اليعاو التأصٔضٕ ليكاب٘ عنال
............
الباب األّل
تعارٓـ
مادٗ ( : )1يف تطبٔل أحهاو ٍذا اليعاو ٓهٌْ للهلنات ّالعباارات التالٔا٘ اععيا ٙاعْ ا
قزًٓ نل ميَا ما مل ٓكتضٕ صٔام اليص معي ٙآخز .
الْسٓز :
الْسارٗ :
اليكاب٘ :

ّسٓز الكْ ٚالعامل٘.
ّسارٗ الكْ ٚالعامل٘.
ىكاب٘ عنال .....................................

اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ :تتهااٌْ مااً عنااال اعيغااأٗ الااذًٓ ق ا مْا لبااات
باالىضااناو ع عضاآْ٘ اليكاباا٘ ّص ا دّا االعاارانات اعكاازرٗ لااذلو
ٍّاإ الااس تزصااه صٔاصااات اليكاباا٘ ّ ا د بزادلَااا ّخط ا عنلااَا
ّتغزف عل ٙناؾ٘ عْٝىَا .
اهلٔٝاااا٘ ايدارٓ٘:اهلٔٝاااا٘ اعيتخباااا٘ يف اليكاباااا٘ ّتتااااْع دارٗ عااا ّىَا
ّتصزٓـ أعناهلا الْٔمٔ٘ ّتيؿٔذ قزارات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ .
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الباب الجاىٕ
اصه اليكاب٘ ّتهْٓيَا ّمكزٍا ّمً ميجلَا قاىْىاً
مادٗ( :)2تهْىاايف يف  20 / /ىكاباا٘ عنالٔاا٘ لعنااال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ّذلااو
مبكتضااا ٙقااااىٌْ العنااال العنااااىٕ الصاااادر مبْاااار اعزصاااْو الضااالطاىٕ رقاااه
(ّ )2003/35الكزار الْسارٖ رقه(ّٓ )2012/570هٌْ تغهلَٔا ّتيعٔه عنلَا ّؾكًا
للكزار الْسارٖ اعغار لُٔ ّأحهاو ٍذا اليعاو.

مادٗ(:)3

ٓهٌْ ع د اعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ لليكاب٘ بكاً للع د اعكزر ّؾكًا ألحهااو الكازار
الْسارٖ رقه ( )2012/570اعغار لُٔ ّختتارٍه اجلنعٔا٘ العنْمٔا٘ عاً زٓال
االقراع الضزٖ اعباعز ع ٗ أربع صيْات ّٓهٌْ مكز اليكاب٘ ااااااااااااااااااااااااااااااا

مادٗ(:)4

ميجل اليكاب٘ رٜٔط ٍٔٝتَا ايدارٓ٘ أّ مً ٓيْب عيُ بكزار مً اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘.

مادٗ(ٓ :)5غرط النتضاب العامال عضآْ٘ اليكابا٘ أٌ تتاْاؾز ؾٔاُ الغازّط اعيصاْ
علَٔاا يف اعااادٗ ( )4مااً الكاازار الااْسارٖ رقااه ( )2012/570اعغااار لَٔااا ّقا و لباًا
باالىضناو ع عضْٓ٘ اليكاب٘ علا ٙاليناْذا اععا هلاذا الػازو ّصا د الزصاْو
اعكزرٗ لذلو.
أ -يف حال٘ رؾض لر االىضناو تلتشو اليكاب٘ بإخطاار اعتكا و بالطلار باذلو
مبْار خطاب مضجل عل ٙعيْاىُ اع ٌّ يف لبُ ٓبني ؾُٔ أصباب رؾاض
لبُ خالل ْٓ 30مًا عل ٙاألنجز مً تارٓخ الطلر.
ب -ذا مل ختطز اليكاب٘ الر العضْٓ٘ بَذا الزؾض ٓصاب عضاْاً اعتبااراً ماً
تارٓخ لر العضْٓ٘ ّٓلتشو بض اد رصه العضْٓ٘.
ت -حيل للعضْ االىضحاب مً اليكابا٘ يف أٖ ّقايف ٓغاا ٛبتكا ٓه لار نتاابٕ
مْقاع ميااُ ّٓهاٌْ مضااْٝالً عاً صا اد االعارانات ّأٓاا٘ التشاماات أخاازٚ
مضتحك٘ علُٔ حت ٙتارٓخ اىضحابُ مً اليكاب٘.
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مادٗ( :)6تيتَٕ العضْٓ٘ يف اليكاب٘ يف أٖ مً احلاالت التالٔ٘:
 -1ايىضحاب مً اليكاب٘ .
 -2ؾك ا عاازط مااً الغاازّط اعبٔياا٘ يف اعااادٗ ( )4مااً الكاازار الااْسارٖ رقااه
(. )2012/570
 -3ع و ايلتشاو بض اد االعرانات اعكزرٗ خالل م ٗ صت٘ أعَز ماً تاارٓخ
اصتحكاقَا عزٓط٘ مطالبتُ بأداَٜا نتابًٔا خالل م ٗ معٔي٘ .
 -4الكٔاو بأىغط٘ تضٕ ٛلليكاب٘ ّأعضاَٜا رغه تيبَُٔ نتابٔاً باذلو بعا
ازا ٛكٔل معُ ّص ّر قزار باذلو ماً اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ ّالتصا ٓل
عل ٙالكزار يف أّل اتناع للجنعٔ٘ العنْمٔ٘.
 -5يف حال٘ الْؾاٗ .
ّجيْس للعضْ الذٖ اىتَيف عضْٓتُ لر عادٗ قٔا ِ مازٗ أخاز ٚيف اليكابا٘ ّتعتا
عضْٓتُ ا ٓ ٗ مً تارٓخ قبْهلا ذا ناٌ مضتْؾٔاً لغزّط العضْٓ٘.

