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ـادة 1مــ
بذػػػ ف  مدػػيح  2009لدػػش   (828)رقػػػ  لمبحػػا  لممسػػ    لوطشيػػػ  لييئػػ  إد رة  لجشػػ قػػر ر عمػػػ    اســاناداذإذ

 لممسيػ  تفقػا  ضعزػال  لسوسدػوف عمػ  ىػظ   لشظػاـ  لسميشػ  تسػسابى   يسػا بمػ   لجسعيات  لشظاـ  الساس  
  لميميػػػ  لييئػػ  حكػػػاـ  لشظػػاـ  ضساسػػػ  لمجسعيػػات  لممسيػػػ   لرػػادر عػػػ  ضوفقػػا نذػػػال يسعيػػ  عمسيػػػ  إعمػػ  

بتاريخ : 473ذذذذذذ)بسويب قر رىا رق    سلمبحا  لمم جلمعوةذاللوبوةذللبحوثذوذاذتدمى(ذم2021)ذذذذذذهـذ1443ذذذذ(ذذذذ

 الدرااساتذالعلموة

تهـــــــدفذيفذجمالذختصصهاذلًتي.ذذذذذذذذذذ 

 .الرفع من السدتهى العمسي ألعزاء الجسعية 

 .مهاكبة التطهر العمسي في الداخل والخارج في مجال تخررها 

 السجتسع.العمسية والتقشيات الحديثة لخدمة  دراساتتدخير ال 

 واالشراف عميها اصدار السجالت العمسية الستخررة 

 الهعي العمسي بين أعزاء الجسعية وغيرهم والعسل عمى تبديط السعمهمات ليدهل االستفادة  نذر
 مشها ونذرها وتعسيسها.

  العمسي التخرريتذجيع اإلبداع واالبتكار. 

  التخرص.مجال  والباحثين فيتذجيع التخرص السهشي الهادف إلى تأهيل العمساء والخبراء 

  والخارج.في الداخل و السؤتسرات العمسية والسذاركة فيها بفاعمية تشظيم السحاضرات والشدوات 

 والبحهث العمسية في مجال تخرص الجسعية. نذر السعمهمات وإجراء الدراساتع يتذج  

 
 



 ـادة2مــ

مدونةذالزاووةذذتـــــــــاخت    ف   لجسعي  مركزىا 

ـادة 3مــ
ذ حياويذ الس  كامال وفاريخ  اضعزال  لسوسدوف لمجسعي  يتزس بكذف عم   ذ1ذملحقذرقم

 ومكاف  لسيالد و لسيش  و لجشدي  و لسوىل  لممس  ومكاف  لمسل وعشو نو  ل  ئ .

ـادة 4مــ
ونــــــــــتاك  لسو رد  لسالي  لمجسعي  م  : 

  الشتر كات  لت  فحرل م   ضعزال وى  : -8
 . يمي لدنانير  5 شتر ؾ  نزساـ وق ره  - ت
 .يمي لدنانير  85ه  شتر ؾ سشوي وق ر  - ب

 .دخل فائض  إلير د ت -2
 تي  مو رد تخرى فقمميا  لجسعي   لمسومي  م   لتمرعات و ليبات  لسرخص بجسميا تو قموليا قانونا . -3
فح د  لجسعي  كيفي   ستغالؿ مو ردىا  لسالي  و لتررؼ فييا بسا ال يتمارض مع تغر ضيا تو مع  -4

 . لقو ني  و لقر ر ت  لشافظةحكاـ ت
 

البابذالثاني 
 حقىق االعضبء وواجببهتب-اهليئبت اليت متثل اجلمعية واختصبصبهتب                     

ـادة 5مــ
ي  فختارى   لجسعي   لمسوم ( إد رة  لجسعي  مجمس إد رة يت لف م  )   مخدةذأعضاءذعلىذاالقلواودي

 ويجوز إعادة  ختيار م   نتيت عزويتو  لدابق .
ـادة 6مــ

رتطذـــــــــوش عزوي   لجسعي   لمسومي   لذروط  آلفي :  ف   النتداب إل

أوالذ . لسشتدب لمجسعي  ليم   لجشدي  : تف يكوف 

 

ثانوا : تف يكوف متستما بحقوقو  لس ني  و لدياسي  وتف يكوف حد   لديرة و لدموؾ. 

