ً
أوال :باملواد املعدلت بالنظام ألاساس للشركت
رقم املادة

املادة الثالثت:
أغراض الشركت

املادة قبل التعديل

املادة بعد التعديل

 )1ججاسة الخجضئت والجملت في:
أ) ألادواث اإلاىخبُت ،واإلاذسظُت ،واإلاطبىعاث ،والىخب ،والىظائل الخعلُمُت،
ووظائل ؤلاًظاح الخعلُمُت ،وألازار اإلاىخبي ،وألادواث الىخابُت ،والىسق ،ووسق
الىمبُىجش ،ومىاد الضخشؿت ،ومىاد الذعاًت وؤلاعالن.
ب) ألاكمشت واإلايعىجاث وألاخزًت :وسجاد وػضٌ ومعخلضماث الخُاطت.
ج) مصىىعاث جلذًت وأدواث دًيىس :الحلائب ،والشىط ،والبراوٍض،
والصىس ،ومىاد الذًيىس .
د) ألاجهضة وألادواث ؤلالىتروهُت والىهشبائُت ،وأجهضة الاجصاالث العلىُت،
وشبياث الهاجف ،وأجهضة الخىظُم الىهشبائي ،وهظام الىمبُىجش ،وألاجهضة
العمعُت والبصشٍت ،آلاالث الحاظبت ،وأجهضة الحاظب آلالي وكطع ػُاسها،
وأجهضة الهىاجف الىلالت ومعخلضماتها ،وأجهضة وأدواث الخصىٍش ،وأجهضة الخصىٍش
اإلاصؼش ،وأجهضة وأدواث الهىذظت واإلاعاخت ،وسظم وصهيىػشاؾ ،وأجهضة وأدواث
الشظم ،وأجهضة اللُاط والخدىم ،وألاجهضة الشٍاطُت والىشـُت والعذد وألادواث
الُذوٍت ولىاصم الشخالث ،وأدواث الضٍىت ولىاصم الحـالث.
هـ) أششطت وإظطىاهاث الدسجُل اإلاعمىعت ،وألاؿالم الخلُـضٍىهُت
والعِىمائُت ،وأششطت الـُذًى ،والياظِذ الخام ،واظطىاهاث اللحزس الخام،
وبشامج الحاظب آلالي ،والعاعاث ،والىظاساث ،ولعب ألاطـاٌ ،وألالعاب
ؤلالىتروهُت ،والهذاًا ،والىظائل اإلاخعذدة (البرامج الجاهضة ،كىاعذ اإلاعلىماث،
بشامج الخذسٍب والخعلُم ،اإلاىظىعاث العلمُت).
 )2صُاهت وإصالح ألاجهضة ؤلالىتروهُت والىهشبائُت ،وصُاهت اجهضة الحاظب آلالي،
والهىاجف الىلالت ،واإلاعذاث وألاجهضة اإلاىخبُت.
 )3إظخحراد وحعىٍم وجشهُب وصُاهت أجهضة ؤلاجصاالث العلىُت والالظلىُت
وجلىُت اإلاعلىماث اإلاشخص لها ،وجشهُب وصُاهت أجهضة الحاظب آلالي ،والدعىٍم
ؤلالىترووي ،وبُع أجهضة ؤلاجصاالث اإلاخىللت ،وؤلاجصاالث الثابخت اإلاشخص لها
وملحلاتها وكطع ػُاسها وصُاهتها.
 )4الخجاسة ؤلالىتروهُت في جمُع أػشاض الششهت.
 )5الخذماث الخجاسٍت وحشمل:
أ) الاظخحراد والخصذًش والدعىٍم للؼحر .
ب) خذماث الشحً وخذماث الخعبئت والخؼلُف.
ج) وشش وجىصَع اإلاطبىعاث اإلالشوءة.
د) ججهحز معامل اللؼت وإداستها.
هـ) الىواالث الخجاسٍت ووواالث الخىصَع.
 )6الاظدثماس العلاسي :
أ) ششاء ألاساض ي وإكامت اإلاباوي عليها وإظدثماسها إما بخأجحرها أو بُعها.
ب) ششاء العلاساث واظدثماسها إما بخأجحرها أو بُعها.
ج) إداسة وحشؼُل اإلاباوي العىىُت والخجاسٍت.
د) جأظِغ وجملً ألاظىاق الخجاسٍت والترؿيهُت واظدثماسها وجطىٍشها واداستها
صحشؼُلها وصُاهتها.
هـ) جطىٍش واداسة وصُاهت العلاساث.
و) اإلالاوالث اإلاعماسٍت واإلاذهُت واإلاُياهُىُت والىهشبائُت.
ص) أعماٌ ؤلاوشاءاث والصُاهت والهذم والترمُم وجشخُل ألاهلاض.
 )7خذماث الىلل والخمىًٍ :هلل الشواب داخل اإلاذن وطىاخيها ،وجدمُل وججزًل
وهلل البظائع.
وجماسط الششهت وشاطاتها بعذ الحصىٌ على التراخُص الالصمت مً الجهاث
اإلاخخصت إن وجذث.

