً
ذ الؽش٠ت بىلْ مثل هزه البرامج ُمعخٝبال  ٠ت، وجخّهَّ

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

ٝت مىذ م٣ا٘أث ؤِماء اإلاجلغ، وخىا٘ض وم٣ا٘أث ؤلاداسة ( 00) اِخماد ظُاظت واضحت وم٢خىبت جدذد ؤظغ ووٍش

 إلابادت هزا الىٍام وبذو 
ً
ٝا ن ؤّي جمُيز ِلى ؤظاط الّٛش ؤو الجيغ ؤو الذًً، الخىُٙزًت الّلُا والّاملين بالؽش٠ت ٘و

ا إلٜشاسها شلها ِلى الجمُّت الّامت ظىٍى  .ِو

   

ٝت مىذ م٣ا٘أث ؤِماء اإلاجلغ، وخىا٘ض وم٣ا٘أث ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا والّاملين بالؽش٠ت و جمَّ بِذاد ظُاظت م٢خىبت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   إلابادت هزا جدذد ؤظغ ووٍش
ً
٘ٝا

خ ، الىٍام وبذون ؤّي جمُيز ِلى ؤظاط الّٛش ؤو الجيغ ؤو الذًً شلذ ِلى الجمُّت الّامت للؽش٠ت التي بوّٝذث بخاٍس ُِ ل/5والتي   جمذ 9105/ؤبٍش
ُ

م، خُث

فادٜت ِلحها، ومً زمَّ ولّها مىلْ الخىُٙز.بحاصتها 
ُ
 واإلا

شجى ؤلاواُل ِلى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ))ل ٞ ٜس ، ومدمش بحخماُ الجمُّت . )ؤظغ ومّاًير  مىذ م٣ا٘أث ؤِماء مجلغ ؤلاداسة(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44و )( 06اإلا٘ش

خ  ل/5الّامت اإلاىّٝذ بخاٍس  .م(9105/ؤبٍش

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

شلها ِلى الجمُّت الّامت إل( 09)     .ٜشاسهاولْ ظُاظت واضحت للخّاٜذ مْ ألاوشاٗ ري الّالٜت، ِو

خ ، واضحت للخّاٜذ مْ ألاوشاٗ ري الّالٜتجمَّ بِذاد ظُاظت م٢خىبت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  شلذ ِلى الجمُّت الّامت للؽش٠ت التي بوّٝذث بخاٍس ُِ ل/5والتي   9105/ؤبٍش
ُ

م، خُث

فادٜت ِلحها، ومً زمَّ ولّها مىلْ الخىُٙز.جمذ بحاصتها 
ُ
 واإلا

 
ً
ىٙا

ُ
شجى ؤلاواُل )ل ًُ م ):  ٞ ٜس ذ مْ ألاوشاٗ روي الّالٜت(، ومدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ظُاظت الخّاٜ. )مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44و )( 93ِلى اإلا٘ش
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خ  ل/5اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

اثٚ واإلاهام الشثِعُت  (:8املادة ) الٌى

 للمجلغ

    .داسة الخىُٙزًت الّلُاولْ ؤظغ ومّاًير جُُٝم ؤداء اإلاجلغ، وؤلا ( 07)

الزي ٜام بذساظتها  جمَّ ولْ ؤظغ ومّاًير جُُٝم ؤداء سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، وجمَّ ِشك هزه العُاظت والىمارج ِلى اإلاجلغ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

 خىُٙز.ومىاٜؽتها ومً زمَّ جمذ بحاصتها وولّها مىلْ ال

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ام اث)ل . )ؤظغ ومّاًير جُُٝم ؤداء سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة وهمارج جُُٝم مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(94( و )97و)( 91) باألٜس

 ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا(.

 
 

لُه بز٥ معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة ) ٝت ّ٘الت ومىخجت بما ًدٝٞ مفلحت  ًمثل اإلاجلغ ١ا٘ت اإلاعاهمين، ِو الّىاًت الالصمت في بداسة الؽش٠ت بىٍش

دٝٞ الىْٙ الّام وجىمُت الاظدثماس في الذولت، وجىمُت اإلاجخمْ،  الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين، وؤصحاب اإلافالح، ٍو

ما٥ واإلاماسظاث ٔير الٝاهىهُت ؤو الخّ لُه ؤن ًخدمل معاولُت خماًت اإلاعاهمين مً ألِا عُٙت ؤو ؤي ؤِما٥ ؤو ٜشاساث ِو

 .ٜذ جلحٞ لشسا بهم ؤو حّمل ِلى الخمُيز بُجهم ؤو جم٢ً ٘ئت مً ؤخشي 

   

مثلىن ١ا٘ت اإلاعاهمين في الؽش٠ت بال بظخثىاء، وؤنهم في ظبُل رل٤ ًبزولىن ٔ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ هم   في ؤنَّ
ً
ذا َُّ اًت حهذهم مً ؤحل جدُٝٞ ًذٟس سثِغ وؤِماء اإلاجلغ دوسهم ح

 ْ.خموؤصحاب اإلافالح وجىمُت اإلاج مفلحت الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام ـشاخت في البىذ ) : معئىلُاث اإلاجلغٜو
ً
 (، مً مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة.9(، الٙٝشة )زاهُا

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (.مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة. )مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

جب جدذًذ معاولُاث اإلاجلغ بىلىح في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، و"مُثاٛ اإلاجلغ" اإلاؽاس بلُه في اإلاادة العابٝت معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة )     .ٍو

ن ِلحهم ٌؽخمل مُثاٛ اإلاجلغ ِلى ١ا٘ت الخٙاـُل التي جخّلٞ بمهام سث تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ِغ وؤِماء اإلاجلغ ومعئىلُاتهم و واحباتهم الٙشدًت والجماُِت، واإلادٍىساث التي ًخّيَّ

يرها مً الحٝٛى  عاهمين وخٝهم في مّاملتهم بةهفاِٗذم الذخى٥ ٘حها، والجضاءاث اإلاٝشسة ِلحهم، ٠ما ٌؽخمل اإلاُثاٛ ِلى خٝٛى اإلا وخٝهم في ألاسباح ٔو

 ألاخشي.

م )لىٍام باليعبت ل و٠زل٤ الحا٥ خ 5/9104ألاظاس ي، ٘ٝذ ٜشس مجلغ ؤلاداسة في بحخماِه ٜس م، دِىة الجمُّت الّامت 9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ بخاٍس
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ً هزا  ِخه للجمُّت بالخّذًل في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت بدُث ًخممَّ م جـى ذَّ ذ جمَّ جممين هزا البىذ في الىٍام ألاظاس يالبىذ، ٔيرالّادًت لئلوّٝاد، ٜو  ٜو

 مً ٜبل الجمُّت الّامت ٔير الّادًت.بالّٙل وجمذ بحاصجه  (،76باإلاادة )

م )  ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
مدمش ، و (76اإلاادة ) الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، و . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44( و )96و )( 0)ل

خ بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ  ل/5في جاٍس  .م9105/ؤبٍش

لى اإلاجلغ معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة ) ٝا لآلحي -بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام الٝاهىن  -ِو اثٙه ومهامه، وؤن ًخدمل معاولُخه ٘و   :ؤن ًادي ٌو

ًجب ؤن ًادي اإلاجلغ مهامه بمعاولُت وخعً هُت وحذًت واهخمام، وؤن ج٢ىن ٜشاساجه مبيُت ِلى مّلىماث واُ٘ت ( 0)

 .داسة الخىُٙزًت، ؤو مً ؤي مفذس آخش مىزٛى بهمً ؤلا 

   

 بلى مّلىماث  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ُاجه ٘ةنَّ اإلاجلغ ًفذسها بظدىادا دُٜٝت ولاُ٘ت جشد ًٝىم مجلغ ؤلاداسة بخإدًت واحباجه ومهامه ب٣ل حذًت وبهخمام، ؤما بخفىؿ ٜشاسجه وجـى

 ت الّلُا للؽش٠ت، وفي ٠ثير مً ألاخُان ٌعخّين بةظدؽاسي خاسجي برا جىلب ألامش رل٤.بلُه مً ؤلاداسة الخىُٙزً

 وهزا ؤلالتزام ٜذ جمَّ ر٠شه ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
: معئىلُاث اإلاجلغ(، البىمُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
 (.0ذ ). )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زاهُا

لُه ؤن ًلتزم بما ًدٝٞ مفلحت الؽش٠ت ال مفلحت مً ًمثله ؤو مً ـىث ( 9) معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة ) ًمثل ِمى اإلاجلغ حمُْ اإلاعاهمين، ِو

 .له لخُِّىه باإلاجلغ
   

مثلى  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ عىذ بلحهم وؤنهم 
ُ
خباس مفلحت الؽش٠ت في اإلاٝام ألاو٥ ومً زمَّ ما ًٌّذٟس حمُْ ؤِماء اإلاجلغ الذوس اإلا ىد للمعاهمين ن حمُْ اإلاعاهمين والّين في ؤلِا

ماء ٠زل٤ ؤنهم لِعىا بى٠الء إلاً ـىجىا لفالحهم في ؤلاهخخاباث، بل ًمّىن هفب ؤُِجهم مفلحت حمُْ اإلاعاهمين.بالىْٙ والٙاثذة، ٍو  ذٟس ألِا

: معئىلُاث اإلاجلغُثاٛ اإلاجلغ، البىذ )جمَّ ر٠شه ـشاخت في موهزا اإلابذؤ ٜذ 
ً
 ( مىه.9(، الٙٝشة )زاهُا

م ) و٠زل٤ الحا٥ خ 5/9104باليعبت للىٍام ألاظاس ي، ٘ٝذ ٜشس مجلغ ؤلاداسة في بحخماِه ٜس م، دِىة الجمُّت الّامت 9104دٌعمبر//09م( اإلاىّٝذ بخاٍس

ذ جمَّ ٔيرالّادًت لئلوّٝاد،  في  مً ٜبل الجمُّت الّامت ٔير الّادًتبالّٙل  (، وجمذ بحاصجه9( الٙٝشة )76اس ي باإلاادة )جممين هزا البىذ في الىٍام ألاظٜو

خ بحخماِها  ل/5اإلاىّٝذ في جاٍس  .م9105/ؤبٍش

  ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ))ل : معئىلُاث اإلامُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44( و)96و )( 0ٜس

ً
، (9جلغ(، البىذ ). )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زاهُا

خ ، و (76اإلاادة ) الىٍام ألاظاس ي للؽش٠تو  ل/5مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ في جاٍس  .م9105/ؤبٍش

ن، ٠م( 7) معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة ) ا ًجب ؤن ًدذد اإلاجلغ الفالخُاث التي ًٙىلها لئلداسة الخىُٙزًت، وبحشاءاث اجخار الٝشاس ومذة الخٍٙى

ش دوسٍت ًِ مماسظتها للفالخُاث  ْ ؤلاداسة الخىُٙزًت جٝاٍس اث التي ًدخَٙ بفالخُت البذ ٘حها، وج٘ش ًدذد اإلاىلِى
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 .اإلاٙىلت

دُل بّمها لئلداسة الخىُٙزًت ال تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ ب ِلى بظاءة بظخّما٥ الفالخُاث والعلىاث التي 
َّ
ها ال حّٙي اإلاجلغ مً اإلاعئىلُت برا ما تهاون ًذٟس اإلاجلغ ما ًترج ّلُا، وؤنَّ

اث وؤلاحشاءؤو ٜام بمىدها إلاً ال ٌعخدٝها في مخابّت ٠ُُٙت بظخّمالها دذد بمىحبه اإلاىلِى ًُ ؤو الٝشاس  اث، لزا ٘ٝذ ؤـذس اإلاجلغ دلُل للعلىاث والفالخُاث 

ُّين مضدوحين ؤخذهما مً الشثِغ  اث ذاسه، وفي مٍّم ألاخىا٥ ٢ًىن بـذاس الٝشاس الىاحب بجخاره، ومً له مً ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا ظلىت بـ بخٜى

 الخىُٙزي والّمى اإلاىخذب، ورل٤ لممان ِذم بظاءة بظخٕال٥ هزه الفالخُاث.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )دلُل العلىاث والفالخُاث(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م4ً)ل

الؽش٠ت وبخاـت الجىاهب اإلاالُت  جب ِلى اإلاجلغ الخإ٠ذ مً ولْ بحشاءاث لخٍّشٚ ؤِماء اإلاجلغ الجذد بّمل( 4ً) اولُاث اإلاجلغمع (:9املادة )

بهم بن لضم ألامش  .والٝاهىهُت ٘مال ًِ جذٍس
   

ٙهم بيؽاه  إلاجلغ ؤلاداسة، ًٝىمب ؤِماء حذد ًٝىم اإلاجلغ ِادة في ؤو٥ بحخماُ ًىّٝذ إلهخخا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اإلاجلغ واإلاعدؽاس الٝاهىوي بدىىٍش ؤِماء اإلاجلغ الجذد وحٍّش

 لىٍام الحى٠مت
ً
ٝا ٙهم بىاحباتهم ٘و  ًِ حٍّش

ً
اهى  الؽش٠ت والجىاهب اإلاالُت والٝاهىهُت ٘مال ٚ ب٢ُُٙت ِٝذ ؤلاحخماِاث و٠ُُٙت الؽش١اث ن ٜو ، و٠زل٤ الخٍّش

يرها مً الج بُت في هزا الخفىؿبجخار الٝشاساث ٔو ماثه ؤي دوساث جذٍس  للخبراث لّذم لضوم رل٤، ، ىاهب ألاخشي، ل٢ً لم ٌعبٞ للمجلغ وؤن ِٝذ أِل
ً
هٍشا

 .اإلاترا٠مت لشثِغ وؤِماء اإلاجلغ الحالي

 وهزا ؤلالتزام ٜذ جمَّ ر٠شه ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
: معئىلُاث اإلاجلغ(، البىذ )لحى٠متمُثاٛ هٍام ا ( ، م0ً)ل

ً
 (.4. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زاهُا

ًجب ِلى اإلاجلغ الخإ٠ذ مً بجاخت الؽش٠ت اإلاّلىماث ال٣اُ٘ت ًِ ؼاونها لجمُْ ؤِماء اإلاجلغ بىحه ِام ( 2) معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة )

ماء اإلاجلغ ٔير الخىُٙزًين بىحه خاؿ ورل٤ مً ؤحل جم٢  .ُجهم مً الُٝام بىاحباتهم ومهامهم ب٢ٙاءةوأِل
   

، ورل٤  ًٝىم اإلاجلغ بالخدٝٞ مً ؤنَّ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  د سثِغ وؤِماء اإلاجلغ بالبُاهاث واإلاّلىماث ال٣اُ٘ت ٜبل بجخار ؤي ٜشاس ؤو البذء في مىاٜؽت ؤي مىلُى الؽش٠ت جضوَّ

ذة ٜب ش ومعدىذاث مٍا ذة بىلب جٝاٍس ماء ِادة بع٢شجير اإلاجلغ في مىا٘اتهم بما ًىلبىهه مً مّلىماث ومعدىذاث مٍا عخّين ألِا ، َو ل الٙفل في اإلاىلُى

بُل البذء في مىاٜؽت ؤي بىذ بالجذو٥.
ُ
ما٥ ٜ ٞ مْ حذو٥ ألِا  ج٘ش

 وهزه الىاحباث ٜذ جمَّ ر٠شها ـشاخت في واحباث ظ٢شجير مجلغ ؤلاداسة وفي مُثاٛ اإلاجلغ.

 :
ً
ىٙا

ُ
مي ) )ل ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش : معئىلُاث مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م2ً( و )0ًُ

ً
. )واحباث ظ٢شجير مجلغ ؤلاداسة ومُثاٛ اإلاجلغ(، الٙٝشة )زاهُا

 (.2اإلاجلغ(، البىذ )
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ُْ ِٝاساث الؽش٠ت ؤو سهجها، ؤو ببشاء ال ًجىص للمجلغ ببشام ِٝىد الٝشوك التي ججاوص آحالها زالر ظىىاث، ؤو ب( 3) معاولُاث اإلاجلغ (:9املادة )

مذًني الؽش٠ت مً التزاماتهم بال برا ١ان مفشخا له بزل٤ في هٍام الؽش٠ت وبالؽشوه الىاسدة ُ٘ه، وبرا جممً هٍام 

اث اإلاز٠ىسة بال بةرن مً الجمُّت الّامت، ما لم ج٢ً  الؽش٠ت ؤخ٣اما في هزا الؽإن، ٘ال ًجىص للمجلغ الُٝام بالخف٘ش

اث داخلت في ؤٔشاك الؽش٠تجل٤ الخ  .ف٘ش

   

بُذ للمجلغ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ ً زمت هق  ببشاء مذًني الؽش٠ت مً ًا٠ذ مجلغ ؤلاداسة لم ٌعبٞ له بُْ ِٝاساث الؽش٠ت، ٠ما ًا٠ذ بإنَّ الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ال ًخممَّ

ا٠ذ اإلاجلغ بإهه لم ٌعبٞ لهم ببش التزاماتهم  ٘ةنَّ اإلاجلغ ظُٝىم بإخز مىا٘ٝت الجمُّت ، ٍو
ً
اء رمت ؤي مذًً للؽش٠ت، وبن دِذ المشوسة إلاثل رل٤ ُمعخٝبال

 .، ؤو الالخٝت، بدعب ألاخىا٥الّامت اإلاعبٝت ٜبل بـذاس ٜشاسه باإلبشاء

مْ البى٤ ألاهلي الٝىشي وبممان ِٝاسي )سهً  ؤما بخفىؿ ببشام ِٝىد ٜشوك جخجاوص آحالها زالزت ظىىاث، ٘ٝذ ظبٞ للؽش٠ت وؤن ؤبشمذ مثل هزه الّٝىد

ل مؽشوُ ِٝاسي )بىاًخين ظ٢ىِخين مملى٠خين للؽش٠ت(، و١ان رل٤  البذء في جىبُٞ هٍام الحى٠مت، وفي ٜبل سظمي لبىاًخين مملى٠خين للؽش٠ت( ورل٤ لخمٍى

خئٍز  حمُْ ألاخىا٥ ٘ةنَّ جل٤ الفٙٝت ١اهذ بّلم ومىا٘ٝت الجمُّت الّامت للؽش٠ت  بإنَّ ، ٜو
ً
وؤٔشاك الؽش٠ت حؽخمل ِلى )ؤلاظدثماس الّٝاسي(، وؤنَّ  ؤوؽىتِلما

ل مؽشوُ ِٝاسي وبممان راث الّٝاس  .الٝشك ١ان لخمٍى

خ  و  ل/5في بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت للؽش٠ت اإلاىّٝذ بخاٍس  ًدٍش ِلى اإلاجلغ 9105/ؤبٍش
ً
دا  ـٍش

ً
شام ببم، جمَّ جممين الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت هفا

ن باإلاادة )ِٝىد الٝشوك التي ججاوص آحالها زالر ظىىاث، ؤو بُْ ِٝاساث الؽش٠ت ؤو سهجها  ( مً الىٍام ألاظاس ي.3( الٙٝشة )76، بدعب ما هى ُمبيَّ

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
: مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44( و )96و) (0)ل

ً
، (3معئىلُاث اإلاجلغ(، البىذ ). )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زاهُا

م ) الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت،و  ٞ ٜس خ و  ( الخاؿ بالسجل الخجاسي. 43واإلا٘ش ل/5مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  .م9105/ؤبٍش

 
 

ن اإلاهام (:10املادة ) جىص له  ،خُاث والعلىاث الالصمت إلداستهابما ال ًخل باخخفاـاث الجمُّت الّامت، ًخىلى اإلاجلغ حمُْ الفال  جٍٙى ٍو

ن لجاهه في مماسظت بّن ـالخُاجه، وله حؽ٢ُل لجىت خاـت ؤو ؤ٠ثر للُٝام بمهام مدذدة ِلى ؤن ًىق في ٜشاس  جٍٙى

 .حؽ٢ُلها ِلى وبُّت جل٤ اإلاهام

   

باء التي ج تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ب الحفى٥ ِلى مىا٘ٝت الجمُّت الّامت ؤو  ًخىلب ًٝىم مجلغ ؤلاداسة بجمُْ ألِا
َ
شح ؤي ؤمش ًخىل

ُ
ت، وبرا ما و ذخل في هىاٛ ؤِما٥ ؤلاداسة الف٘ش

ِخه للجمُّت اإلاّىُت، بدع  مً الجمُّت الّامت الّادًت ؤو ٔير الّادًت، ٘ةنَّ اإلاجلغ ًٝىم ِادة بذساظت اإلاىلُى وسْ٘ جـى
ً
 ب ألاخىا٥.بـذاس ٜشاسا

ت ًِ اإلاجلغ مْ مىدها بّن الفالخُاث التي جممً حعُير ألامش ودساظخه ِلى هدى ال وفي ٠ثير مً ألاخ ُان ًٝىم اإلاجلغ بةظىاد بّن اإلاهام للجان اإلاخِٙش
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دذد وبُّت اإلا
ُ
ت ؤِماء مجلغ ؤلاداسة، وؤنَّ ظُاظت وبحشاءاث ١ل لجىت ج  بإنَّ حؽ٢ُل حمُْ هزه اللجان ًخ٢ىن مً ِمٍى

ً
ُّٞ الّمل، ِلما اث ٌُ التي ىلِى

 ،
ً
ُاتها إلاجلغ ؤلاداسة إلجخار الٝشاس اإلاىاظب بؽإنها، ؤو في ؤخىا٥ ٜلُلت حذا ْ اللجىت جـى م٢ً بظىادها للجىت اإلاّىُت، ِلى ؤن ج٘ش ت بجخار الٝشاس، ًُ ولممان ظِش

ّشك ألامش  ٌُ ن اللجىت بةجخار الٝشاس اإلاىاظب، ِلى ؤن   للمفادٜت ِلُه، في او٥ بحخماُ للمجلغ ًلي الٝشاس  ًٝىم اإلاجلغ بخٍٙى

 وهزا ألامش ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
: مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
ن اإلاهام. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زالثا  (.جٍٙى

ن اإلاهام (:10املادة ) ً للُٝام ببّن  وجٍل اإلاعاولُت الجهاثُت ًِ الؽش٠ت ِلى اإلاجلغ وبن ؼ٣ل جٍٙى  آخٍش
ً
لجاها ؤو ٘ىك حهاث ؤو ؤشخاـا

ماث ِامت ؤو ٔير مدذدة اإلاذة لى اإلاجلغ ججىب بـذاس جٍٙى  .ؤِماله، ِو
   

ت ِىه، ألنَّ اإلاجلغ ًذٟس جما تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ن بّن ـالخُاث اإلاجلغ ألي ًا٠ذ اإلاجلغ بإهه ال ًفذس جٙىٍماث ِامت ؤو ٔير ُمدذدة ألي مً لجاهت اإلاخِٙش م ؤلادساٟ ؤنَّ جٍٙى

 بالؽش٠ت.
ً
لحٞ لشسا ًُ ن ما  ب ِلى رل٤ الخٍٙى

َّ
 لجىت ؤو ألي شخق بُّىه ال ٌّٙي اإلاجلغ بشمخه مً اإلاعئىلُت برا ما جشج

ك ؤي شخق خاسج ؤِماء اإلاجلغ مهما ١اهذ ألاظباب، وبهما ٢ًىن ال ن ِادة للجان اإلاجلغ اإلاىبثٝت ًِ وفي حمُْ ألاخىا٥، ًا٠ذ اإلاجلغ بإهه ال ًٙىَّ خٍٙى

 اإلاجلغ راجه وفي ؤلُٞ الحذود.

 وهزا ألامش ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
: مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
ن اإلاهام. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )زالثا  (.جٍٙى

 
 

ٝت ّ٘الت  شثِغواحباث ال (:11املادة ) مثلها لذي الٕير وؤمام الٝماء، وهى اإلاعاو٥ ألاو٥ ًِ خعً بداسة الؽش٠ت بىٍش الشثِغ هى سثِغ الؽش٠ت ٍو

جب ؤن ًخممً "مُثاٛ  ومىخجت والّمل ِلى جدُٝٞ مفلحت الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين وظاثش ؤصحاب اإلافالح، ٍو

 :ألاٜل ما ًإحياإلاجلغ" مهام ومعاولُاث الشثِغ ِلى ؤن جخممً ِلى 

   

مثلها ؤمالبدعب هفىؿ ٜاهىن الؽش١اث الٝىشي ومُثاٛ مجلغ ؤلاداسة ل تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ ، وؤمام الٝماء الٕير  مؽش٠ت، ٘ةن سثِغ مجلغ ؤلاداسة هى سثِغ الؽش٠ت وهى الزي 

 عاهمين وظاثش ؤصحاب اإلافالح ألاخشي.٠ما ؤهه معئى٥ ًِ خعً بداسة الؽش٠ت وخماًت مفالح الؽش٠ت واإلا

 وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
 ؤلاداسة(. مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال
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ذ اإلاىاظبالخإ٠ذ مً ٜ( 0) واحباث الشثِغ (:11املادة ) ا٥ وفي الٜى ّّ ت بؽ٣ل ٘ ُّ     .ُام اإلاجلغ بمىاٜؽت حمُْ اإلاعاثل ألاظاظ

ذًش بحخماِاث اإلاجلغ، ٘ةهه ًٝىم بالخإ٠ذ مً ُٜام اإلاجلغ بمىاٜؽت حمُْ اإلاعاثل ألاظاظُت الىاسدة  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ًُ ما٥ وُبد٢م ؤنَّ سثِغ اإلاجلغ هى الزي  في بجذو٥ ألِا

ذ اإلاىاظب.  الٜى

 وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
 (.4ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال

ت معإلت ًىشخها ؤي ِمى مً ؤِماء اإلاجلغاإلاىا٘ٝت ِلى حذو٥ ؤِم( 9) واحباث الشثِغ (:11املادة ) ًّ خباس ؤ     .ا٥ احخماِه مْ ألاخز بّين الِا

ما٥ واإلاىا٘ٝت ِلُه ٜبل الذِىة لّٝذ بحخماِاث اإلاجلغ، باإللا٘ت لزل٤ ٘ةنَّ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  بٜتراح ؤِماء اإلاجلغ ٢ًىن لهم الحٞ في  ًٝىم سثِغ اإلاجلغ بةٜتراح حذو٥ ألِا

 
ً
ما٥، ول٢ً ًخم رل٤ بمىا٘ٝت سثِغ اإلاجلغ ؤوال ٜبل ؤلادساج، ؤما ألامىس الىاسثت واإلاعخعجلت والتي جىشؤ بّذ  ؤي هٝىت ًشون لشوسة إلدساحها في حذو٥ ألِا

ما٥، ُ٘خم بلا٘تها جدذ جىحُه الذِىة  لؤلِماء مؽٙى  ٝت سثِغ اإلاجلغ ِلحها ٜبل بىذ )ما ٌعخجذ مً ؤِما٥(، وبالىبْ بّذ ؤخز مىاِ٘ت بجذو٥ ألِا

 مىاٜؽتها.

 وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

 
ً
ىٙا

ُ
ٞ ))ل شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً: 

ً
 (.2ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال

َّّ ْ ؤِماء اإلاحصجُ( 7) واحباث الشثِغ (:11املادة ) ا٥ في جفٍشٚ ؼاون اإلاجلغ، لممان ُٜام اإلاجلغ جلغ ِلى اإلاؽاس٠ت بؽ٣ل حماعي ٘و

 .بمعاولُاجه بما ًدٝٞ مفلحت الؽش٠ت
   

ت وحهت هٍشه ؤو حّلُٝمفي ٠ثير مً ألاخُان ًىحه سثِغ اإلاجلغ بظخٙعاسه ألًي مً ؤِ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   مً الشثِغ فاء اإلاجلغ إلاّ٘ش
ً
ا  يه خى٥ اإلاعإلت اإلاىشوخت، ورل٤ خـش

ماء  ُاث، إلًُمؽاس٠ت حمُْ ألِا ماء اإلاؽاس٠ين، في بجخار الٝشاساث والخـى ماهه بإنَّ مىاٜؽت ؤي مىلُى مً ١ا٘ت الجىاهب وبّذ ظماُ وحهاث هٍش حمُْ ألِا

ت ؤ٠بر  ؽمل بحماُ حمُ ٌّىي ٘ـش تهم ِلى ألاٜل.في ؤن ٢ًىن الٝشاس الفادس ؤٜشب لل٢ما٥ َو ماء ؤو مىا٘ٝت ؤ٠ثًر  ْ ألِا

 وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
 (.3ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال
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ماء  (4) واحباث الشثِغ (:11املادة ) بجاخت ١ا٘ت البُاهاث واإلاّلىماث والىزاثٞ واإلاعدىذاث والسجالث الخاـت بالؽش٠ت وباإلاجلغ ولجاهه أِل

 .اإلاجلغ
   

ذة للمىلُى اإلاذسج في حذو٥ ألا  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ٝت باإلحخماُ، ٠ما ؤهه في ٠ثير ًٝىم سثِغ اإلاجلغ ٜبُل ١ل بحخماُ بالخدٝٞ مً ؤنَّ حمُْ اإلاعدىذاث وألاوساٛ اإلاٍا ِما٥ م٘ش

ش مُّىت جخّلٞ باإلاىلُى اإلاىشوح للىٝاػ واإلاىلىب بجخار ٜشاس ُ٘ه، ورل٤ لممان جٙىُذ اإلاىلُى  ودساظخه مً ١ا٘ت مً ألاخُان ًاحل ؤلاحخماُ لخٝذًم جٝاٍس

ُاث اللجا ير ١ا٘ت اإلاعدىذاث والىزاثٞ للجىت حىاهبه ٜبل بجخار الٝشاس اإلاىاظب، وراث ألامش ًيسحب ِلى بحخماِاث وجـى  ًدشؿ سثِغ اإلاجلغ ِلى ج٘ى
ُ

ن، خُث

ُاتهم. شهم ؤو جـى  اإلاّىُت ٜبُل جٝذًم جٍٝش

 وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ـشاخت في مُثاٛ اإلاجلغ.

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ً
 (.0ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ سثِغ اثمعاولُ : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال

    .باإلاعاهمين والّمل ِلى بًفا٥ آسائهم بلى اإلاجلغ بًجاد ٜىىاث الخىاـل الّٙليَّ ( 2) واحباث الشثِغ (:11املادة )

ت وحهت ًدشؿ سثِغ اإلاجلغ ِلى الخدٝٞ مً وحىد ٜىىاث ّ٘الت للخىاـل الّٙلي مْ اإلاع تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اهمين، ٠ما ًدشؿ ؤن ًفل ـىث اإلاعاهمين للمجلغ، إلاّ٘ش

مً مالخٍاث ؤو جدٍٙاث ختى ًخم٢ً اإلاجلغ مً جذاس٠ها ؤو مىاٜؽتها والخّلُٞ ِلحها، وهزا الىاحب وسد ر٠شه في ١ل وؤرهانهم هٍشهم ؤو ما ٌّخمل في ـذوسهم 

 اإلاجلغ وظُاظت ؤصحاب اإلافالح.مً مُثاٛ 

شجى ؤلاو  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٝ)ل مياُل ِلى اإلا٘ش  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(09و )( 0) ين ٜس

ً
ؤلاداسة(، البىذ  مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال

 ((.7(، وظُاظت ؤصحاب اإلافالح، اإلاادة )0)

ماء اإلاجلغ ٔير الخىُٙزًين، بفىسة  (3) واحباث الشثِغ (:11املادة ) َّّ  خاـت،ب٘عاح اإلاجا٥ أِل  باإلاؽاس٠ت الٙ
َّ
اءة بين الت وحصجُْ الّالٜاث البى

ير الخىُٙزًين  .ؤِماء اإلاجلغ الخىُٙزًين ٔو
   

ماء ٔير الخىٙ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ُزًين في اللجان لممان مؽاس٠ت حمُْ ألاِماء ٔير الخىُٙزًين، ٘ٝذ ٜام اإلاجلغ بةِادة حؽ٢ُل لجاهه بدُث جمَّ لمان مؽاس٠ت حمُْ ألِا

ت ًِ اإلاجلغ، ٠ما جمَّ لمان ؤنَّ  ماء ًترؤط بخذي هزه اللجان اإلاخِٙش  ، لممان اإلاؽاس٠ت ال٣املت مً الجمُْ.٘ٝي ؤي ِمىء مً ألِا

ني ًِ البُان ؤن ِالٜت حمُْ ؤِماء اإلاجلغ مْ بّمهم البّن ممخاصة.  ٔو

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
مي)ل  مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(77و )( 0) ين ٜس

ً
ؤلاداسة(، البىذ  مجلغ سثِغ معاولُاث : . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ؤوال

(3.) 
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ن لجىت الخذُٜٞ ؤو ٔيرها في ( 4) واحباث الشثِغ (:11املادة ) جىص للشثِغ جٍٙى ماء ِلى اواُل داثم بؽإن جىُٙز ؤخ٣ام هزا الىٍام، ٍو ببٝاء ألِا

 .رل٤

جىص للشثِغ ؤن ًٙىك ٔيره مً ؤِماء اإلاجلغ في بّن ـالخُاجه ًدل هاثب الشثِغ مدل  .الشثِغ ِىذ ُٔابه، ٍو

   

ٞ بدىُٙز ؤخ٣ام هزا الىٍام، وؤنهم ٌؽاس٠ىن في ؤلا  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
َّ
 ٢ًىهىن ِلى بواُل داثم ب٣ل ما ًخّل

ً
لتي ًخم مىاٜؽت حخماِاث اًا٠ذ سثِغ اإلاجلغ بإنَّ بِماء اإلاجلغ داثما

 ًِ رل٤ ١له، ٘ةنَّ اإلاجلغ ٜذ ؤظىذ للجىت الخذُٜٞ مً لمً حذًذة ؤًت جدذًثاث ؤو بحاصاث ألًت ظُاظاث ؤو لىاثذ ؤو مىازُٞ 
ً
جخفل بىٍام الحى٠مت، ٘مال

خابْ ١ل ما ًخّلٞ بدىُٙذ اخ٣ام هزا الىٍام.
ُ
 هىاٛ ؤِمالها ؤن ج

ني ًِ الز٠ش، ؤنَّ   ي خالت ُٔابه ألي ظبب مً ألاظباب، خت ِلى ؤنَّ هاثب سثِغ اإلاجلغ ًدل مدل الشثِغ فمثُاٛ اإلاجلغ ٜذ هق ـشا ٔو
ً
 : الٙٝشة )ؤوال

 .(01ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ سثِغ معاولُاث

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 لخذُٜٞ(.وظُاظت وبحشاءاث لجىت ا. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ً(  و )0)ل

 
 

 :ًلتزم ؤِماء اإلاجلغ بما ًلي التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة )

ذ اإلاىاظب( 0) ذم الاوسحاب مً اإلاجلغ بال لمشوسة وفي الٜى  .الاهخٍام في خمىس احخماِاث اإلاجلغ ولجاهه، ِو
   

ب بال في خاالث بظخثىاثُت بعبب حؽهذ مدالش بحخماِاث مجلغ ؤلاداسة  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  َُّ ذم الخٕ ماء في خمىس ؤلاحخماِاث ِو ت ًِ اإلاجلغ بةلتزام ألِا واللجان اإلاخِٙش

سجل ؤي خالت بوسحاب ؤو بظخٝالت ًِ ِ ٌُ  بإنَّ مجلغ ؤلاداسة لم 
ً
ٝذسها اإلاجلغ، ِلما ًُ ت اإلاجلغ خال٥ اإلاشك ؤو العٙش خاسج البالد، وىى ؤِزاس مٝبىلت  مٍى

 هزه العىت.

    .بِالء مفلحت الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين وظاثش ؤصحاب اإلافالح وجٝذًمها ِلى اإلافلحت الخاـت( 9) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة )

لٕاًت ألاظاظُت التي مً ؤحلها جمَّ بهخخابهم مً ٜبل اإلاعاهمين، ٌععى ؤِماء اإلاجلغ حاهذًً ِلى بِالء مفلحت الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين، ألنَّ هزه ىى ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ذ جمَّ بًشاد هزا ؤلالت   مجلغ ؤلاداسة،زام ـشاخت في مُثاٛ ٜو
ً
 (.2ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
  ،. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ّها، وهٍم معاءلت الّاملين بها، ( 7) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة ) ببذاء الشؤي بؽإن اإلاعاثل الاظتراجُجُت للؽش٠ت، وظُاظتها في جىُٙز مؽاَس

ت، ومّاًير الّمل بها ُّ  .ومىاسدها، والخُِّىاث ألاظاظ
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ٝذمىن ؤسآئهم ووحهاث هٍشهم بؽإن ؤي ٌؽاٟس ؤِماء مجلغ ؤلا  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ًٝىمىن بمىاٜؽت ١ا٘ت الخٙاـُل ٍو
ُ

ا٥ وبًجابي في بحخماِاث اإلاجلغ، خُث َّّ داسة بؽ٣ل ٘

 ما ًخّلٞ باإلاعاثل ؤلاظتراجُجُت للؽش٠
ً
ا ذ هزه اإلاؽاس٠ت، وخفـى جعَّ

ُ
ت والخُِّىاث معإلت حّشك ِلى اإلاجلغ، وؤنَّ الٝشاساث التي جفذس مً اإلاجلغ  ج

 ظاظُت ومّاًير الّمل بها.ألا 

ذ هق ِلى هزا اإلابذؤ    ،ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسةٜو
ً
 (.3ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
  . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ت ( 4) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة ) ش العىىٍّ ش الخاـت بإدائها بما ٘حها الخٝاٍس مشاٜبت ؤداء الؽش٠ت في جدُٝٞ ؤٔشالها وؤهذا٘ها، ومشاحّت الخٝاٍس

ت ُّ ت والشبّ  .وهفٚ العىىٍّ
   

ت ًِ اإلاجلغ، مثل لجىت الخذُٜٞ واللجىت ًٝىم ؤِماء مجلغ ؤلاداسة باإلاؽاس٠ت في مشاٜبت ؤداء الؽش٠ت وجدُٝٞ ؤهذا٘ها مً خال٥  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  مؽاس٠تهم في اللجان اإلاخِٙش

ْ اإلاالُت واللجىت الٙىُت ولجىت اإلا٣ا٘أث ؽاٟس ألاِماء ٠زل٤ في مىاٜؽت ولجىت اإلاؽاَس ش العىىٍَّ ، وَُ تالخٝاٍس ُّ ت والشبّ ظىاء مً خال٥ مؽاس٠تهم  .ت وهفٚ العىىٍّ

 ٍش ِلى اإلاجلغ ومىاٜؽت بىىدها ٜبل بحاصتها.في لجىت الخذُٜٞ ؤو مً خال٥ ِشك هزه الخٝاس 

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  مجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ ٜو
ً
 (.4ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

ٝا لهزا الىٍام( 2) ث ؤِماء اإلاجلغالتزاما (:12املادة ) ش الٝىاِذ ؤلاحشاثُت الخاـت بالحى٠مت، والّمل ِلى جىبُٝها بالؽ٣ل ألامثل ٘و     .ؤلاؼشاٗ ِلى جىٍى

ش الٝىاِذ ؤلاحشاثُت الخاـت بالحى٠متٌؽاٟس ؤِماء اإلاجلغ في مهمت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ؤظىذؤلاؼشاٗ ِلى جىٍى
ُ

ش الٝىاِذ  ، خُث مجلغ ؤلاداسة للجىت الخذُٜٞ مهمت جىٍى

 ؤلاحشاثُت للحى٠مت ومً زمَّ ِشلها ِلى اإلاجلغ إلحاصتها باإللا٘ت لخىبُٝها الخىبُٞ ألامثل، 

، و اٛ مجلغ ؤلاداسةجدذًثاث مُثوخير دلُل ِلى رل٤ ؤنَّ الؽش٠ت ٜذ ٜامذ بخدذًث الّذًذ مً العُاظاث اإلاّمى٥ بها لخخىا٠ب مْ اإلاخىلباث الجذًذة، مثل 

ً، و جدذًثاث مهام  وواحباث ؤمين العش إلاجلغ ؤلاداسة ، وجدذًثاث الثدت  جدذًثاث ظُاظت حّاسك اإلافالح، و جدذًثاث ظُاظت خٝٛى ؤصحاب اإلافالح آلاخٍش

، وىى ذًذة التي جمَّ بِذادها وبحاصتهامت الج، باإللا٘ت للعُاظاث وألاهٍلجىت اإلا٣ا٘أثالترؼُداث، وجدذًثاث الثدت  لجىت الخذُٜٞ، وجدذًثاث الثدت  لجىت 

ٝت بمُثاٛ هٍام الحى٠مت.  حمُّها م٘ش

شجى ؤلاواُل ِلى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٝاث مً )مُثاٛ هٍام الحى٠مت وؤلاحشاءاث  اإلاز٠ىسة، مً العُاظاث)ل م )0، اإلا٘ش ٞ ٜس  ((.94( وبلى اإلا٘ش
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ت بدىُى اخخفاـاتهم وماهَّ  براتهماظخٕال٥ مهاساتهم وخ( 3) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة ) ٝت ّ٘الت ومىخجت، اإلاخىِى التهم في بداسة الؽش٠ت بىٍش

 .والّمل ِلى جدُٝٞ مفلحت الؽش٠ت والؽش١اء واإلاعاهمين وظاثش ؤصحاب اإلافالح
   

لى خبراتهم اإلاه تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   حعىذ سثاظت ٌّخمذ اإلاجلغ بؽ٣ل ؤظاس ي ِلى مهاساث ؤِماثه ِو
ُ

ىُت اإلاترا٠مت في بداسة الؽش٠ت وفي مؽاس١اتهم في حؽ٣ل لجان اإلاجلغ، خُث

ماء خلُٙتهم مداظبُت ؤو لذيهم خبراث مهىُت مترا٠مت في هزا اإلاجا٥، وباليعبت للجان الٙىُت ج٢ىن سثا تها لجان الخذُٜٞ واللجان الٙىُت أِل مٍى ظت اللجىت ِو

ماء لذيهم الخبرة الىاظّت في  ٞ مثل هزا اليؽاه.مجاالث أِل لى بإلاام جام بالّٝباث التي حّترك وٍش شها ِو  العِىما وبداستها و٠ُُٙت جىٍى

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام ـشاخت    في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة،ٜو
ً
 (.6ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
  . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(،الحى٠مت مُثاٛ هٍام ( ، م0ً)ل

اد٥ (4) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة )     .اإلاؽاس٠ت الّٙالت في الجمُّاث الّامت للؽش٠ت، وجدُٝٞ مىالب ؤِمائها بؽ٣ل مخىاصن ِو

ير الّادً تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ً حؽهذ مدالش بحخماِاث الجمُّاث الّامت الّادًت ٔو ت، بمؽاس٠ت حمُْ ألاِماء في هزه الجمُّاث، ومؽاس٠تهم في الشد ِلى بظخٙعاساث الحالٍش

ب ؤًي مً ألاِماء ًِ خمىس ؤي بحخماُ للجمُّت الّامت بال لمشوسة ٜفىي، لُُٝجهم بإهه مً ؤهم بحخماِاثو مً اإلاعاهمين  َُّ ّشك مً ؤظئلت، وال ًخٕ ٌُ  إلاا 

ت.  الؽش٠ت العىٍى

ذ هق ِلى هزا ؤلا  مجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ لتٜو
ً
 (.01ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

داث ؤو بُاهاث ؤو مّ( 5) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة ) لى ِذم ؤلادالء بإًت جفٍش لىماث دون برن ٠خابي معبٞ مً الشثِغ ؤو مً ًٙىله في رل٤، ِو

 .اإلاجلغ حعمُت اإلاخدذر الشظمي باظم الؽش٠ت
   

 ؤنَّ سثِغ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

داث ؤو جٝذًم ؤًت مّلىماث جخق الؽش٠ت، خُث الؽش٠ت )سثِغ مجلغ ؤلاداسة(  ال ًٝىم ؤي ِمى مً ؤِماء مجلغ بداسة الؽش٠ت باإلدالء بإًت جفٍش

ذ ٜام اإلاجلغ بدعمُت الشثِغ الخىُٙزي والّمى اإلا داث جخّلٞ بالؽش٠ت ؤو وؽاوها، ٜو ىخذب العُذ/ ِلي هى الصخق اإلاىىه به واإلافشح له باإلدالء بإًت جفٍش

 بسحاٛ خعين آ٥ بسحاٛ، ل٢ُىن اإلاخدذر الشظمي بةظم الؽش٠ت في ؤي مدٙل سظمي.

ذ هق ِلى هزا ؤلا  ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ مجلغ لتٜو
ً
 (.00ؤلاداسة(، البىذ ) مجلغ ؤِماء واحباث: )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )ظابّا

ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م )ل  .مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً) ٜس
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اثٚ ؤلا٘فاح ًِ الّالٜاث اإلاالُت والخجا( 6) التزاماث ؤِماء اإلاجلغ (:12املادة ) ت، والذِاوي الٝماثُت التي ٜذ جازش ظلبا ِلى الُٝام باإلاهام والٌى ٍس

 .اإلاى١لت بلحهم

ت معإلت جخّق الؽش٠ت ًّ ٞ بإ
ّ
ماء اإلاجلغ ولب سؤي معدؽاس خاسجي معخٝل ِلى هٙٝت الؽش٠ت ُ٘ما ًخّل جىص أِل  .ٍو

   

اثٚ ًا٠ذ ؤِماء اإلاجلغ بإهه لِغ ل تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ِلى  الُٝام باإلاهام والٌى
ً
ت مجهم ؤو لذهم ٜذ جازش ظلبا ِى ت ؤو دِاوي ٜماثُت م٘ش ذيهم زمت ِالٜاث مالُت ؤو ججاٍس

شل، وبخفىؿ الذِاوي اإلاخذاولت ٘ٝذ جمَّ ؤلا٘فاح ِجها وجممُجها في هزا ااإلاى١لت لهم  .خٍٝش

ا٠ذ لئلظخّاهت بهم في بُان ؤًت معإلت ٘ىُت ٜذ ٌعخّص ى ِلى   ًٍ الخاسحُين مً روي الخبراثن ٠زل٤ ؤهه وفي ٠ثير مً ألاخُان ٌعخّين اإلاجلغ باإلاعدؽاس و ٍو

ت في ١ل ما ٌّشك له مً مؽش  وِاث بظتراجُجُت اإلاجلغ بدساٟ ؤبّادها ٜبل بجخار الٝشاس اإلاىاظب، ومثا٥ لزل٤ بظخّاهت اإلاجلغ باإلا٣اجب الهىذظُت ؤلاظدؽاٍس

 واإلاداظبين ِىذ مىاٜؽت ؤًت معإلت مداظبُت مخخففت. يجُٞ الخاس ٜؤو ؤلاظخّاهت بم٣اجب الخذ

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ٜو
ً
 (.07( و )09ؤلاداسة(، البىذًً ) مجلغ ؤِماء واحباث: الٙٝشة )ظابّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

 
 

لى الشثِغ ؤن ًذِى اإلاجلغ بلى  الذِىة لالحخماُ (:13املادة ) ًجخمْ اإلاجلغ بذِىة مً سثِعه، وو٘ٝا إلاا ًىق ِلُه الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، ِو

خ  ما٥ ٜبل الخاٍس ماء ِلى ألاٜل، وجىحه الذِىة ل٣ل ِمى مصحىبت بجذو٥ ألِا الاحخماُ متى ولب رل٤ ازىان مً ألِا

ما٥اإلادذد الوّٝاده بإ جىص ألي ِمى ولب بلا٘ت بىذ ؤو ؤ٠ثر بلى حذو٥ ألِا  .ظبُى ِلى ألاٜل، ٍو

   

ظبُى ِلى ألاٜل ًٝىم  سثِغ مجلغ ؤلاداسة بالذِىة إلوّٝاد بحخماِاث اإلاجلغ، بما مً جلٝاء هٙعه ؤو بىاًء ِلى ولب بزىين مً ؤِماء اإلاجلغ، ورل٤ ٜبل ب تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ذ اإلادذد لّٝذ ؤلاحخماُ، وفي خاالث ُٔاب سثِغ اإلاجلغ ًٝىم هاثب سثِغ اإلاجلغ بهزه  اإلاهمت مً  .، ٠ما ًخىلى بداسة ولبي ؤلاحخماُاإلاِى

ت ٜذ ًشي ظ٢شجير اإلاجلغ لشوسة جضوٍذ الّمى ما٥ وؤًت معدىذاث ؤو ؤوساٛ لشوٍس ت بجذو٥ ألِا ماء مؽِٙى ِلحها  بها إلوالِه  جىحه الذِىة ِادة لجمُْ ألِا

 ٜبُل الحمىس للمؽاس٠ت بشؤًه في ؤلاحخماُ، لخخ٢ىن لذًه ال٢ٙشة ال٣املت ًِ اإلاىلُى اإلاىشوح،

ما٥ بّذ ؤخز مىا٘ٝت سثِغ ا   ٘ةنَّ حمُْ ؤِماء اإلاجلغ لذيهم الحٞ في بٜتراح ما ِنى لهم مً بىىد إلدساحها بجذو٥ ألِا
ً
 إلاجلغ ِلحها.و٠ما ر٠شها آهٙا

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  ؤلاداسة، ـشاخت في مُثاٛ مجلغ  زامٜو
ً
شاساجه(، البىذ ) مجلغ بحخماِاث  :الٙٝشة )خامعا  ( .9ؤلاداسة ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 .(74، والىٍام ألاظاس ي اإلاادة ). )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل
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خال٥ العىت، وال ًجىص ؤن جىٝض ي زالزت ؤؼهش دون ِٝذ احخماُ، وال ٢ًىن -ِلى ألاٜل -خت احخماِاث ٌّٝذ اإلاجلغ ظ احخماِاث اإلاجلغ (:14املادة )

ماء ِلى ؤن ٢ًىن مً بُجهم الشثِغ ؤو هاثب الشثِغ  بال بدمىس ؤٔلبُت ألِا
ً
 .احخماُ اإلاجلغ صحُدا

   

ٝشس بمىحب الٝاهىن ومُثاٛ اإلاجلغ ؤ٠ثر مًخال٥ هزا الّام، وهزا  ( بحخماِاث4ٜام اإلاجلغ بّٝذ ِذد ) تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ
 )ظخت بحخماِاث ِلى ألاٜل( الحذ ألادوي اإلا

ً
 ، ِلما

 جىٝض ي زالزت ؤؼهش دون ِٝذ بحخماُ، وحمُْ هزه ؤلاحخماِاث جشؤظها بما سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو هاثب سثِغ مجلغ
َّ
ؤلاداسة في خالت  بإنَّ اإلاجلغ ًدشؿ باال

ش ُٔاب
َّ
 في حمُْ هزه ؤلاحخماِاث.  الشثِغ ألي ظبب مً ألاظباب، ٠ما ؤنَّ الىفاب الٝاهىوي لّٝذ ؤي بحخماُ ٜذ ج٘ى

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  مجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ ٜو
ً
شاساجه(، البىذ ) مجلغ بحخماِاث  :الٙٝشة )خامعا  ( .0ؤلاداسة ٜو

ٝ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 .ؤلاداسة( مجلغ ذد بحخماِاثفاح ًِ ٠ِ٘ؽٚ ؤلا ، و . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(72و )( 0) ميين ٜس)ل

ذ، ِلى ؤهه ال ًجىص ؤن ًمثل  احخماِاث اإلاجلغ (:14املادة ) وللّمى الٕاثب ؤن ًىِب ِىه ٠خابت ؤخذ ؤِماء اإلاجلغ لخمثُله في الحمىس والخفٍى

ِمى، وبرا حُٕب ِمى اإلاجلغ ًِ خمىس زالزت احخماِاث مخخالُت، ؤو ؤسبّت احخماِاث ٔير  الّمى الىاخذ ؤ٠ثر مً

 
ً
 .مخخالُت دون ِزس ًٝبله اإلاجلغ ؤِخبر معخُٝال

   

ن ٔيره مً ألا  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ب ًِ خمىس ؤي بحخماُ مً بحخماِاث مجلغ ؤلاداسة ِادة بخٍٙى َُّ ذ هُابت ِىه، ًٝىم الّمى اإلاخٕ ِماء ٠خابت لحمىس ؤلاحخماُ والخفٍى

ب َُّ ٝىم سثِغ اإلاجلغ واإلاعدؽاس الٝاهىوي بالخدٝٞ مً ِذم جمثُل ِمى ما أل٠ثر مً ِمى مخٕ ن في ٍو ً بمىحب جٍٙى ، ٠ما ًخم بزباث اإلاخُٕبين والحالٍش

 .مدمش ؤلاحخماُ

حُٕب ِمى اإلاجلغ ًِ خمىس زالزت احخماِاث مخخالُت، ؤو ؤسبّت احخماِاث ٔير ذٟس بإنَّ وبدعب هق ٜاهىن الؽش١اث ومُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، ٘ةنَّ اإلاجلغ ً

 
ً
 خال٥ هزه العىت.مخخالُت دون ِزس ًٝبله اإلاجلغ ؤِخبر معخُٝال

ً
برس الزي ٌعخذعي بِخباس الّمى ُمعخُٝال

ُ
 ، وبدمذ هللا لم ًدذر هزا الُٕاب ٔير اإلا

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  مجلغ ؤلاداسة،  مُثاٛزام ـشاخت في ٜو
ً
شاساجه(، البىذ ) مجلغ بحخماِاث  :الٙٝشة )خامعا  (.5ؤلاداسة ٜو

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ٘فاح ًِ بحخماِاث مجلغ ؤلاداسة(.. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، و٠ؽٚ ؤلا مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م72ً( و )0)ل