 

ثالثا تف يكوف حائز  عم   لسوىل  لالـز لسز ول  نذاط  لجسعي  تو خمرة كا ي  ف  مجاؿ نذاطيا. : 

 



رابعا : تف يكوف مو يا لاللتز مات  لسدتحق  لمجسعي . 

 

خامداذ : تف يتمي  بم ـ  إلخالؿ بالشظاـ  ضساس  لمجسعي .

ـادة 7مــ
ونـــتاك لجسعي   لمسومي  م  يسيع  ضعزال  لماممي   لظي  قامو  بالوفال بااللتز مات  لسقررة عميي   

 طبقا ليظ   لشظاـ.
ادةـ 8مــ

خالؿ  لثالث  تشير  لتالي  النتيال  لدش   لسالي   مرة كل سشةدعوة  لجسعي   لمسومي  لالنمقاد   جيب

لمجسعي  لمشظر ف   لسيز ني  و لحداب  لختام  وفقرير مجمس  إلد رة ع  تعساؿ  لدش   لسشتيي  وكظلك 
فقرير مر يع  لحدابات وإير ل  ختيار تعزال مجمس  إلد رة وغير ذلك م   لسدائل  لستممق  بذئوف 

 ضعساؿ ، ويجوز دعوفيا اليتساعات غير عادي  كل ما  قتزت مرمح   لجسعي  و لسميش  ف  ي وؿ 
 لييئ   لوطشي  لمبحا  لجسعي  ذلك ويتول  مجمس  إلد رة  ل عوة اليتساعات  لجسعي   لمسومي  بم  مو فق  

 وقمل خسد  عذر يوما عم   القل م  فاريخ  النمقاد.  لممس 
ـادة 9مــ

ونـــوك يتساع  لجسعي   لمسومي  صحيحا بحزور  ضغممي   لسظمق  لألعزال  لسذار إليي  ف   لسادة  

( م  ىظ   لشظاـ فإذ  ل  يتكامل ىظ   لم د يويل  اليتساع لس ة تسموعي  ويكوف  اليتساع  لثان  7)
لممزو تف يشيب عشو  صحيحا ميسا كاف ع د  العزال  لحاضري  مع بياف ذلك ف  كتاب  ل عوة ويجوز

 .  جسعي  م  غير تعزال مجمس  الد رةكتاب  عزو  تخر  يسثمو ف  حزور  ل
ـادة 10مــ

، تما  لقر ر ت  لرادرة بحل   لحاضريغممي   لسظمق  لألعزال ر ر ت  لجسعي   لمسومي  باضق  تاخذ

 لجسعي  تو بإدماييا تو بتم يل غرضيا تو بمزؿ تعزال مجمس  إلد رة فتر ر ب غممي  ثمث  تعزال 
 لجسعي  . لجسعي  وفكق   ضغممي   لسظمق  ضعزال  لجسعي  إلص  ر  لقر ر ت  لستممق  بتم يل نظاـ  

ـادة 11مــ
فكوف قر ر ت  لجسعي   لمسومي  صحيح  إال إذ  ص رت ف   لسدائل  لسميش  ف  ي وؿ تعساليا وذلك ما   ال

 . د  ضعزال  لحاضري  ف   اليتساعل  يو فا عم  نظرىا ثمثا ع

 

 



 ـادة12مــ

تو لسجمس  إلد رة دعوة  لجسعي   لمسومي  اليتساع غير عادي كل ما  لمبحا  لممس   لميمي لمييئ    جيوز

كاف ذلك ضروريا كسا يجوز لربع  ضعزال  لظي  لي  حا حزور  لجسعي   لمسومي  تف يظممو  إل  
رة كتاب  دعوفيا لالنمقاد مع بياف  لغرض م  ذلك فإذ  ل  يدتجب  لسجمس لظلك خالؿ شير مجمس  إلد 

