منٛذز يًٓظاّ األضاض ٞيتعاْٝٚات اإلضهإ ٚاحتادتٗا ٚفل ايكاْ ٕٛزقِ  111211املتعًل بايتعاْٝٚات

(خاص باملال)١َ٤

ايٓظاّ األضاضٞ

ايبــاب األٍٚ
ايتأضٝظ – ايتطُٝـ١
املاد ٠األٚىل
ختطع ايتعا ١ْٝٚاييت حتٌُ تطُ ....................١ٝبايفسْط ٚ ..................١ٝاملؤضط١
بتازٜخ ........املٛافل  ........ألسهاّ ايكاْ ٕٛزقِ  111211املتعًل بايتعاْٝٚات ايصادز بتٓفٝرٙ
ايظٗري ايػسٜف زقِ  121.2134ايصادز يف  َٔ 12ستسّ ْٛ 11( 1.41فُرب ٚ )111.نرا ألسهاّ املسضّٛ
املًه ٞزقِ  552.67ايصادز يف  َٔ 11زَطإ  12( 1433دٜطُرب  )1413مبجاب ١قاْٜ ٕٛتعًل بايكسض
ايعكازٚ ٟايكسض ارتاص بايبٓاٚ ٤ايكسض ايفٓدقَ ٞاعدا ايفص ٍٛايفص،َ٘ٓ 33ٚ 34ٚ .2ٚ ..ٚ .1 ٍٛ
ٚذيو بٓا ٤عً ٢قساز ادتُع ايعاّ االضتجٓا ٞ٥املٓعكد بتازٜخ ٚ ..................حبطٛز األعطا٤
املٛقعني عً ٢قا ١ُ٥اذتطٛز زفكت٘.
ايباب ايجاْٞ
املكس– املد -٠ايػسض
املاد1 ٠
ٜٛدد املكس ايسمس ٞيًتعا ١ْٝٚب......................................................................
......................................................................................................
املاد4 ٠
ضٓــ. ١
..........
سددت َد ٠ايتعا ١ْٝٚيف :
املاد. ٠
سددت ايتعا ١ْٝٚغسضٗا يف :اقتٓا ٤األزض  ٚجتٗٝصٖا عٓد االقتطاٚ ٤بٓا ٤ضهٔ يفا٥د ٠األعطا٤
......................................................................................................
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ايبــاب ايجـايح
ايسأع املــاٍ – اذتصص
املاد3 ٠
ٜبًؼ زأع املاٍ ايتعا ١ْٝٚاملهتتب ب٘  ..............................دزٖـِٜٚ ،تهَٔ ٕٛ
 .....سص ١بك ........١ُٝدزِٖ().......عٔ نٌ سصٚ ،١قد ضًِ َٓ٘ َبًؼ  ......دزِٖ (.)....
املاد1 ٠
ميهٔ ايصٜاد ٠يف زأع املاٍ إىل َبًؼ  ................دزُٖاٚ ،ذيو بكب ٍٛأعطا ٤ددد أ ٚبانتتاب
سصص إضاف ١ٝددٜد َٔ ٠يدٕ املٓخسطني،
ٚال جيـٛش إٔ ٜكٌ عٔ  112111دزِٖ ٚإٔ ٜعادٍ يف مجٝع اذتاالت ايك ١ُٝايعكاز ١ٜاإلمجاي١ٝ
يًبٓاٜات املٓ ٟٛإجناشٖا.
ايبــاب ايسابــع
ايكب -ٍٛاالْطشاب – اإلقاي١
املاد2 ٠
ال جيٛش إٔ ٜٓخسط يف ايتعا ١ْٝٚإال األغخاص ايرات ٕٛٝايكاطٓ ٕٛباملػسب ٚاملك ُٕٛٝف ٘ٝبػسط إٔ
ال ٜهْٛٛا َتٛفس ٜٔيف املد ١ٜٓاملؤضط ١فٗٝا ايتعا ١ْٝٚاملرنٛز ٠عً ٢ضهٔ َال ِ٥يطهٓاِٖ ٚإٔ ال
ٜهْٛٛا َٓخسطني يف تعا ١ْٝٚأخس ٣يإلضهإ إضاف ١إىل ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 ................................................................................................... ..................................................................................................املاد3 ٠
ٜكسز زتًظ اإلداز ٠أ ٚأسد املطري ٜٔقب ٍٛاألعطا ٤عً ٢إٔ تٛافل عً ٢ذيو ادتُع ١ٝايعاَ ١يف
أقسب ادتُاع هلا باألغًب ١ٝاملطًٛب ١يف ادتُعٝات ايعاَ ١ايعاد.١ٜ
ٜٚتِ قبٛهلِ أ ٚاْطشابِٗ أ ٚفصًِٗ طبكا ملكتطٝات ايباب ايجايح ايفسعني األٚ ٍٚايجأَْ ٞ
ايكاْ ٕٛزقِ .111211
ايباب ارتاَظ
االيتصاَات  -املطؤٚي – ١ٝايتعٗدات
املاد4 ٠
ًٜتصّ ايعط ٛبتطخري نٌ دٗٛد ٙيًُػازن ١يف ْػاط ايتعاٚ ١ْٝٚحتكٝل غسضٗاٚ ،حيل ي٘
إٔ ٜطتفٝد َٔ خدَاتٗا فُٝا :ًٜٞ