 )1ججاسة الخجضئت والجملت في:
أ) ألادواث اإلاىخبُت ،واإلاذسظُت ،واإلاطبىعاث ،والىخب ،والىظائل الخعلُمُت،
ووظائل ؤلاًظاح الخعلُمُت ،وألازار اإلاىخبي ،وألادواث الىخابُت ،والىسق ،ووسق
الىمبُىجش ،ومىاد الضخشؿت ،ومىاد الذعاًت وؤلاعالن.
ب) ألاكمشت واإلايعىجاث وألاخزًت :وسجاد وػضٌ ومعخلضماث الخُاطت.
ج) مصىىعاث جلذًت وأدواث دًيىس :الحلائب ،والشىط ،والبراوٍض،
والصىس ،ومىاد الذًيىس .
د) ألاجهضة وألادواث ؤلالىتروهُت والىهشبائُت ،وأجهضة الاجصاالث العلىُت،
وشبياث الهاجف ،وأجهضة الخىظُم الىهشبائي ،وهظام الىمبُىجش ،وألاجهضة
العمعُت والبصشٍت ،آلاالث الحاظبت ،وأجهضة الحاظب آلالي وكطع ػُاسها،
وأجهضة الهىاجف الىلالت ومعخلضماتها ،وأجهضة وأدواث الخصىٍش ،وأجهضة الخصىٍش
اإلاصؼش ،وأجهضة وأدواث الهىذظت واإلاعاخت ،وسظم وصهيىػشاؾ ،وأجهضة وأدواث
الشظم ،وأجهضة اللُاط والخدىم ،وألاجهضة الشٍاطُت والىشـُت والعذد وألادواث
الُذوٍت ولىاصم الشخالث ،وأدواث الضٍىت ولىاصم الحـالث.
هـ) أششطت وإظطىاهاث الدسجُل اإلاعمىعت ،وألاؿالم الخلُـضٍىهُت
والعِىمائُت ،وأششطت الـُذًى ،والياظِذ الخام ،واظطىاهاث اللحزس الخام،
وبشامج الحاظب آلالي ،والعاعاث ،والىظاساث ،ولعب ألاطـاٌ ،وألالعاب
ؤلالىتروهُت ،والهذاًا ،والىظائل اإلاخعذدة (البرامج الجاهضة ،كىاعذ اإلاعلىماث،
بشامج الخذسٍب والخعلُم ،اإلاىظىعاث العلمُت).
 )2صُاهت وإصالح ألاجهضة ؤلالىتروهُت والىهشبائُت ،وصُاهت اجهضة الحاظب آلالي،
والهىاجف الىلالت ،واإلاعذاث وألاجهضة اإلاىخبُت.
 )3إظخحراد وحعىٍم وجشهُب وصُاهت أجهضة ؤلاجصاالث العلىُت والالظلىُت
وجلىُت اإلاعلىماث اإلاشخص لها ،وجشهُب وصُاهت أجهضة الحاظب آلالي ،والدعىٍم
ؤلالىترووي ،وبُع أجهضة ؤلاجصاالث اإلاخىللت ،وؤلاجصاالث الثابخت اإلاشخص لها
وملحلاتها وكطع ػُاسها وصُاهتها.
 )4الخجاسة ؤلالىتروهُت في جمُع أػشاض الششهت.
 )5الخذماث الخجاسٍت وحشمل:
أ) الاظخحراد والخصذًش والدعىٍم للؼحر .
ب) خذماث الشحً وخذماث الخعبئت والخؼلُف.
ج) وشش وجىصَع اإلاطبىعاث اإلالشوءة.
د) ججهحز معامل اللؼت وإداستها.
هـ) الىواالث الخجاسٍت ووواالث الخىصَع.
 )6الاظدثماس العلاسي :
أ) ششاء ألاساض ي وإكامت اإلاباوي عليها وإظدثماسها إما بخأجحرها أو بُعها.
ب) ششاء العلاساث واظدثماسها إما بخأجحرها أو بُعها.
ج) إداسة وحشؼُل اإلاباوي العىىُت والخجاسٍت.
د) جأظِغ وجملً ألاظىاق الخجاسٍت والترؿيهُت واظدثماسها وجطىٍشها واداستها
صحشؼُلها وصُاهتها.
هـ) جطىٍش واداسة وصُاهت العلاساث.
و) اإلالاوالث اإلاعماسٍت واإلاذهُت واإلاُياهُىُت والىهشبائُت.
ص) أعماٌ ؤلاوشاءاث والصُاهت والهذم والترمُم وجشخُل ألاهلاض.
 )7خذماث الىلل والخمىًٍ :هلل الشواب داخل اإلاذن وطىاخيها ،وجدمُل وججزًل
وهلل البظائع.
 )8إكامت وجىظُم وإداسة اإلاؤجمشاث واإلاعاسض اإلاؤكخت والذائمت.
وجماسط الششهت وشاطاتها بعذ الحصىٌ على التراخُص الالصمت مً الجهاث
اإلاخخصت إن وجذث.