الباب الجالح
أٍ اف اليكاب٘
مادٗ(:)7

تضع ٙاليكاب٘ بالتعاٌّ مع صااحر العنال ع رعآا٘ مصاا أعضااَٜا ّالا ؾاع
عااً حكااْقَه اعكاازرٗ قاىْىاًا ّ جٔلااَه يف أااع األمااْر اعتعلكاا٘ بَااه ّٓهااٌْ
راٍ ٜا يف نل ذلو مصلح٘ العاملني باعيغأٗ ّاعصلح٘ العاما٘ ّ.تعنال بصاؿ٘
خاص٘ عل ٙكٔل األٍ اف التالٔ٘ بالتيضٔل مع اال ااد العااو لعناال صالطي٘
عناٌ ّاال اد العاو عل:ٙ
-1
-2
-3
-4

العنل عل ٙرؾع مضتْ ٚاألعضا ٛاقتصادًٓا ّااتناعًٔا ّثكاؾٔاً.
رعآ٘ حكْم ّمصا األعضا ّ ٛضني عزّط ّأّ اع عنلَه .
رؾع مضتْ ٚالضالم٘ ّالصح٘ اعَئ٘ ّ ضني اعضتْ ٚالجكايف
ّاالاتناعٕ لألعضاّ ٛاالرتكا ٛبكٔه العنل .
مضاى ٗ اجلَْد الزامٔ٘ ع تعنني الْظاٜـ ّاعًَ يف اعيغأٗ .
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-5
-6
-7
-8
-9
-10

رؾع الهؿآ٘ ايىتاأ٘ لألعضاّ ٛذلو بتْؾري أؾضال اخلا مات
االاتناعٔاااا٘ ّالت رٓبٔاااا٘ لضااااناٌ االصااااتكزار يف العالقااااات
العنالٔ٘.
ىغز الْعٕ اليكابٕ بني األعضا. ٛ
رؾع اعضتْ ٚالؿين ّاعَين لألعضا. ٛ
اي الع عل ٙلْا ٜالعنل الس تهؿل حكْم ّمصاا العااملني
باعيغأٗ.
احلصْل عل ٙأع التضَٔالت الالسم٘ مً اعيغأٗ ألدا ٛعنلَا
ّتْؾري اعهاٌ اعالٜه لعك ااتناعَا ّحؿغ اّراقَا.
اي ااالع علاا ٙالتكااارٓز ّاعض اتي ات ايدارٓاا٘ ّاعالٔاا٘ اعتعلكاا٘
بعنال اعيغأٗ ّالْ ع االقتصادٖ للنيغأٗ .

الباب الزابع
اهلٔهل التيعٔنٕ لليكاب٘
مادٗ (:)8

ٓتهٌْ اهلٔهل التيعٔنٕ لليكاب٘ مً اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘.

أ  -اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ :
مادٗ ( :)9تتهااٌْ اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ مااً ناؾاا٘ أعضااا ٛاليكاباا٘ الااذًٓ اصااتْؾْا
عزّط الكٔ بَا ّتيطبل علَٔه الغزّط اعبٔيا٘ يف اعاادٗ ( )4ماً الكازار
الااْسارٖ رقااه (ٍّ ) 2012/570اإ الااس تزصااه صٔاصاااتَا ّ ا د بزادلَااا
ّخط عنلَا ّتغزف عل ٙناؾ٘ عْٝىَا.