جىص اإلاؽاس٠ت في احخماِاث اإلاجلغ (:14املادة ) احخماُ اإلاجلغ بإي وظُلت مامىت مً وظاثل الخٝىُت الحذًثت اإلاخّاٗس ِلحها، جم٢ً اإلاؽاٟس مً  ٍو

 .الاظخماُ واإلاؽاس٠ت الّٙالت في ؤِما٥ اإلاجلغ وبـذاس الٝشاساث
   

م مً ؤنَّ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ماء مجلغ ؤلاداسة بالٔش بُذ إِل ًُ  اس٠ت في احخماُ اإلاجلغ بإي وظُلت مامىت مً وظاثل الخٝىُت الحذًثت اإلاخّاٗس ِلحهااإلاؽهٍام خى٠مت الؽش١اث 

يرها، بال ؤنَّ حمُْ بحخماِاث  اإلاجلغ التي جمذ خال٥ ١الهاجٚ اإلاشجي واإلاؽاس٠ت بالُٙذًى ؤو ِبر وظاثل الخىاـل ؤلال٢ترووي ٠برهامج ؤلاظ٣اًب والىاحغ آب ٔو
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ً.ب ا الّام ٜذ جمذ بما بدمىس الّمى هز ماء الحالٍش ن م٢خىب ألخذ ألِا  صخفه ؤو بىاظىت جٍٙى

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام ـشاخت في   مجلغ ؤلاداسة، مُثاٛ ٜو
ً
شاساجه(، البىذ ) مجلغ بحخماِاث  :الٙٝشة )خامعا  ( .6ؤلاداسة ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

 
 

ىذ حعاوي  ٜشاساث اإلاجلغ (:15املادة ) ً واإلامثلين، ِو بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام الٝاهىن في هزا الؽإن، جفذس ٜشاساث اإلاجلغ بإٔلبُت ؤـىاث الحالٍش

 ً دشس مدمش ل٣ل احخماُ، ًدذد ُ٘ه ؤظماء ألاِماء الحالٍش ىاث ًشجح الجاهب الزي مىه سثِغ الاحخماُ، ٍو ألـا

بين ما د ْ مً سثِغ الاحخماُ وؤمين العش، وللّمى الزي لم ًىا٘ٞ ِلى ؤي ٜشاس اجخزه والٕاثبين، ٍو ٜى اس باالحخماُ، ٍو

 .اإلاجلغ ؤن ًثبذ اِتراله في مدمش الاحخماُ

   

خ ؤلاحخماُ  اثلش ؤلاحخماِااث، ًٝىم بمبي مدًٝىم ظ٢شجير مجلغ ؤلاداسة وهى معدؽاس ٜاهىوي لذًه خبرة واظّت في بحخماِاث مجالغ ؤلاداس  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  وبُان جاٍس

ن حذو  بيَّ ًُ ماء بذون ِزس، ٠ما  ً بمىحب الى١الت واإلاخُٕبين مً ألِا ماء بإشخاـهم والحالٍش ً مً ألِا ما٥ ومىحض وظاِت بذء ؤلاحخماُ وبُان الحالٍش ٥ ألِا

اجْ ؤلاحخماُ واإلاىاٜؽاث التي داسث باإلحخماُ مْ بُان  م بىحهت هٍش ُمخالٙت ؤو ًخدَٙ ِلى ؤي ٜشاس )بّذم اإلاىا٘ٝت ِلُه(، ٔير مخل لٜى بظم الّمى الزي ًخٝذَّ

شجح ال٢ٙت التي ٢ًىن ٘حها سثِغ اإلاجلغ.
ُ
ىاث ج ىذ حعاوي ألـا لبُت اإلاىلٝت، ِو ش الٝشاساث ًخم باإٔل ذ وجمٍش  بإنَّ الخفٍى

ً
 ِلما

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  اؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ٜو
ً
شاساجه(، البىذًً ) مجلغ بحخماِاث  :لٙٝشة )خامعا  (.01(  و )3ؤلاداسة ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

جىص للمجلغ، في خالت المشوسة ولذواعي الاظخعجا٥، بـذاس بّن ٜشاساجه بالخمش  ٜشاساث اإلاجلغ (:15املادة ) ٍش بؽشه مىا٘ٝت حمُْ ؤِماثه ٍو

لى ؤن حّشك في الاحخماُ الخالي للمجلغ، لخممُجها مدمش احخماِه  .٠خابت ِلى جل٤ الٝشاساث، ِو
   

ال جدخمل الخإخير ًخم ؤخز سؤي ومىا٘ٝت حمُْ  ًفذس اإلاجلغ ِادة ٜشاساجه في راث بحخماُ اإلاجلغ اإلاىّٝذ، ل٢ً في خاالث المشوسة وؤلاظخعجا٥ الٝفىي التي تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ماء ِبر الهاجٚ، وبرا خفل ؤلاحماُ، ًخم ـُأت  ه ًخم ِشك الٝشاس في ألِا
َّ
ُّاتهم ِلُه ٜبل ولّه مىلْ الخىُٙز، ٠ما ؤه ماء ألخز جٜى شه ِلى ألِا الٝشاس وجمٍش

خ بجخا ش للمفادٜت ِؤو٥ بحخماُ إلاجلغ ؤلاداسة ًلي جاٍس شر الٝشاس بالخمٍش  .لُه، وخال٥ هزا الّام لم ًفذس ٜشاس بالخمٍش

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في ٜو
ً
شاساجه(، البىذ ) مجلغ بحخماِاث  :الٙٝشة )خامعا  ( .4ؤلاداسة ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل
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(32) 
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  مين العشؤ (:16دة )املا
ً
ت للحاـلين ِلى ؼهادة حامُّت في الٝاهىن ؤو اإلاداظبت  ًفذس اإلاجلغ ٜشاسا بدعمُت ؤمين ظش اإلاجلغ، وج٢ىن ألاولٍى

ي ؼاون ؼش٠ت مذسحت
ّ
 .مً حامّت مّتٗر بها ؤو ما ٌّادلها، وإلاً ج٢ىن له خبرة ال جٝل ًِ زالر ظىىاث في جىل

   

ٚ مجلغ ؤلاداسة بمىحب ٜشاس ـادس مىه العُذ اإلاعدؽاس الٝاهىوي للؽش٠ت لخىلي مهام ؤمين العش وظ٢شجير مجلغ ؤلاداسة، وؤمين العش ه دم اإللتسامتربير عأو بياى اإللتسام/ 
َّ
دمل ١ل ى سحل ٜاهىوي ٍو

ت ِؽش ؼهادة اإلااحعخير في الٝاهىن الخاؿ مً حامّت مّتٗر بها، ولذًه خبرة ال جٝل ًِ   بإنَّ ٜشاس حعمُت  ظىىاث في مجا٥ ظ٢شجاٍس
ً
مجالغ ؤلاداساث، ِلما

ثبذ في ؤو٥ مدمش إلحخماُ اإلاجلغ بّذ بوّٝاد الجمُّت الّمىمُت. ًُ  بمىحب ٜشاس  
ً
ا  ؤمين العش ًخم ججذًذه ظىٍى

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  وواحباجه(، الٙٝشة الثاهُت( .الؽش٠ت، مهامه  ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعممجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

    .وألمين العش بّذ مىا٘ٝت الشثِغ الاظخّاهت بمً ًشاه مً الّاملين بالؽش٠ت في ؤداء مهام ِمله مين العشؤ (:16املادة )

جخىلى مهمت خَٙ ألاوساٛ واإلاعدىذاث وجدخَٙ بيسخ مً مدالش ؤلاحخماِاث في اإلالٙاث اإلاّذة لزل٤، ٠ما جىُٙزًت ًٝىم ؤمين العش باإلظخّاهت بع٢شجيرة  عدم اإللتسام تربيرأو بياى اإللتسام/ 

ٝاث حذاو٥ ألا   ير مجلغ ؤلاداسة، ظ٢شج أيرها مً اإلاهام ألاخشي التي ٌعىذها لهِما٥ في اإلالٙاث اإلاخففت لزل٤، و جدخَٙ بيسخت مً م٘ش

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، الٙٝشة الثاهُت( . ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعمـشاخت في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، زام ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

 
 

مهام وواحباث ؤمين  (:17ادة )امل

 العش

لتزم بدعُير ١ا٘ت ؤِما٥ اإلاجلغ  ًٝىم ؤمين العش بمّاوهت الشثِغ و١ا٘ت ؤِماء اإلاجلغ ُ٘ما ًٝىمىن به مً مهام، ٍو

 :ومجها

بين ٘حها ما داس باالحخماُ، ج( 0) ً والٕاثبين، ٍو ماء الحالٍش ش مدالش احخماِاث اإلاجلغ ًدذد بها ؤظماء ألِا دٍش

ثبذ   .بها اِترالاث ألاِماء ِلى ؤي ٜشاس ؤـذسه اإلاجلغٍو

   

ً م تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  خ ؤلاحخماُ وظاِت ؤلاحخماُ، والحالٍش  بها جاٍس
ً
ش مدالش بحخماِاث اإلاجلغ، مبِىا ماء ًٝىم ؤمين العش )ظ٢شجير مجلغ ؤلاداسة( بمبي وجدٍش ً ألِا

ً بمىحب و١الت ٝىم ؤمين العش بةزباث بِترالاث ؤي ِمى ال ٢ًىن  بإشخاـهم والحالٍش ماء بذون ِزس، ٍو ن م٢خىب، زمَّ بُان اإلاخُٕبين مً ألِا ؤو جٍٙى
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 ِلى ٜشاس ما.
ً
 مىا٘ٝا

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام   ( .7( و )0ًً )الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعمـشاخت في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، ٜو

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م0ً)ل

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

خ بـذاسها( 9)     .ُٜذ ٜشاساث اإلاجلغ في السجل اإلاّذ لهزا الٕشك خعب جاٍس

خ بـذاسهان العش بُٝذ ًٝىم ؤمي تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   .ٜشاساث اإلاجلغ في السجل اإلاّذ لهزا الٕشك خعب جاٍس

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام   .(9الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ) ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعم مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة،ـشاخت في ٜو

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 و ـىسة مً سجل ٜشاساث اإلاجلغ.. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، مُثاٛ هٍام الحى٠مت ً(، م40( و )0)ل

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

خ اوّٝادها مىضحا ( 7) ٝا لخاٍس ُٜذ الاحخماِاث التي ٌّٝذها اإلاجلغ في السجل اإلاّذ لهزا الٕشك معلعلت ومشجبت ٘و

ً والٕاثبين، والٝشاس  ماء الحالٍش ترالاث بن وحذث٘حها: ألِا  .اث التي اجخزها اإلاجلغ في الاحخماُ، والِا
   

خ بوّٝادها،  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ً والٕاثبين، ًٝىم ؤمين اإلاجلغ بُٝذ بحخماِاث اإلاجلغ في السجل اإلاّذ لزل٤ مدعلعلت ومشجبت بدعب جىاٍس ماء الحالٍش مىضحا ٘حها: ألِا

ترالاث بن وحذث والٝشاساث التي اجخزها  .اإلاجلغ في الاحخماُ، والِا

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام   (.9الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ) ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعم مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة،ـشاخت في ٜو

 
ُ
مي )ل ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :

ً
 ىسة مً سجل ُٜذ بحخماِاث اإلاجلغ.ثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، و ـ. )مُمُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(49و) (0)ىٙا

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

شه و١ا٘ت سجالث ومشاظالث اإلاجلغ وم٣اجباجه في سجالث وسُٜت ( 4) شاساجه، وجٝاٍس خَٙ مدالش احخماِاث اإلاجلغ ٜو

 .وبل٢تروهُت
   

 بع٢شجيرجه بدَٙ حمُْ ًٝىم ؤم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
شه و١ا٘ت سجالث ومشاظالث اإلاجلغ وم٣اجباجه في سجالث وسُٜتين العش ُمعخُّىا شاساجه، وجٝاٍس ، مدالش احخماِاث اإلاجلغ ٜو

ً معخٝلت ) تبل٢تروه٠ُما جىحذ وسخت  ت في وظُلت جخٍش  .(Hard Diskمجها مدٌٙى

ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
الؽش٠ت، مهامه  ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )الٝعمالحى٠مت مُثاٛ هٍام (، م0ً) )ل
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 (.4وواحباجه(، البىذ )

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

ماء اإلاجلغ، واإلاؽاس٠ين( 2) خ اإلادذد الوّٝاد  -بن وحذوا-بسظا٥ الذِىة أِل ما٥ ٜبل الخاٍس ٝا بها حذو٥ ألِا م٘ش

خ جٝذًمهاالا  ما٥ وبزباث جاٍس ين ِلى ألاٜل، واظخالم ولباث ألاِماء بةلا٘ت بىذ ؤو ؤ٠ثر بلى حذو٥ ألِا  .حخماُ بإظبِى
   

ماء اإلاجلغ ٜبل بظبُى ِلى ألاٜل مً ًٝىم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ما٥ بىاًء ِلى جىححهاث سثِغ اإلاجلغ، ومً زمَّ ًٝىم بخىحُه الذِىة أِل ذ بوّٝاد  ؤمين العش بةِذاد حذو٥ ألِا مِى

ماء مً ؤلاإلاام باإلاىلُى اإلاشاد وشخ اٜها لخم٢ين ألِا ما٥ وؤًت معدىذاث ؤو وزاثٞ مىلىب ب٘س  به حذو٥ ألِا
ً
ٝا ما ىاٜؽخه في ؤلاحخماُ اإلاّني، ؤه ومؤلاحخماُ م٘ش

ما٥. ماء ُ٘خم ؤخز مىا٘ٝت سثِغ اإلاجلغ ِلحها ومً زمَّ جذسج لمً حذو٥ ألِا  برا ١اهذ هىاٟ ؤًت بىىد حذًذة مٝترخت مً ٜبل ؤًي مً ألِا

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام   (.2لؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ )ا ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعم ؤلاداسة،مُثاٛ مجلغ ـشاخت في ٜو

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ؤلاداسة(.. )مُثاٛ مجلغ مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً)ل

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

حاب الخيعُٞ ال٣امل بين الشثِغ وؤِماء اإلاجلغ، وبين ألاِماء ُ٘ما بُجهم، وبين اإلاجلغ والجهاث اإلاّىُت وؤص( 3)

ٙين  .اإلافالح بما ٘حهم اإلاعاهمين وؤلاداسة واإلاٌى
   

ماء ُ٘ما بُجهم، ورل٤ مً هاخُت الخ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  يعُٞ للخدٝٞ مً ًٝىم ؤمين العش )ظ٢شجير اإلاجلغ( بالخيعُٞ ال٣امل بين سثِغ مجلغ ؤلاداسة وؤِماء اإلاجلغ وبين ألِا

 
ُ
ذ ؤلاحخماُ اإلا ت حعاِذهم في ؤخز ٢٘شة مخ٣املت ًِ اإلاىالُْ ؤن مِى ماء بإًت بُاهاث ؤو مّلىماث ًشونها لشوٍس دذد مىاظب لٍشوٗ ١ل مجهم، ولتزوٍذ ألِا

 ًِ رل٤ ١له، 
ً
ما٥، ٘مال ٙين.اإلاذسحت بجذو٥ ألِا  ٘ةنَّ ؤمين العش ًٝىم بالخيعُٞ بين اإلاجلغ وؤصحاب اإلافالح وبُٝت اإلاعاهمين وؤلاداسة واإلاٌى

ذ ه (، ٠ما هق 3الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ) ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعمفي مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، ق ِلى هزا ؤلالتزام ـشاخت ٜو

ً، باإلاادة )  في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح آلاخٍش
ً
 ( مىه.5ِلُه ـشاخت ؤًما

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ً(.. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، ُثاٛ هٍام الحى٠متم (، م09ً( و )0)ل  وظُاظت ؤصحاب اإلافالح آلاخٍش

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

ْ بلى حمُْ وزاثٞ ومعدىذاث الؽش٠ت، و٠زل٤ اإلاّلىماث والبُاهاث ( 4) ى٥ العَش ماء مً الـى جم٢ين الشثِغ وألِا

 .الخاـت بها
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ى٥ ألًت مّلىماث ؤو بُاهاث مىلىبت مً اإللتسام تربير عدمأو بياى اإللتسام/  ماء مً الـى ٜبلهم، ظىاء  مً ألادواس الشثِعُت ألمين العش )ظ٢شجير اإلاجلغ( هى جم٢ين سثِغ مجلغ ؤلاداسة وألِا

ما٥ اإلاىشوخت لهم، ؤو ؤًت بُاهاث خاـت بالّمى راجه، ؤو ؤًت وزاثٞ ؤو مّلىماث ؤو بُاهاث مً اإلاّ لىماث اإلاخّلٝت بالؽش٠ت وؤوؽىتها حّلٝذ بجذاو٥ ألِا

 واإلاعمىح بخذاولها .

ذ هق ِلى هزا ؤلالتزام ـشاخت في مُثاٛ   (.4الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ) ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعملغ ؤلاداسة، مجٜو

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مجلغ ؤلاداسة(.. )مُثاٛ مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً)ل

مهام وواحباث ؤمين  (:17املادة )

 العش

ٝا للٝاهىن وؤخ٣ام هزا ( 5) خَٙ بٜشاساث ؤِماء اإلاجلغ بّذم الجمْ بين اإلاىاـب اإلادٍىس ِلحهم الجمْ بُجها ٘و

 .الىٍام
   

ٝا للٝاهىن وؤخ٣ام هزا الىٍامدَٙ بٜشاساث ؤِماء اإلاجلغ بّذم الجًٝىم ؤمين العش  ب تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   .مْ بين اإلاىاـب اإلادٍىس ِلحهم الجمْ بُجها ٘و

ذ هق ِلى هزا ؤلالت  (.5الؽش٠ت، مهامه وواحباجه(، البىذ ) ظ٢شجير اإلاجلغ، و ظش ؤمين الشابْ: الٙٝشة )الٝعممجلغ ؤلاداسة، زام ـشاخت في مُثاٛ ٜو

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 مىرج ؤٜشاساث ؤِماء مجلغ ؤلاداسة.. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، ، وهمُثاٛ هٍام الحى٠مت مً(، 70( و)0)ل

 
 

 :ٌؽ٣ل اإلاجلغ ٘ىس اهخخابه وفي ؤو٥ احخماُ له زالر لجان ِلى ألاٜل ىي ١الخالي لجان اإلاجلغ (:18املادة )

ت ازىين ِلى ألاٜ :ؤوال: لجىت الترؼُداث مٍى شاعى في اخخُاس ؤِماء اللجىت جىا٘ش بشثاظت ؤخذ ؤِماء اإلاجلغ ِو ل، ٍو

 :في آلاحي -ِلى ألاٜل-الخبرة الالصمت إلاماسظت اخخفاـاتها التي جخمثل

   

ل/7في ًىم  بهتهاء الجمُّت الّمىمُتٜام اإلاجلغ ٘ىس  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  م )9106/ؤبٍش ام7/9106م، بّٝذ بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس دؽ٢ُل لجاهه مً بُجها اللجان الثالزت ب م(، ٜو

 مً 
ً
ً هما ؤًما ت بزىين آخٍش مٍى  ٜام بدؽ٢ُل لجىت الترؼُداث، وىى بشثاظت ِمى مً ؤِماء اإلاجلغ ِو

ُ
 لىٍام الحى٠مت، خُث

ً
ٝا ؤِماء اإلاىلىبت ٘و

ماء ًخمخّىن بالخبرة الالصمت التي جم٢جهم مً جإدًت اإلاهام اإلاىىوت بهم  .اإلاجلغ، وحمُْ ألِا

 (ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )حؽ٢ُل لجان اإلاجلغ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م77ً) ل

ت اإلاجلغ( 0) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) لح مً بين اإلاششحين لّمٍى     .ولْ ؤظغ ومّاًير ِامت حعخّين بها الجمُّت الّامت في اهخخاب ألـا
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لجىت  إلاهام الشثِعُت للجىت الترؼُداث ولْ ألاظغ واإلاّاًير الالصمت إلهخخاب ؤِماء مجلغ ؤلاداسة، وهزا ألامش مىفىؿ ِلُه ـشاخت في بحشاءاثمً ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ً ؤظغ ومّاًير بهخخاب ؤِماء مج9( و )0(، الٙٝشجين )4الترؼُداث، اإلاادة )  لغ ؤلاداسة.(، ٠ما ؤنَّ مجلغ ؤلاداسة ٜذ ٜام بىلْ ظُاظت م٢خىبت جخممَّ

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث و ؤظغ ومّاًير بخخُاس ؤِماء مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م05ً( و)02)ل

    .جشؼُذ مً جشاه مىاظبا لّمىٍت اإلاجلغ خا٥ خلى ؤي مً مٝاِذه( 9) لجان اإلاجلغ (:18املادة )

 لالثدتها وؤلاحشاءاث تربير عدم اإللتسامأو لتسام/ بياى اإل
ً
ٝا  لؽٕل مىفب ِمى مجلغ ؤلاداسة ممً جىىبٞ ِلحهم الؽشوه اإلادذدة التي جد٢مها بترؼُذ مً جشاه مىاظ جٝىم لجىت الترؼُداث ٘و

ً
با

ماء ؤزىاء دوسة   اإلاجلغ.في الّمى، ورل٤ في دوساث بهخخاب ؤِماء اإلاجلغ وفي خالت خلى مىفب ؤًي مً ألِا

ذ هق ـشاخت ِلى رل٤ في بحشاءاث لجىت الترؼُداث، اإلاادة )  (.7( الٙٝشة )4ٜو

م ) ٞ  ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م02ً)ل

ت حُّ( 7) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) اثٚ الؽأشة ولْ مؽشوُ خىت الخّاٜب ِلى بداسة الؽش٠ت لممان ظِش ين البذًل اإلاىاظب لؽٕل الٌى

 .بالؽش٠ت
   

اثٚ الؽأشة مً لمً مهام لجىت الترؼُداث الشثِعُت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ت حُّين البذًل اإلاىاظب لؽٕل الٌى ولْ مؽشوُ خىت الخّاٜب ِلى بداسة الؽش٠ت لممان ظِش

ذ هفذ الالثدت ِلى رل٤ في بالؽش٠ت  ظُاظت م٢خىبت لخىت الخّاٜب4( الٙٝشة )4اإلاادة )، ٜو
ً
 بإنَّ الؽش٠ت ٜذ ولّذ ؤًما

ً
 .(، ِلما

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث و ظُاظت خىت الخّاٜب للؽش٠ت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م02ً( و)00)ل

اثٚ ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُاجشؼُذ مً جشاه ( 4) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .مىاظبا لؽٕل ؤي مً ٌو

ُٙت اإلاىلىبت والخ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اثٚ ؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، ٠ما جٝىم بمشاحّت ؼشوه الٌى  ألي مً ٌو
ً
دٝٞ مً بظدُٙاء جٝىم لجىت الترؼُداث بترؼُذ مً جشاه مىاظبا

م لهزه الؽشوه  ذ هق ِلى رل٤ ـشخت في بحشاءاث الثدت الترؼُداث، اإلاادة )اإلاخٝذَّ ْ ألامش إلاجلغ ؤلاداسة ألخز الٝشاس بؽإنها، ٜو  (.2( الٙٝشة )4ورل٤ ٜبل ٘س

م ) ٞ  ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م02ً)ل

ت اإلاجلغجلٝي ولب( 2) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .اث الترشح لّمٍى

م  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ذ بهخخاباث ؤِماء مجلغ ؤلاداسة  ودِىة مً ًإوغ في هٙعه ال٢ٙاءة للخٝذَّ الن ًِ مِى للجىت، جٝىم اللجىت بخلٝي بىلبه جٝىم لجىت الترؼُداث ِادة بّذ ؤلِا



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(37) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

 بها اإلاعدىذاث ا
ً
ٝا ذ هق ِلى رل٤ ؤلالتزام ـش الىلباث مً اإلاخٝذمين م٘ش  (.3( الٙٝشة )4خت في بحشاءاث لجىت الترؼُداث، اإلاادة )اإلاىلىبت، ٜو

م ) ٞ  ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م02ً)ل

ت اإلاجلغ بلى اإلاجلغ( 3) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ْ ٜاثمت اإلاششحين لّمٍى شظل وسخت مجها بلى  ٘س
ُ
مخممىت جىـُاتها في هزا الؽإن، ِلى ؤن ج

 .الهُئت
   

ت اإلاجلغ، جٝىم اللجىت بالخدٝٞ مً بظدُٙاء اإلاخٝذمين للؽشوه اإلاىلىبت، ومً زمَّ حعدبّذ اللجىت لبّذ بظخالم لجىت الترؼُداث لى تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  باث اإلاخٝذمين لّمٍى

ُاتها اإلاخٝذمين الزًً جششحاإلاخٝذم ىت في جـى َِّ ّها إلاجلغ ؤلاداسة، مب ّذ ٜاثمت بجمُْ اإلاششحين ج٘ش
ُ
ىا الؽشوه، ومً زمَّ ح هم وؤظباب رل٤ ين الزًً لم ٌعخ٘ى

ىا الؽشوه اإلاىلىبت ووحه الىٝق، ورل٤ ختى ًٝٚ اإلاجلغ ِلى ١ا٘ت الخٙاـُل، ن لهم اإلاخٝذمين الزًً لم ٌعخ٘ى بُل رل٤ ١له، جٝىم  الترؼُذ، ٠ما جبيَّ ٜو

ذ هق ِلى رل٤ ؤلالتزام ـشاخت في بحشاءاث لجىت الترؼُداث، اإلاادة )  (.4( الٙٝشة )4اللجىت بةسظا٥ وسخت مً جل٤ الٝاثمت للهُئت، ٜو

م ) ٞ  ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )بحشاءاث لجىت الترؼُداث(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م02ً)ل

ش ظىىي بلى اإلاجلغ ًخممً جدلُال ؼامال ألداء اإلاجلغ مدذدا هٝاه الٝىة والمّٚ واٜتراخاتها في هزا ( 4) اإلاجلغلجان  (:18املادة ) ْ جٍٝش ٘س

 .الؽإن
   

ش ظىىي بزل٤ للمجلغ، ورل٤ ختى ًد تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ت هٝاه الٝىة والمّٚ في مً لمً مهام لجىت الترؼُداث الُٝام بخدلُل ؤداء اإلاجلغ وسْ٘ جٍٝش عنى للمجلغ مّ٘ش

ٜذ هق ِلى رل٤ ؤلالتزام اإلاجلغ ولجاهه، ومً زمَّ بجخار الٝشاس اإلاىاظب لخصحُذ اإلاعاس ؤو بةِادة حؽ٢ُل اللجان بما ًخجاوص هٝاه المّٚ التي جبُجها اللجىت، و 

ت بىمارج مّخمذة مً  منَّ اإلاجلغ ٜذَّ (، باإللا٘ت بلى ؤ4( الٙٝشة )4ـشاخت في بحشاءاث لجىت الترؼُداث، اإلاادة ) ظُاظت م٢خىبت لخُُٝم ؤداء اإلاجلغ، مؽِٙى

 اإلاجلغ للخُُٝم.