املادة بعد التعديل

رقم املادة

املادة قبل التعديل

ُخذد سأط ماٌ الششهت بمبلؽ حععمائت ملُىن ( )999,999,999سٍاٌ ظعىدي

ُخذد سأط ماٌ الششهت بمبلؽ ( )1,299,999,999ملُاس ومئتي ملُىن سٍاٌ ظعىدي

املادة السابعت :رأس
املال

ملعم إلى حععىن ملُىن ( )99,999,999ظهم مدعاوٍت اللُمت ،جبلؽ اللُمت

ملعم إلى ( )129,999,999مائت وعششون ملُىن ظهم مدعاوٍت اللُمت ،جبلؽ

ؤلاظمُت ليل ظهم منها عششة ( )19سٍاٌ ظعىدي ،ولها أظهم عادًت جخمثل في

اللُمت ؤلاظمُت ليل ظهم منها عششة ( )19سٍاٌ ظعىدي ،ولها أظهم عادًت

سأط ماٌ الششهت اإلاذؿىع.

جخمثل في سأط ماٌ الششهت اإلاذؿىع.

مع مشاعاة الاخخصاصاث اإلالشسة للجمعُت العامتً ،يىن إلاجلغ ؤلاداسة أوظع

مع مشاعاة الاخخصاصاث اإلالشسة للجمعُت العامتً ،يىن إلاجلغ ؤلاداسة أوظع

العلطاث في إداسة الششهت بما ًدلم اػشاطها ،وله على ظبُل اإلاثاٌ ال الحصش العلطاث في إداسة الششهت بما ًدلم اػشاطها ،وله على ظبُل اإلاثاٌ ال الحصش