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 ................................................................................................... ...................................................................................................املاد11 ٠
ٜعترب املٓخسط ٕٛيف ايتعاَ ١ْٝٚطؤٚيني عًٚ ٢د٘ ايتطأَ عٔ إزداع ايطًفات املُٓٛس١
هلا َٔ قبٌ َؤضطات ايكسض املكبٛي.١
املاد11 ٠
ٜتعٗد نٌ عط ٛاجتا ٙايتعا ١ْٝٚمبا :ًٜٞ
 ................................................................................................... ...................................................................................................ٜٚرتتب عٔ إخالٍ املتعا ٕٚهلر ٙايتعٗدات ادتصا٤ات ايتاي: ١ٝ
.................................................................................................. ..................................................................................................ايباب ايطادع
ايتٓظٚ ِٝايتطٝري
املاد11 ٠
تٓعكد ادتُع ١ٝايعاَٚ ١فل ايػسٚط ايٛازد ٠يف املٛاد  َٔ .4ٚ .1ٚ 41ٚ 43ايكاْ ٕٛزقِ 111211
ٚتكسز يف مجٝع ايكطاٜا اييت تِٗ ايتعاٚ ، ١ْٝٚجتتُع يف صٛز ٠مجع ١ٝعاَ ١عاد ١ٜنًُا دعت ايطسٚز ٠إىل
ذيو ٚ ٚ ،دٛبا َسٚ ٠اسد ٠عً ٢األقٌ خالٍ ايطت ١أغٗس املٛاي ١ٝالختتاّ ايطٓ ١املاي ١ٝيًٓظس يف ددٍٚ
األعُاٍ املٓصٛص عً ٘ٝيف املاد َٔ .1 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
ٚتٓعكد يف صٛز ٠مجع ١ٝعاَ ١غري عاد ١ٜيًبت يف اذتاالت املٓصٛص عًٗٝا يف املادَٔ .1 ٠
ايكاْ ٕٛزقِ .111211
املادَ 11 ٠هسز)1( ٠
حتدخ يد ٣ايتعا ).........( ١ْٝٚمجعٝات فسعَٛ ١ٝشع ١ناالت:ٞ
ايفسع األٚ :ٍٚتػٌُ دا٥ست٘ ايرتابٜٚ ................................ :١ٝطِ  .............عطٛا،ايفسع ايجاْٚ :ٞتػٌُ دا٥ست٘ ايرتابٜٚ ................................ :١ٝطِ  .............عطٛا،ايفسع ايجايحٚ :تػٌُ دا٥ست٘ ايرتابٜٚ ................................ :١ٝطِ  .............عطٛا،------------------------------------------( )1تدزز ٖر ٙاملاد ٠عٓدَا تتٛفس ايتعا ١ْٝٚعً ٢فسٚع يف ساي ١جتاٚش دا٥ستٗا سدٚد إقً ِٝأ ٚعُاي ١أ ٚنإ عدد أعطاٗ٥ا ٜفٛم  311غخص،
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ٚخيطع تطٝري ادتُعٝات ايفسع ١ٝألسهاّ املاد َٔ .1 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
املاد)1( 14 ٠
ٜتأيف زتًظ إداز ٠ايتعا )......( َٔ ١ْٝٚأعطا ٤قصد إدازتٗا ٚايطٗس عً ٢سطٔ ضريٖاٜٚ ،تِ
اْتخابِٗ ٚعصهلِ َٔ طسف ادتُع ١ٝايعاَ. ١
جيتُع زتًظ اإلدازَ ٠س ٠نٌ ( ) 1أغٗس عً ٢األقٌ ٚنًُا دعت ايطسٚز ٠إىل ذيوٚ ،تهٕٛ
ادتُاعات٘ صشٝش ١حبطٛز ْصف أعطـا ٘٥عً ٢األقٌ.
ختطع غسٚط ايدعٚ ٠ٛايٓصاب ٚاختاذ ايكسازات داخٌ ادتُاعات زتًظ اإلداز ٠ألسهاّ املادتني 32
 َٔ 33ٚايكاْ ٕٛزقِ .111211
االضِ ايػخص ٚ ٞايعاٚ ..................ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ ..............عٗا  ....زٝ٥ظ زتًظ اإلداز٠
االضِ ايػخصٚ ٞايعاٚ .................. ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ .............عٗا ْ ....ا٥ب زٝ٥ظ زتًظ اإلداز٠
االضِ ايػخصٚ ٞايعاٚ .................. ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ ..............عٗا  ....ناتب زتًظ اإلداز٠