مادٗ ( :)10ال ّرٗ العادٓ٘ للجنعٔ٘ العنْمٔ٘:
 .1تعك ا اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ ااتناعَااا ناال صاايتني ّ ا د اهلٔٝاا٘
ايدارٓ٘ مْع ّمهاٌ اىعكادٍا عل ٙأٌ ٓبلؼ األعضا ٛنتابٔاً بذلو
قباال عااَز علاا ٙاألقاال مااً مْعا االاتناااع ّبصااْرٗ مااً خطاااب
ال عْٗ ّا ّل األعنال ّاعضتي ات ّاألّرام اخلاصا٘ باعْ اْعات
اع را٘ بُ .
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ّميهً يف حاالت الضزّرٗ ّعْااَ٘ بعض الصعْبات العنلٔا٘ عيا اىعكااد
اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ اعْح أٌ تيعك مً خالل أنجز مً اتناع.
ٓ .2هٌْ ااتناع اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ صحٔحًا حبضْر أنجز مً ىصـ
ع ا د األعضااا ٛؾااإذا مل ٓتهاماال الع ا د الكاااىْىٕ ٓ ااال االاتناااع
صاعتني ّٓهٌْ االاتناع صحٔحاً حبضْر ثلاح األعضاا ّ ٛاي أاال
عْع آخز خالل عَز عل ٙاألنجز ّٓهٌْ االاتناع صاحٔحاً مباً
حضز عل ٙأٌ ٓبلؼ األعضا ٛبيؿط الطزٓك٘ الضابك٘ .
ٓ .3غرط ؾٔنً ٓرعا لعضآْ٘ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ لليكابا٘ العنالٔا٘ ماا
ٓأتٕ:
أ .أٌ ٓهٌْ عضْاً يف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ لليكاب٘.
ب .أٌ ٓهٌْ عناىٕ اجليضٔ٘.
ا .أٌ ال ٓتعارو مْقعُ ّمض ّلٔاتُ الْظٔؿٔ٘ مع مضا ّلٔاتُ
ّمَاماااُ اليكابٔااا٘ ّأٌ ال ٓغاااػل ّظٔؿااا٘ ما ا ٓز يحا ا ٚ
ايدارات التيؿٔذٓااا٘ اععئااا٘ بعناااال للنيغاااأٗ أّ أٌ ٓعنااال
بْظٔؿ٘ اصتغارٓ٘ باعيغأٗ.
مادٗ ( :)11ال ّرٗ غري العادٓا٘ للجنعٔا٘ العنْمٔا٘  :جياْس أٌ تعكا اجلنعٔا٘ العنْمٔا٘
لليكاب٘ دّرٗ غري عادٓ٘ يف األحْال اآلتٔ٘-:
 .1بكزار مً اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ْٓاؾل علُٔ ثلجا أعضاَٜا عل ٙاألقل .
 .2بيا ٛعل ٙلر نتابٕ مْقع علُٔ مً ثلجٕ أعضا ٛاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ .
 .3بيا ٛعل ٙلر مً اال اد العااو لعناال صالطي٘ عنااٌ أّ اال ااد العناالٕ يف
حال٘ االىضناو لَٔنا.
ّيف أع األحْال ٓتعني أٌ ٓزؾل بال عْٗ ع اىعكاد اجلنعٔ٘ العنْمٔا٘ اا ّل
األعناااال ّاعضاااتي ات ّاألّرام اخلاصااا٘ باعْ اااْعات اع راااا٘ باااُ ّال جياااْس
للجنعٔ٘ اليعز يف غري اعضاٜل الْاردٗ باجل ّل ال مبْاؾك٘ ثلجٕ أعضاا ٛاجلنعٔا٘
العنْمٔ٘ .
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ّٓتبع يف اىعكاد ال ّرٗ االصتجيا ٜ٘ٔايازاٛات الس تضري علَٔا ال ّرات العادٓ٘ مبا
يف ذلو ٓ اعهاٌ ّاعْع ّايبالؽ ّصح٘ االىعكاد .
مادٗ ( :)12جير دعْٗ اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ لالىعكاد غري العادٖ خالل ْٓ 15ماً عل ٙاألنجز مً
تك ا ٓه الطلاار الصااحٔ باىعكادٍااا ّ ذا مل تكااه اجلَااات اععئاا٘ بْاابَااا يف دعااْٗ اجلنعٔاا٘
العنْمٔ٘ لالىعكاد ٓهٌْ للطالبني التكا و بالطلار لا ااد العااو ّحيا د اال ااد العااو تاارٓخ
ىعكاد اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ يف حال٘ اصتٔؿا ٛعزّط االىعكاد .
مادٗ ( :)13تص ر قزارات اجلنعٔا٘ العنْمٔا٘ بأغلبٔا٘ أصاْات احلا ازًٓ ال يف احلااالت الاس
تتطلر أغلبٔ٘ خاص٘ بكاً هلذا اليعاو ّجيْس للجنعٔ٘ العنْمٔ٘ تألٔـ جلااٌ
لبحح اعضاٜل الْاردٗ يف اا ّل األعناال يعا اد مغازّعات الكازارات ثاه عازو
اليتاٜج عل ٙاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ الختاذ ما تزاِ مياصباً.