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 داء اإلاجلغ(.العىىي أل خُُٝم ال. )بحشاءاث لجىت الترؼُداث و ظُاظت مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م94ً( و)02)ل

شاعى في اخخُاس ؤِماء اللجىت جىا٘ش  :هُا: لجىت اإلا٣ا٘أثزا لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ت ازىين ِلى ألاٜل، ٍو مٍى بشثاظت ؤخذ ؤِماء اإلاجلغ ِو

 :في آلاحي-ِلى ألاٜل-الخبرة الالصمت إلاماسظت اخخفاـاتها التي جخمثل
   

ل/7ىم في ًبهتهاء الجمُّت الّمىمُت ٜام اإلاجلغ ٘ىس  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  م )9106/ؤبٍش ام بدؽ٢ُل لجاهه مً بُجها اللجان الثالزت 7/9106م، بّٝذ بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس م(، ٜو

 مً ؤ
ً
ً هما ؤًما ت بزىين آخٍش مٍى  ٜام بدؽ٢ُل لجىت اإلا٣ا٘أث، وىى بشثاظت ِمى مً ؤِماء اإلاجلغ ِو

ُ
 لىٍام الحى٠مت، خُث

ً
ٝا ِماء اإلاجلغ، اإلاىلىبت ٘و

ماء ًخمخ  .ّىن بالخبرة الالصمت التي جم٢جهم مً جإدًت اإلاهام اإلاىىوت بهموحمُْ ألِا

 (ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )حؽ٢ُل لجان اإلاجلغ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م77ً)ل
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ٝت جدذًذ م٣ا٘أث س ج( 0) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ا، بما ٘حها وٍش ثِغ وؤِماء اإلاجلغ، ِلى دذًذ العُاظت الّامت إلاىذ اإلا٣ا٘أث في الؽش٠ت ظىٍى

ت للمجلغ ِلى ذ اإلا٣ا٘إة العىٍى مً الشبذ الفافي للؽش٠ت بّذ خفم الاخخُاواث والاظخٝىاِاث الٝاهىهُت ( %2) ؤال جٍض

 .وجىصَْ ألاسباح الىٝذًت والُّيُت ِلى اإلاعاهمين

   

  إلاىذؤِذ مجلغ ؤلاداسة ظُاظت م٢خىبت   تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ٝت جدذًذ م٣ا٘أث سثِغ وؤِماء اإلاجلغاإلا٣ا٘أث في الؽش٠ت ظىىٍا ذ جمَّ دساظت العُاظت ومىاٜؽتها ، بما ٘حها وٍش ، ٜو

ِخه بّشلها  شلذِلى الجمُّت الّامت إلاىاٜؽتها واإلافادٜت ِلحها وولّها مىلْ الخىُٙز، مً ٜبل اإلاجلغ وسْ٘ اإلاجلغ جـى ُِ ذ  هزه العُاظت في بحخماُ  ٜو

ل/5ًىم  الزي بوّٝذ فيلّامت الجمُّت ا  جمذ ؤلا م 9105/ؤبٍش
ُ

فادٜت ِلى العُاظت حاصة، خُث
ُ
 .واإلا

 بإنَّ بحشاءاث لج
ً
دت، اإلاادة )ِلما خدذًذ م٣ا٘أث سثِغ مّمى٥ بها وُلت العىىاث العابٝت جٝض ي ب(، 4( الٙٝشة )4ىت اإلا٣ا٘أث ٜذ جممىذ هفىؿ ـٍش

ذ اإلا٣ا٘إة العىى  مً الشبذ الفافي للؽش٠ت بّذ خفم الاخخُاواث والاظخٝىاِاث الٝاهىهُت وجىصَْ ألاسباح ( %2)ٍت للمجلغ ِلى وؤِماء اإلاجلغ، ِلى ؤال جٍض

 .الىٝذًت والُّيُت ِلى اإلاعاهمين

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
لشثِغ وؤِماء مجلغ  . )بحشاءاث لجىت اإلا٣ا٘أث و ظُاظت مىذ اإلا٣ا٘أثمُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(44و) (06( و)03)ل

ل/5بحخماُ الجمُّت الّامت الزي بوّٝذ في ًىم ، ومدمش ؤلاداسة  (.م9105/ؤبٍش

    .جدذًذ ؤظغ مىذ البذالث والحىا٘ض بالؽش٠ت ومجها بـذاس ؤظهم جدٙيز للّاملين بها (9) لجان اإلاجلغ (:18املادة )

ؤظغ مىذ البذالث والحىا٘ض بالؽش٠ت ومجها بـذاس ؤظهم ( لمً هىاٛ مهام اللجىت بُان 5( الٙٝشة )4إلا٣ا٘أث بالؽش٠ت ـشاخت في اإلاادة )جىق الثدت لجىت ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ٙي الؽش٠ت.جىت اإلا٣ا٘أث ألاألظغ التي في لىئ( مً الثدت ل4، ٠ما خذد اإلاادة )جدٙيز للّاملين بها مىذ اإلا٣ا٘أث ألِماء اإلاجلغ وإلاٌى
ُ
 ها ج

ى
ُ
م ))ل ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :

ً
 . )بحشاءاث لجىت اإلا٣ا٘أث(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م03ًٙا

 ز لجان اإلاجلغ (:18املادة )
ً
شاعى في اخخُاس ؤِماء اللجىت  :: لجىت الخذُٜٞالثا ت ازىين ِلى ألاٜل، ٍو مٍى بشثاظت ؤخذ ؤِماء اإلاجلغ اإلاعخٝلين ِو

٢ىن ٜذ ظبٞ ألي مجهم جذُٜٞ خعاباث الؽش٠ت خال٥ العيخين العابٝخين ِلى ؤن ٢ًىن ؤٔلبُتهم معخٝلين، وؤال ً

ٞ مباؼش ؤو ٔير مباؼش، وؤن جخىا٘ش ٘حهم الخبرة الالصمت إلاماسظت اخخفاـاث اللجىت التي  ت اللجىت بىٍش الترشح لّمٍى

 :في آلاحي-ِلى ألاٜل-جخمثل

   

ل/7ىس بهخخابه في ًىم ٜام اإلاجلغ ٘ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  م )9106/ؤبٍش  7/9106م، بّٝذ بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس
ً
ٝا ام بدؽ٢ُل لجاهه مً بُجها اللجان الثالزت اإلاىلىبت ٘و م(، ٜو

ت  مٍى  ٜام بدؽ٢ُل لجىت الخذُٜٞ، وىى بشثاظت ِمى معخٝل مً ؤِماء اإلاجلغ )العُذ/ مدمذ ِلي حمّت العلُىي( ِو
ُ

ً بزىين لىٍام الحى٠مت، خُث آخٍش

 مً ؤِماء اإلاجلغ
ً
 .هما ؤًما
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 بإنَّ 
ً
ماء ًخمخّىن بالخبرة الالصمت التي جم٢جهم مً جإدًت اإلاهام اإلاىىوت بهم، وجا٠ذ الؽش٠ت بإهه لم ٌعبٞ ألي مً ؤِماء لجىت الخِلما ذُٜٞ الُٝام حمُْ ألِا

ٞب  .مباؼش ؤو ٔير مباؼش خذُٜٞ خعاباث الؽش٠ت خال٥ العيخين العابٝخين ِلى الترشح لّمىٍت اللجىت بىٍش

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )حؽ٢ُل لجان اإلاجلغ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م77ً)ل

شله ِلى اإلاجلغ، والُٝام بمشاحّاث دوسٍت ( 0) لجان اإلاجلغ(: 18املادة ) ابت الذاخلُت للؽش٠ت ٘ىس حؽ٢ُل اللجىت ِو بِذاد مٝترح بىٍام الٜش

 .١لما جىلب ألامش
   

ذ جمَّ بِذاد  ؤلاداسة م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي ألاظخار/ خعين الّبُذلي بىلُى١لٚ مجلغ  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام ابت الذاخلُت، ٜو اللىاثذ والعُاظاث وؤلاحشاءاث الالصمت إلداسة الٜش

م ) م، وجمَّ ولّه مىلْ الخىُٙز، وجلتزم لجىت الخذُٜٞ 9104/دٌعمبر/09ٍخ م( اإلاىّٝذ بخاس 5/9104الالصم ومىاٜؽخه وبِخماده في بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس

ب ألامش رل٤، بال ؤنَّ لجىت البمشاحّت هٍام 
َّ
ابت الذاخلُت بفىسة دوسٍت ١لما جىل  بىٍام الالٜش

ً
ٝذم مٝترخا

ُ
ابت الذاخلُت للؽش٠ت، وبهما ب٠خٙذ خذُٜٞ لم ج ٜش

ابت الذاخلُت التي ًٝىم بها م٢خب ا ابت الذاخلُت. ، بدعب ما هى هاؼم العُذ للمداظبت والخذُٜٞلعادة/ بإِما٥ الٜش ش الٜش  مبين بخٝاٍس

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ابت الذاخلُت للؽش٠ت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م4ً)ل  . )ظُاظاث وبحشاءاث هٍام الٜش

    .وجشؼُدهم، ولمان اظخٝاللهم في ؤداء ِملهمولْ ؤظغ الخّاٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين ( 9) لجان اإلاجلغ (:18املادة )

دذد بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ مً لمً اإلاهام اإلاعىذة للجىت الخذُٜٞ ولْ ألاظغ للخّاٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين، ورل٤ بدعب ما هى مىفىؿ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ
ِلُه في  ج

 جٝىم اللج9( الٙٝشة )4اإلاادة )
ُ

ذ بوّٝاد بحخماُ الجمُّت الّامت( بخٝذًم جشؼُداتها إلا٣اجب الخذُٜٞ الخاسجي للمجلغ والزي(، خُث  )ٜبل مِى
ً
ا بذوسه  ىت ظىٍى

 بإنَّ مجلغ ؤلاداسة ٜذ ؤِذ ظُاظت م٢خىبت جىٍم ٠ُُٙت جشؼُذ وبخخُاس  اإلاذٜٞ
ً
ِخه بىاًء ِلى رل٤ للجمُّت الّامت ، ِلما ْ جـى  الخاسجي. ًٝىم ب٘ش

ش  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
مي ))ل ٝين ٜس  . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ وظُاظت جشؼُذ اإلاذٜٞ الخاسجي للؽش٠ت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م90ً( و )04جى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش

ابت الذاخلُت بالؽش٠ت، ومخابّت ؤِما٥ مشاٜب الحعاباث، والخيعُٞ بُجهما، وال( 7) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) خإ٠ذ مً ؤلاؼشاٗ ِلى ؤِما٥ الٜش

ٝا إلاّاًير اإلاداظبت والخذُٜٞ الذولُت ش اإلاالُت ٘و  التزامهما بخىبُٞ ؤ٘مل الىٍم الّاإلاُت في الخذُٜٞ وبِذاد الخٝاٍس

(IFRS/IAS) و(ISA)  ش مشاٜب الحعاباث ِلى بؼاسة ـ دت ِّما برا ١ان ٜذ ومخىلباتها، والخدٝٞ مً اؼخما٥ جٍٝش ٍش

حشي (IFRS/IAS) ومذي التزام الؽش٠ت باإلاّاًير الذولُتت، اإلاّلىماث المشوسٍَّ  خفل ِلى ١لَّ 
ُ
، وما برا ١ان الخذُٜٞ ٜذ ؤ

 إلاّاًير الخذُٜٞ الذولُت
ً
ٝا  .ؤم ال (ISA) ٘و

   

دذد بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ مً لمً اإلاهام اإلاعىذة للجىت الخذُٜٞ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ
ابت الج ذاخلُت بالؽش٠ت، ومخابّت ؤِما٥ مشاٜب الحعاباث، ؤلاؼشاٗ ِلى ؤِما٥ الٜش
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ابت 7( الٙٝشة )4، ورل٤ بدعب ما هى مىفىؿ ِلُه في اإلاادة )والخيعُٞ بُجهما  ِلى ؤِما٥ بداسة الٜش
ً
 بإنَّ لجىت الخذُٜٞ حؽٗش ّ٘لُا

ً
( مً الالثدت، ِلما

شها الذوسي )١ل زالزت ؤؼهش( وجٝىم بما بذساظخه  جخلٝى جٍٝش
ُ

ّه الذاخلُت خُث  ًِ رل٤ ١له ٘ةنَّ لجىت  اومىاٜؽخه ؤو ٘س
ً
مباؼشة للمجلغ إلاىاٜؽخه، ٘مال

ش اإلاالُت والخدٝٞ مً مىابٝتها   ِلى ِملُت بِذاد الخٝاٍس
ً
ش مشاٜب بومخىلباتها، والخدٝٞ مً  إلاّاًير اإلاداظبت والخذُٜٞ الذولُتالخذُٜٞ حؽٗش ؤًما ؼخما٥ جٍٝش

دت ِّما برا ١انالحعاباث ِلى بؼاسة ـ  مً ِذمه. تٍَّ اإلاّلىماث المشوس  ٜذ خفل ِلى ١لَّ  ٍش

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل

ش العىٍىؤلاؼشاٗ ِلى دٜت وصحت ال( 4) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ت ومشاحّبُاهاث اإلاالُت والخٝاٍس ُّ ت والشبّ     .تهات والىفٚ ظىىٍّ

ش اجخدٝٞ لجىت الخذُٜٞ مً  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  َُّ ت والىفٚ ظىىٍَّ لعىىٍَّ دٜت وصحت البُاهاث اإلاالُت والخٝاٍس ّها إلاجلغ ؤلاداسة تت والشبّ ها جٝىم بمشاحّتها ومىاٜؽتها ٜبل ٘س ، ٠ما ؤنَّ

ن في بحشاءاث ل ذ للجىت ُمبيَّ  (.4( الٙٝشة )4جىت الخذُٜٞ اإلاادة )لئلحاصة، وهزا بلتزام ـٍش

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل

ش ومالخٍاث مشاٜب الحعاباث ِلى الٝىاثم اإلاالُت للؽش٠ت ومخابّت ما جمَّ ( 2) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .بؽإنها دساظت ومشاحّت جٝاٍس

ش مشاٜب الحعاباث ٜبل ِشلها ِلى مجلغ ؤلاداسة، ٠ما جٝىم بمىاٜؽت مشاٜب الحعاباث في مال  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  خٍاجه ِلى جٝىم لجىت الخذُٜٞ بفٙت دوسٍت بمشاحّت جٝاٍس

 (.2( الٙٝشة )4ىت الخذُٜٞ اإلاادة )الٝىاثم اإلاالُت للؽش٠ت، وهزا ًْٝ مً لمً ؤِما٥ اللجىت التي وسد بُاهه في الثدت لج

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل

ش مالُت ومشاحّ( 3) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ام وبُاهاث وجٝاٍس ت جدشي الذٜت ُ٘ما حّشله الؽش٠ت ِلى الجمُّت الّامت، وما جٙصح ِىه مً ؤٜس

ش ام والبُاهاث والخٝاٍس  .جل٤ ألاٜس
   

ش اإلاالُت اإلاٙصح ِجها ظىاء للجمُّت الّامت الّادًت ؤو للجهاث ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  لشظمُت ىى مّلىماث جدشؿ لجىت الخذُٜٞ ١ل الحشؿ ِلى ؤن ج٢ىن البُاهاث اإلاالُت والخٝاٍس

 ؤنَّ الل
ُ

ام والبُاهاث وجخدٝٞ مً صحتها، وهزا ًْٝ مً لمً ؤِما٥ اللجىت التي وسد بُاهه في الثدت دُٜٝت وجىابٞ الىاْٜ، خُث جىت جٝىم بمشاحّت جل٤ ألاٜس

 (.3( الٙٝشة )4لجىت الخذُٜٞ اإلاادة )

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل
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ابت الذاخلُت بالؽش٠ت( 4) اإلاجلغ لجان (:18املادة )     .الخيعُٞ بين اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، والٜش

ابت الذاخلُت تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ادي في الٜش    جٝىم لجىت الخذُٜٞ بذوسها الخيعُٝي بين مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، بجاهب ُٜامها بذوسها الٍش
ً
للؽش٠ت، وهزا ًْٝ ؤًما

 (.4( الٙٝشة )4مً لمً ؤِما٥ اللجىت التي وسد بُاهه في الثدت لجىت الخذُٜٞ اإلاادة )

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل

َُّ ( م5) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ابت اإلاال َُّ شاحّت ؤهٍمت الٜش     .ت وبداسة اإلاخاوشت والذاخل

ذاد ظُاظاث وبحشاءاث بداسحي الخذُٜٞ الذاخلي وبداس  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ة اإلاخاوش، ٠ما ؤظلٙىا ٘ةنَّ لجىت الخذُٜٞ ىى مً والبذ اإلاجلغ بمشوسة ج٣لُٚ م٢خب ُمخخفق إِل

 والزيج٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي ألا وبالّٙل ٘ٝذ جمَّ  
ً
ُأت العُاظاث وؤلاحشاءاث  ظخار/ خعين الّبُذلي للمداظبت والخذُٜٞ سظمُا ٜام بةِذاد ـو

 جمذ مىاٜؽت هزه العُاظاث ِلى معخىي مجلغ ؤلاداسة، وجمذ بحاصتهما وبِخمادهما وولّهما مىلْ الخى
ُ

ُٙزي بمىحب الخاـت باإلداسجين اإلاز٠ىسجين، خُث

م ) الٝشاس الفادس في بحخماُ اإلاجلغ   مً لمً ؤِما٥ 9104/دٌعمبر/09م( والزي بوّٝذ في ًىم 5/9104ٜس
ً
م ٘ةنَّ هزا ؤلالتزام ًْٝ ؤًما م، ؤلٚ إلاا جٝذَّ

شها ١لما بٜخمذ المشوسة رل5.٤( الٙٝشة )4اللجىت التي وسد بُاهه في الثدت لجىت الخذُٜٞ اإلاادة )  (، وجخّهذ لجىت الخذُٜٞ بمشاحّت هزه ألاهٍمت وجىٍى

:
ً
ىٙا

ُ
ٞ) ل شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش  . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًًُ

ابت اإلاالُت بخ٣لُٚ مً اإلاجلغ( 6) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .بحشاء الخدُٝٝاث الخاـت بمعاثل الٜش

ابت اإلاالُت لُٝام بًْٝ مً لمً واحباث لجىت الخذُٜٞ ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  مجلغ ؤلاداسة، وسٔم ؤنَّ هزا ج٣لُٚ مً ورل٤ بىاًء ِلى ةحشاء الخدُٝٝاث الخاـت بمعاثل الٜش

خه.6( الٙٝشة )4اإلاادة )حب ٜذ وسد ـشاخت في هق االى  ٣لٚ اللجىت بةحشاء ؤي جدُٝٞ ختى جاٍس ًُ  (، بال ؤنَّ مجلغ ؤلاداسة لم 

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ، مً(04ل

    .الخيعُٞ بين وخذة الخذُٜٞ الذاخلي بالؽش٠ت ومشاٜب الحعاباث( 01) لجان اإلاجلغ (:18املادة )

ابت ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  لُت الُٝام بالخيعُٞ بين بداسة الٜش  مً واحباث اللجىت ألـا
ً
لذاخلُت )وخذة الخذُٜٞ الذاخلي( ومشاٜب الحعاباث الخاسجي، والخِعير ِلى مشاٜب ؤًما

( الٙٝشة 4اإلاادة )ٜذ وسد ـشاخت في هق الحعاباث في الحفى٥ ِلى ١ل ما ًىلبه مً بُاهاث مالُت ؤو مّلىماث راث ـلت بّمله اإلاعىذ بلُه، وهزا الىاحب  
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 ( مً بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ،01)

شج ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٞ)ل  . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش

ُت بؽإنها للمجلغ( 00) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ت للؽش٠ت وببذاء الشؤي والخـى ُّ ت واإلاداظب ُّ     .مشاحّت العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاال

 ٜامذ اجٝىم لجى تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

ُت بؽإنها إلاجلغ ؤلاداسة، وهزا ما خذر بالّٙل خُث للجىت ت الخذُٜٞ بمشاحّت العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاالُت واإلاداظبُت للؽش٠ت والخـى

ت للؽش٠تبىلب مشاحّت بِادة ـُأت  ُّ ت واإلاداظب ُّ  ج٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ الخاسجي ألاظخار/ خعين العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاال
ً
الّبُذلي والزي ٜام ، وجمَّ ؤًما

اث واإلاضاًذاث واإلا خاصن والّهذ والحعاباث(، بةِذاد ظُاظاث وبحشاءاث حذًذة جخٙٞ مْ اإلاّاًير اإلاداظبُت اإلاخّاٗس ِلحها حؽمل الىٍام اإلاالي )اإلاىاصهت واإلاؽتًر

العُذ للمداظبت والخذُٜٞ، بةِذاد ظُاظاث مالُت حذًذة بال ؤنَّ هزه العُاظاث اإلاالُت ١اهذ مدل هٍش، ألامش الزي ؤدي بلى ج٣لُٚ م٢خب العادة/ هاؼم 

 ًِ العُاظت بدُث حعخىِب ١ل اإلاالخٍاث التي 
ً
م م٢خب العادة/ هاؼم العُذ، بعُاظت مالُت حذًذة بذال ؤزيرث خى٥ العُاظت العابٝت، وبالّٙل جٝذَّ

 اٜؽتها ومً زمَّ بحاصتها.العابٝت، وما صالذ هزه اإلاعىدة ُٜذ الذساظت ٜبل ِشلها ِلى مجلغ ؤلاداسة إلاى

 بإنَّ 
ً
  في هق اإلاادة )ِلما

ً
 ( مً بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ، ،00( الٙٝشة )4هزا الىاحب  ٜذ وسد ـشاختؤًما

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًل

ها والتزامها بالمىابي الخاـت بخل٤ الخّامالثمشاحّت ح( 09) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .ّامالث الؽش٠ت مْ ألاوشاٗ راث الّالٜت ومذي خمِى

ذ هق ِلُه ـشاخت في بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ، اإلاادة ) تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  لؽش٠ت بإهه ال جىحذ ( مىه، ل٢ً جا٠ذ ا09( الٙٝشة )4هزا الىاحب ًْٝ لمً واحباث لجىت الخذُٜٞ، ٜو

 مً هزا الٝبُل ٘ةنها ظخخمْ للجىت الخذُٜٞ إلا
ً
شاحّتها والخدٝٞ مً ؤًت حّامالث للؽش٠ت مْ ؤًي مً ألاوشاٗ روي الّالٜت، وبرا ما ٜامذ ؤًت حّامالث معخٝبال

ها والتزامها بالمىابي الخاـت بخل٤ الخّامالث  .مذي خمِى

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ً(، م04ل

خباس ؤِما٥ الؽش٠ت، ومخٕيراث ( 07) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ولْ ومشاحّت ظُاظاث الؽش٠ت بؽإن بداسة اإلاخاوش بؽ٣ل دوسي، ؤخزا في الِا

ت والخىظُّت للؽش٠ت ، والخىحهاث الاظدثماٍس  .العٛى
   

خباس ؤِما٥ الؽش٠ت،  آخزةمشاحّت ظُاظاث الؽش٠ت بؽإن بداسة اإلاخاوش بؽ٣ل دوسي، لجىت الخذُٜٞ جخّهذ ب بُذ ؤنَّ ، بداسة اإلاخاوشةوؽاء ٜامذ الؽش٠ت ب ير عدم اإللتسامتربأو بياى اإللتسام/  في الِا

ت والخىظُّت للؽش٠ت ، والخىحهاث الاظدثماٍس  بةِذادومخٕيراث العٛى
ً
 بإنَّ الؽش٠ت ٜذ ٜامذ ظلٙا

ً
ِشلها ِلى بحشاءاث وظُاظاث بداسة اإلاخاوش وجم  ، ِلما
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م ) خ 5/9104مجلغ ؤلاداسة والزي ٜام بمىاٜؽتها وبحاصتها وولّها مىلْ الخىُٙز الٙىسي بمىحب الٝشاس الفادس في بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس م( واإلاىّٝذ بخاٍس

م ٘ٝذ وسد هزا الىاحب لمً هىاٛ ؤِما٥ لجى9104/دٌعمبر/09  (. 07( الٙٝشة )4ت الخذُٜٞ، في اإلاادة )م، ؤلٚ إلاا جٝذَّ

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ وظُاظت  وبحشاءاث بداسة اإلاخاوش(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م5ً( و )04لىٙا

بُت الخاـت بةداسة اإلاخاوش ال( 04) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .تي حّذها الؽش٠ت، والترشح لهاؤلاؼشاٗ ِلى البرامج الخذٍس

بُت الخاـت بةداسة اإلاخاوش التي حّذها الؽش٠تبنَّ مً لمً هىاٛ ؤِما٥ لجىت الخذُٜٞ ؤلاؼشاٗ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  وسٔم ؤنَّ الؽش٠ت ٜذ ٜامذ بةوؽاء بداسة ، ِلى البرامج الخذٍس

ب  لم جٝم بىلْبال ؤنَّ اللجىت ، اإلاخاوًش  بُت خاـت بةداسة اإلاخاوش  في الٍٝش بُت، ل٢ً جخّهذ لجىت الخذُٜٞ بإن جٝىم باإلؼشاٗ ِلى بشامج جذٍس ؤًت بشامج جذٍس

 واحب ِلى اللجىت وسد لمً هىاٛ ؤِما٥ لجىت الخذُٜٞ، في اإلاادة )
ً
 (. 04( الٙٝشة )4الّاحل بةرن هللا حّالي، وهزا ؤًما

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًلىٙا

ش الذوسٍت الخاـت باإلاخاوش وبداستها بالؽش٠ت وسّ٘ها للمجلغ( 02) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) مخممىت  -في الىٜذ الزي ًدذده-بِذاد الخٝاٍس

ش الخاـت بمخاوش مدذدة بىاًء ِلى ج٣لُٚ مً اإلا ُاتها، وبِذاد الخٝاٍس  .جلغ ؤو سثِعهجـى
   

ش الذوسٍت الخاـت باإلاخاوش بمً واحباث لجىت الخذُٜٞ ؤن جٝىم  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ، و مخممىت جىـُاتها في الىٜذ الزي ًدذده وبداستها بالؽش٠ت وسّ٘ها للمجلغ ةِذاد الخٝاٍس

 بإنَّ ظُاظاث وبحشاءاث بداسة اإلاخاوش ٜذ جمَّ بِخمادها في بحخماُ مجلغ 02الٙٝشة ) (4وسد لمً هىاٛ ؤِما٥ لجىت الخذُٜٞ، في اإلاادة )هزا الىاحب 
ً
(، ِلما

م ) خ 5/9104ؤلاداسة ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ بخاٍس

ش الذوسٍت الخاـت باإلاخاوش وبداستهاببنَّ اللجىت لم جٝم   إلاجلغ ؤلادا ةِذاد الخٝاٍس
ً
ْ ؼِئا خه، وبالخالي لم ج٘ش سة، ل٢ً جخّهذ اللجىت بالُٝام بهزا الىاحب ختى جاٍس