االضِ ايػخصٚ ٞايعاٚ ..................ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِْٛ ..............عٗا ...املُٗ ١داخٌ زتًظ اإلداز٠

......................................................................................................
......................................................................................................
املادَ 14 ٠هسز)4( ٠
ٜعني املطري أ ٚاملطري ( ٕٚايعدد) َٔ طسف ادتُع ١ٝايعاَ ١ملد( ....... ٠ضٜٓٚ ،)١تِ عصهلِ
بكساز َٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١ايعادَ ١ٜع َساعا ٠أسهاّ املاد َٔ 13 ٠ايكاْ ٕٛزقِ  111211املػاز إي ٘ٝأعال.ٙ
مت تعٝني ايطٝد:
 االضِ ايػخص ٚ ٞايعاٚ ....................... ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ .........عٗا ........نُطري ٚمت حتدٜد ايتعٜٛض عٔ املٗاّ يف َبًؼ  ..............دزِٖ غٗسٜا
 االضِ ايػخص ٚ ٞايعاٚ ....................... ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ .........عٗا ........نُطري ٚمت حتدٜد ايتعٜٛض عٔ املٗاّ يف َبًؼ  ..............دزِٖ غٗسٜا
 االضِ ايػخص ٚ ٞايعاٚ ....................... ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ .........عٗا ........نُطري ٚمت حتدٜد ايتعٜٛض عٔ املٗاّ يف َبًؼ  ..............دزِٖ غٗسٜا
-----------------------(ٜ )1طبل ٖرا املكتطٚ ٢دٛبا عٓدَا ٜفٛم زقِ َعاَالت ايتعا ١ْٝٚيطٓتني ستاضبتني َتتايٝتني ( )3مخطَ ١الٜني دزِٖ أ ٚعٓدَا ٜفٛم عدد
أعطا ٤ايتعا )31( ١ْٝٚعطٛاٜٚ ،بك ٢اختٝازٜا يف َا عدا ذيو
(ٖ )4را املكتط ٢اختٝاز ٟبايٓطب ١يًتعاْٝٚات َاداّ زقِ َعاَالتٗا يطٓتني ستاضبتني َتتايٝتني ال ٜفٛم ( )3مخطَ ١الٜني دزِٖ أ ٚنإ عدد
أعطا ٤ايتعا ١ْٝٚال ٜتذاٚش ( )31عطٛا.
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جيتُع املطري ٕٚبطًب َٔ ....................................................................
جيتُع املطريَ ٕٚس ٠نٌ  .....غٗسٜٚ ،سأع االدتُاع ايطٝد (االضِ ايػخصٚ ٞايعا) ًٞ٥