ل عوة تعزال  لجسعي   لمسومي  ويذترط  لمبحا  لممس   لميمي  لييئ  مشي  مباشرة إل   ةياز فوييو  ل عو 
 . ةف  يسيع  ضحو ؿ إرفاؽ ي وؿ  ضعساؿ بكتاب  ل عو 

ـادة 13مــ
إذ  كانت لو مرمح   رشحيجوز لمزو  لجسعي  ف  غير حال   ختيار ىيئافيا تف يذترؾ ف   لت  ال

لقر ر  لسظروح تو كاف موضوع  لقر ر عق   فقاؽ ممو تو رفع دعوى عميو تو إنيال دعوى شخري  ف   
 بيشو وبي   لجسعي .

ـادة 14مــ
مـــــوا الختيار لمزوي  مجمس  إلد رة م  بي  تعزال  لجسعي   لمسومي   لظي  فتو فر فيي   لذروط  

  آلفي  :
أوال .  لمزو ليم   لجشدي : تف يكوف  

ثانواذ : تف يكوف متستما بحقوقو  لس ني  و لدياسي .

ثالثا : تف يكوف عزو  عامال بالجسعي  مو يا لاللتز مات  لسدتحق  عم   ضعزال . 

خمرة كا ي  ف   : تف يكوف حائز  عم   لسوىل  لالـز لسز ول   لسيش   لستمما بشذاط  لجسعي  تو ل يو  رابعا

 مجاؿ نذاطيا .
:  ال يكوف مس  ثمتت مدئوليتي  ع  وقوع مخالقات دعت إل  حل يسعي  تخرى ما ل  فسض   خامدا

 خسس سشو ت م  فاريخ ص ور قر ر  لحل .
دمــــوواق لمزو  لظي ف   ختياره بظمب مكتوب إل  رئيس  لجسعي   لمسومي  يتزس  رغمتو ف   

 نقدو وإقر ره بتو فر شروط  لمزوي   يو . رشيحف
وفختار  لجسعي   لمسومي  تعزال  لسجمس م    لسشتخمي رئيس  لجسعي   لمسومي  تسسال   ووعلن

 . بظريا  الختيار  لحر  لسباشر رشحي بي   لس
 
 



ـادة 15مــ
باختيار رئيس لمسجمس ونائبا لو  نتخابي  إعالف تعزال مجمس  إلد رة ف  توؿ  يتساع لي  بم    ومـــوق

 .لمرش وؽ م  بي  تعزال  لسجمس ا  وتميشا عاما وتميش
 

ـادة 16مــ
ويجوز إعادة  ختيار  لسجمس وتي عزو م   سشتي  م ة  ختيار مجمس  إلد رة لمجسعي   لممسي   تدامر

تعزائو لقترة تخرى م فيا سشتي  تيزا وفشتي  صالحيات  ضمي   لماـ بم  ي  مباشرة  ضمي   لماـ  لج ي  
 لسيامو.

ـادة 17مــ
جيب الد ري   يتقاض  رئيس وتعزال مجمس  إلد رة تي  مرفبات تو مكافآت مقابل قيامي  ب عسالي  تال 

كسا يجوز  ف  سميل ف دي  مياـ مشاصمي  تمو ؿم   شققونوعم  تنو يجوز لي   سترد د ما ي لمادي ،   ليومي 
 .قاضو  مكافئات مقابل  شتر كي  ف  لجاف عمسي  تو فشي   ضس  تي ح ث عمس  مقاـلي   ف يت

ـادة 18مــ
بالكياـ بجسيع  ضعساؿ  لستممق  بإد رة شئوف  لجسعي  وم  ذلك إد رة تمو ليا وفوييو مجمس  إلد رة   خياص