ش  ب الّاحل، ؤما بخفىؿ  وبِذاد هزه الخٝاٍس ُاتها للمجلغ في الٍٝش ت بخـى ش الخاـت بمخاوش مدذدة مؽِٙى ٘لم ًشد لئلداسة اإلاخاوش ؤو لجىت بِذاد جٝاٍس

خه للُٝام بزل٤. ج٣لُٚ مً اإلاجلغ ؤو سثِعهالخذُٜٞ ؤي   ختى جاٍس

شجى ؤلاوال  ًُ  :
ً
ٞ )لىٙا  . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ًُ ِلى اإلا٘ش

ابت الذاخلُت للؽش٠ت( 03) لجان اإلاجلغ (:18املادة )     .جىُٙز ج٣لُٙاث اإلاجلغ بؽإن الٜش

ابت الذاخلُت للؽش٠ت، ٠ما جلتزم بتزوٍذ اإلاجلغ بإي مّلىماث ؤو  جلتزم لجىت الخذُٜٞ بدىُٙز حمُْ الخ٣لُٙاث التي جشد بلحها تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  مً مجلغ ؤلاداسة والتي جخّلٞ بالٜش

 ( مً بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ.03( الٙٝشة )4بُاهاث ًىلبها جخّلٞ بىىاٛ ؤِمالها، وهزا ما وسد بُاهه ـشاخت في اإلاادة )
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( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.الحى٠متمُثاٛ هٍام  (، م04ًلىٙا

لى سؤظها مذي مالءمت ( م04) لجان اإلاجلغ (:18املادة ) ىاٜؽت مشاٜب الحعاباث، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا بؽإن اإلاخاوش الخاـت بالخذُٜٞ ِو

ش العىىي  شلها ِلى اإلاجلغ لخممُجها بالخٍٝش  .الٝشاساث والخٝذًشاث اإلاداظبُت، ِو
   

ىاٜؽت مشاٜب الحعاباث، وؤلاداسة الخىُٙزًت ( مً بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ ؤن جٝىم بم04( الٙٝشة )4جلتزم لجىت الخذُٜٞ بدعب ما هى مىفىؿ لها في اإلاادة ) تربير عدم اإللتسامأو اى اإللتسام/ بي

لى سؤظها مذي مالءمت الٝشاساث والخٝذًشاث اإلاالّلُا  ش العىىي بؽإن اإلاخاوش الخاـت بالخذُٜٞ ِو شلها ِلى اإلاجلغ لخممُجها بالخٍٝش  بإنَّ ، داظبُت، ِو
ً
ِلما

م ) خ 5/9104ظُاظاث وبحشاءاث بداسة اإلاخاوش ٜذ جمَّ بِخمادها في بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ بخاٍس

م ) ىاٜؽت مشاٜب الحعاباثبمؤلاداسة  ٜام مجلغ  وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا بؽإنم، 9191/٘براًش/09ي ًىم ألاسبّاء اإلاىا٘ٞ ف( اإلاىّٝذ م9/9191في ؤلاحخماُ ٜس

م ) الّذًذ مً اإلاعاثل مً بُجها جإ٠ُذ مشاٜٚ الحعاباث ِلى  ت، ٠ما 03جىبُٞ اإلاّاًيرالجذًذة ومجها ِلى ظبُل اإلاثا٥ اإلاُّاس ٜس (، الخاؿ باإلًجاساث الّٝاٍس

ش العىىي، ل٢ً  اإلاخاوش الخاـت بالخذُٜٞ ٜام اإلاجلغ بمىاٜؽت مشساٜب الحعاباث بؽإن  إلاجلغ ؤلاداسة لخممُىه بالخٍٝش
ً
ْ ؼِئا خه، وبالخالي لم ج٘ش ختى جاٍس

ُاتها للمجلغ لخممُجها في  ت بخـى ب الّاحل.جخّهذ اللجىت بالُٝام بهزا الىاحب مؽِٙى ش العىىي في الٍٝش  الخٍٝش

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
 . )ظُاظاث وبحشاءاث لجىت الخذُٜٞ(.الحى٠مت مُثاٛ هٍام (، م04ًلىٙا

 
 

دذد ُ٘ه اخخفاـاتها وواحباتها وؤخ٣ام وبحشاءاث ِملها، ِلى  ِمل اللجان (:19املادة )  بدعمُت سثِغ وؤِماء ١ل لجىت، ٍو
ً
ًفذس اإلاجلغ ٜشاسا

 .ؤال ًٝل ِذد احخماِاث لجىت الخذُٜٞ ًِ ظخت احخماِاث في العىت
   

ت ًِ مجلغ ؤلاداسة، وىى لجىت ا تربير عدم اإللتسامأو سام/ بياى اإللت ت اللجان اإلاخِٙش لخذُٜٞ ولجىت ًٝىم اإلاجلغ ِادة في ؤو٥ بحخماُ له ِٝب بحخماُ الجمُّت الّامت بالىٍش في حؽ٢ُل ِمٍى

ادة ما ًخم اإلا٣ا٘أث ولجىت الترؼُذ واللجىت الٙىُت واللجىت اإلاالُت، ؤما ًِ بخخفاـاتها وواحباتها ٘هى ُمدذ  في الثدت بحشاءاث ١ل لجىت مً اللجان، ِو
ً
دة ظلٙا

 ًٝل ِذد بحخماِاتها ًِ )
َّ
( بحخماِاث ِلى ألاٜل في العىت، 3بحخماُ اللجان بدعب ما جٝخمُه الحاحت، بةظخثىاء بحخماِاث لجىت الخذُٜٞ والزي ًخّين الا

 ( بحخماِاث.4وفي هزه العىت ِٝذث لجىت الخذُٜٞ ِذد )

 
ً
ىٙا

ُ
ٞ))ل شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ : حؽ٢ُل اللجان، وبُان ؤِمالها(، البىذ )مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً: 

ً
ٝاث 0. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، الٙٝشة )سابّا (، واإلا٘ش

ٞ )03( و )02( و )04)  ( حؽ٢ُل وبحخماِاث اللجان .77( )لىاثذ لجىت الخذُٜٞ واإلا٣ا٘أث والترؼُداث، واإلا٘ش

ت  ِمل اللجان (:19املادة ) مٍى دٍش جىلي سثاظت ؤ٠ثر مً لجىت مً اللجان التي ٌؽ٣لها اإلاجلغ، وال ًجىص الجمْ بين سثاظت لجىت الخذُٜٞ ِو ٍو

جىص دمج لجىتي الترؼُداث واإلا٣ا٘أث في لجىت واخذة حعمى "لجىت الترؼُداث واإلا٣ا٘أث  ."ؤي لجىت، ٍو
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ؽاٟس سثِغ لجىت الخذُٜٞخشؿ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ٌُ  
َّ
 ًشؤط ؤي ِمى مً ؤِماء اإلاجلغ أل٠ثر مً لجىت واخذة ٘ٝي، ٠ما خشؿ اإلاجلغ الا

َّ
في حؽ٢ُل ؤي  مجلغ ؤلاداسة الا

ت ؤي لجىت  ؽاٟسسثاظت ؤو ِمٍى ٌُ  للجىت الخذُٜٞ، والخالي لم 
ً
 ِين العُذ/ مدمذ ِلي حمّتالعلُىي، ل٢ُىن سثِعا

ُ
 جىت ؤخشي.في حؽ٢ُل ؤي ل ؤخشي، خُث

ص  ، بال ؤنَّ اإلاجلغ ٜذ ؤبٝى ِلى اللجىخين ."دمج لجىتي الترؼُداث واإلا٣ا٘أث في لجىت واخذة حعمى "لجىت الترؼُداث واإلا٣ا٘أثوسٔم ؤن هٍام الحى٠مت ٜذ حىَّ

 مىٙفلخين.

ذ هق ِلى رل٤ ـشاخت في  : حؽ٢ُل اللجان، وبُان ؤِمالها(، امُثاٛ مجلغ ؤلاداسة، ٜو
ً
 (.0لبىذ )الٙٝشة )سابّا

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٞ ). )مُثاٛ مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً)ل  ( حؽ٢ُل اللجان .77مجلغ ؤلاداسة(، واإلا٘ش

دشس مدمش ل٣ل احخماُ، ًبين ُ٘ه ما داس  ِمل اللجان (:19املادة ) وال ٢ًىن اوّٝاد اللجىت صحُدا بال بدمىس سثِعها وؤٔلبُت ؤِماءها، ٍو

ْ مً سثِغ اللجىتباالحخما ٜى  .ُ، ٍو
   

ت مً مجلغ ؤلاداسة ال جىّٝذ بال بدمىس سثِغ اللجىت وؤٔلبُت ؤِمائها، وبرا جدٝٞ الىفاب الٝاهىوي ول٢ً  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ب سثِغ حمُْ بحخماِاث اللجان اإلاخِٙش َُّ حٕ

اجْ ؤلاحخماُ وما جمذ اللجىت ألي ظبب مً ألاظباب، ٘ال ًىّٝذ ؤلاحخماُ، ِلم ن ُ٘ه الحمىس والُٕاب ومىحض لٜى بيَّ ًُ ش مدمش  ه وفي ١ل بحخماُ ًخم جدٍش
َّ
 بإه

ً
ا

ُْ اإلادمش مً ٜبل سثِغ اللجىت وظ٢شجير اللجىت. ُاث التي ؤـذستها اللجىت في هزا الخفىؿ، زمَّ ًخم جٜى  مىاٜؽخه بجذو٥ ؤِمالها، والخـى

ذ هق ِلى  : حؽ٢ُل اللجان، وبُان ؤِمالها(، البىذ ) ؤلاداسة،رل٤ ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ٜو
ً
 (.0الٙٝشة )سابّا

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٞ )مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً)ل  ( حؽ٢ُل اللجان .77. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، واإلا٘ش

  ِمل اللجان (:19املادة )
ً
شا ْ ١ل لجىت جٍٝش   وج٘ش

ً
ا ُاث بلى اإلاجلغ بما ٜامذ به مً ظىٍى  .ؤِما٥ وما اهتهذ بلُه مً جـى

ش الحى٠مت ما ٜامذ به مً ؤِما٥ ٝىم اإلاجلغ بمشاحّت وجُُٝم ؤِما٥ اللجان، وجممين جٍٝش  .ٍو
   

 جخم اإلافادٜت ِلى ما بهتهذ بلُه اللجان مً ؤِ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

شها بفٙت دوسٍت إلاجلغ ؤلاداسة، خُث ْ اللجان جٝاٍس ُاث في ؤو٥ بحخماُ للمجلغ ًلي بحخماُ ج٘ش ما٥ وجـى

مْ رل٤ في بِخباسه ِىذ حؽ٢ُل اللجان في الذوسة اإلاٝبلت. ٝىم اإلاجلغ بمشاحّت وجُُٝم ؤِما٥ اللجان، ٍو  اللجىت اإلاّىُت، ٍو

ذ هق ِلى رل٤ ـشاخت في  : حؽ٢ُل اللجان، وبُان ؤِمالها(، البىذ ) ؤلاداسة،مُثاٛ مجلغ ٜو
ً
 (.0الٙٝشة )سابّا

(ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ٞ )مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م0ً)ل ُاث اللجان .47. )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(، واإلا٘ش  ( جـى

 
 

ابت الذاخلُت (:20املادة ) ابت، وج الٜش ابت الذاخلُت للؽش٠ت ِلى ؤن ًخممً رل٤ اإلاٝترح آلُت الٜش دذًذ ٌّخمذ اإلاجلغ مٝترح لجىت الخذُٜٞ بىٍام الٜش

ُت وجثُٝٚ الّاملين  مهام واخخفاـاث بداساث وؤٜعام الؽش٠ت، وؤخ٣ام وبحشاءاث اإلاعاولُت بؽإنها، وبشامج جِى
   



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(46) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

ابت الذاخلُت ابت الزاجُت وؤِما٥ الٜش  .بإهمُت الٜش

بىلْ اللىاثذ  اإلاذٜٞ الخاسجي اإلاداظب ألاظخار/ خعين الّبُذلي للمداظبت والخذُٜٞ الخذُٜٞ، بخ٣لُٚ م٢خبٜام مجلغ ؤلاداسة، بىاًء ِلى مٝترح لجىت  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ذ ٜام اإلاج لغ في والعُاظاث وؤلاحشاءاث الخاـت بىٍام الخذُٜٞ الذاخلي للؽش٠ت، مْ جدذًذ مهام وبخخفاـاث بداساث وؤٜعام الؽش٠ت اإلاخخلٙت، ٜو

خ بحخماِه   ُ ِلى هزه العُاظاث واللىاثذ ومىاٜؽتها ومً زمَّ بحاصتها، ِلى ؤن جىلْ مىلْ الخىُٙز.م، باإلوال 9104/دٌعمبر/09اإلاىّٝذ بخاٍس

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ابت الذاخلُت( ولجىت الخذُٜٞ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م04ً( و)4)ل  . )ظُاظاث الٜش

ابت الذاخلُت (:20املادة ) جب ؤن ًخممً اإلاٝترح اإلاؽاس بل الٜش -٠دذ ؤدوى-ُه في الٙٝشة العابٝت خىت الؽش٠ت في بداسة اإلاخاوش ِلى ؤن جخممًٍو

جدذًذ اإلاخاوش الشثِعُت التي ٜذ جخّشك لها الؽش٠ت وفي مٝذمتها مخاوش الخٝىُت الحذًثت، ومذي ٜذسة الؽش٠ت ِلى 

ُت بها، وظبل ج ُاظها، ومخابّتها، وبشامج الخِى  .ٙاديها ؤو الخٝلُل مً آزاسهاجدمل اإلاخاوش، وآلُاث الخّٗش ِلحها، ٜو

   

م ؤنَّ مجلغ ؤلادا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   بةوؽاء بداسة اإلاخاوشس ٔس
ُ
 في بحخماُ مجلغ 9104في نهاًت ؼهش دٌعمبر/جمَّ بحاصة ظُاظاتها وبحشاءاتها  وبالّٙل، ة ٜذ ؤـذس ٜشاسا

ً
م، وجدذًذا

م )  .م9104/دٌعمبر/09ٍخ م( اإلاىّٝذ بخاس 5/9104ؤلاداسة ٜس

ٚ مخخق في بداسة اإلاخاوش، نَّ لجىت الخذُٜٞ وبداسة اإلاخاوش لم جٝذما خىت الؽش٠ت في بداسة اإلاخاوش بال ؤ ، لّذم جُّٙل دوس بداسة اإلاخاوش ولّذم وحىد مٌى

دذد بّذ 
ُ
حذًثت، ومذي ٜذسة الؽش٠ت ِلى جدمل اإلاخاوش، وآلُاث اإلاخاوش الشثِعُت التي ٜذ جخّشك لها الؽش٠ت وفي مٝذمتها مخاوش الخٝىُت الوبالخالي لم ج

ُت بها ُاظها، ومخابّتها، وبشامج الخِى ب الّاحل بةرن هللا حّالى، الخّٗش ِلحها، ٜو  ، ل٢ً حّذ اللجىت وؤلاداسةاإلاّىُت بخٝذًم خىتها في الٍٝش

 
 

ابت الذاخلُت (:21املادة ) ابت الذاخ وخذة الٜش ت للؽش٠ت ِلى بوؽاء وخذة ؤًجب ؤن ٌؽخمل هٍام الٜش ُّ َّّ ل الت لخُُٝم وبداسة و ؤ٠ثر ج٢ىن معخٝلت في ِملها ٘و

اإلاخاوش، والخذُٜٞ اإلاالي وسٜابت التزام الؽش٠ت بالمىابي الخاـت بالخّامالث اإلاالُت خاـت مْ ؤي وٗش ري ِالٜت، 

خىلى ؤِمالها مذٜٞ داخلي ؤو ؤ٠ثر مً روي الخبرة وال٢ٙاءة في ؤِما٥ الخذٜ ُٞ اإلاالي وجُُٝم ألاداء وبداسة اإلاخاوش، ٍو

 مً اإلاجلغ، 
ً
فذس بخُِّىه وجدذًذ مهامه وم٣ا٘أجه ٜشاسا عمذ له بذخى٥ ١ا٘ت بداساث الؽش٠ت ومخابّت ؤِمالها، ٍو َو

 
ً
٢ىن معاوال  .ؤمامه ٍو

   

ابت الذاخلُت وبدوخذحي اٜامذ الؽش٠ت بةوؽاء  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ابت الذاخلُت( ج٢ىن بداسة معخٝلت ًخخق مجلغ ؤلاداسة ٘ٝي بخُّين وؤنَّ هزه ؤلاداسة اإلاخاوش، لٜش اسة )الٜش

ذ ٜام مجلغ ؤلاداسة بالّٙل بالخّاٜذ مً  ، والخذُٜٞ للمداظبت هاؼم العُذم٢خب اإلاذٜٞ اإلاداظبي م٢خب العادة/ اإلاذٜٞ الذاخلي وجدذًذ م٣ا٘أجه، ٜو

 بإنَّ والزي ؤـبذ ًٝىم بمهمت ال
ً
شه الذوسٍت بما إلاجلغ ؤلاداسة مباؼشة ؤو للجىت الخذُٜٞ، ِلما م٢خب العادة/ هاؼم العُذ خذُٜٞ الذاخلي وسْ٘ جٝاٍس



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
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(47) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

جه للمذٜٞ الذاخلي ؤهه مً ؤهم واحبااإلاؽهىد لها بالخبرة وال٢ٙاءة في اإلاجا٥ اإلاداظبي ومجا٥ الخذُٜٞ، خُث جمَّ البُان  هى مً اإلا٣اجبللمداظبت والخذُٜٞ 

 .التزام الؽش٠ت بالمىابي الخاـت بالخّامالث اإلاالُت خاـت مْ ؤي وٗش ري ِالٜتمذي وسٜابت ُت للؽش٠ت اإلاالِلى ؤلاداسة الخذُٜٞ 

ٝين  شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
مي )ل ابت الذاخلُت وظُاظت بداسة اإلاخاوش(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م5ً( و)4)ٜس  . )ظُاظاث الٜش

 
 

ابت الذاخلُت (:22ادة )امل ش الٜش دذد اإلاجلغ جٝاٍس ابت الذاخلُت بالؽش٠ت، ٍو  ١ل زالزت ؤؼهش ًِ ؤِما٥ الٜش
ً
شا ْ اإلاذٜٞ الذاخلي بلى لجىت الخذُٜٞ، جٍٝش -ً٘ش

ش ِلى ؤن جخممً-بىاء ِلى جىـُت لجىت الخذُٜٞ  :ما ًإحي-ِلى ألاٜل-البُاهاث التي ًجب ؤن ًخممجها الخٍٝش
   

شهم الذوسٍت إلاجلغ ؤلاداسة ؤو للجىت الخذُٜٞ، مخممىت هخاثج ما ٜامىا والخذُٜٞللمداظبت هاؼم العُذاإلاذٜٞ الذاخلي )م٢خب العادة/ ًٝىم  تربير عدم اإللتسامأو سام/ بياى اإللت (، بخٝذًم جٝاٍس

لىا بلُه مً بخٙاٜاث ؤو مخالٙاث، مْ بُان   به مً ؤِما٥ وما جـى
َّ
ُاتهم خى٥ ١ل معإلت مخدٙ ُاتها جـى ْ جـى َ ِلحها، ورل٤ لخم٢ين لجىت الخذُٜٞ  مً ٘س

ش.  للمجلغ بؽ٣ل مىاظب، ولخم٢ين اإلاجلغ مً بجخار الٝشاساث التي جادي إلاّالجت ؤوحه الٝفىس الىاسدة بهزه الخٝاٍس

ش  الذوس  : الخٝاٍس
ً
ىٙا

ُ
 ت للمذٜٞ الذاخلي مىحىدة بةداسة الؽش٠ت لئلواُل ِلحها ِىذ الىلب(.ٍ)ل

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش َُّ بحشاءاث الش ( 0) جٝاٍس     .ت والاظدثماساث وبداسة اإلاخاوشٜابت وؤلاؼشاٗ ِلى الؽاون اإلاال

ابت الذاخلُت بالؽش٠ت بما ٘حها ؤلاؼشاٗ ِلى ؤلاد تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اسة اإلاالُت والخذُٜٞ ِلى ؤِمالها باإللا٘ت جمَّ ولْ وبِخماد ظُاظاث وبحشاءاث واضحت جىٍم ؤِما٥ بداسة الٜش

ت لئلؼشاٗ ِلى ؤلاظدثماساث التي جٝىم بها الؽش٠ت مً مداَ٘ مالُت وؤظهم في ؼش١اث  معاهمت ِامت مذسحت ببىسـت الذوخت، باإللا٘ت لئلظدثم اساث الّٝاٍس

ْ الّٝاساث )ؤلاًجاساث( اإلاملى٠ت للؽش٠ت.  اإلاخمثلت في جدفُل َس

شجى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
مي ))ل ٝين ٜس ابت الذاخلُت وظُاظت بداسة اإلاخاوش(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م5ً( و)4ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش  . )ظُاظاث الٜش

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش اِلُت ألاهٍمت اإلاّمى٥ بها في الؽش٠ت في مىاحهت ( 9) جٝاٍس مشاحّت جىّىس ِىامل اإلاخاوش في الؽش٠ت ومذي مالءمت ٘و

ٛ  الخُٕيراث ّت في العى
َّ
ت ؤو ٔير اإلاخٜى  .الجزسٍّ

   

م )مجلغ ؤلاداسة خلق  زمَّ ، بداسة اإلاخاوش بالؽش٠تؤـذس مجلغ ؤلاداسة ٜشاسه بةوؽاء  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  م، مً بحاصة 9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ في ًىم 5/9104في بحخماِه ٜس

س ِىامل ؤلا اسة اإلاخاوش، العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بةد ً مً مشاحّت جىىَّ
َّ
بنَّ ؤلاداسة اإلاز٠ىسة لم جباؼش ؤِمالها بفىسة سظمُت بّذ، وبالخالي لم جخم٢

ٛ الؽش٠ت ومذي ّ٘الُت ومالثمت ألاهٍمت اإلاّمى٥ بها في الؽش٠ت في اإلاخاوش التي ٜذ جىاحهها  ّت في العى
َّ
ت ؤو ٔير اإلاخٜى  .مىاحهت الخُٕيراث الجزسٍّ

شها اإلاٝبل بةرن هللا حّالى. و  جخّهذ الؽش٠ت ببُان ؤلاحشاءاث اإلاخبّت لخدذًذ اإلاخاوش ووٛش جُُٝمها في جٍٝش



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
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(48) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش َُّ جُُٝم ؼامل ألداء الؽش٠ت بؽإن الالت( 7) جٝاٍس ابت الذاخل     .ت، وؤخ٣ام هزا الىٍامزام بخىبُٞ هٍام الٜش

شه الذوسٍت مؽخملت ِلى جُُٝم ؼامل ألداء م٢خب العادة/ هاؼم العُذ للمداظبت والخذُٜٜٞام اإلا٢خب اإلاىىه به مهمت الخذُٜٞ الذاخلي ) تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ( بةِذاد جٝاٍس

 بإنَّ 
ً
ابت الذاخلُت، ِلما شه بّن  اإلاالخٍاث والخدٍٙاث بؽإن  جىبُٞ هٍام الٜش ذ ؤوسد في جٝاٍس مجلغ ؤلاداسة ٜذ بِخمذ ظُاظاث وبحشاءاث بداسة  الؽش٠ت،  ٜو

م )  جمذ بحاصتها في ؤلاحخماُ ٜس
ُ

خ 5/9104الخذُٜٞ الذاخلي، خُث   م.09/09/9104م( اإلاىّٝذ بخاٍس

ش، وا ذ ببّن ؤخ٣ام هزا الىٍام، وىى اإلاعاثل اإلاىضحت في هزا الخٍٝش َُّ لتي ؤوضحىاها ـشاخت ٠زل٤ اوسد اإلاذٜٞ الذاخلي بّن الخدٍٙاث اإلاخّلٝت بّذم الخٝ

 في مىالْ ُمخخلٙت بإنَّ الؽش٠ت لم جلتزم بها مْ بُان مبرساث رل٤.

ُاب دلُل الحعاباث  شه الذوسٍت، ُٔاب دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاالُت ٔو ُاب ؤظماء ومً ؤمثلت مالخٍاث وجدٍٙاث اإلاذٜٞ الذاخلي الىاسدة بخٝاٍس ٔو

ذم مشاحّت ِٝىد بًجاساث ظ٢ً  اإلاىسدًً في د٘تر ألاظخار الّام )ميزان ذم ججذًذ ومشاحّت ِٝىد الخذماث الذوسٍت ِو ُُٙت ِو فل اإلاهام الٌى اإلاشاحّت( ٘و

ش اإلاٝبل بةرن  ُاب حشد ـىادًٞ الىٝذًت، وظخّمل الؽش٠ت حاهذة لخصحُذ ومّالجت هزه اإلاالخٍاث، بدُث ًخم جذاس٠ها في الخٍٝش ٙين ٔو  هللا حّالى.اإلاٌى

ابت الذاخلُتجٝاس  (:22املادة ) ٛ ( 4) ٍش الٜش     .مذي التزام الؽش٠ت بالٝىاِذ والؽشوه التي جد٢م ؤلا٘فاح وؤلادساج في العى

 ؤنَّ الؽش٠ت مخُٝذة ب٣ا٘ت الخّلُماث والخىححها تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ُ

، خُث ث التي جشد بلحها مً هُئت ٜىش جلتزم الؽش٠ت بالٝىاِذ والؽشوه التي جد٢م ؤلا٘فاح وؤلادساج في العٛى

ذ ٜامذ ال ؽش٠ت بةِذاد هٍام لئلظىاٛ اإلاالُت بجاهب بلتزامها بجمُْ الٝىاهين الفادسة مً هُئت ٜىش لؤلظىاٛ اإلاالُت وبىسـت ٜىش والٝىاهين راث الفلت، ٜو

يرها مً المى  ُذ ؤلا٘فاح ٔو م ١ل ما ًخّلٞ بّملُت ؤلا٘فاح وجٜى
َّ
ىٍ ًُ ذ جمَّ بِخماد ؤلا٘فاح ال٣امل والزي   في الىٍام اإلاز٠ىس، ٜو

ً
ابي ألاخشي التي وسدث خفشا

م ) خ 5/9104هزا الىٍام وبحاصجه في بحخماُ مجلغ ؤلاداسة ٜس م، وجمَّ ولّه مىلْ الخُٙز، وظٗى هىافي الهُئت بيسخت مىه ِٝب 09/09/9104م( اإلاىّٝذ بخاٍس

 بوّٝاد بحخماُ الجمُّت الّامت بةرن هللا.