مادٗ ( :)14صالحٔات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘:
 -1اىتخاب أعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ لليكاب٘ بطزٓل االقراع الضزٖ اعباعز.
 -2صااحر الجكاا٘ عااً ناال أّ أحا أعضااا ٛاهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ يف حا  ٚاحلاااالت
اآلتٔ٘:
أ -عاا و االلتااشاو بيصاااْ قاااىٌْ العنااال اعيعناا٘ ألحهااااو اليكابااات العنالٔااا٘
ّالكزارات الْسارٓ٘ اعيؿذٗ هلا أّ ع و االلتشاو باليعاو التأصٔضٕ لليكاب٘ .
ب -الكٔاو بأعنال مً عأىَا حلام أ زار مادٓ٘ أّ أدبٔ٘ باليكاب٘.
ا  .الكٔاااو بأعنااال مااً عااأىَا حلااام أ اازار باعيغااأٗ أّ أعضااا ٛاليكاباا٘ أّ مبصاالح٘
البالد.
 -3ختٔارجلي٘ داٜن٘ لاعزاف عل ٙاالىتخابات مً األعضا ٛغري اعزعحني .
ّجيْس للجنعٔا٘ العنْمٔا٘ تغاهٔل جلااٌ ماً باني أعضااَٜا لبحاح أّ دارصا٘ أّ اقارا بعاض
اعضاٜل اعطزّح٘ علَٔا .
ّيف أع األحْال ال حيل لعضْ اليكاب٘ لر صحر الجكا٘ عاً اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ لليكابا٘ ماا مل
ٓهً ق مض ٙعل ٙاىتضابُ عاو ّاح عل ٙاألقل.
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ب -اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘:
مااادٗ ( :)15ختتااار اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ لليكاباا٘ يف أّل ااتناااع هلااا أعضااا ٛمهتبَااا ّٓتهااٌْ مااً
الزٜٔط ّىاٜر الزٜٔط ّأمني الضز ّأمني الصي ّم ّاألمني اعضاع للصاي ّم علا ٙأٌ ٓاته
عك االاتناع خالل أصبْع مً تارٓخ عالٌ ىتاٜج االىتخاب ّيف حالا٘ عا و حضاْر أحا أّ
بعض األعضا ٓ ٛال االاتناع لألصبْع الذٖ ٓلُٔ ّٓهٌْ االاتناع يف احلال٘ األخريٗ صحٔحًا
حبضْر أغلبٔ٘ األعضا.ٛ
ّيف حال٘ ع و االتؿام عل ٙاعياصر يف اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ جتز ٚعنلٔ٘ تصْٓيف ماً قبال أعضااٛ
اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ذاتَااه ّتتااْع جلياا٘ االىتخابااات اعيصااْ علَٔااا يف اعااادٗ ( )16دعااْٗ أعضاااٛ
اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ اعيتخبني لالاتناع ّ ع اد ذلضز االاتناع ّاليتاٜج.
مادٗ (ٓ :)16ته تغهٔل جلي٘ لالىتخابات مً بني أعضا ٛاجلنعٔ٘ العنْمٔا٘ علا ٙأٌ تتهاٌْ
مً ع د ال ٓكل عً ثالث٘ أعضا ٛخيتارٌّ ؾٔنا بٔيَه رٜٔضاً ّال حيل هلاه الرعا لعضآْ٘
اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ لليكاب٘ ّتهٌْ مَاو عنلَا ناآلتٕ:
 -1ؾت باب االىتضاب لليكاب٘ لتنهني عنال اعيغأٗ مً االىضناو لليكابا٘ ّٓزاعا ٙتعنأه
ايعالٌ عل ٙأع العاملني باعيغاأٗ ّحيا د باايعالٌ تاارٓخ ّّقايف البا  ٛيف اصاتالو
الطلبات ّتارٓخ ّّقيف االىتَا ٛعل ٙأٌ تهٌْ الؿرٗ ناؾٔ٘ لالىتضاب.
-2
-3