املادة التاسعت عشر:
صالحياث مجلس
إلادارة

جمثُل الششهت مع الؼحر ،والحلىق اإلاذهُت وأكعام الششطت ،والؼشؾ الخجاسٍت

جمثُل الششهت مع الؼحر ،والحلىق اإلاذهُت وأكعام الششطت ،والؼشؾ الخجاسٍت

والصىاعُت ،والهُئاث الخاصت والششواث واإلاؤظعاث على اخخالؾ أهىاعها،

والصىاعُت ،والهُئاث الخاصت والششواث واإلاؤظعاث على اخخالؾ أهىاعها،

والجهاث الحيىمُت والخاصت ،والذخىٌ في اإلاىاكصاث ،واللبع والدعذًذ

والجهاث الحيىمُت والخاصت ،والذخىٌ في اإلاىاكصاث ،واللبع والدعذًذ

وؤلاكشاس واإلاطالبت واإلاذاؿعت واإلاشاؿعت واإلاخاصمت واإلاخالصت والصلح وكبىٌ

وؤلاكشاس ،الخمثُل أمام اللظاء وول ما ًخعلم باللظاء مً صالخُاث سئِغ

ألاخيام وهـيها ،والخدىُم عً الششهت وطلب جىـُز ألاخيام ومعاسطتها وكبع ما

مجلغ الاداسة ،هما للمجلغ خم الخىكُع على واؿت أهىاع العلىد والىزائم

ًدصل مً الخىـُز ،هما للمجلغ خم الخىكُع على واؿت أهىاع العلىد والىزائم

واإلاعدىذاث ،بما في رلً دون خصش علىد جأظِغ الششواث التي حشترن ؿيها

واإلاعدىذاث ،بما في رلً دون خصش علىد جأظِغ الششواث التي حشترن ؿيها

الششهت مع واؿت حعذًالتها ومالخلها وكشاساث الخعذًل ،والخىكُع على الاجـاكُاث

الششهت مع واؿت حعذًالتها ومالخلها وكشاساث الخعذًل ،والخىكُع على الاجـاكُاث

والصيىن أمام هخاب العذٌ والجهاث الشظمُت ،وهزلً اجـاكُاث اللشوض

والصيىن أمام هخاب العذٌ والجهاث الشظمُت ،وهزلً اجـاكُاث اللشوض

والظماهاث والىـاالث ،وإصذاس الىواالث الششعُت هُابت عً الششهت ،والبُع

والظماهاث والىـاالث ،وإصذاس الىواالث الششعُت هُابت عً الششهت ،والبُع

والششاء وؤلاؿشاغ وكبىله والاظخالم والدعلُم ،والاظدئجاس والخأجحر ،واللبع

والششاء وؤلاؿشاغ وكبىله والاظخالم والدعلُم ،والاظدئجاس والخأجحر ،واللبع

والذؿع ،وؿخذ الحعاباث والاعخماداث والسحب وؤلاًذاع لذي البىىن وإصذاس

والذؿع ،وؿخذ الحعاباث والاعخماداث والسحب وؤلاًذاع لذي البىىن وإصذاس الظماهاث اإلاصشؿُت والخىكُع على واؿت ألاوساق واإلاعدىذاث والشُياث وواؿت

املادة الحاديت
والعشرون :صالحياث
الرئيس والنائب
والعضو املنتدب وأمين
السر

الظماهاث اإلاصشؿُت والخىكُع على واؿت ألاوساق واإلاعدىذاث والشُياث وواؿت

اإلاعامالث اإلاصشؿُت ،هما له حعُحن اإلاىظـحن والعماٌ وعضلهم وطلب الخأشحراث

اإلاعامالث اإلاصشؿُت ،هما له حعُحن اإلاىظـحن والعماٌ وعضلهم وطلب الخأشحراث

واظخلذام ألاًذي ال عاملت مً خاسج اإلاملىت والخعاكذ معهم وجدذًذ مشجباتهم

واظخلذام ألاًذي العاملت مً خاسج اإلاملىت والخعاكذ معهم وجدذًذ مشجباتهم

واظخخشاج ؤلاكاماث وهلل الىـاالث والخىاصٌ عنها ،وٍيىن للمجلغ في خذود
ً
ً
اخخصاصه أن ًـىض عظىا واخذا أو أهثر مً أعظائه أو مً الؼحر في مباششة

واظخخشاج ؤلاكاماث وهلل الىـاالث والخىاصٌ عنها ،وٍيىن للمجلغ في خذود
ً
ً
اخخصاصه أن ًـىض عظىا واخذا أو أهثر مً أعظائه أو مً الؼحر في مباششة

عمل أو أعماٌ معُىت.