شجى ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ) )ل ٞ ٜس  . )هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م01ًؤلاواُل ِلى اإلا٘ش

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش َُّ مذي التزا( 2) جٝاٍس ابت الذاخل     .ت ِىذ جدذًذ اإلاخاوش وبداستهام الؽش٠ت بإهٍمت الٜش

 بداسة اإلاخاوش لم جٝم بمباؼشة ؤِمالها بّذ، وبالخالي لم ًخم جدذًذ اإلاخاوش التي ٜذ جخّشك لها الؽش٠ت و٠ُُٙت  خشي بإنَّ ٠ما ؤظلٙىا في مىالْ ؤ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
بداساتها، ِلما

ابت الذاخلُت وبداسة اإلاخاوش، وجمَّ بِخماد هزه العُاظت مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة في ب م حبإنَّ بداسة الؽش٠ت ٜذ ؤِذث ظُاظاث وبحشاءاث الٜش خماِه ٜس

خ 5/9104) ل في جٝم09/09/9104م( اإلاىّٝذ بخاٍس شها اإلاٝبلا، لزا ٘ةنَّ الؽش٠ت ظخلتزم بخدذًذ اإلاخاوش وبُان ٠ُُٙت بداستها بؽ٣ل ُمٙفَّ  بةرن هللا. تٍس

مي ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
ابت الذاخلُت وظُاظمُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م5ً( و)4) )ل  ت بداسة اإلاخاوش(.. )ظُاظاث الٜش

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش     .اإلاخاوش التي حّشلذ لها الؽش٠ت وؤهىاِها وؤظبابها وما جم بؽإنها( 3) جٝاٍس
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 ظخٝىم بداسة اإلاخاوش  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
خه، وخخما ً اإلاٝبلين بىلْ  بدمذ هللا حّالى لم جخّشك الؽش٠ت ألي هُى مً اإلاخاوش ختى جاٍس ِىذ مباؼشة ؤِمالها واإلاضمْ بذئها في الؽهٍش

ىهاث اإلاٝترخت إلاىاحهت جل٤ ا م مً بعاوت ؤِما٥ وؤوؽىت الؽش٠ت(، مْ بُان اإلاّالجاث والحلى٥ والعِىاٍس ّت )بالٔش س للمخاوش اإلاخٜى  إلاخاوش .جفىَّ

ابت الذاخلُت (:22املادة ) ش الٜش     .ٍب اإلاخالٙاث وبصالت ؤظباب اإلاخاوشاإلاٝترخاث الخاـت بخفى ( 4) جٝاٍس

ب اإلاخالٙاث، وهزه اإلاٝتر  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ُاجه واإلاّالجاث اإلاٝترخت لخفٍى ش اإلاذٜٞ الذاخلي، ٘ٝذ ِمذ ِلى جٝذًم جـى خاث مدل هٍش مجلغ باليعبت للمخالٙاث الىاسدة بخٝاٍس

ىذما  جٝىم بداسة اإلاخاوش ِىذ ؤلاداسة لخبىحها وبِخمادها، ؤما بخفى  خه ألي هُى مً اإلاخاوش، ِو ؿ بصالت ؤظباب اإلاخاوش، ٢٘ما ؤظلٙىا لم هخّشَّك ختى جاٍس

س للمّالجاث  والحلى٥ التي جادي إلصالت ؤظباب اإلاخاوش.  مباؼشة ؤِمالها ظخٝىم بىلْ جفىَّ

 
 

ابت الخاسحُت (:23املادة ) دق ِشوك مشاٜبي الحعاباث اإلاسجلين بجذو٥ اإلاذٜٝين الخاسحُين لذي الهُئت، جٝىم لجىت الخذُٜٞ بمشاحّت  الٜش ٘و

 
ً
ُت معببت باخخُاس ِشك ؤو ؤ٠ثر لخُّين مٝذمه مذٜٝا ْ بلى اإلاجلغ جـى   وج٘ش

ً
ىس اِخماد اإلاجلغ  خاسحُا للؽش٠ت، ٘و

ُت ًخم بدساحها بجذو٥ ؤِما٥ احخماُ الجمُّت الّامت للؽش٠ت  .الخـى

   

مهمت الخذُٜٞ، جٝىم لجىت الخذُٜٞ ِادة بخىحُه الذِىة إلا٣اجب اإلاذٜٝين الخاسحُين اإلاّخمذًً مً ٜبل الهُئت لخٝذًم ِشوك ؤظّاسهم اإلاخّلٝت بُٝامهم ب تربير عدم اإللتسامأو ام/ بياى اإللتس

ُتها للمجلغ بثالزت ِشوك، ًٝىم وجٝىم اللجىت بخلٝى ِشوك ؤظّاس م٣اجب الخذُٜٞ الخاسجي )مشاٜبي الحعاباث(، وبّذ دساظتها وجمدُفه ْ اللجىت جـى ا ج٘ش

 
َّ
ٝ
ُ
ِخه للجمُّت الّامت بّذ بدساحها في حذو٥ بحخماُ الجمُّت، والتي جٝىم باإلخخُاس مً بين الثالزت ِشوك اإلا ُت اإلاجلغ بذوسه بخٝذًم جـى ذمت لها بخـى

ذ  ( مهام لجىت الخذُٜٞ البىذ 4وسد هزا ؤلالتزام في بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ، اإلاادة )مجلغ ؤلاداسة، وبِخماد ؤخذهما لخىلي مهمت الخذُٜٞ الخاسجي للؽش٠ت، ٜو

م )  (، ٠ما ٜامذ الؽش٠ت بةِخماد ظُاظت م٢خىبت للخّاٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين.، 9ٜس

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 لخّاٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين(.. )بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ وظُاظتامُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م90ً( و)04)ل

ابت الخاسحُت (:23املادة ) إلاذة ظىت واخذة ٜابلت للخجذًذ إلاذة ؤو مذد ؤخشي ممازلت بدذ ؤٜص ى  وحّين الجمُّت الّامت مشاٜب خعاباث ؤو ؤ٠ثر  الٜش

دٍش ِلى مشاٜب الحعاباث ُٙه  خمغ ظىىاث مخفلت، وال ًجىص بِادة حُِّىه ٜبل مشوس ظيخين مخخالُخين، ٍو ومٌى

ب٘ؽاء ؤظشاس الؽش٠ت، و٠زل٤ الجمْ بين ؤِماله ومهامه والىاحباث اإلاى١لت بلُه وؤي ِمل آخش بالؽش٠ت، والّمل 

خ بنهاء ِالٜخه بها   .بالؽش٠ت ٜبل ظىت ِلى ألاٜل مً جاٍس

   

ٝ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ب بهتهاء العىت اإلاالُت وؤلاهتهاء مً جذُٜٞ البُاهاث اإلاالُت، جٝىم الجمُّت بمىاٜؽت بىىد حذو٥ ؤِمالها جٝىم الجمُّت الّامت الّادًت للؽش٠ت في ١ل ِام ِو
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 ؤهه ال 
ً
ت، والؽش٠ت جذٟس جماما  ًخم حُِّىه بفىسة ظىٍى

ُ
ُت مجلغ بداستها بخُّين اإلاذٜٞ الخاسجي )مشاٜب الحعاباث(، خُث   ؤن ومً بُجها جـى

ً
ًجى ص ٜاهىها

 ؤهه جخجاوص مذة حُّ
ً
ه وال ًجىص بِادة حُِّىه ٜبل مشوس ظيخين مخخالُخينين مشاٜب الحعاباث مذة خمعت ظىىاث مخخالُت، ٠ما جذٟس الؽش٠ت ؤًما

َّ
ًدٍش ، وؤه

ُٙه ب٘ؽاء ؤظشاس الؽش٠ت، و٠زل٤ الجمْ بين ؤِماله ومهامه والىاحباث اإلاى١لت بلُه وؤي ِمل آخش بالؽش٠ت ذ وسدِلى مشاٜب الحعاباث ومٌى هزا ؤلالتزام  ، ٜو

م )4في بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ، اإلاادة )  (، ٠ما ٜامذ الؽش٠ت بةِخماد ظُاظت م٢خىبت للخّاٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين، 9( مهام لجىت الخذُٜٞ البىذ ٜس

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ٜذ مْ اإلاذٜٝين الخاسحُين(.. )بحشاءاث لجىت الخذُٜٞ وظُاظتالخّامُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م90ً( و)04)ل

 
 

مهام ومعاولُاث مشاٜب (: 24املادة )

 الحعاباث
ْ ؤن جخّشك له الؽش٠ت، وب٣ل ما ٢ًدؽٙه مً  -٠خابت-ِلى مشاٜب الحعاباث ببآل اإلاجلغ بإي خىش جخّشك له ؤو ًخٜى

شظل وسخت مً رل٤ البآل بلى الهُئت، وله في رل٤ خٞ دِ  مخالٙاث ٘ىس ِلمه بها، ٍو
ً
ٝا  ىة الجمُّت الّامت لالوّٝاد ٘و

 .ألخ٣ام الٝاهىن في هزا الؽإن ِلى ؤن ًخىش الهُئت بزل٤

   

ْ ؤن جخّشك له الؽش٠ت، وب٣ل ما ٢ًدؽٙه مً مخالٙاث ٘ىس ِلمه ب ٠خابت ببآل اإلاجلغمً واحباث اإلاذٜٞ الخاسجي  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ، والحمذ هلل هابإي خىش جخّشك له ؤو ًخٜى

 لم جْٝ ؤًت مخالٙاث مً ٜبل الؽش٠ت حعخذعي مً اإلاذٜٞ الخاسجي ؤلابآل ِجها ؤو بخىاس مجلغ ؤلاداسة بها.

ٝا ألخ٣ام الٝاهىن في هزا وجذٟس الؽش٠ت واإلاذٜٞ الخاسجي ؤنَّ للمذٜٞ الخاسجي )مشاٜب الحعاباث(  الفالخُت والحٞ في  دِىة الجمُّت الّامت لالوّٝاد ٘و

 .ؽإن ِلى ؤن ًخىش الهُئت بزل٤ال

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ٝذم مشاٜب الحعاباث   -وبن حّذد -ٍو

ً
شا   جٍٝش

ً
٢ىن  واخذا شظل وسخت مىه بلى الهُئت، ٍو خلىه ِلحها، ٍو للجمُّت الّامت ٍو

 
ً
ش وؤن ًِ صحت البُاهاث الىاسدة ُ٘ه، ول٣ل ِمى بالجمُّت الّامت خٞ مىاٜؽت اإلا معاوال شاٜب في ؤي معإلت بالخٍٝش

 .ٌعخىضحه ِما وسد ُ٘ه

   

شه العىىي وجالوجه في الجمُّت بدمىس اإلاعاهم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   بدمىس الجمُّت الّامت الّادًت للؽش٠ت ٠ما ًٝىم بخٝذًم جٍٝش
ً
ا ً ًٝىم اإلاذٜٞ الخاسجي ظىٍى ين الحالٍش

ؽير  الت ؤو بالى١الت الحٞ في بلى مع لئلحخماُ، َو ٢ىن ل٣ل معاهم خالش باإلحخماُ ظىاء ؤ١ان باأـل ش، ٍو ئىلُخه ًِ صحت البُاهاث اإلاالُت اإلاٝذمت بالخٍٝش

ش وؤن ٌعخىضحه ِما وسد ُ٘ه  .مىاٜؽت اإلاشاٜب في ؤي معإلت بالخٍٝش

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ش مشاٜب الحعاب جب ؤن ًخممً جٍٝش ابت وجُُٝم ألاداء بالؽش٠ت خاـت اإلاخّلٝت باآلحيٍو  :اث ١ل ما ًشجبي بإِما٥ الٜش

ابت الذاخلُت اإلاّمى٥ بها بالؽش٠ت( 0) اِلُت ؤهٍمت الٜش  .مذي مالءمت ٘و
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ابت، ٠ما تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ش مشاٜب الحعاباث ما ٜام به مً ؤِما٥ جذُٜٞ وؤِما٥ ٜس ً جٍٝش شه بلى  ًخممَّ  في جٍٝش
ً
ؽير داثما ابت الذاخلُت اإلاّمى٥ بها ٌُ اِلُت ؤهٍمت الٜش مالءمت ٘و

 .بالؽش٠ت

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
خم رل٤ بؽ٣ل معخٝل ِما ًبذًه اإلاجلغ( 9)     .مذي ٜذسة الؽش٠ت ِلى الاظخمشاس في مضاولت ؤوؽىتها وجىُٙز التزاماتها، ٍو

شه العىىي بإنَّ  تربير عدم اإللتسامأو تسام/ بياى اإلل خم رل٤ بؽ٣ل معخٝل ِلى ِلى الاظخمشاس ٜادسة الؽش٠ت ًز٠ش اإلاذٜٞ الخاسجي في جٍٝش دون ؤي جإزير ؤو لٕي  مضاولت ؤوؽىتها وجىُٙز التزاماتها، ٍو

ن للمذٜٞ الخاسجي بإنَّ الؽش٠ت ٔير ٜادسة شه شاس في مضاولت ؤوؽىتها وجىُٙز التزاماتهاِلى الاظخم مً ٜبل اإلاجلغ،  ؤما برا جبيَّ ه ًخىحب ِلُه بُان رل٤ في جٍٝش
َّ
، ٘ةه

ً باإلحخماُ، بٕن الىٍش ًِ سؤي مجلغ ؤلاداسة في هزا الخفىؿ. ش للمعاهمين الحالٍش  العىىي وؤزىاء جالوة الخٍٝش

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ٍمت واللىاثذ الذاخلُت، ومذي مالءمت هزه ألاهٍمت وجل٤ اللىاثذ لىلْ الؽش٠ت، مذي التزام الؽش٠ت بىلْ ألاه( 7)

 .ومذي التزامها بخىبُٝها
   

هٍمت وجل٤ اللىاثذ لىلْ مذي مالءمت هزه ألا  وؤ الؽش٠ت بىلْ ألاهٍمت واللىاثذ الذاخلُت،لم ٌعبٞ للمذٜٞ الخاسجي وؤن ؤوسد ؤي جدَٙ بؽإن ِذم بلتزام  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

 ًِ رل٤، ٘ٝذ الؽش٠ت
ً
ٜامذ الؽش٠ت ، بُد٢م ؤنَّ الؽش٠ت بها ؤهٍمتها اإلاالُت ال٢ُٙلت بدعُير ؼئىن الؽش٠ت، وؤن الؽش٠ت ملتزمت بخىبُٞ هزه ألاهٍمت، وسٔما

اإلاّاًير اإلاخّاٗس ِلحها واإلاّمى٥ بها، وجخىا٘ٞ مْ هٍام  خذًثت جخٙٞ مْ بخ٣لُٚ م٢خب اإلاذٜٞ اإلاداظبي ألاظخار/ خعين الّبُذلي لىلْ ؤهٍمت ولىاثذ داخلُت

ُأت هزه اللىاثذ وألاهٍمت، وجمذ بحاصتها وولّها مىلْ الخىُٙز. ذ ٜام اإلا٢خب بالّٙل بةِذاد ـو  الحى٠مت، ٜو

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ها ألخ٣ام الٝ( 4) ّاث الهُئت راث الفلت بما ٘حها ؤخ٣ام هزا مذي التزام الؽش٠ت بىٍامها ألاظاس ي وخمِى اهىن وحؽَش

 .الىٍام
   

ّاث  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  راث الفلت والتي جد٢م بنَّ الؽش٠ت ملتزمت ٔاًت ؤلالتزام بىٍامها ألاظاس ي والىفىؿ وألاخ٣ام الىاسدة به، ٠ما جٝش بإنها ملتزمت بجمُْ الٝىاهين والدؽَش

ّاث هُئت ٜىش لؤلظىاٛ اإلاالُت باإللا٘ت لٝاهىن الؽش١ِمل ؼش١ا ىاهين وحؽَش ت ث اإلاعاهمت اإلاذسحت في العٛى الشثِعُت، بما ٘حها ٜىاهين البىسـت ٜو اث الخجاٍس

ُٙذ بّذم بلتزام الؽش٠ت بما جٝذَّ  ًُ شه العىىي   م، وهلل الحمذ.والٝىاهين ألاخشي راث الفلت، ولم ٌعبٞ للمذٜٞ الخاسجي ؤن ؤوسد زمت جدَٙ في جٍٝش

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ش اإلاالُت والتزامهما بمّاًير اإلاداظبت ( 2) مذي التزامه والؽش٠ت بخىبُٞ ؤ٘مل الىٍم الّاإلاُت في الخذُٜٞ وبِذاد الخٝاٍس

 .ومخىلباتها (ISA)و (IFRS/IAS) والخذُٜٞ الذولُت
   

شه ؤهه ملتزم ًبنَّ اإلاذٜٞ الخاسجي ٠ما  اإللتسامتربير عدم أو بياى اإللتسام/  ش اإلاالُتبين مً جٍٝش  ملتزمت بخىبُٞ ؤ٘مل الىٍم الّاإلاُت في الخذُٜٞ وبِذاد الخٝاٍس
ً
، وها٠ذ بذوسها ؤنَّ الؽش٠ت ؤًما

ُٙذ بخالٗ رل٤، وهلل  ، ولم ٌعبٞ للمذٜٞ الخاسجي ؤن ؤوسدمخىلباتهاو    (ISA)و (IFRS/IAS) بمّاًير اإلاداظبت والخذُٜٞ الذولُت ًُ شه العىىي  ؤي جدَٙ في جٍٝش
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 الحمذ.

مهام ومعاولُاث مشاٜب  (:24املادة )

 الحعاباث
ى٥ بلى اإلاّلىماث الالصمت إلجمام ؤِماله( 3)     .مذي حّاون الؽش٠ت في جم٢ُىه مً الـى

شه العىىي ؤهه وحذ ١ل حّاون مً ٜبل الؽش٠ت وؤلاداسة اإلاالُت ُ٘ما ًخّلٞ ٌؽير مشاٜب الحعاباث )اإلاذٜٞ الخاسجي تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ى٥ بلى ( ـشاخت في جٍٝش جم٢ُىه مً الـى

ن ِلُه ببآل مجلغ ؤلاداسة والهُئت بزل٤، ٠ما اإلاّلىماث الالصمت إلجمام ؤِماله ، واإلاذٜٞ الخاسجي ًذٟس بإهه في خا٥ ِذم بلتزام الؽش٠ت بهزا الىاحب ٘ةهه ًخّيَّ

ُٙذ ِذم الخّاون بين ًُ  مما 
ً
ت للؽش٠ت ٜذ ؤجذ خلىا ش العىٍى ُٙذ بزل٤، والحمذ هلل ٘ةنَّ الخٝاٍس ًُ شه   في جٍٝش

ً
 واضحا

ً
 الؽش٠ت واإلاذٜٞ الخاسجي. له ؤن ًمْ جدٍٙا

 
 

َُّ ِلى الؽش٠ت الالتزام بمخىلباث ؤلا  ؤلا٘فاح (:25املادة ) ش اإلاال ذد ألاظهم٘فاح بما ٘حها الخٝاٍس التي ًمخل٢ها ١ل مً سثِغ وؤِماء  ت، ِو

ً، و٠زل٤ ؤلا٘فاح ًِ اإلاّلىماث الخاـت  اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، و٠باس اإلاعاهمين ؤو اإلاعاهمين اإلاعُىٍش

بشثِغ وؤِماء اإلاجلغ ولجاهه وخبراتهم الّلمُت والّملُت مً واْٜ ظيرهم الزاجُت، وما برا ١ان ؤًا مجهم ِمىا في 

 .ؼش٠ت ؤخشي ؤو باإلداسة الخىُٙزًت الّلُا لها ؤو ِمىا بإي مً لجان مجلغ بداستها مجلغ بداسة

   

شها اإلاالُت،  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   باإل٘فاح ًِ جٝاٍس
ً
ذد ألاظهم التي ًمخل٢ها ١ل مً سثِغ وؤِماء اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا، و٠باس جلتزم الؽش٠ت داثما اإلاعاهمين ؤو ِو

ً، و٠زل٤ ؤلا٘فاح ًِ اإلاّلىماث الخاـت بشثِغ وؤِماء اإلاجلغ ولجاهه وخبراتهم الّلمُت والّملُت مً واْٜ ظيرهم الز اجُت، وما برا اإلاعاهمين اإلاعُىٍش

 
ً
 .ستهابإي مً لجان مجلغ بدا ١ان ؤًا مجهم ِمىا في مجلغ بداسة ؼش٠ت ؤخشي ؤو باإلداسة الخىُٙزًت الّلُا لها ؤو ِمىا

ٝاث ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
. )ؤلا٘فاح ًِ ؤظهم سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة و٠باس اإلاعاهمين، والعير مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م74ً( و )70( و)71)ل

ت ؤي ؼش١اث ؤخشي(.  الزاجُت لشثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة وحّهذاث سثِغ وؤِماء اإلاجلغ بّذم مؽاس٠تهم في ِمٍى

  ؤلا٘فاح (:25ة )املاد
ً
لى الؽش٠ت جدذًذ ظُاظتها بؽإن الخّامل مْ الؽاجّاث هُٙا ؤو بزباجا ، و٠ُُٙت ؤلا٘فاح بؽ٣ل واضح وم٢خىب وبما ال ِو

جب ِلى اإلاجلغ الخإ٠ذ مً دٜت وصحت ما جٙصح ِىه الؽش٠ت والتزامها  ّاث الهُئت راث الفلت، ٍو ًخّاسك مْ حؽَش

 .ب٣ا٘ت ٜىاِذ ؤلا٘فاح

   

، ٠ما ٜامذ الؽش٠ت بةِذاد ظُاظت م٢خىبت حّنى الؽش٠ت والتزامها ب٣ا٘ت ٜىاِذ ؤلا٘فاحما جٙصح ِىه ًٝىم اإلاجلغ بالخدٝٞ بفٙت معخمشة ًِ ١ل ما  تربير عدم اإللتسامأو اإللتسام/  بياى

 ب٢ُُٙت الخّامل 
ً
  مْ الؽاجّاث هُٙا

ً
ذ جمذ بحاصة هزه العُاظت مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة ؤو بزباجا م )، ٜو خ 5/9104في بحخماِه ٜس م( واإلاىّٝذ بخاٍس
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ن ب٣ل ولىح ٠ُُٙت ؤلا٘فاح وماهُت اإلاّلىماث والبُاهاث التي 9104/دٌعمبر/09 بيَّ ًُ ُأت هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل، والزي  م، و٠زل٤ ٜامذ الؽش٠ت بةِذاد ـو

 مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة في بحخما
ً
ذ ؤحيز هزا الىٍام ؤًما م )ًخّيَّن ؤلا٘فاح ِجها، ٜو خ 5/9104ِه ٜس  م.9104/دٌعمبر/09م( واإلاىّٝذ بخاٍس

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت الخّامل مْ مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م76ً( و )99( و)01)ل

ً
  الؽاجّاث هُٙا

ً
 ، و هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل(. ؤو بزباجا

 
 

هىن في هزا الؽإن، ًلتزم اإلاجلغ بمبادت هزا الىٍام، وباإل٘فاح ًِ الخّامالث والفٙٝاث بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام الٝا جماسب اإلافالح (:26املادة )

٢ىن لؤلخير ٘حها مفلحت ٜذ جخّاسك مْ مفلحت الؽش٠ت  .التي جبرمها الؽش٠ت مْ ؤي "وٗش ري ِالٜت" ٍو
   

ـٙٝاث مْ ؤي "وٗش ري ِالٜت"  وؤحّامالث الىاسدة بىٍام الحى٠مت، وجا٠ذ الؽش٠ت بإهه لم ٌعبٞ لها بحشاء ؤًت جلتزم الؽش٠ت بجمُْ اإلابادت وؤلالتزاماث  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

٢ىن لؤلخير ٘حها مفلحت ٜذ جخّاسك مْ مفلحت الؽش٠ت  باإل٘فاح ًِ ٍو
ً
 ١امال

ً
، وبرا ما خذر ؤي ش ئ مً هزا الٝبُل في اإلاعخٝبل، ٘ةنَّ الؽش٠ت جلتزم بلتزاما

 بإنَّ ظُاظُت ألاوٗش روي الّالٜت وهٍام ؤلا٘فاح ال٣امل ًخممىان هزا ؤلالتزام، اإلاادة )مثل هزه الفٙ
ً
 ( .0( مً هٍام ؤلا٘فاح الٙٝشة )90ٝاث، ِلما

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت ألاوشاٗ روي الّالٜت، و هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م93ً( و)01)ل

خ اإلادذد الوّٝاد الجمُّت الّامت التي جذعى للىٍش في ميزاهُت  جماسب اإلافالح (:26ة )املاد جب ِلى اإلاجلغ ٜبل ؤظبُى ِلى ألاٜل مً الخاٍس ٍو

ش اإلاجلغ ؤن ًمْ جدذ جفٗش اإلاعاهمين ٠ؽٙا جٙفُلُا بالخّامالث والفٙٝاث اإلاؽاس بلحها في الٙٝشة  الؽش٠ت وجٍٝش

ش العىىي للؽش٠تالعابٝت، ٠ما ًجب ِلُه ؤلا٘ف  .اح ِجها بالخٍٝش

   

إن جمْ جدذ جفٗش جا٠ذ الؽش٠ت بإهه لم ٌعبٞ لها ؤن ؤبشمذ ؤًت ـٙٝاث مْ ؤًي مً ألاوشاٗ روي الّالٜت، وبرا ما خذر مً هزا ألامش ٘ةنَّ الؽش٠ت ظخلتزم ب تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

 
ً
ش العىىي، وهزا ؤلالتزام ٜذ وسد ٙٝاث اإلاؽاس بلحهابالخّامالث والف اإلاعاهمين ٠ؽٙا جٙفُلُا  ًِ بلتزام الؽش٠ت باإل٘فاح ًِ جل٤ الخّامالث في الخٍٝش

ً
، ٘مال

 (.09( الٙٝشة )06ـشاخت في هٍام ؤلا٘فاح ال٣امل للؽش٠ت، في اإلاادة )

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ل(.. )هٍام ؤلا٘فاح ال٣اممُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م01ً)ل

وفي حمُْ ألاخىا٥، ال ًجىص للؽش٠ت الُٝام بةبشام ؤًت ـٙٝت ٠بيرة مْ ؤي "وٗش ري ِالٜت" بال بّذ مىا٘ٝت الجمُّت  جماسب اإلافالح (:26املادة )

َُّ الّامت للؽش٠ت، ٍو  .ت الّامت الخالُت إلجمام بحشاءاث ببشامهاجب ؤن ًخممجها حذو٥ ؤِما٥ الجمّ
   

خز مىا٘ٝت الجمُّت جا٠ذ الؽش٠ت بإهه لم ٌعبٞ لها ؤن ؤبشمذ ؤًت ـٙٝاث مْ ؤًي مً ألاوشاٗ روي الّالٜت، وبرا ما خذر مً هزا ألامش ٘ةنَّ الؽش٠ت جخّهذ بإ ير عدم اإللتسامتربأو بياى اإللتسام/ 

ً حذو٥ ؤِما٥ الجمُّت الخالُت لهزا الخفٗش مثل هزا البىذ  ممَّ
ُ
 .م بحشاءاث ببشامهاإلجماالّامت الّادًت، ٠ما جلتزم بإن ج

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت ألاوشاٗ روي الّالٜت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م93ً)ل
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الؽٙاُ٘ت وبِالء  (:27املادة )