نذاطيا بسا يكقل فحقيا تغر ضيا و لشظر ف  طمبات  النتداب إل   لجسعي  وفقرير عزويتيا وقموؿ 
ت  لت   إلعانات و ليبات  لت  يجوز قموليا قانونا ويزع ي وؿ تعساؿ  لجسعي   لمسومي  ويقترح  لتم يال

ير د إدخاليا عم   لشظاـ ويو فا عم  فميي   لماممي  بالجسعي  وفح ي   ختراصافي . ويتول  إع  د 
مذروع  لسيز ني   لدشوي  لمجسعي  وفحزير  لحداب  لختام  ليا ع   لدش   لسالي   لسشتيي  وعم  مجمس 

  إلد رة مر عاة  لقانوف و لشظاـ  ضساس  ف  يسيع  لتررفات .
ـادة 19مــ

يا عاديا مرة كل شير عم   القل . ويجوز تف يجتسع مجمس  إلد رة ب عوة م  رئيدو  يتساعا دور   جيامع

تو رئيس  لسجمس تو ثما ع د  لمبحا  لممس   لميمي  لييئ   لسجمس  يتساعا غير عادي بشال عم  دعوة 
تعزائو وفكوف  يتساعات  لسجمس صحيح  بحزور تغممي  تعزائو وفر ر قر ر ت  لسجمس باضغممي  

   حال   لتداوي يريح  لجانب  لظي مشو  لرئيس . لسظمق  لم د  ضعزال  لحاضري  وف
 ـادة20مــ

ا عم  ذلك ثمثا يجوز لسجمس  إلد رة تف يشظر ف  موضوع ل  ي رج ف  ي وؿ  ضعساؿ ما ل  يو ف  ال

 . ضعزال  لحاضري 



 
ـادة 21مــ

رئيس مجمس  إلد رة  يتساعات  لسجمس و لجسعي   لمسومي  ويوقع محاضرىا ويكوف مدئوال ع    ورأس

فشقيظ قر ر ت  لسجمس و لجسعي   لمسومي  ف  حال  ع ـ ويود م ير لمجسعي  ولو حا  لرقاب  و لت ديب عم  
 قانوف. لماممي  بالجسعي  ف  ح ود  ل

 
ـادة 22مــ

حيل .محل رئيس مجمس  إلد رة عش  غيابويا نائب  لرئيس ف  إد رة  لجسعي  وفشظي  تعسال 

ـادة 23مــ
تف يمي  م ير  م  بي  تعزائو تو غيرى    لمبحا  لممس  لميمي  لييئ  لسجمس  إلد رة بم  مو فق    جيوز

يقوضو  لتررؼ ف  تي ش ف م   لذئوف  ل  خم  ف   ختراصو ويح د مجمس  إلد رة مرفب  لس ير إذ  
 ل  يك  عزو  بالسجمس وذلك مع ع ـ  إلخالؿ بالتذريمات  لشافظة.

 
ـادة 24مــ

رة  لس ير فحت إشر ؼ مجمس  إلد رة  لكياـ باضعساؿ  لتشقيظي  وفقا ليظ   لشظاـ وقر ر مجمس  إلد   واودي

 لرادر بتمييشو وعميو  إلشر ؼ عم  فشقيظ قر ر ت  لجسعي   لمسومي  ومجمس  إلد رة وعميو إع  د سجل 
 ي وف  يو  لقر ر ت  لرادرة مشو ف   لذئوف  لسقوض فييا م  مجمس  إلد رة .

ـادة 25مــ
وعد لماـ لمذئوف  إلد ري  ي وؿ  ضعساؿ اليتساعات مجمس  إلد رة و لجسعي   لمسومي  ويمرضو  لس ير  

مي  و ثبات  لقر ر ت عم   لرئيس لمتر يا عميو ويقـو بتحرير محاضر يمدات  إلد رة و لجسعي   لمسو 
افظ   لرادرة مشيا ف  سجل خاص يم ه ليظ   لغرض ويوقع عم  ىظه  لسحاضر مع  لرئيس وعميو  لسح