ٜٚ ...............................ه ٕٛادتُاع املطري ٜٔصشٝشا حبطٛز .........................
تتخر ايكسازات بأغًب ................١ٝنُا جيب إٔ ميطو ضذٌ خاص مبشاضس ادتُاعات املطري.ٜٔ
املاد1. ٠
يهٌ عط ٛذات ٞيف ادتُعٝات ايعاَ ١صٛت ٚاسد ٚميهٔ يعط ٛإٔ ٜٝٓب عٓ٘ عطٛا آخس نتاب ،١يف
ساي ١تعرز سطٛز ،ٙبٛاضطٚ ١نايَ ١هتٛبَٚ ١صادم عًٗٝا َٔ طسف ايطًطات احملً ١ٝتطاف إىل ٚزق١
اذتطٛز،
ٚميجٌ األغخاص االعتبازٜني األعطا ٤يف ايتعا ١ْٝٚممجًِٗ ايػسع ٞأ ٚأ ٟغخص ذات ٞآخس ٜٛنٌ إي٘ٝ
ذيو نتاب.١
املادَ 1. ٠هسز).( ٠
ميهٔ يًعط ٛإٔ ٜٝٓب عٓ٘ غخصا آخس ٜتعني إٔ ٜه ٕٛعطٛا يف ايتعا ١ْٝٚيف اذتاالت ايتاي:١ٝ
..................................................................................................
حتدد غساَ ١قدزٖا ........دزِٖ يهٌ عط ٛاَتٓع عٔ سطٛز االدتُاعات د ٕٚعرز َكب،ٍٛ
املاد13 ٠
نٌ عط ٛيف زتًظ اإلداز ٠مل حيطس ثالث ١ادتُاعات َتٛاي ١ٝجملًظ اإلداز ٠بد ٕٚعرز َكبٜ ٍٛعترب
َطتكٝال َٔ زتًظ إداز ٠ايتعا.١ْٝٚ
املاد)3( 11 ٠
تعني ادتُع ١ٝايعاَ ١ايعاد ١ٜأعطا ٤دتٓ ١ايسقاب ١ملد ٠ضٓتني ٚتته )...( َٔ ٕٛأعطاٚ ،٤ذيو ٚفل
ايػسٚط  ٚاملكتطٝات املٓصٛص عًٗٝا باملاد َٔ 12 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
متازع دتٓ ١ايسقاب ١اختصاصاتٗا ٚفل أسهاّ املاد َٔ 12 ٠ايكاْ ٕٛزقِ  111211املػاز إي ٘ٝأعالٙ
تتأيف دتٓ ١ايسقاب َٔ ١األعطا ٤ايتاي ١ٝأمساؤِٖ:
 االضِ ايػخص ٚ ٞايعاًٞ٥ االضِ ايػخص ٚ ٞايعاًٞ٥ االضِ ايػخص ٚ ٞايعاًٞ٥ االضِ ايػخص ٚ ٞايعاًٞ٥-----------------

................
................
................
................

ٚثٝك ١ايتعسٜف زقِ ...........
ٚثٝك ١ايتعسٜف زقِ ...........
ٚثٝك ١ايتعسٜف زقِ ...........
ٚثٝك ١ايتعسٜف زقِ ...........

(َ ).كتط ٢اختٝاز ٟغري ًَصّ ( ،يف َا ٜتعًل بتشدٜد ساالت اإلْابٚ ١ق ١ُٝايػساَ)١
(َ )3كتط ٢اختٝاز ٟغري ًَصّ،
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ْٛعٗا ........
ْٛعٗا ........
ْٛعٗا ........
ْٛعٗا ........