 مفلحت الؽش٠ت
 ؤن ال ًجىص ألي "وٗش ري ِالٜت" 

ً
ا حخماُ بٜت ؤو ـٙٝت جبرمها الؽش٠ت خمىس ؤو له ـلت بّملُت ؤو ِال ٢ًىن و٘ش

ذ ِلى ما ًفذسه اإلاجلغ مً ٜشاساث  اإلاجلغ ؤزىاء مىاٜؽخه جل٤ الّملُت ؤو الّالٜت ؤو الفٙٝت، وال ًدٞ له الخفٍى

 .بؽإنها

   

 بإهه برا ما جمَّ ِٝذ مثل هزه الفٙٝاث، ٘ةنَّ ؤي جا٠ذ الؽش٠ت بإهه لم ٌعبٞ لها وؤن ؤبشمذ ؤًت ـٙٝاث ؤو حّامالث مْ ألاوشاٗ روي الّالٜت، وجا٠ذ ؤًم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ا

ٞ مباؼش ؤو ٔير مباؼش، لً ًدمش بحخماِاث مجلغ ؤلاداسة التي ظدىاٜؾ  جل٤ الّملُت ؤو الّالٜت ؤو وٗش ٢ًىن له ـلت ؤو ِالٜت بالفٙٝت اإلاّىُت ظىاء بىٍش

دشم مً الفٙٝت،  ًُ ذ ِلى ما ًفذسه اإلا٠ما ؤنَّ الىٗش اإلاّني ظىٗ   زاهُا، وهزا ما وسد ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة )جلغ مً ٜشاساث بؽإنهاالخفٍى

 .، و٠زل٤ وسدث في ظُاظت ألاوشاٗ روي الّالٜتالباوىُين، الٙٝشة ألاولى( ألاشخاؿ وحّامالث اإلافالح جماسب:

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 اسة، وظُاظت ألاوشاٗ روي الّالٜت(.. )مُثاٛ مجلغ ؤلادمُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م93ً( و)0)ل

الؽٙاُ٘ت وبِالء  (:27املادة )

 مفلحت الؽش٠ت
وفي حمُْ ألاخىا٥، ًجب ؤن جفب ١ا٘ت الّالٜاث التي جُٝمها الؽش٠ت مْ الٕير في مفلحت الؽش٠ت، و٠زل٤ ًجب ؤن 

ٝ  ج٢ىن حمُْ الفٙٝاث التي جبرمها ٘و
ّ
جب ؤال لى ؤظاط ججاسي بدذ، ٍو  ألظّاس العٛى ِو

ً
 جخالٚ جخممَّ  ا

ً
ً ؼشووا

 .مفلحت الؽش٠ت

   

ٙٝاتها جفب في مفلحت الؽش٠ت واإلاعاهمين، وسٔم ؤنَّ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  الؽش٠ت ٜذ ؤ٠ذث في ؤ٠ثر مً مىلْ بإهه لم ٌعبٞ لها وؤن  جا٠ذ الؽش٠ت بإنَّ حمُْ حّامالتها ـو

 ٘ةنَّ حّاٜذث مْ ؤًي مً ألاوشاٗ رو الّالٜت، بال 
ً
لى   ؤهه برا خذر مثل هزا ألامش ُمعخٝبال  ألظّاس العٛى العاثذ ِو

ً
ٝا الؽش٠ت ظخدشؿ ِلى ؤن ٢ًىن رل٤ ٘و

ذ وسد هزا ؤلالتزام ـشاخ ً ؤًت ؼشوه جخالٚ مفلحت الؽش٠ت واإلاعاهمين، ٜو ت في ؤظاط ججاسي مدن، وجا٠ذ الؽش٠ت بإن مثل هزه الفٙٝاث لً جخممَّ

:سامُثاٛ مجلغ ؤلاداسة )
ً
 ((.5ؤلاداسة، الٙٝشة ) مجلغ ِلى مدٍىساث بّا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م0ً)ل

 
 

ؤلا٘فاح ًِ ِملُاث  (:28املادة )

 الخذاو٥ 
ؤوالدهم الٝفش باإل٘فاح ًِ ًلتزم ؤِماء اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا وحمُْ ألاشخاؿ اإلاىلّين وؤصواحهم و 

جب ؤن ٌّخمذ اإلاجلغ ٜىاِذ  ت ألاخشي، ٍو ُّ ِملُاث الخذاو٥ التي ًٝىمىن بها ِلى ؤظهم الؽش٠ت وظاثش ؤوساٜها اإلاال

 .وبحشاءاث واضحت جىٍم جذاو٥ ألاشخاؿ اإلاىلّين ِلى ألاوساٛ اإلاالُت التي جفذسها الؽش٠ت
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ًٝىمىن بها ِلى ًلتزم ؤِماء اإلاجلغ، وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا وحمُْ ألاشخاؿ اإلاىلّين وؤصواحهم وؤوالدهم الٝفش باإل٘فاح ًِ ِملُاث الخذاو٥ التي  متربير عدم اإللتساأو بياى اإللتسام/ 

ت ألاخشي، ُّ ألاشخاؿ خىٍُم جذاو٥ لبت باإللا٘ت لزل٤ ١له، ٘ةنَّ مجلغ بداسة الؽش٠ت ٜذ بِخمذ ٜىاِذ وبحشاءاث م٢خى  ؤظهم الؽش٠ت وظاثش ؤوساٜها اإلاال

 .اإلاىلّين ِلى ألاوساٛ اإلاالُت التي جفذسها الؽش٠ت

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ٜىاِذ وبحشاءاث جذاو٥ ألاشخاؿ اإلاىلّين(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م92ً)ل

 
 

اإلاعاواة بين اإلاعاهمين  (:29املادة )

 ٛ  .في الحٝى
ٝا ألخ٣ام الٝاهىن واللىاثذ والٝشاساث راث الفلتاإلاعاهمىن مدعاوون ولهم      .١ا٘ت الحٝٛى اإلاترجبت ِلى مل٢ُت العهم ٘و

ٝا ألخ٣ام الٝاهىن واجا٠ذ الؽش٠ت بإنَّ حمُْ اإلاعاهمىن مدعاوون في الحٝٛى والىاحباث، ولهم راث الحٝٛى  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  للىاثذ والٝشاساث راث اإلاترجبت ِلى مل٢ُت العهم ٘و

ظهم ٢ًىن ل٣ل ( الٙٝشة ألاخيرة، 6( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، وجا٠ذه هفىؿ الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، في اإلاادة )04، وهزا ما ًا٠ذه هق اإلاادة )الفلت

ٝت بهامً ؤ
ّ
ت في حمُْ الحٝٛى والىاحباث التظهم الٙئت راتها الحٝٛى ُِجها اإلاخّل ٝشس لحامل العهم.، وج٢ىن ألاظهم مدعاٍو

ُ
 ي ج

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، والىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م96ً( و)09)ل

اإلاعاواة بين اإلاعاهمين  (:29املادة )

 ٛ  .في الحٝى
جب ؤن ًخممً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ولىاثدها الذاخلُت ؤلاحشاءاث والم ماهاث الالصمت إلاماسظت حمُْ اإلاعاهمين ٍو

هم، وبىحه خاؿ خٞ الخفٗش في ألاظهم، وخٞ الحفى٥ ِلى الىفِب اإلاٝشس مً ؤسباح ألاظهم، وخٞ خمىس  لحٜٝى

ى٥ بلى اإلاّلىماث وولبها بما ال ًمش بمفالح  ذ ِلى ٜشاساتها، وخٞ الـى الجمُّت الّامت والاؼتراٟ في مذاوالتها والخفٍى

 .الؽش٠ت

   

ً  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  هم، وبىحه خاؿ خٞ الخفٗش في ألاظهم، وخٞ الحفى٥ ِلى جا٠ذ الؽش٠ت بإنَّ الىٍام ألاظاس ي ًخممَّ المماهاث الالصمت إلاماسظت حمُْ اإلاعاهمين لحٜٝى

ى٥ بلى اإلاّلىماث وولبها بما ال ًمش الىفِب اإلاٝشس مً ؤسباح ألاظهم، وخٞ خمىس الجمُّت الّامت والاؼتراٟ في مذاوالتها وال ذ ِلى ٜشاساتها، وخٞ الـى خفٍى

( و 03( و )04( مً الىٍام ألاظاس ي، بلا٘ت بلى ؤنَّ هفىؿ اإلاىاد )43( و )42) ( و20( و )92اإلاىاد )، ورل٤ بدعب ما هى مىفىؿ ِلُه في بمفالح الؽش٠ت

.( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح والتي جممً للمعاهمين راث ال04)  حٝٛى

ٝين ) شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
وظُاظت ؤصحاب  (،43( و )42( و )20( و )92اإلاىاد ) . )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠تمُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م96ً( و)09)ل

 اإلافالح(.
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مشاحّت سجل  (:30املادة )

 اإلاعاهمين
ا بىلب لجهت الاًذاُ للحفى٥ ِلى وسخ     .ت مدذزت مً سجل اإلاعاهمين والاخخٙاً به لذيهاِلى الؽش٠ت الخٝذم ؼهٍش

ت( بةظخالم  بياى اإللتسام/ أو تربير عدم اإللتسام ٞ في ـُٕت وسخت مدذزت مً سجل اإلاعاهمين  جٝىم الؽش٠ت بفٙت مىخٍمت )ؼهٍش ذ ؤلال٢ترووي للؽش٠ت، واإلالٚ اإلا٘ش مً حهت ؤلاًذاُ ِبر البًر

خم وباِخه وبًذاِه   لزل٤ بالؽش٠ت.ملٚ ب٠عُل، ٍو
ً
ّذ خفُفا

ُ
 في اإلالٚ اإلا

( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
زت مً آخش زالزت ؤؼهش مً سجل اإلاعاهمين بالؽش٠ت، واسدة مً حهت ؤلاًذاُ(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م42ً)ل  . )وسخت ُمدذَّ

 
 

ٞ اإلاعاهم في الحفى٥ خ (:31املادة )

 ِلى اإلاّلىماث
ى٥ اإلاعاهم بلى اإلاّلىماث التي جم٢ىه مً ًجب ؤن ًخممً الىٍ ام ألاظاس ي للؽش٠ت ولىاثدها الذاخلُت بحشاءاث ـو

ه ١املت بما ال ًخل بدٝٛى ظاثش اإلاعاهمين ؤو ًمش بمفالح الؽش٠ت  .مماسظت خٜٝى
   

ً لىاثذ الؽش٠ت الذاخلُت ؤلاحشاءاث التي  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ً اجخممَّ
َّ
م٢

ُ
ى٥ للمّلىماث ج ه ١املت بما ال ًخل بدٝٛى ظاثش إلاعاهم مً الـى التي جم٢ىه مً مماسظت خٜٝى

م اإلاعاهمين ؤو ًمش بمفالح الؽش٠ت ذ هفذ ِلى رل٤ ـشاخت في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح التي جمذ بحاصتها مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة في بحخماِه ٜس ، ٜو

خ  5/9104)  .(92ادة )م، اإلا9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ بخاٍس

( مً الىٍام ألاظاس ي، وجمذ اإلافادٜت ِلى الخّذًل في 92، في البىذ )في هٍامها ألاظاس ي وبداسج هزا البىذ لمً الىٍام ألاظاس ي بالخّذًل٠ما ٜامذ الؽش٠ت 

ل/5بحخماُ الجمُّت الّمىمُت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ في ًىم   م.9105/ؤبٍش

ٝين   شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(.(، 92اإلاادة ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت مُثاٛ هٍام الحى٠مت (،  م96ً( و)09))ل

ٞ اإلاعاهم في الحفى٥ خ (:31املادة )

 ِلى اإلاّلىماث
ير ١ا٘ت اإلاّلىماث التي تهم اإلاعاهمين وجم٢جهم مً  ٝت مىخٍمت، وبخ٘ى وجلتزم الؽش٠ت بخذُٜٞ وجدذًث اإلاّلىماث بىٍش

هم ِلى الىحه ألا٠مل، وؤن حعخخذم في رل٤ وظاثل الخٝىُت الحذًثت مماسظت  .خٜٝى
   

هم ِلى الىحه ألا٠مل، جٝىم الؽش٠ت بخدذًث اإلاّلىماث بفىسة مىخٍمت، ٠ما جٝىم   تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ير ١ا٘ت اإلاّلىماث التي تهم اإلاعاهمين وجم٢جهم مً مماسظت خٜٝى بخ٘ى

م رل٤ وظاثل الخٝىُت الحذًثتفي  معخخذمت  ذ هفذ ِلى رل٤ ـشاخت في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح التي جمذ بحاصتها مً ٜبل مجلغ ؤلاداسة في بحخماِه ٜس ، ٜو

خ  5/9104)  ( الٙٝشة الثاهُت،03م، اإلاادة )9104/دٌعمبر/09م( اإلاىّٝذ بخاٍس
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( ٞ شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح(.ى٠متمُثاٛ هٍام الح (، م09ً)ل

 
 

خٝٛى اإلاعاهمين (: 32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
 :ًجب ؤن ًخممً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، جىٍُم خٝٛى اإلاعاهمين اإلاخّلٝت باحخماُ الجمُّت الّامت والتي مجها

٥ الؽش٠ت، وألظباب حذًت ولب دِىة %( مً سؤط ما01خٞ اإلاعاهم ؤو اإلاعاهمين اإلاال٢ين ما ال ًٝل ًِ )( 0)

%( مً سؤط ما٥ الؽش٠ت ِلى ألاٜل ولب دِىة الجمُّت 92الجمُّت الّامت لالوّٝاد، وخٞ اإلاعاهمين الزًً ًمثلىن )

 
ً
ٝا  .لئلحشاءاث التي ًدذدها الٝاهىن واللىاثذ في هزا الؽإن  الّامت ٔير الّادًت لالوّٝاد ٘و

   

 ٌّىي  م اإللتسامتربير عدأو بياى اإللتسام/ 
ً
دا  ـٍش

ً
ً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت هفا لب والحٞ في %( مً سؤط ما٥ الؽش٠ت، وألظباب حذًت 01اإلاعاهم ؤو اإلاعاهمين اإلاال٢ين ما ال ًٝل ًِ )ًخممَّ

 ( الٙٝشة الثاهُت مً الىٍام ألاظاس ي.29، ورل٤ بمىحب هق اإلاادة )دِىة الجمُّت الّامت لالوّٝاد

ٝا لئلحشاءاث التي 92عاهمين الزًً ًمثلىن )خٞ اإلاؤما بخفىؿ  %( مً سؤط ما٥ الؽش٠ت ِلى ألاٜل ولب دِىة الجمُّت الّامت ٔير الّادًت لالوّٝاد ٘و

 في الىٍام ألاظاس ي، ل٢ىه مذسج لمً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح في اإلاادة )واللىاثذ في هزا الؽإنًدذدها الٝاهىن 
ً
( 0ة )( الٙٝش 05، ٘هزا الىق لم ٢ًً مىحىدا

 مً العُاظت.

خ   ل/5و ٜذ ٜامذ الؽش٠ت في بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  جمَّ بدساج هزا البىذ، 9105/ؤبٍش
ُ

م، بالخّذًل في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، خُث

 ّذًل في ؤلاحخماُ اإلاز٠ىس.( مً الىٍام ألاظاس ي، وجمذ اإلافادٜت ِلى هزا الخ30( الٙٝشة ألاخيرة، واإلاادة )22بمىحب اإلاادة )

م )  ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
وظُاظت ؤصحاب (، 30( و )22اإلاادجين ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت مُثاٛ هٍام الحى٠مت (، م44ً( و)96( و )09)ل

خ  ل/5اإلافالح(، ومدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
الحٞ في ولب بدساج معاثل مُّىت في حذو٥ ؤِما٥ الجمُّت الّامت ومىاٜؽتها باالحخماُ بن لم ًذسحها اإلاجلغ ( 9)

شسث الجمُّت رل٤  .ٜو
   

 في ا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
( الٙٝشة ألاخيرة مىه، باإللا٘ت لزل٤ ٘ةنَّ راث الىق مذسج لمً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح في 29إلاادة )هزا الىق مىحىد في الىٍام ألاظاس ي وجدذًذا

 ( مً العُاظت.9( الٙٝشة )05اإلاادة )

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 لح(.وظُاظت ؤصحاب اإلافا(، 29اإلاادة )س ي للؽش٠ت . )الىٍام ألاظامُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )09)ل

ت اإلاؽاس٠ت الّٙالت ٘حها والاؼتراٟ في مذاوالتها ومىاٜؽت ( 7)خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )    خٞ خمىس احخماِاث الجمُّت الّامت، وبجاخت ٘ـش
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ذ وم٣ان اوّٝاد الجمُّت وباإلاع اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت اث اإلاذسحت في حذو٥ ألاِما٥، وجِعير ١ل ما مً ؼإهه الّلم بمِى اثل اإلاذسحت اإلاىلِى

ما٥ وبالٝىاِذ التي جد٢م اإلاىاٜؽاث وجىحُه ألاظئلت  .بجذو٥ ألِا

 ٌّىي اإلاعاهم الحٞ في  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
دا  ـٍش

ً
ً الىٍام ألاظاس ي هفا مً ( 4و )( 0( الٙٝشة )20، ورل٤ بدعب ما هى واسد باإلاادة )خمىس احخماِاث الجمُّت الّامتجممَّ

( مً العُاظت، والتي حّىي اإلاعاهم 7( و )9( الٙٝش جين )05لىٍام ألاظاس ي، باإللا٘ت لزل٤ ٘ةنَّ راث الىق مذسج لمً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح في اإلاادة )ا

ما٥، وجِعير ١ل ما مً ؼإهه الّ اث اإلاذسحت في حذو٥ ألِا ت اإلاؽاس٠ت الّٙالت ٘حها والاؼتراٟ في مذاوالتها ومىاٜؽت اإلاىلِى ذ وم٣ان اوّٝاد ٘ـش لم بمِى

ما٥ وبالٝىاِذ التي جد٢م اإلاىاٜؽاث وجىحُه ألاظئلت  .الجمُّت وباإلاعاثل اإلاذسحت بجذو٥ ألِا

دُذ للمعاهم  ًُ  
ً
ً هفا ذ ١ان الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ال ًخممَّ اث اإلاذسحت في حذو٥ ٜو ت اإلاؽاس٠ت الّٙالت ٘حها والاؼتراٟ في مذاوالتها ومىاٜؽت اإلاىلِى ٘ـش

ذ وم٣ان اوّٝاد الجمُّت ألِا ، لزا عاثل اإلاذسحت بجذو٥ ألاِما٥ وبالٝىاِذ التي جد٢م اإلاىاٜؽاث وجىحُه ألاظئلتوباإلاما٥، وجِعير ١ل ما مً ؼإهه الّلم بمِى

خ  ٝذ ٜامذ الجمُّت الّامت ٔير٘ ل/5الّادًت للؽش٠ت في بحخماِها اإلاىّٝذ بخاٍس ( الٙٝشة 20ألاظاس ي اإلاادة )م، باإلافادٜت وبحاصة جممين الىٍام 9105/ؤبٍش

ما٥(، والتي حّىي للمعاهم 4) اث اإلاذسحت في حذو٥ ألِا ت اإلاؽاس٠ت الّٙالت ٘حها والاؼتراٟ في مذاوالتها ومىاٜؽت اإلاىلِى  .٘ـش

مي )  ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(، (، 20دة )اإلاا. )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م44ً( و)96( و )09)ل

خ  ل/5ومدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
  ،بمىحب جى٠ُل خاؿ وزابذ بال٢خابت خٞ اإلاعاهم في ؤن ًى١ل ِىه( 4)

ً
ىس خش مً ٔير ؤِماء اإلاجلغ في خمآ معاهما

ذ ِذد ألاظهم التي ًدىصها الى٠ُل بهزه الفٙت ِلى )ب %( مً ؤظهم سؤط ما٥ 2حخماُ الجمُّت الّامت، ِلى ؤال ًٍض

 .الؽش٠ت

   

 ٌّىي اإلاعاهم الحٞ في  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
دا  ـٍش

ً
ً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت هفا   ،ل٢خابتبمىحب جى٠ُل خاؿ وزابذ با ؤن ًى١ل ِىهًخممَّ

ً
آخش مً ٔير ؤِماء اإلاجلغ  معاهما

ذ ِذد ألاظهم التي ًدىصها الى٠ُل بهزه الفٙت ِلى )  هفذ اإلاادة )%( مً ؤظهم سؤط ما٥ الؽش٠ت2في خمىس احخماُ الجمُّت الّامت، ِلى ؤال ًٍض
ُ

( 20، خُث

 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح ِلى راث الحٞ.4ة )(  الٙٝش 05( مً الىٍام ألاظاس ي ِلى هزا الحٞ، ٠ما هفذ اإلاادة )4( و )7الٙٝشجين )

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،(، 20اإلاادة ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )09)ل

خٝٛى اإلاعاهمين (: 32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
مثلهم في الحمىس الىاثبىن ِجهم  خٞ اإلاعاهمين الٝفش ( 2) واإلاحجىس ِلحهم في خمىس احخماُ الجمُّت الّامت، ٍو

 
ً
 .ٜاهىها
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 ٌّىي  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
دا  ـٍش

ً
ً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت هفا مثلهم فيالحٞ اإلاعاهمين الٝفش واإلاحجىس ِلحهم ًخممَّ الحمىس الىاثبىن  في خمىس احخماُ الجمُّت الّامت، ٍو

 
ً
 هفذ اإلاادة ) ِجهم ٜاهىها

ُ
( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح ِلى راث 2(  الٙٝشة )05( مً الىٍام ألاظاس ي ِلى هزا الحٞ، ٠ما هفذ اإلاادة )9( الٙٝشة )20، خُث

 الحٞ.

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(، (، 20اإلاادة )س ي للؽش٠ت. )الىٍام ألاظامُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )09)ل

خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
ك مفلحت الؽش٠ت إلحابت ِلحها بالٝذس الزي ال ٌّشَّ خٞ اإلاعاهم في جىحُه ألاظئلت بلى ؤِماء اإلاجلغ والتزامهم با( 3)

 .سؤي ؤن ؤلاحابت ِلى ظااله ٔير ١اُ٘تللمشس، وخٝه في الاخخ٣ام بلى الجمُّت الّامت برا 
   

 ٌّىي  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
دا  ـٍش

ً
ً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت هفا ك مفلحت إلحابت ِلحها بالٝذس الزي ال ٌّشَّ في جىحُه ألاظئلت بلى ؤِماء اإلاجلغ والتزامهم باالحٞ اإلاعاهم ًخممَّ

 هفذ اإلاادة )م بلى الجمُّت الّامت برا سؤي ؤن ؤلاحابت ِلى ظااله ٔير ١اُ٘تالؽش٠ت للمشس، وخٝه في الاخخ٣ا
ُ

مً الىٍام ألاظاس ي ِلى ( 22واإلاادة )( 20، خُث

 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح ِلى راث الحٞ.3(  الٙٝشة )05هزا الحٞ، ٠ما هفذ اإلاادة )

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،(، 22( و )20اإلاادجين ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ثاٛ هٍام الحى٠متمُ ( ، م96ً( و )09)ل

خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
ذ ِلى ٜشاساث الجمُّت الّامت، وجِعير ١ل ما مً ؼإهه الّلم بالٝىاِذ وؤلاحشاءاث التي جد٢م ( 4) الحٞ في الخفٍى

 .ذِملُت الخفٍى
   

ذ في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ٌّىي اإلاعاهم  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ذ ِلى ٜشاساث الجمُّت الّامت، وجِعير ١ل ما مً ؼإهه الّلم بالٝىاِذ جمَّ جممين هق ـٍش الحٞ في الخفٍى

ذوؤلاحشاءاث التي جد٢م  ذ جمذ اإلافادٜت واإلاىا٘ٝت في بحخماُ ِملُت الخفٍى خ ، ٜو ل/5الجمُّت الّامت ٔير الّادًت للؽش٠ت اإلاىّٝذ بخاٍس م، 9105/ؤبٍش

 (.5( الٙٝشة )20بالخّذًل في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت واإلاىا٘ٝت ِلى بدساج هزا البىذ، بمىحب اإلاادة )

 بإنَّ هزا الحٞ مىفىؿ ِلُه ـشاخت في اإلاادة )
ً
 لحها مً ٜبل مجلغ بداسة الؽش٠ت.( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، اإلافادٛ 3ِ( الٙٝشة )05ِلما

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
٥مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ً)ل ّذَّ

ُ
ٞ )(20ادة )إلاا . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، والىٍام ألاظاس ي اإلا (، مدمش 44(، واإلا٘ش

خ  ل/5بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

خٝٛى اإلاعاهمين  (:32املادة )

 اإلاخّلٝت بالجمُّت الّامت
(5 ) 

ً
تراك ِلى ؤي ٜشاس ًشي ؤهه ًفذس إلافلحت ٘ئت مُّىت مً اإلاعاهمين ؤو ًمش بها ؤو ًجلب هّٙا خٞ اإلاعاهم في الِا

 ألِماء اإلاجلغ ؤو ٔيرهم دون خا
ً
ِخباس إلافلحت الؽش٠ت وبزباجه في مدمش الاحخماُ، وخٝه في ببىا٥ ما اِترك بـا

ٝا ألخ٣ام الٝاهىن في هزا الؽإنِلُه   .مً ٜشاساث ٘و
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ذ في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ٌّىي اإلاعاهم  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  تراك ِلى ؤي ٜشاس جمَّ بدساج هق ـٍش ًشي ؤهه ًفذس إلافلحت ٘ئت مُّىت مً اإلاعاهمين ؤو ًمش بها ؤو  الحٞ في الِا

ماء   أِل
ً
 خاـا

ً
ٝا ألخ٣ام ًجلب هّٙا اإلاجلغ ؤو ٔيرهم دون اِخباس إلافلحت الؽش٠ت وبزباجه في مدمش الاحخماُ، وخٝه في ببىا٥ ما اِترك ِلُه مً ٜشاساث ٘و

خالٝاهىن في هزا الؽإن ذ جمذ اإلافادٜت واإلاىا٘ٝت ِلى الخّذًل ِلى الىٍام ألاظاس ي في بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت للؽش٠ت واإلاىّٝذ بخاٍس  ، ٜو

ل/5 ٥، 6( الٙٝشة )20م، اإلاادة )9105/ؤبٍش  ( مً الىٍام ألاظاس ي اإلاّذَّ

 بإنَّ هزا الحٞ مىفىؿ ِلُه ـشاخت في اإلاادة )
ً
 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، اإلافادٛ ِلحها مً ٜبل مجلغ بداسة الؽش٠ت.5( الٙٝشة )05ِلما

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م )09)ل ٥اٛ هٍام الحى٠متمُث ( م96ً( و ٜس م (20اإلاادة ) . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، والىٍام ألاظاس ي اإلاّذَّ ٞ ٜس (، واإلا٘ش

خ 44) ل/5( مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

 
 

جِعير ظبل اإلاؽاس٠ت  (:33املادة )