عمل أو أعماٌ معُىت.
ً
ً
ٌعحن مجلغ ؤلاداسة مً بحن أعظائه سئِعا وهائبا للشئِغ وٍجىص له أن ٌعحن
ً
ً
عظىا مىخذبا ،وال ًجىص الجمع بحن مىصب سئِغ مجلغ ؤلاداسة وأي مىصب
جىـُزي بالششهت.
وٍخخص سئِغ اإلاجلغ بخمثُل الششهت مع الؼحر وأمام اللظاء وهُئاث الخدىُم،
وهخاب العذٌ ،ومياجب العمل واللجان العلُا والابخذائُت ،ولجان ألاوساق
الخجاسٍت وواؿت اللجان اللظائُت ألاخشي ،وهُئاث الخدىُم والحلىق اإلاذهُت،
وأكعام الششطت ،والؼشؾ الخجاسٍت والصىاعُت ،والهُئاث الخاصت والششواث
واإلاؤظعاث على اخخالؾ أهىاعها ،ومع جمُع الجهاث الحيىمُت والخاصت،
والذخىٌ في اإلاىاكصاث واللبع والدعذًذ وؤلاكشاس واإلاطالبت واإلاذاؿعت واإلاشاؿعت
واإلاخاصمت واإلاخالصت والصلح وكبىٌ ألاخيام والاعتراض عليها ،هما لهما خم
الخىكُع على واؿت أهىاع العلىد والىزائم واإلاعدىذاث بما في رلً دون خصش
علىد جأظِغ الششواث التي حشترن ؿيها الششهت وحعذًالتها والخىكُع على
الاجـاكُاث والصيىن وؤلاؿشاػاث واظخخشاج بذٌ الـاكذ أمام هخاب العذٌ
والجهاث الشظمُت ،وهزلً اجـاكُاث اللشوض  .والظماهاث والىـاالث ومخابعت
اإلاعامالث وجدصُل خلىق الششهت وحعذًذ التزاماتها ،والبُع والششاء وؤلاؿشاغ
وكبىله والاظخالم والدعلُم والاظدئجاس والخأجحر واللبع والذؿع وؿخذ
الحعاباث والاعخماداث والسحب وؤلاًذاع لذي البىىن وإصذاس الظماهاث
اإلاصشؿُت والخىكُع على اإلاعدىذاث والشُياث ،هما لهما حعُحن اإلاىظـحن والعماٌ
وعضلهم والخعاكذ معهم وجدذًذ مشجباتهم ،وله أن ٌعحن الىهالء واإلادامحن عً
ً
الششهت وأن ًـىض واخذا أو أهثر مً أعظاءه أو مً الؼحر في مباششة عمل أو