 االضِ ايػخص ٚ ٞايعاٚ ................ ًٞ٥ثٝك ١ايتعسٜف زقِ ْٛ ...........عٗا ........ايباب ايطابع
ايطٓ ١املاي -١ٝاملساقب – ١ايفا٥ض ايطٟٓٛ
املاد14 ٠
تبتدئ ايطٓ ١املاي ١ٝيف  َٔ ..........نٌ ضٓٚ ١تٓتٗ ٞيف َ ...........ع َساعا ٠أسهاّ املاد13 ٠
َٔ ايكاْ ٕٛزقِ .111211
املاد)1( 11 ٠
مت تعٝني ايطٝد  ................ادتاعٌ ستٌ املخابسَ ............. ٠ساقبا ذتطابات ايتعا،١ْٝٚ
حيدد تعٜٛض َساقب اذتطابات يف َبًؼ  ............دزِٖ ضٜٓٛا.
ايباب ايجأَ
ايتش - ٌٜٛاالْدَاز – االْفصاٍ  -اذتٌ – ايتصف١ٝ
املاد11 ٠
ميهٔ إٔ تتش ٍٛايتعا ١ْٝٚإىل غسن ،١نٝفُا نإ غهًٗا ايكاْ ،ْٞٛبكساز َٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١غري
ايعاد.١ٜ
تتِ عًُ ١ٝايتشٚ ٌٜٛفل ايػسٚط ٚايػهًٝات املٓصٛص عًٗٝا باملاد َٔ 31 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
املاد11 ٠
ميهٔ يًتعا ١ْٝٚإٔ تٓدَر يف تعاْٝٚات أخس ٣هلا ْفظ ايػسض بكساز َٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاد،١ٜ
ٜرتتب عٔ نٌ عًُ ١ٝاالْفصاٍ تكد ِٜنٌ أ ٚدص َٔ ٤ايرَ ١املاي ١ٝيًتعا ١ْٝٚنشص ١يتعاْٝٚات
ددٜد ٠أ ٚقا.١ُ٥
ختطع عًُٝات االْدَاز ٚاالْفصاٍ ألسهاّ املاد َٔ 31 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
املاد14 ٠
يف ساي ١تصف ١ٝايتعاٜ ١ْٝٚؤ ٍٚزصٝد ايتصفَ ١ٝساعا ٠ألسهاّ املاد َٔ 3. ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211

----------------------()1
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جيب تعٝني َساقب يًشطابات بايٓطب ١يًتعاْٝٚات ،اييت ٜفٛم زقِ َعاَالتٗا ايطٓ ٟٛعػسَ ٠الٜني دزِٖ عً ٢األقٌ عٓد اختتاّ ضٓتني
ستاضبتني َتتايٝتنيٜٚ ،بك ٢اختٝاز ٟيف اذتاي ١األخس.٣

ايباب ايتاضع
تط ١ٜٛاملٓاشعات
املاد1. ٠
يف سايْ ١ػْ ٤ٛصاع يف سظري ٠ايتعا ١ْٝٚجيٛش عسض األَس عً ٢احملهُ ١املختص ١عٓد فػٌ تطٜٛت٘
أَاّ االحتاد املختص أ ٚأَاّ ادتاَع ١ايٛطٓ ١ٝيًتعاْٝٚات إٕ مل ٜهٔ ٖٓاى احتاد طبكا ألسهاّ املاد24 ٠
َٔ ايكاْ ٕٛزقِ .112111
ٜٚهَٛ ٕٛطٔ ايتعاَ ٖٛ ١ْٝٚكسٖا.
ايباب ايعاغس
َكتطٝات عاَــ١
املاد13 ٠
ختطع ايتعا ١ْٝٚملساقب ١اإلداز ٠املٓصٛص عًٗٝا يف املاد َٔ 23 ٠ايكاْ ٕٛزقِ .111211
ٜتعسض يًعكٛبات املٓصٛص عًٗٝا يف املاد َٔ 44 ٠ايكاْ ٕٛزقِ  111211نٌ َٔ عسقٌ إدسا ٤ايبشح
املٓصٛص عً ٘ٝيف املاد َٔ 23 ٠ايكاْ ٕٛايطايف ايرنس.
قا ١ُ٥اذتطٛز يف ادتُع ايعاّ االضتجٓاٞ٥
ايسقِ
ايرتتٝيب

ايفازش األٍٚ
7

االضِ ايعاٚ ًٞ٥
ايػخصٞ

ايفازش ايجاْٞ

زقِ بطاق١
ايتعسٜف

ايعٓٛإ

ايسٝ٥ظ

عدد اذتصص
املًُٛن١

ايتٛقٝع