-4
-5
-6

عااالٌ الْقااـ اع قاايف الصااتالو لبااات االىتضاااب لليكاباا٘ عاازٓط٘ أال تشٓا عااً اعا ٗ
اعخصص٘ لاىتخابات.
ؾت باب الرع لعضآْ٘ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ بعا غاالم بااب االىتضااب لليكابا٘ ّٓزاعإ
ٓ م ٗ ناؾٔ٘ لتنهني الزاغبني يف الرع عل ٙأٌ تع اصاتنارٗ الرعا ّتْقاع
اللجي٘ عل ٙىضخ٘ ميَا باالصتالو عي تك ٓه لر الرع ّحيا د باايعالٌ مْعا
ّّقيف الب  ٛيف اصتالو الطلبات ّمْع ّّقيف االىتَا.ٛ
ايعالٌ عً أمسا ٛاعرعحني ّأرقامَه الْظٔؿٔ٘ بع غلل باب الرع .
عالٌ آخز مْع لتك ٓه لبات االىضحاب مً الرع لعضْٓ٘ اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘.
دعااْٗ اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ يىتخاااب اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ّحي ا د بال ا عْٗ تااارٓخ ّّقاايف
االىتخابات ّأمانً ازاَٜا عزٓط٘ أٌ ٓهاٌْ مٔعااد ّّقايف االىتخااب بعا ىكضااٛ
الؿرٗ اعخصص٘ يىضحاب اعرعحني.
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 -7ذا ناىيف الرعأحات اليَأٜا٘ لعضآْ٘ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ ال تتجااّس العا د اعكازر لعا د
أعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ لليكاب٘ عل ٙاللجي٘ أٌ تعلً ؾْس اعرعاحني بالتشنٔا٘ ّ عا اد
ذلضز بذلو.
 -8جتزٖ عنلٔ٘ التصْٓيف بطزٓا ل االقاراع الضازٖ علا ٙجااذا مطبْعا٘ تْ ا أمسااٛ
اعرعحني ٓته تزتبَا ّؾل التضلضال اهلجااّ ٕٜتْ اع يف صايادٓل مكؿلا٘ ّجياْس أٌ
ٓته ازا ٛتصْٓيف لهرّىٕ عل ٙأٌ ٓته قزارِ مً قبل اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ مبْاؾكا٘
ثلجٕ أعضاَٜا ّّاْد مْاؾك٘ بذلو مً اال اد العاو لعنال صلطي٘ عناٌ.
 -9عل ٙاللجي٘ اعغار لَٔا بع االىتَا ٛمً عنلٔ٘ حصا ٛاألصْات أٌ تكٔ يف صجل خا
عا د األصااْات الااس ىاهلااا ناال مزعا ّأٌ تعلااً اليتٔجاا٘ يف ٓااْو االىتخاااب ّجيااْس
تأأاال عالىَااا ع الٔااْو التااالٕ ذا حالاايف دٌّ ذلااو أصااباب ارٜاا٘ ّت ا ٌّ تلااو
األصباب مً قبل اللجي٘ اعغزؾ٘ عل ٙاالىتخابات .
 -10جتاازٖ اىتخابااات عااادٗ بااني اعتضااآًّ يف األصااْات خااالل ٓااْمني مااً تااارٓخ عااالٌ
اليتٔج٘ ذا مل ٓتياسل أح ٍنا لآلخز ّجياْس مبْاؾكا٘ اعتضاآًّ يف األصاْات اازاٛ
قزع٘ بٔيَنا.
 -11دعْٗ أعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ اعيتخبني لالاتناع يختٔار أعضا ٛاعهتر ّ ع اد ذلضاز
االاتناع ّاليتاٜج.
ّحيل ألٖ مرع الطعً يف ىتٔج٘ االىتخابات نتابٔاً ع اال اد العااو لعناال صالطي٘
عناٌ يف م ٗ ال تتجاّس أصبْع مً تارٓخ عالٌ اليتاٜج.
مادٗ (ٓ :)17هٌْ غاري الؿااٜشًٓ ماً اعرعاحني أعضاا ٛاحتٔااط ماع بٔااٌ دراا٘ تضلضالَه أّ
تزتٔبَه ّحيل العضْ التالٕ مً األعضا ٛالؿاٜشًٓ يف آخزاىتخاباات لعضآْ٘ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘
ذلل العضْ الذٖ اىتَيف عضْٓتُ ألٖ صابر نااٌ ّيف حالا٘ عا و ّااْد عضاْ احتٔاا ٕ
تا عْ اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ الاتناااع غااري عاادٖ الىتخاااب العا د التهنٔلاإ ذا
ناىيف اع ٗ اعتبكٔ٘ ل ّرٗ اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ أنجز مً صي٘ ّ ذا بلؼ عا د الغاْاغز أنجاز ماً
عضْ ؾٔتبع ما ّرد يف اعادٗ ( )29مً ٍذا اليعاو.