 الّٙالت في الجمُّت الّامت
اإلاىاُِذ الوّٝاد الجمُّت الّامت، وللؽش٠ت اظخخذام وظاثل الخٝىُت الحذًثت في الخىاـل ًجب اخخُاس ؤوعب ألاما٠ً و 

 
ً
 .حخماُ الجمُّت الّامت مؽاس٠ت ّ٘التبإلاؽاس٠ت ؤ٠بر ِذد مجهم في  مْ اإلاعاهمين جِعيرا

   

ادة ما حّٝذ ؤلاحخماِاث في بخذي ٜاِاث ؤخذ الٙىادٛ اإلاؽهىسة )خمعت جٝىم الؽش٠ت بةخخُاس ب٘مل ألاما٠ً مىاظبت لّٝذ حمّ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ير الّادًت، ِو ُاتها الّادًت ٔو

ؽش٠ت بةخخُاس ؤوعب هجىم( ؤو  في ؤخذ ـاالث الّشك العِىماجي الخاـت بالؽش٠ت برا لم ج٢ً ٜاِت الٙىذٛ اإلاّني مخاخت في ًىم الجمُّت اإلاٝترح، ٠ما جٝىم ال

خباس ؤن ٢ًىن ؤلاحخماُ بّذ ـالة الّفش بمذة ١اُ٘ت ؤو بّذ ـالة اإلإشب، بدعب ألاخىا٥، اإلاىاُِذ لّٝذ بحخما ير الّادًت والّت في ؤلِا  ِاتها الّادًت ٔو

الن ًِ مىاُِذ بحخماِاتها بةِالن في حٍش ُذ ؤلاحخماُ اإلاّني، لزا جٝىم الؽش٠ت باإِل ذ وجٜى ُخين ذجين ًىموجدشؿ الؽش٠ت ِلى ِلم مٍّم اإلاعاهمين بمِى

ام جُلٙىهاتهم بالؽش٠ت ِبر ؤلاجفاالث الهاجُٙت ب شون ؤٜس الهاث.)هفٚ ـٙدت ِلى ألاٜل(، ٠ما جٝىم الؽش٠ت بةبآل ٠ثير مً اإلاعاهمين الزًً ً٘ى  جاهب ؤلِا

 بإنَّ هزا الحٞ مىفىؿ ِلُه ـشاخت في اإلاادة )
ً
 جلغ بداسة الؽش٠ت.( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، اإلافادٛ ِلحها مً ٜبل م7( الٙٝشة )06ِلما

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح(.مُثاٛ هٍام الحى٠مت (  م09ً)ل

جِعير ظبل اإلاؽاس٠ت  (:33املادة )

 الّٙالت في الجمُّت الّامت
ما٥ وما ٌعخجذ مجها مصحى  اث اإلاذسحت بجذو٥ ألِا لى الؽش٠ت جم٢ين اإلاعاهمين مً الّلم باإلاىلِى بت بمّلىماث ِو

لحها ؤلا٘فاح ًِ  ١اُ٘ت جم٢جهم مً اجخار ٜشاساتهم، و٠زل٤ جم٢ُجهم مً الاواُل ِلى مدمش احخماُ الجمُّت الّامت، ِو

 .هخاثج الجمُّت الّامت ٘ىس اهتهائها، وبًذاُ وسخت مً مدمش الاحخماُ لذي الهُئت ٘ىس اِخماده

   

ما٥ وما ٌعخجذ مجها مصحىبت بمّلىماث ١اُ٘ت جم٢جهم مً اجخار ٜشاساتهمالؽش٠ت ِلى جم٢ين جدشؿ  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  اث اإلاذسحت بجذو٥ ألِا ، اإلاعاهمين مً الّلم باإلاىلِى
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ذ بوّٝاد بحخماُ الجمُّت الّامت الّادًت ؤو ٔير الّادًت ورل٤ لخم٢ين مً  ذ ١افي مً مِى يرها في مباوي بداسة الؽش٠ت ٜبل ٜو ؼاء مً اإلاعاهمين ورل٤ بخ٘ى

ش العىىي في مذخل ما٥ والخٍٝش ير ١ا٘ت اإلاّلىماث اإلاىلىبت وراث الفلت بجذو٥ ألِا ٜاِت ؤلاحخماُ  للحفى٥ ِلى وسخت مجها، و٠زل٤ الحا٥ جٝىم الؽش٠ت بخ٘ى

 هى ِلى بِىت مً ؤمشه.لخم٢ين مً لم ًدفل ِلى وسخت مجها مً الحفى٥ ِلى ما ؼاء مً  مّلىماث ؤو  وزاثٞ لخم٢ُىه مً بجخار ٜشاسه و 

 ِلى جم٢ين مً ؼاء مً اإلاعاهمين مً ؤلاواُل ِلى مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت، ٠ما جٝىم باإل٘فاح ًِ هزا ؤلاحخماُ
ً
وهزا اإلادمش  وجدشؿ الؽش٠ت ؤًما

ير خالـت بحخماُ الجمُّت ال ْ ؤلال٢ترووي وهخاثج ؤلاحخماُ ورل٤ بتزوٍذ الهُئت بيسخت مً مدمش ؤلاحخماُ باإللا٘ت لخ٘ى ير الّادًت في اإلاٜى ّامت الّادًت ٔو

 للؽش٠ت.

 بإنَّ هزا الحٞ مىفىؿ ِلُه ـشاخت في اإلاادة )
ً
 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، اإلافادٛ ِلحها مً ٜبل مجلغ بداسة الؽش٠ت.0( الٙٝشة )06ِلما

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 ؤصحاب اإلافالح(.. )ظُاظت مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ً)ل

 
 

خٝٛى اإلاعاهمين  (:34املادة )

ذ  اإلاخّلٝت بالخفٍى
ذ خٞ اإلاعاهم    -الخفٍى

ً
ٞ مً ًمثله ٜاهىها     .ال ًجىص الخىاص٥ ِىه وال ًم٢ً بلٕائه -ًماسظه بىٙعه ؤو ًِ وٍش

ممً للمعاهم الحٞ في  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ِىه، ٢ًٙل الىٍام ألاظاس ي ٍو
ً
 لئلحخماُ بىٙعه ؤو بىاظىت و٠ُال

ً
ير الّادًت ظىاء ١ان خالشا ذ في الجمُّت الّامتالّادًت ٔو الخفٍى

، وهزا الحٞ ٠ٙله له هق اإلاادة )
ً
( مً الىٍام ألاظاس ي، ٠ما ًىحذ راث الىق في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح في 7( الٙٝشة )20بؽشه ؤن ٢ًىن الخى٠ُل م٢خىبا

 في اإلاعاهم (، والتي جىق ـشاخت ِلى خٞ 9( الٙٝشة )06اإلاادة )
ً
ٞ مً ًمثله ٜاهىها ذ ًماسظه بىٙعه ؤو ًِ وٍش  ال ًجىص الخىاص٥ ِىه وال ًم٢ً بلٕائه.، الخفٍى

ُل في اإلاؽاس٠ت ه ألـاوجا٠ذ الؽش٠ت بإهه ال ًىحذ زمت هق في هٍامها ألاظاس ي ؤو في ؤًي مً ظُاظاتها ؤو مىازُٝها الذاخلُت ًدٍش ِلى اإلاعاهم ؤو ًدشمه مً خٝ

ذ ٘حها.  في بحخماِاث الجمُّت الّمىمُت ؤو اإلاؽاس٠ت بالخفٍى

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(.(، 20اإلاادة )س ي للؽش٠ت . )الىٍام ألاظامُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )09)ل

خٝٛى اإلاعاهمين  (:34املادة )

ذ  اإلاخّلٝت بالخفٍى
ذ، وجلتزم بخم٢ين و  ٍدٍش ِلى الؽش٠ت ولْ ؤي ُٜذ ؤو بحشاء ٜذ ًادي بلى بِاٜت اظخخذام اإلاعاهم لحٝه في الخفٍى

جىص لها ؤن حعخخذم في رل٤ وظاثل الخٝىُت الحذًثت ذ وجِعير بحشاءاجه، ٍو  .اإلاعاهم مً مماسظت خٞ الخفٍى
   

 ب تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 
ً
ه ٠ما ر٠ش آهٙا

َّ
ُل في للؽش٠ت ألاظاس ي  امىٍالال ًىحذ زمت هق في إه ؤو في ؤًي مً ظُاظاتها ؤو مىازُٝها الذاخلُت ًدٍش ِلى اإلاعاهم ؤو ًدشمه مً خٝه ألـا

ذ ٘حها  بإنَّ هق اإلاادة )اإلاؽاس٠ت في بحخماِاث الجمُّت الّمىمُت ؤو اإلاؽاس٠ت بالخفٍى
ً
إلافالح ٜذ هق ( مً ظُاظت ؤصحاب ا7( الٙٝشة )06، ها٠ذ ؤًما



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )

 

(62) 

 

 ال يهطبق عدم اإللتسام اإللتسام رقم البهد/ مضموى البهد رقم املادة

 ـشاخت ِلى:

ذ، وجلتزم بخم٢ين اإلاعاهم مً مماسظت خٞ الخ " ذ وجِعير ًدٍش ِلى الؽش٠ت ولْ ؤي ُٜذ ؤو بحشاء ٜذ ًادي بلى بِاٜت اظخخذام اإلاعاهم لحٝه في الخفٍى فٍى

جىص لها ؤن حعخخذم في رل٤ وظاثل الخٝىُت الحذًثت  ".بحشاءاجه، ٍو

شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ))ل  . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ًٞ ٜس

 
 

خٝٛى اإلاعاهمين  (:35املادة )

 اإلاخّلٝت باهخخاب ؤِماء اإلاجلغ
لحها بواُل اإلاعاهمين ِلى ١ا٘ت  ت اإلاجلغ، ِو ِلى الؽش٠ت الالتزام بمخىلباث ؤلا٘فاح ُ٘ما ًخّلٞ باإلاششحين لّمٍى

ذ اإلادذد الوّٝاد اإلاّلىماث الخاـت بجمُْ اإلاشش حين وخبراتهم الّلمُت والّملُت مً واْٜ ظيرهم الزاجُت ٜبل اإلاِى

 .الجمُّت الّامت بىٜذ ١اٗ

   

ت مجلغ ؤلاداسة باإللا٘ت تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  للعيرة الزاجُت ل٣ل واخذ مجهم  جلتزم الؽش٠ت بٝىاِذ ؤلا٘فاح ورل٤ بتزوٍذ الهُئت ب٢ؽٚ بإظماء اإلاششحين لخىك بهخخاباث ِمٍى

الن في لىخت ؤلاِالهاث بالؽش٠ت بإظماء 71مىفىؿ ِلُه ـشاخت في اإلاادة )في ١ل دوسة، وهزا ؤلالتزام  ( مً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت، ٠ما جٝىم الؽش٠ت باإِل

ذ ١اٗ مً اإلاِى ت اإلاجلغ ٜبل ٜو م اإلاششحين الزًً جىىبٞ ِلحهم الؽشوه اإلاىلىبت للترشح لّمٍى ذ اإلادذد إلوّٝاد بحخماُ الجمُّت الّامت، ؤلٚ إلاا جٝذَّ

ب في جٝىم الؽش٠ت بىلْ العيرة الزاجُت للمششحين و٠ؽٚ بإظمائهم ِىذ بىابت الٝاِت التي ظُّٝذ بها بحخماُ الجمُّت الّامت لخ٢ىن مخاخت ل٣ل  معاهم ًٔش

 الزاجُت. الحفى٥ ِلى وسخت مً ٠ؽٚ اإلاششحين ؤو ظيرتهم

 
ً
 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح ٜذ هفذ ـشاخت ِلى هزا ؤلالتزام.4( الٙٝشة )06بإنَّ هق اإلاادة ) وها٠ذ ؤًما

مي ) ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 وظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،(، 71اإلاادة ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )09)ل

خٝٛى اإلاعاهمين  (:35املادة )

 خّلٝت باهخخاب ؤِماء اإلاجلغاإلا
ذ الترا٠مي     .وجيخخب الجمُّت الّامت ؤِماء اإلاجلغ باالٜتراُ العشي وو٘ٝا ألظلىب الخفٍى

ذؤلاداسة ؤِماء مجلغ ًىق الىٍام ألاظاس ي  للؽش٠ت ـشاخت بإن ًخم بهخخاب  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ، ورل٤ بدعب ما هى الترا٠مي باالٜتراُ العشي وو٘ٝا ألظلىب الخفٍى

 ( مً الىٍام، 96مىفىؿ ِلُه في اإلاادة )

م ) ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
 (،(96اإلاادة ) . )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠تمُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م96ً)ل
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خٝٛى اإلاعاهمين  (:36املادة )

 اإلاخّلٝت بخىصَْ ألاسباح
اء بالتزاماتها ججاه الٕير -ًدذد الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت  وعبت الحذ ألادوى مً  -بما ال ًخل بٝذسة الؽش٠ت ِلى ال٘ى

لى اإلاجلغ ولْ ظُاظت واضحت لخىصَْ جل٤ ألاسباح بما ًدٝٞ  ألاسباح الفاُ٘ت التي ًجب جىصَّها ِلى اإلاعاهمين، ِو

جب اواُل اإلاعاهمين ِلى هزه العُاظت في احخماُ  الجمُّت الّامت، وؤلاؼاسة بلحها في مفالح الؽش٠ت واإلاعاهمين، ٍو

ش اإلاجلغ  .جٍٝش

   

ي الٝاهىوي والاخخُاوي %( ِلى اإلاعاهمين مً ألاسباح الفاُ٘ت بّذ خفم الاخخُاو2جىصَْ وعبت )( مىه، ِلى وحىب 42ًىق الىٍام ألاظاس ي ـشاخت في اإلاادة ) تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

عخدٞ اإلاعا، الاخخُاسي   للىٍم والمىابي اإلاّمى٥ بها لذي الهُئت والعٛى اإلاالي اإلاذسحت ٘حها ألاظهم.َو
ً
ٝا  هم خفخه مً ألاسباح ٘و

٥ للؽش٠ت بمىحب اإلاادة ) ّذَّ
ُ
ذ في الىٍام ألاظاس ي اإلا ذ جمَّ بدساج هق ـٍش بما ًدٝٞ مفالح ( الٙٝشة الثاهُت، جىحب ولْ ظُاظت واضحت لخىصَْ ألاسباح 42ٜو

جب اواُل الؽش٠ت واإلاعاهم عاهمين ِلحها،  اإلاعاهمين ِلى هزه العُاظت في احخماُ الجمُّت الّامتين، ٍو
ُ
ذ جمَّ بِذاد ظُاظت  جىصَْ ألاسباح، وجمَّ بواُل اإلا ، ٜو

خ  عاهمين في بحخماُ الجمُّت الّامت الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس
ُ
ل/5وجمذ اإلافادٜت واإلاىا٘ٝت ِلحها مً ٜبل مجمُى اإلا  م.9105/ؤبٍش

  
ُ
مي ))ل ٝين ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش ًُ  :

ً
٥ مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( ، م96ً( و )94ىٙا ّذَّ

ُ
ٞ (، 42اإلاادة ). )الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت اإلا وظُاظت جىصَْ ألاسباح(، واإلا٘ش

م ) خ 44ٜس ل/5(، مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

 خٝٛى اإلاعاهمين (:36املادة )

 اإلاخّلٝت بخىصَْ ألاسباح
وج٢ىن ألاخُٝت في الحفى٥ ِلى ألاسباح التي ؤٜشث الجمُّت الّامت جىصَّها ظىاء ١اهذ هٝذًت ؤو ؤظهما مجاهُت إلاال٣ي 

 .ألاظهم اإلاسجلين بسجل اإلاعاهمين لذي حهت ؤلاًذاُ في نهاًت جذاو٥ ًىم اوّٝاد الجمُّت الّامت
   

، وسٔم ؤنَّ هزا ؤلالتزام ظهم اإلاسجلين بسجل اإلاعاهمينظىاء ١اهذ هٝذًت ؤو ؤظهما مجاهُت إلاال٣ي ألا جلتزم الؽش٠ت بمىذ ألاسباح التي ؤٜشتها الجمُّت الّامت  اإللتسام تربير عدمأو بياى اإللتسام/ 

ًل في الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت وجم بدساج  هق ( مىه، بال ؤنَّ الؽش٠ت ٜذ ٜامذ بالخّذ2( الٙٝشة )06مىفىؿ ِلُه ـشاخت في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح باإلاادة )

ُ ألاسباح )
ذ في الىٍام ألاظاس ي بإن جىصَّ (، ورل٤ إلاال٣ي ألاظهم اإلاسجلين بسجل اإلاعاهمين لذي حهت ؤلاًذاُ في نهاًت جذاو٥ ًىم اوّٝاد الجمُّت الّامتـٍش

42.٥بمىحب اإلاادة ) ّذَّ
ُ
 ( الٙٝشة ألاخيرة مً الىٍام ألاظاس ي اإلا

  
ً
ىٙا

ُ
شجى ؤلاواُل ِلى )ل ًُ م ):  ٞ ٜس ٥مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ًاإلا٘ش ّذَّ

ُ
م )(42اإلاادة ) . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح، والىٍام ألاظاس ي اإلا ٞ ٜس ( 44(، واإلا٘ش

خ  ل/5مدمش بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

 
 

   ًجب ؤن ًخممً الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت آلُت مدذدة لحماًت خٝٛى اإلاعاهمين بفٙت ِامت وألاٜلُت بفٙت خاـت اإلاعاهمين خٝٛى  (:37املادة )
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 .خا٥ ببشام الؽش٠ت ـٙٝاث ٠بيرة ٜذ جمش بمفالحهم ؤو جخل بمل٢ُت سؤط ما٥ الؽش٠ت لفٙٝاث ال٢بري اإلاخّلٝت با

ذ في الىٍ تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ن جمَّ بدساج هق ـٍش بيَّ ًُ آلُت مدذدة لحماًت خٝٛى اإلاعاهمين بفٙت ِامت وألاٜلُت بفٙت خاـت خا٥ ببشام الؽش٠ت ـٙٝاث ام ألاظاس ي للؽش٠ت 

٥، والزي جمذ اإلاىا٘ٝت واإلافادٜت ِلى 57بمىحب اإلاادة )، ورل٤ ٠بيرة ٜذ جمش بمفالحهم ؤو جخل بمل٢ُت سؤط ما٥ الؽش٠ت ّذَّ
ُ
( مً الىٍام ألاظاس ي اإلا

خ الخّذًل  ل/5باإللا٘ت مً ٜبل الجمُّت الّامت ٔير الّادًت في بحخماِها اإلاىّٝذ بخاٍس  م.9105/ؤبٍش

٥ ّذَّ
ُ
شجى ؤلاواُل ِلى )الىٍام ألاظاس ي اإلا ًُ  :

ً
ىٙا

ُ
م )(57اإلاادة ) )ل ٞ ٜس خ  (، مدمش 44،  واإلا٘ش ل/5بحخماُ الجمُّت الّامت ٔير الّادًت اإلاىّٝذ بخاٍس  م(.9105/ؤبٍش

اإلاعاهمين ٛى خٝ (:37املادة )

 اإلاخّلٝت بالفٙٝاث ال٢بري 
ه بؽإهه، وؤلا٘فاح ًِ اإلاال٢ين ) %( ؤو 2وفي حمُْ ألاخىا٥ ًجب ؤلا٘فاح ًِ ه٣ُل سؤط ما٥ الؽش٠ت و١ل اجٙاٛ ججٍش

ٝت مباؼشة ؤو ٔير مباؼشة  .ؤ٠ثر مً ؤظهم الؽش٠ت بىٍش
   

ً الىٍام ألاظاس  تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/   ًٝض ي بإن جٝىم الؽش٠ت57في اإلاادة ) لؽش٠تي لًخممَّ
ً
 ِلى ٜذستها مً للخإ٠ذ سؤظمالها الؽش٠ت باإل٘فاح ًِ ه٣ُل سؤط اإلاا٥، وجذًش ( هفا

 .سؤظمالها بظدثماس ِلى ِاثذ ؤ٘مل جممً والتي ؤلاظخمشاس

ٛ  مً ًخ٢ىن  الؽش٠ت ما٥ سؤط ه٣ُل بنَّ   .اإلاترا٠مت وألاسباح الّام ؤلاخخُاوي الٝاهىوي، ويؤلاخخُا اإلافذس، اإلاا٥ سؤط حؽمل التي اإلال٢ُت خٝى

م٢ً ؤلا٘فاح ِجها. ًُ عاهمين( ختى 
ُ
 وال جىحذ زمت بجٙاُٜاث بين الؽش٠ت واإلاعاهمين )بجٙاٜاث اإلا

ذ ًِ ) ن بال٢ؽٚ ا21.111ؤما بخفىؿ ٠باس اإلاعاهمين الزًً ٌعخدىصون ِلى ؤظهم جٍض ٞ. ( ظهم مً سؤط ما٥ الؽش٠ت، ٘هم خعب ما هى مبيَّ  إلا٘ش

شجى ؤلاواُل ِلى ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ) (، و 57الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت اإلاادة ) )ل ٞ ٜس  . )٠ؽٚ ب٢باس اإلاعاهمين(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م74ًاإلا٘ش

 
 

 

خٝٛى ؤصحاب اإلافالح  (:38املادة )

 مً ٔير اإلاعاهمين
جىص ل ٣ل ـاخب مفلحت في الؽش٠ت ولب جلتزم الؽش٠ت باإلاداٍ٘ت ِلى خٝٛى ؤصحاب اإلافالح واخترامها، ٍو

ٞ بىلبه ما ًثبذ ـٙخه، وجلتزم الؽش٠ت بخٝذًم اإلاّلىماث اإلاىلىبت في  اإلاّلىماث راث الفلت بمفلحخه ِلى ؤن ً٘ش

ً ؤو ًمش بمفالحها ذ اإلاىاظب وبالٝذس الزي ال يهذد مفالح آلاخٍش  .الٜى

   

ىماث راث لورل٤ بخم٢ين ١ل ـاخب مفلحت مً الحفى٥ ِلى اإلاّإلاداٍ٘ت ِلى خٝٛى ؤصحاب اإلافالح ـ مً ٔير اإلاعاهمين ـ  واخترامها، جلتزم الؽش٠ت با تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

ٙخه، خُث جٝىم الؽش٠ت بتزوٍذه باإلاّلىماث اإلاىلىبت بالٝذس الزي ال ًلحٞ ؤي ؤل ٞ بالىلب ما ًثبذ مفلحخه ـو شاس بمفلحت الفلت بمفلحخه، بّذ ؤن ً٘ش

ذ هفذ ظُاظاث الؽش٠ت ومىازُٝها الذاخلُت ِلى هزا ال ً، ٜو  في ظُاظت ؤصحاب اإلافالح باإلاادة )ؤلالتزامؽش٠ت ؤو آلاخٍش
ً
، والىٍام ألاظاس ي ( مىه02، وجدذًذا

 .(43للؽش٠ت اإلاادة )
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شجى ؤلاواُل ِلى  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م )(، و 43الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت اإلاادة ))ل ٞ ٜس  . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،لحى٠متمُثاٛ هٍام ا ( م09ًاإلا٘ش

خٝٛى ؤصحاب اإلافالح  (:38املادة )

 مً ٔير اإلاعاهمين
اث اإلاعاولين  لى اإلاجلغ ؤن ًمْ آلُت م٢خىبت جدذد بحشاءاث جٝذًم جٍلم ؤصحاب اإلافالح مً ٜشاساث وجف٘ش ِو

دق ؼ٣اواهم ومٝترخاتهم وبال  ٔاتهم بؽإن ١ل ما ًمغ مفالح بالؽش٠ت وؤلاداسة الخىُٙزًت الّلُا بها، وؤخشي لخلٝي ٘و

، وخماًت مٝذمه، وآحا٥ البذ  ٝتَرح ؤو الَبآل
ُ
ت مممىن الؽ٢ىي ؤو اإلا الؽش٠ت وؤمىالها ِلى ؤن جىق جل٤ آلالُت ِلى ظٍش

 .في الخٍلماث والشد ِلى الؽ٣اوي واإلاٝترخاث

   

م بلحها الؽ٢ىي و٠ُُٙت الٙفل ٘حها، ورل٤  حشاءاثؤلا م٢خىبت جدذد اإلاجلغ بىلْ آلُت ذ الؽش٠ت و بلتزم تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/  ٝذَّ
ُ
م والجهت التي ج

َّ
الىاحب بجباِها لخٝذًم الخٍل

 في اإلاادة )
ً
 ( مً ظُاظت ؤصحاب اإلافالح.93( و )92( و )94( و )97( و )99( و )90(، واإلاىاد )9( الٙٝشة )02بدعب ما هى مىفىؿ ِلُه جٙفُال

شجى ؤلا  ًُ  :
ً
ىٙا

ُ
م ))ل ٞ ٜس  . )ظُاظت ؤصحاب اإلافالح(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م09ًواُل ِلى اإلا٘ش

 
 

ِلى الؽش٠ت الُٝام بذوسها في جىمُت اإلاجخمْ والجهىك به، واإلاداٍ٘ت ِلى البِئت مً خال٥ اإلاؽاس٠ت الّٙالت والجادة  خٞ اإلاجخمْ (:39املادة )

 .بمىٍىمت اإلاعاولُت الاحخماُِت للؽش١اث
   

مهام مجلغ سة )جامً الؽش٠ت بدٞ اإلاجخمْ ِلحها، ٠ما جٝش بةلتزامها باإلاعئىلُت ؤلاحخماُِت، لزل٤ ٘ٝذ ؤدسحذ هزا ؤلالتزام ـشاخت في مُثاٛ مجلغ ؤلادا تربير عدم اإللتسامأو بياى اإللتسام/ 

:( و )01( الٙٝشة )ؤلاداسة
ُ
اثٚ الشثِعُت للمجلغ ؤوال حهُت مجاهُت لؤلوٙا٥ ( مىه، وجىب2ُٝ(، الٙٝشة )الٌى  لزل٤ ٘ٝذ دسحذ الؽش٠ت ِلى جخفُق ِشوك ج٘ش

ً
ا

ذد الخيعُٞ مً روي ؤلاخخُاحاث الخاـت بفٙت دوسٍت، و١لما ولبذ مذاسط ؤلاخخُاحاث الخاـت رل٤، ٠ما جذِم الؽش٠ت مبادت اإلاداٍ٘ت ِلى البِئت وىى بف

 مْ ؤـذٜاء البِئت لخجعُذ هزا ألامش ِلى ؤسك الىاْٜ.

:
ً
ىٙا

ُ
م ) )ل ٞ ٜس شجى ؤلاواُل ِلى اإلا٘ش  . )مُثاٛ مجلغ ؤلاداسة(،مُثاٛ هٍام الحى٠مت ( م0ًًُ

 
 أمحد عبدالرمحو ناصر فخرو

 رئيس جملس اإلدارة        



 شركة قطر للسيهما وتوزيع األفالم.
 .(م9201تقرير احلوكمة للعام )
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