 .عم  تور ؽ  لجسعي  وسجالفيا
ـادة 26مــ

وراقبذتمي   لرش وؽ حريم   إلير د ت وتبو ب  لررؼ وي وف ف  دفافر حدابي  مشتظس  ويودع تمو ؿ 

 لجسعي  باسسيا ويررؼ قيس   لقو فير و لسدتش  ت بم   عتسادىا م  رئيس مجمس  إلد رة ويوقع عم  
 لذئوف  لسالي  و لحدابي .تذونات  لررؼ مع  لرئيس ويذرؼ عم   

 



 
ـادة 27مــ

فسثيمو فييا   لسكتبرى يمي  مسثال د ئسا لألمان  ف   لجسعي   لت  يتف  لمبحا  لممس   لميمي لمييئ    جيوز

 .قوؽ  لسقررة ضعزال مجمس  إلد رةويكوف ليظ   لسسثل يسيع  لح
ـادة 28 مــ

تف يمي  بقر ر مدمب م ير  تو مجمس إد رة موقت لمبحا  لممس    لميمي  لييئ   ضمي  لجش  إد رة  جيوز

لمجسعي  يتول   الختراصات  لسقررة لسجمس إد رفيا ف   لشظاـ  ضساس  ليا وذلك إذ   رفكمت م  
د رة ال يكق  النمقاده  نمقاد  صحيحا إذ  فق ر  نمقاد لقات ما يدتويب ذلك تو إذ  تصبح مجمس  إلا لسخ

 لجسعي   لمسومي  ضي سمب م   ضسباب كسا يجوز لو تف يدش  إل   لس ير تو لسجمس  إلد رة  لسوقت 
 الختراصات  لسقررة لمجسعي   لمسومي  كميا تو بمزيا إذ   قتزت ذلك  لسرمح   لمام  . وال يخل 

   ذم  مجمس  إلد رة  لدابا.ذلك بااللتز مات  لت  عم
ـادة 29مــ

( م  ىظ   لشظاـ، 84 لسادة )عزوي  مجمس  إلد رة ع   لمزو  لظي يقق  تح   لذروط  لو ردة ف    تدقط

ويحل محمو ولمس ة  لباقي  م  عزوي   لسجمس  لمزو  لسرم   لظي حرل عم  تكثر  ضصو ت مس  ل  
يقوزو  ف  فرمي  ىظ   لسجمس ويجوز لمجسعي   لمسومي  عزؿ تعزال مجمس  إلد رة بقر ر ير ر ب غممي  

 .  تف يكوف  لقر ر مدمباثمث  تعزائيا عم
ـادة 30مــ

بكل  يتساع لمجسعي   لمسومي  وبالسدائل  لو ردة لمبحا  لممس    لميمي  لييئ  مجمس  إلد رة إبالغ   على

برورة م  محزر   لسكتبإبالغ ا تعساليا قمل  نمقادىا بخسد  عذر يوما عم   ضقل وعمييبج وؿ 
 .خسد  عذر يوما م  فاريخ  اليتساع يتساع  لجسعي   لمسومي  وبالقر ر ت  لرادرة  يو خالؿ 

ـادة 31مــ
داووف ف   لحقوؽ و لو يبات  لسقررة تو  لسقروض  بسويب قانوف  لجسعيات ت لجسعي   لمسومي  م  أعضاء

و لمو ئح و لقر ر ت  لرادرة بسويبو وبسويب ىظ   لشظاـ تو  لقر ر ت  لرادرة م   لجسعي   لمسومي  تو 
مجمس  إلد رة وعم  كل عزو تف يسارس حقوقو دوف  لسداس بحقوؽ باق   ضعزال وعميو  لكياـ بجسيع 

ز مات  لسقروض  عميو ولممزو تف يشدحب م   لجسعي  ف  تي وقت ما ل  يك  ق  فمي  بالبقال فييا  اللت
م ة مميش  بدمب  شتر كو ف  صش وؽ  إلعانات  لستبادل  تو ضي سمب آخر، ويجوز لسجمس  إلد رة فرل 