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مادٗ (:)18صالحٔات اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ :
اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ٍاإ اجلَاا٘ التيؿٔذٓاا٘ للجنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ لليكاباا٘ ّتتااْع دارٗ
ع ّىَا ّرعآ٘ مصا أعضا ٛاليكاب٘ ّال ؾاع عً حكْقَه اعكزرٗ قاىْىًا ّتكاْو
عل ٙاألخص مبا ٓأتٕ :
 .1تيؿٔذ الكزارات الس تص رٍا اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ لليكاب٘ ّنذلو الكازارات
الس ٓص رٍا اال اد العاو أّ اال اد العنالٕ اعيضن٘ لَٔنا.
 .2مياقغ٘ اعضاٜل اعتعلك٘ بغ ٌّ عنال اعيغاأٗ بالتيضأل ماع صااحر العنال
ّاال اد العاو ّاال اد العنالٕ ّالْسارٗ مبا حيكل مصلح٘ العنال ّاعيغأٗ .
 .3ىغا ٛال ؾاتز ّالضجالت الالسم٘ لتضٔري عنلَا بالتيضٔل مع اال اد العاو .
 .4حباااح اعضااااٜل ّاعْ اااْعات اعتعلكااا٘ بغا ا ٌّ األعضااااّ ٛظااازّف العنااال
ّعزّ ُ.
 .5جيْس للَٔ ٘ٝايدارٓا ٘ تهآًْ جلااٌ ؾزعٔا٘ ماً أعضااَٜا ّأعضاا ٛاجلنعٔا٘
العنْمٔ٘ لبحح أح اعْ ْعات اعتعلك٘ باجملااالت العنالٔا٘ علا ٙأٌ ٓازأظ
نل جلي٘ عضْ مً اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ .
 .6اختاااذ قاازارات ايىضااناو لال ااادات العنالٔاا٘ ّاال اااد العاااو لعنااال صاالطي٘
عناٌ .
 .7اختاااذ قاازار اي اازاب العنااالٕ الضاالنٕ مبْاؾكاا٘ أغلبٔاا٘ أعضااا ٛاجلنعٔاا٘
العنْمٔ٘ .
مادٗ ( :)19اختصاصات الزٜٔطٓ :باعز الزٜٔط االختصاصات اآلتٔ٘ :
 .1ميجل اليكاب٘ يف االتصال مع صاحر العنل ّالْسارٗ ّاال ااد العااو ّاال ااد
العنالٕ .
ٓ .2غزف عل ٙصري أع أعنال اليكاب٘ .
ٓ .3زأظ الضات اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ّاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّْٓقع مع أمني الضز علٙ
ذلا ز تلو اجللضات .
ْٓ .4قع مع أمني الصي ّم عل ٙاألّرام اعالٔ٘ ّأذّىات الصزف.
ٓ .5بيف يف األمْر اعضتعجل٘ نً أٍ اف اليكاب٘ عل ٙأٌ ٓبلؼ اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ يف
أّل ااتناع هلا .
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مادٗ ( :)20اختصاصات ىاٜر الزٜٔطٓ :باعز ىاٜر الزٜٔط االختصاصات اآلتٔ٘
 .1لُ ىؿط اختصاصات الزٜٔط يف حال٘ غٔابُ .
ٓ .2هٌْ مض ّال عً مكز اليكاب٘ ّأع ما حيتُْٓ .
مادٗ ( :)21اختصاصات أمني الضزٓ :باعز أمني الضز االختصاصات اآلتٔ٘
ٓ .1ا عْ ع ااتناعااات اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ّاجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ ّٓعا اا اّل
األعنال بالتيضٔل مع رٜٔط اليكاب٘.
 ٌّ ٓ .2ذلا ز ااتناعات اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ّاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّْٓقع علَٔا
مع الزٜٔط .
ٓ .3كْو بايعزاف عل ٙناؾ٘ األعنال الهتابٔ٘ .
ٓ .4كااْو بإع ا اد التكزٓااز الضاايْٖ للَٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ّمْاؾاااٗ اال اااد العنااالٕ
ّاال اد العاو بيضخ٘ ميُ.
مادٗ ( :)22اختصاصات أمني الصي ّمٓ :باعز أمني الصي ّم االختصاصات اآلتٔ٘ :
ٓ .1تْع دارٗ أمْال اليكاب٘ ّمضو حضاباتَا ّ ٓزاداتَا ّمصزّؾاتَا .
ْٓ .2قع عل ٙأذّىات الصزف مع الزٜٔط أّ ىاٜبُ يف حال٘ غٔابُ .
ٓ .3كْو بإع اد التكارٓز اعالٔ٘ الغَزٓ٘ ّال ّرٓ٘ ّٓك مَا للَٔ ٘ٝايدارٓ٘ .