ً
ً
ٌعحن مجلغ ؤلاداسة مً بحن أعظائه سئِعا وهائبا للشئِغ وٍجىص له أن ٌعحن
ً
ً
عظىا مىخذبا ،وال ًجىص الجمع بحن مىصب سئِغ مجلغ ؤلاداسة وأي مىصب
جىـُزي بالششهت.
وٍخخص سئِغ اإلاجلغ بخمثُل الششهت مع الؼحر وأمام اللظاء وهُئاث الخدىُم،
وهخاب العذٌ ،ومياجب العمل واللجان العلُا والابخذائُت ،ولجان ألاوساق
الخجاسٍت وواؿت اللجان اللظائُت ألاخشي ،وهُئاث الخدىُم والحلىق اإلاذهُت،
وأكعام الششطت ،والؼشؾ الخجاسٍت والصىاعُت ،والهُئاث الخاصت والششواث
واإلاؤظعاث على اخخالؾ أهىاعها ،ومع جمُع الجهاث الحيىمُت والخاصت،
والذخىٌ في اإلاىاكصاث واللبع والدعذًذ وؤلاكشاس واإلاطالبت واإلاذاؿعت واإلاشاؿعت
واإلاخاصمت واإلاخالصت والصلح وكبىٌ ألاخيام والاعتراض عليها ،هما لهما خم
الخىكُع على واؿت أهىاع العلىد والىزائم واإلاعدىذاث بما في رلً دون خصش
علىد جأظِغ الششواث التي حشترن ؿيها الششهت وحعذًالتها والخىكُع على
الاجـاكُاث والصيىن وؤلاؿشاػاث واظخخشاج بذٌ الـاكذ أمام هخاب العذٌ
والجهاث الشظمُت ،وهزلً اجـاكُاث اللشوض (بعذ مىاؿلت اإلاجلغ).
والظماهاث والىـاالث ومخابعت اإلاعامالث وجدصُل خلىق الششهت وحعذًذ
التزاماتها ،والبُع والششاء وؤلاؿشاغ وكبىله والاظخالم والدعلُم والاظدئجاس
والخأجحر واللبع والذؿع وؿخذ الحعاباث والاعخماداث والسحب وؤلاًذاع لذي
البىىن وإصذاس الظماهاث اإلاصشؿُت والخىكُع على اإلاعدىذاث والشُياث ،هما
لهما حعُحن اإلاىظـحن والعماٌ وعضلهم والخعاكذ معهم وجدذًذ مشجباتهم ،وله أن
ً
ٌعحن الىهالء واإلادامحن عً الششهت وأن ًـىض واخذا أو أهثر مً أعظاءه أو

املادة :الثامنت
والعشرون :دعوة
الجمعياث

املادة التاسعت
والثالثون :جقارير
اللجنت

املادة الثالثت
والاربعون :الوثائق
املاليت الفقرة ()2

أعماٌ معُىت.
وٍيىن للشئِغ صالخُت دعىة مجلغ ؤلاداسة لالجخماع وسئاظت اجخماعاث
اإلاجلغ.
ؿُما عذا صالخُت الخمثُل أمام اللظاء وهُئاث الخدىُم ًخمخع هائب الشئِغ
والعظى اإلاىخذب بزاث الصالخُاث باإلطاؿت إلى رلً بالصالخُاث ألاخشي التي
ًدذدها مجلغ ؤلاداسة.
وٍجىص إلاجلغ ؤلاداسة جدذًذ اإلاياؿأة لشئِغ اإلاجلغ والعظى اإلاىخذب ،باإلطاؿت
إلى اإلاياؿأة اإلالشسة ألعظاء مجلغ ؤلاداسة.
وَعحن مجلغ ؤلاداسة أمحن ظش ًخخاسه مً بحن أعظائه أو مً ػحرهم ،وٍدذد

مً الؼحر في مباششة عمل أو أعماٌ معُىت.
وٍيىن للشئِغ صالخُت دعىة مجلغ ؤلاداسة لالجخماع وسئاظت اجخماعاث
اإلاجلغ.
ؿُما عذا صالخُت الخمثُل أمام اللظاء وهُئاث الخدىُم ًخمخع هائب الشئِغ
والعظى اإلاىخذب بزاث الصالخُاث باإلطاؿت إلى رلً بالصالخُاث ألاخشي التي
ًدذدها مجلغ ؤلاداسة.
وٍجىص إلاجلغ ؤلاداسة جدذًذ اإلاياؿأة لشئِغ اإلاجلغ والعظى اإلاىخذب ،باإلطاؿت
إلى اإلاياؿأة اإلالشسة ألعظاء مجلغ ؤلاداسة.
وَعحن مجلغ ؤلاداسة أمحن ظش ًخخاسه مً بحن أعظائه أو مً ػحرهم ،وٍدذد