إال ف   تي عزو بقر ر مدمب وليس لممزو  لسشدحب وال  لمزو  لسقروؿ تي حا ف  تمو ؿ  لجسعي 
    . لحاالت  لت  ق  يشص عمييا ف  قر ر  نذال صش وؽ  إلعانات  لستبادل  تو صش وؽ  لسماشات

 
 البابذالثالث

 تكىيه فروع هلب -تعديل وظبم اجلمعية 

ـادة 32مــ
فم يل نظاـ  لجسعي  كسا يجوز إدماييا تو  فحادىا مع غيرىا م   لجسعيات  لشظيرة ليا وذلك   جيوز

( م  ىظ   لشظاـ وبم  80بقر ر ير ر م   لجسعي   لمسومي  باضغممي   لسشروص عمييا ف   لسادة )
 .لمبحا  لممس   لميمي  لييئ  مو فق  

ـادة 33مــ
جيوز لت  يوي  بيا عذروف عزو  عم   بالس ف  لميمي بقر ر م   لجسعي   لمسومي   نذال فروع لمجسعي   

( م  ىظ   لشظاـ . ويتول  مجمس  إلد رة فقويض ثالث  6ضقل م  تعزال  لجسعي  وفقا ضحكاـ  لسادة ) 
تعزال ف  إد رة  لقرع يتول  تح ى  رئاس   لقرع و لثان  تمانتو و لثالا تمان   لرش وؽ ويح د مجمس 

 . رة  الختراصات  لت  فقوضي  فييا إلد
 فقريمي  فمي  كيفي  إد رة ىظه  لقروع وعالقافيا بالجسعي   ضصل()عم  تف فزع  لجسعي   ضصل تحكاما 

 
البابذالرابع  

 ةـــــــــــمراقبة املبليــطرق ال

ـادة 34مــ
تدون ت بسا لتقريالت  لستممق  بالسرروفات و إلير دحدابات  لجسعي  ف  سجالت فوضح فييا يسيع   

 .ف  ذلك  لتمرعات ومرادرىا
ـادة 35مــ

ق ي  باالس   لظي  شتيرت بو ف   لسررؼ  لظي يح ده مجمس  إلد رة ويت  تمو ؿ  لجسعي   لش  تودع

  لميمي  لييئ   لررؼ بركوؾ يوقع عمييا رئيس  لجسعي  وتمي   لرش وؽ وعم  تمي   لرش وؽ إخظار 
 عش  فغيير  لسررؼ خالؿ تسموع م  فاريخ  لتغيير.لمبحا  لممس  

ـادة 36مــ



تنفق لجسعي  تمو ليا  يسا يحقا تغر ضيا وليا تف فدتغل فائض  ر د فيا لزساف مورد ثابت ف   
 مذروعات مزسون   لكدب عم  تف ال يوثر ذلك ف  نذاطيا.

ـادة 37مــ
يجوز يسع  لتمرعات م   لسو طشي  ب ي وسيم  إال ف  ح ود  ضغر ض  لت  فمسل ليا  لجسعي  وبم    ال

قمل ب ل  لجسع بذير عم   ضقل وال يجوز  لمبحا  لممس   لميمي  لييئ   لحروؿ عم  فرخيص بظلك م  
  لميمي  لييئ  إدخاؿ تي فم يل ف   لغرض م  يسع  لتمرعات وال ف  نظامو تو سمل إنقاقو إال بم  مو فق  

 .لمبحا  لممس 
ـادة 38مــ

يجوز  الحتقاظ برصي  نق ي خارج  لسررؼ يزي  ع  مرروؼ شير و ح  وال يجوز  الحتقاظ برصي    ال
  لميمي  لييئ  نق ي لمجسعي  يزي  عم  ثالث  تمثاؿ لمسرروفات  لدشوي   لالزم  لإلد رة إال ب ذف خاص م  