مادٗ ( :)23اختصاصات أمني الصي ّم اعضاع :
ٓكْو مب َاو أمني الصي ّم يف حالا٘ غٔاباُ ّللَٔٝا٘ ايدارٓا٘ حال ختْٓلاُ بعاض
االختصاصات ال اٜن٘ .

مادٗ (:)24العضْ ايدارٖ:
د مَاو العضْ ايدارٖ بكازار ٓصا ر باألغلبٔا٘ ماً اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ ذاتَاا مباا
ؾَٔا رٜاص٘ اللجاٌ اعتخصص٘.
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مااادٗ (ٓ :)25ااته ااازا ٛاىتخابااات العضاآْ٘ للَٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ الكادماا٘ خااالل الغااَزاألخري مااً
ال ّرٗ اليكابٔ٘ الضابك٘ (م ٗ العضْٓ٘) ّتضتنز اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ الضابك٘ بتضٔري أعنال اليكاب٘
ّتصزٓـ أعناهلا الْٔمٔ٘ حتا ٙىكضاا ٛعضآْتَا ناملاً٘ ّجياْس مبْاؾكا٘ أغلبٔا٘ أعضااٛ
اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ أٌ تضتنز اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ يف تضٔري أعنال اليكاب٘ ّتصزٓـ أعناهلا الْٔمٔا٘
ذا تعذر ألصباب ار ٜ٘اازا ٛاالىتخاباات يف مْعا ٍا عازٓط٘ اٌ ا د اجلنعٔا٘ العنْمٔا٘
اعْع اعكر ّأٌ ٓته خطار اي اد العاو بذلو.

مادٗ ( :)26ااتناعات اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ :
 .1تعك ا اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ااتناعَااا ماازٗ ّاح ا ٗ ناال عااَز ّحياال هلااا عك ا
ااتناعات اصاتجيا ٜ٘ٔبياا ٛعلا ٙلار الازٜٔط أّ أنجاز ماً ىصاـ أعضااٛ
اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ّتهٌْ االاتناعات صحٔح٘ حبضْر أغلبٔ٘ األعضا. ٛ
 .2تتخااذ الكاازارات يف ااتناعااات اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ بأغلبٔاا٘ احلا اازًٓ ّيف حالاا٘
التضاّٖ ٓزا اجلاىر الذٖ ميُ الزٜٔط .
 .3عل ٙاهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ مْاؾااٗ اال ااد العااو بيضاخ٘ ماً ذلا از ااتناعاتَاا
ّذلا ز ااتناعات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘.
مادٗ ( :)27ىَا ٛالعضْٓ٘ :تضك العضْٓ٘ يف اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ بكاً حلااالت اىتَاا ٛالعضآْ٘
اعيصْ علَٔا يف اعادٗ ( )18مً الكزار الْسارٖ رقه (ّ )2012/570احلاالت اعبٔي٘
يف اعادٗ ( )6مً ٍذا اليعاو ّعل ٙاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ خطار العضْ ّالاْسارٗ ّاال ااد
العاو بكزار صكاط عضْٓتُ خالل ( )15مخض٘ عغز ْٓما مً تاارٓخ صا ّرِ ماع
ذنز األصباب.
مادٗ ( :)28جياْس لعضاْ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ تكا ٓه اصاتكالتُ نتابٔاا مْ احا أصابابَا ّتباذل
اليكاب٘ مضاعَٔا ل  ٚاعتك و بالع ّل عً اصاتكالتُ خاالل ما ٗ ( ْٓ 30مااً ) ماً
تارٓخ تك ٓه االصتكال٘ ّيف حال٘ مضٕ م ٗ الجالثني ْٓماً ّمل ٓع ل اعتك و عً
اصتكالتُ تعت االصتكال٘ مكبْل٘ مً تارٓخ تك ميَا ّٓهاٌْ العضاْ مضاْٝل يف
حا ّد اختصاصااُ عااً أٖ تصاازف قاااو بااُ خااالل ما ٗ عضاآْتُ ٓهااٌْ رلالؿاًا
ألحهاو الكْاىني ّاللْاّ ٜالكزارات اععنْل بَا يف البالد أّ ألحهاو ٍذا اليعاو .
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مادٗ ( :)29ذا بلؼ ع د الغاْاغز يف عضآْ٘ اهلٔٝا٘ ايدارٓا٘ لعا د عضآًْ تا عٕ اجلنعٔا٘
العنْمٔ٘ الاتناع غري عادٖ الىتخاب الع د الالسو الصتٔؿا ٛالغْاغز.
ّ اال اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ ذا بلااؼ ع ا د الغااْاغز يف العضاآْ٘ أنجااز مااً اليصااـ
ّتضااتنز يف تصاازٓـ أعنااال اليكاباا٘ حتاا ٙتيتخاار ٍٔٝاا٘ ا ٓ ا ٗ يف ااتناااع
اصتجيا ٕٜللجنعٔ٘ العنْمٔ٘ عل ٙأٌ ٓعك يف م ٗ أقصاٍا عَزًا ّتلتاشو اليكابا٘
بإخطار اال اد العنالٕ ّاال اد العاو ّالْسارٗ ؾْر بلْؽ ع د الغْاغز أنجز ماً
اليصـ .