مياؿأجه  ،وٍخخص بدسجُل مداطش اجخماعاث مجلغ ؤلاداسة واللشاساث

مياؿأجه  ،وٍخخص بدسجُل مداطش اجخماعاث مجلغ ؤلاداسة واللشاساث

الصادسة عىه ،باإلطاؿت إلى ما ًىوله له مجلغ ؤلاداسة مً اخخصاصاث ،وال جضٍذ

الصادسة عىه ،باإلطاؿت إلى ما ًىوله له مجلغ ؤلاداسة مً اخخصاصاث ،وال جضٍذ

مذة سئِغ اإلاجلغ وهائبه والعظى اإلاىخذب وأمحن العش عظى مجلغ ؤلاداسة على

مذة سئِغ اإلاجلغ وهائبه والعظى اإلاىخذب وأمحن العش عظى مجلغ ؤلاداسة على

مذة عظىٍت ول منهم في اإلاجلغ ،وٍجىص إعادة اهخخابهم وللمجلغ في أي وكذ
ً
أن ٌعضلهم أو أًا منهم دون إخالٌ بدم مً عضٌ في الخعىٍع إرا وكع العضٌ

مذة عظىٍت ول منهم في اإلاجلغ ،وٍجىص إعادة اهخخابهم وللمجلغ في أي وكذ
ً
أن ٌعضلهم أو أًا منهم دون إخالٌ بدم مً عضٌ في الخعىٍع إرا وكع العضٌ

لعبب ػحر مششوع أو في وكذ ػحر مىاظب.

لعبب ػحر مششوع أو في وكذ ػحر مىاظب.

جىعلذ الجمعُاث العامت للمعاهمحن بذعىة مً مجلغ ؤلاداسة ،وعلى مجلغ
ؤلاداسة أن ًذعى الجمعُت العامت العادًت لإلوعلاد إرا طلب رلً مشاجع
الحعاباث أو لجىت اإلاشاجعت أو عذد مً اإلاعاهمحن ًمثل ( )%5مً سأط اإلااٌ على
ألاكل ،وٍجىص إلاشاجع الحعاباث دعىة الجمعُت لإلوعلاد إرا لم ًلم اإلاجلغ
ً
بذعىة الجمعُت خالٌ زالزحن ًىما مً جاسٍخ طلب مشاجع الحعاباث.
وجيشش الذعىة إلوعلاد الجمعُت العامت في صحُـت ًىمُت جىصع في اإلاذًىت التي بها
اإلاشهض الشئِغ كبل اإلاُعاد اإلادذد لإلوعلاد بعششة أًام على ألاكل ،وجشظل صىسة
مً الذعىة وجذوٌ ألاعماٌ إلى وصاسة الخجاسة وؤلاظدثماس وهُئت العىق اإلاالُت
خالٌ اإلاذة اإلادذدة لليشش.
على لجىت اإلاشاجعت الىظش في اللىائم اإلاالُت للششهت والخلاسٍش واإلالحىظاث التي
ًلذمها مشاجع الحعاباث ،وإبذاء مشئُاتها خُالها إن وجذث ،وعليها هزلً إعذاد
جلشٍش عً سأيها في شأن مذي هـاًت هظام الشكابت الذاخلُت في الششهت وعما كامذ
به مً أعماٌ أخشي جذخل في هطاق اخخصاصها .وعلى مجلغ ؤلاداسة أن ًىدع
ً
وسخا واؿُت مً هزا الخلشٍش في مشهض الششهت الشئِغ كبل مىعذ اوعلاد الجمعُت
العامت بعششة أًام على ألاكل لتزوٍذ ول مً سػب مً اإلاعاهمحن بيسخت مىه.
وٍخلى الخلشٍش أزىاء اوعلاد الجمعُت.
ًجب أن ًىكع سئِغ مجلغ ؤلاداسة وسئِعها الخىـُزي ومذًشها اإلاالي الىزائم
اإلاشاس إليها في الـلشة ( )1مً هزه اإلاادة ،وجىدع وسخ منها في مشهض الششهت
الشئِغ جدذ جصشؾ اإلاعاهمحن كبل اإلاىعذ اإلالشس الوعلاد الجمعُت العامت
بعششة أًام على ألاكل.