 .لمبحا  لممس 
ـادة 39 مــ

لمجسعي  مر يع لمحدابات فختاره  لجسعي   لمسومي  سشويا م  غير تعزال مجمس  إلد رة ويجوز   وكون
فج ي   ختياره ويختص بسر يم  حدابات  لجسعي  ومر قب   لررؼ ف  ح ود  لسيز ني   لسمتس ة م  
 لجسعي   لمسومي  وعميو فق ي  فقرير بشتيج  مر يمتو إل  مجمس  إلد رة و لجسعي   لمسومي  وإخظار رئيس 

ل  يق  رئيس مجمس مجمس  إلد رة كتابيا ب ي نقص تو خظ  تو مخالق  فدتويب  العتر ض عمييا فإذ  
 إلد رة باستيقال  لشقص تو فرحيح  لخظ  تو إز ل  تسباب  لسخالق  يجب عم   لسر يع رفع  ضمر فور  إل  

 مجمس  إلد رة وتف يزس  فقريره ذلك.
ـادة 40مــ

عرض  لسيز ني   لدشوي  لمجسعي  و لحدابات  لختامي  وفقارير مجمس  إلد رة ومر يع  لحدابات قمل   جيب

  نمقاد  لجسعي   لمسومي  ف   يتساعيا  لدشوي بثساني  تياـ عم   ضقل وحت  يت   لتر يا عمييا .
 

 البابذاخلامس

 حـــــــــــــل اجلمعيـــــــــة

ـادة 41مــ
جيوز حل  لجسعي  بقر ر ير ر م   لجسعي   لمسومي  باضغممي   لسشروص عمييا ف   لسادة 



فميي  ويجب تف يتزس  قر ر  لحل لمبحا  لممس    لميمي  لييئ  ( م  ىظ   لشظاـ وبم  مو فق  80) 
 .مح دة مع فح ي   ضير  لسقرر لو مرق  لس ة

 ـادة42مــ

بعد يسا ع    لساؿ  لسخرص  -فساـ  لترفي  يقـو  لسرق  بتدمي  ما فبق  م  تمو ؿ  لجسعي   

ويييا إل  يللمبحا  لممس    لميمي  لييئ  إل   -لرش وؽ  إلعانات  لستبادل  تو لرش وؽ  لسماشات 
ـ ، بذ ف 70لدش   888( م   لقانوف رق  5) لجيات  لتابم  لو وذلك دوف  إلخالؿ بحك   لسادة 

  لجسعيات .
تما تمو ؿ صش وؽ  إلعانات  لستبادل  تو صش وؽ  لسماشات )إف وي ت( فيت   لتررؼ فييا طبقا 

 لقر ر  نذال  لرش وؽ .
 

 البابذالدادس

  أحكـــــــــبم عبمـــــــة

ـادة 43مــ
نذال صش وؽ لإلعانات  لستبادل  بي   لر غمي  م  تعزال  لجسعي  كسا يجوز  نذال صش وؽ إ  جيوز

لمسماشات ويت  ذلك بقر ر م   لجسعي   لمسومي  يمي  يسيع  لذروط  لالزم  إلنذال وإد رة  لرش وؽ 
 ش وؽ وقو ع  فرقيتو .وطرؽ  الشتر ؾ  يو وقيس   الشتر ؾ و لسز يا  لت  يسشحيا  لر

 
 ـادة44 مــ

مجمس  إلد رة ورئيدو و ضمي   لماـ وتمي   لرش وؽ كل ف  ح ود  ختراصو مر عاة فشقيظ ىظ    على
  لقر ر ت  لرادرة بسويبو.و ، ـ 8970لدش   888 لشظاـ مع مر عاة تحكاـ قانوف  لجسعيات رق  

ـادة 45 مــ
وضـــــــــــف : ضعزال  لسوسدوف  ضخوة  

 د. احسد الرغير السهدي عجيشة
 زنبيل عمي أ. عبد الحسيد الطاهر

 القانقا يهسف م. دمحم عمي
     لجسعي  وفقا ضحكاـ  لقانوف .ف  إفخاذ  إلير ل ت  لالزم  لذير 