الباب اخلامط
صجالت اليكاب٘
مادٗ ( :)30تؿغ اليكاب٘ بالضجالت ّال ؾاتز التالٔ٘:
 -1صجل ذلا ز ااتناعات اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ .
 -2صجل ذلا ز ااتناعات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘.
 -3صجل قٔ األعضا.ٛ
 -4دؾر حضابات رصْو ّاعرانات األعضاّ ٛاعبالؼ الس صزؾيف.
 -5صجل قٔ الت عات ّاهلبات اعك م٘ لليكاب٘.
 -6صجل أعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ .
 -7صجل رلا بات اليكاب٘ الصادرٗ ّالْاردٗ.
ّيف أع األحْال تكْو اليكاب٘ العنالٔ٘ بإخطار الْسارٗ ّاال اد العاو لعنال صلطي٘ عناٌ
ببٔاااٌ ناال عااَزًٓ عااً ناال تػاأري ٓطاازأ يف ع ا د أعضااا ٛاليكاباا٘ مااع بٔاااٌ أمساااَٜه
ّبٔاىاتَه .
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الباب الضادظ
مالٔ٘ اليكاب٘
مادٗ ( :)31تتهٌْ مالٔ٘ اليكاب٘ العنالٔ٘ مما ٓأتٕ:
 .1رصه االىضناو ّاالعرانات الغاَزٓ٘ الاس ٓا ؾعَا األعضااّ ٛالاس حيا دٍا
اال اد العاو لعنال صلطي٘ عُناٌ.
 .2اهلبااات ّالت عااات الااس تاازد ع اليكاباا٘ ّْٓاؾاال علاا ٙقبْهلااا اال اااد العاااو
ّالْسارٗ .
مااادٗ ( :)32تااْدع أمااْال اليكاباا٘ يف أحا اعصااارف احلٔاا٘ اععتنا ٗ بالضاالطي٘ باصااه اليكاباا٘
ّتكٔ يف حضاب بُ ّال ٓضحر أٖ مبلؼ مً حضاب اليكابا٘ يف اعصازف ال ذا ّقاع
ذٌ الصزف الزٜٔط ّأمني الصي ّم أّ مً ٓيْب عيَنا ّ .جير خطار الاْسارٗ
ّاال اد العاو بَذا ايٓ اع ّبهل تػٔري للنصزف باصتنزار.
مادٗ ( :)33تْسع ٓزادات اليكاب٘ يف األّاُ الالسم٘ ألدا ٛأغزا َا ّ كٔال أٍا اؾَا ّّؾكااً عاا
حي دِ اليعاو اعالٕ اععتن مً اهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ّٓزاعٕ علّ ٙاُ اخلصْ علٙ
أٌ ال تشٓ اعصارٓـ ايدارٓ٘ عً  %50مً ايٓزادات .
مادٗ ( :)34ؿغ نل ال ؾاتز ّالضجالت ّاعضتي ات ّاألّرام اعالٔ٘ مبكز اليكاب٘.
مااادٗ ( :)35تكااْو اهلٔٝاا٘ ايدارٓاا٘ بعاازو اعٔشاىٔاا٘ ّاحلضاااب اخلتااامٕ بعاا اعتنادٍنااا
ّمزااعتَنا مً قبل م قل حضابات عل ٙاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ للتصا ٓل علَٔناا
ّتك و ع الْسارٗ ّاال اد العااو ّاال ااد العناالٕ ىضاخ٘ ماً اعٔشاىٔا٘ ّاحلضااب
اخلتامٕ ّذلضز ااتناع اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ الذٖ ص م ؾُٔ علَٔنا .
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الباب الضابع
ّاابات األعضاٛ
مادٗ ( :)36رٜٔط ّأعضا ٛاهلٔ ٘ٝايدارٓا٘ مضاْٝلٌْ نال يف حا ّد اختصاصاُ عاً أماْال
اليكاب٘ ّعً أٖ تصزف ؾَٔاا ٓهاٌْ رلالؿااً ألحهااو الكاْاىني ّاللاْاّ ٜالكازارات
اععنْل بَا يف البالد أّ ألحهاو ٍذا اليعاو .
مادٗ ( :)37جير عل ٙعضْ اليكاب٘ أٌ ٓتعاٌّ مع سمال ُٜأعضا ٛاليكاب٘ مً أال الكٔاو بهل
مااا مااً عااأىُ ت ا عٔه أىغااط٘ اليكاباا٘ ّ كٔاال أٍ ا اؾَا ّعلٔااُ ايلتااشاو بض ا اد
الزصااْو ّاالعاارانات اعكاازرٗ يف ّقتَااا ّتيؿٔااذ قاازارات اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘
ّاهلٔ ٘ٝايدارٓ٘ ّع و اخلزّا عً أحهاو اليعاو التأصٔضٕ لليكاب٘ .
مادٗ ( :)38ال جيْس ذلاصب٘ العضْ أّ ٓ مضْٝلٔتُ أّ تْقٔع عكْب٘ علُٔ قبل التحكٔل
معااُ مااً قباال جلياا٘ تتغااهل مااً قباال اجلنعٔاا٘ العنْمٔاا٘ ّأٌ ٓااته خطااارِ
نتابٔاً مبا ٍْ ميضْب لُٔ ّحي د لُ مٔعاد لضناع أقْالُ ّ كٔل دؾاعُ .
ماادٗ ( :)39جيااْس مبْاؾكا٘ أغلبٔاا٘ أعضااا ٛاهلٔٝا٘ ايدارٓاا٘ ّقااـ أٖ عضاْ ٓجباايف التحكٔاال
ارتهابُ رلالؿ٘ اضٔن٘ ألحهاو اليعاو التأصٔضٕ لليكاب٘ حلني عزو أمزِ علاٙ
أّل اىعكاد للجنعٔ٘ العنْمٔ٘ لليعز يف أمزِ.
مادٗ ( :)40العكْبات الس جيْس تْقٔعَا عل ٙالعضْ اعخالـ ٍٕ:
 -1ايىذار بع و تهزار اعخالؿ٘.
 -2الؿصل مً العضْٓ٘ يف اليكاب٘ .
ّال جيْس تْقٔع أٓ٘ عكْب٘ ال مبْاؾك٘ أغلبٔ٘ أعضا ٛاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ .
مادٗ ( :)41جير خطار العضْ نتابٔاً مبا تْقع علُٔ مً عكْب٘ ّأصبابَا خالل أصبْع ماً
تْقٔعَااا ّجيااْس للعضااْ الااتعله مااً قاازار العكْباا٘ أماااو أّل ااتناااع للجنعٔاا٘
العنْمٔ٘ ّللجنعٔ٘ تغهٔل جلي٘ لليعز يف التعلنات الاس تكا و هلاا ّأٌ تبايف
يف قزارات ٍذِ اللجي٘ .
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الباب الجامً
حل اليكاب٘
مادٗ ( :)42مع ع و ايخالل باعادٗ ( )50مً الكزار الْسارٖ رقه ( )2012/570ذا ازأت أصاباب
جتعل ّاْد اليكاب٘ غري ذلكل ألٍ اؾَا أّ أٌ اهل ف الذٖ قاميف مً أالُ اليكاب٘ ق تالعاٙ
ؾاىُ ميهً ىَاّ ٛاْدٍا عً زٓل احلال االختٔاارٖ ماً قبال اليكابا٘ ذاتَاا مبْاؾكا٘ ثلجإ
أعضا ٛاجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ دٌّ الت خل ماً الاْسارٗ لضاناٌ اصاتكالل اليكاباّ٘ٓ .رتار علاٙ
حل اليكاب٘ اىتَا ٛعخصٔتَا الكاىْىٔ٘ ّٓته تصؿٔ٘ أمْاهلا بالطزٓك٘ اعتبع٘ يف الضلطي٘ .

الباب التاصع
أحهاو عام٘
مااادٗ ( :)43علاا ٙاليكاباا٘ التيضاأل مااع صاااحر العناال ّاال اااد العاااو لعنااال صاالطي٘ عناااٌ
ّاال اد العنالٕ ّالْسارٗ يف صبٔل كٔل أٍ اؾَا .
مادٗ ( :)44عل ٙاليكاب٘ االحتؿاظ باالكزارات اعيعنا٘ ألعناهلاا ّىعامَاا التأصٔضإ ّذلا از
الضاتَا ّصجالتَا ّناؾ٘ أّراقَا .
مااادٗ (ٓ :)45ااته تؿزٓااؼ العضااْ اليكااابٕ الدا ٛمَامااُ اليكابٔاا٘ ّذلااو بالتيضاأل بااني الااْسارٗ
ّاليكاب٘ ّاال اد العنالٕ ّاال اد العاو ّممجلٕ أصحاب األعنال .
مادٗ( :)46حيتؿغ العامل اععام ّاعصاب صاب٘ عنل بعضآْتُ يف اليكابا٘ ّٓعؿا ٙماً صا اد
رصْو ّاعرانات العضْٓ٘.
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