جىعلذ الجمعُاث العامت للمعاهمحن بذعىة مً مجلغ ؤلاداسة ،وعلى مجلغ
ؤلاداسة أن ًذعى الجمعُت العامت العادًت لإلوعلاد إرا طلب رلً مشاجع
الحعاباث أو لجىت اإلاشاجعت أو عذد مً اإلاعاهمحن ًمثل ( )%5مً سأط اإلااٌ على
ألاكل ،وٍجىص إلاشاجع الحعاباث دعىة الجمعُت لإلوعلاد إرا لم ًلم اإلاجلغ
ً
بذعىة الجمعُت خالٌ زالزحن ًىما مً جاسٍخ طلب مشاجع الحعاباث.
وجيشش الذعىة إلوعلاد الجمعُت العامت في صحُـت ًىمُت جىصع في اإلاذًىت التي بها
ً
اإلاشهض الشئِغ كبل اإلاُعاد اإلادذد لإلوعلاد بىاخذ وعششون ًىما على ألاكل،
وجشظل صىسة مً الذعىة وجذوٌ ألاعماٌ إلى وصاسة الخجاسة وؤلاظدثماس وهُئت
العىق اإلاالُت خالٌ اإلاذة اإلادذدة لليشش.
على لجىت اإلاشاجعت الىظش في اللىائم اإلاالُت للششهت والخلاسٍش واإلالحىظاث التي
ًلذمها مشاجع الحعاباث ،وإبذاء مشئُاتها خُالها إن وجذث ،وعليها هزلً إعذاد
جلشٍش عً سأيها في شأن مذي هـاًت هظام الشكابت الذاخلُت في الششهت وعما كامذ
به مً أعماٌ أخشي جذخل في هطاق اخخصاصها .وعلى مجلغ ؤلاداسة أن ًىدع
ً
وسخا واؿُت مً هزا الخلشٍش في مشهض الششهت الشئِغ كبل مىعذ اوعلاد الجمعُت
ً
العامت بـ(واخذ وعششًٍ) ًىما على ألاكل لتزوٍذ ول مً سػب مً اإلاعاهمحن
بيسخت مىه .وٍخلى الخلشٍش أزىاء اوعلاد الجمعُت.
ًجب أن ًىكع سئِغ مجلغ ؤلاداسة وسئِعها الخىـُزي ومذًشها اإلاالي الىزائم
اإلاشاس إليها في الـلشة ( )1مً هزه اإلاادة ،وجىدع وسخ منها في مشهض الششهت
الشئِغ جدذ جصشؾ اإلاعاهمحن كبل اإلاىعذ اإلالشس الوعلاد الجمعُت العامت بـ
ً
(واخذ وعششًٍ) ًىما على ألاكل.

ً
ثاهيا :املواد املعدلت بالئحت عمل لجنت املراجعت
رقم املادة

املادة السابعت:
جقرير اللجنت

املادة قبل التعديل

ً
ً
ظىىٍا عً سأيها في شأن مذي هـاًت هظام الشكابت الذاخلُت في
حعذ اللجىت جلشٍشا
الششهت وعما كامذ به مً أعماٌ أخشي جذخل في هظاق اخخصاصها .وٍىدع
ً
مجلغ ؤلاداسة وسخا واؿُت مً هزا الخلشٍش في ملش الششهت الشئِغ كبل مىعذ
اوعلاد الجمعُت العامت بعششة أًام على ألاكل لتزوٍذ ول مً ًشػب مً
اإلاعاهمحن بهُ ،وٍخلى الخلشٍش أزىاء اوعلاد الجمعُت العامت.

املادة بعد التعديل

ً
ً
ظىىٍا عً سأيها في شأن مذي هـاًت هظام الشكابت الذاخلُت في
حعذ اللجىت جلشٍشا
الششهت وعما كامذ به مً أعماٌ أخشي جذخل في هظاق اخخصاصها .وٍىدع
ً
مجلغ ؤلاداسة وسخا واؿُت مً هزا الخلشٍش في ملش الششهت الشئِغ كبل مىعذ
ً
اوعلاد الجمعُت العامت بـ واخذ وعششًٍ ًىما على ألاكل لتزوٍذ ول مً ًشػب
مً اإلاعاهمحن بهُ ،وٍخلى الخلشٍش أزىاء اوعلاد الجمعُت العامت.

