جوعية الوترجويي العرب
الٌظام األساسي

الوادة (:)1
اعُ اٌجّؼ١خ :جّؼ١خ اٌّزشجّ ٓ١اٌؼشة
الوادة (:)2
ِمش اٌجّؼ١خ اٌشئ١غٚ ٟػٕٛأٙب.
شبسع االعزمالي – جبٔت اٌجٍذ٠خ -رؼٍجب٠ب – لؼبء صحٍخ
الوادة (:)3
ِ١ذاْ ػًّ اٌجّؼ١خ ٔٚطبلٙب:
ٔطبلٙبِ :حٍ /ٟػشث /ٟدٌٟٚ
ِ١ذأٙب :اٌؼًّ ػٍ ٝرأع١ظ ِجزّعغ رشجّع ٟػشثع ِٛ ٟي
حعذ ٠ىعّ٘ ْٛعضح
ٚطً اٌؼشة ِغ اٌثمبفبد األخش.ٜ
الوادة (:)4
رزّزغ اٌجّؼ١خ ثبٌشخظ١خ االػزجبس٠خ ٠ٚىٌٙ ْٛب رِخ ِبٌ١عخ ِغعزمٍخو ٌٙٚعب
حك رٍّعه األِعٛاي إٌّمٌٛعخ ١ ٚعش إٌّمٌٛعخ ٚاٌزظعشد فع ٟحعذٚد رحم١عك
أ٘ذافٙب.

الوادة (:)5
ٌٍجّؼ١خ اٌحك ف ٟفزح فشع ٌٙب أ ٚأوثش داخً ٚخبسج ٌجٕبْو ثّٛافمخ اٌعٛصاسح
ٚٚصاسح االخزظبص.
الوادة (:)6
رٙذد اٌجّؼ١خ ٌزحم١ك ِب :ٍٟ٠
أ.

ثٕبء جغٛس اٌزٛاطً ِغ اٌثمبفبد األخش ٜػجش اٌزشجّخ

ة.

ر١ٙئخ اٌّزشجّ ٓ١اٌؼشة ٌغٛق اٌؼًّ ِٓ خالي اٌذٚساد اٌزذس٠ج١عخ
ٚإٌذٚاد ١ ٚش٘ب.

ج.

رى١٘ ٓ٠ٛئخ ػشث١خ إلػذاد ِزعشجِّ ٓ١عٓ اٌٍتعبد وبفعخ اٌع ٝاٌٍتعخ
اٌؼشث١خ ٚاٌؼىظ.

الفصل الثاًي
العضىية
الوادة(:)7
اٌؼؼ٠ٛخ ف ٟاٌجّؼ١خ شخظ١خ ١ ٚعش لبثٍعخ ٌٍزح٠ٛعً ثبٌٛوبٌعخ أ ٚاإلٔبثعخ ٚال
رٕزمً ثبإلسس.
الوادة (:)8
٠حععك ٌىععً شععخض ؽج١ؼععٚ ٟاػزجععبس ٞوبِععً األٍ٘١ععخ اٌمبٔ١ٔٛععخ االٔزغععبة
ٌٍجّؼ١ععععخ ِزعععع ٝرععععٛافشد ف١ععععٗ اٌشععععشٚؽ اٌّطٍٛثععععخ ٚفمععععب ٌٍمععععبٔ.ْٛ
الوادة (:)9
أ٠ .ؼزجععش ِسعغععٛا اٌجّؼ١ععخ أػؼععبء فٙ١ععبو ٚوععً شععخض ٠حّععً ثطبلععخ
اٌؼؼ٠ٛخ ٍ٠زضَ ثزٕف١ز إٌظبَ األعبعٌٍ ٟجّؼ١خ ٚلشاسرٙب.
ة .ػٍ ٝوً شخض ٠ش ت ف ٟاالٔزغبة ٌٍجّؼ١خ أْ ٠مذَ اٌِ ٝجٍظ
اإلداسح ؽٍجب ثزٌه ٠زؼّٓ (االعُ سثبػ١بً – اٌؼٕعٛاْ – رعبس٠

اٌّع١الد –

إٌّٙخ – سلعُ اٌ٠ٛٙعخ – اٌجٕغع١خِ ..زؼٙعذاً ثعبالٌزضاَ ثزٕف١عز أحىعبَ
إٌظبَ األعبعٌٍ ٟجّؼ١خ ٚلشاساد ِجٍظ اداسرٙب.
ج٠ .خٛي ِجٍظ اإلداسح ارخبر اٌمشاس ثشأْ لجعٛي اٌطٍعت أ ٚػعذَ لجٌٛعٗ.
ٌٚذ ٜسفغ ِجٍظ اإلداسح لجٛي اٌطٍت ٠جٛس ٌٍطبٌت االػزشاع ػٍعٝ
اٌشفغ ف ٟألشة اجزّبع رؼمذٖ اٌجّؼ١خ.

الوادة (:)11
ششٚؽ اٌؼؼ٠ٛخ
أ .أال ٠مً عٓ اٌؼؼ ٛػٓ  18عٕخ ِ١الد٠خ.
ة.أال ٠ى ْٛلعذ طعذس ثحمعٗ حىّعبً اثجٕب٠عخ أ ٚجٕحعخ ِخٍعخ ثبٌشعشد أٚ
األِبٔخو ٚأْ ٠ى ْٛحغٓ اٌغ١ش ٚاٌغٍٛن ٚر ٚعّؼخ ؽ١جخ.
الوادة (:)11
حمٛق اٌؼؼٚٚ ٛاججبرٗ
٠ .1حك ألػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزأع١غ١خ االشزشان ٚااللزشاع شخظً١ب فع ٟوعً
اجزّبع ٌٍجّؼ١خ ٠ٚىٌ ْٛىً ِٕ ُٙطعٛد ٚاحعذ فع ٟوعً الزعشاع وّعب
٠حععك ٌٙععُ أزخععبة ِجٍععظ اداسح ٚأِعع ٓ١طععٕذٚق ١ ٚععش رٌععه ِععٓ
إٌّبطت اإلداس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجّؼ١خ.
٠ .2حك ٌؼؼ ٛاٌجّؼ١خ االشزشان فٔ ٟشبؽبرٙب ٚاالٔزفبع ِٓ خذِبرٙب.
ٍ٠ .3زضَ اٌؼؼ ٛثذفغ ثذي اٌؼؼ٠ٛخ ٚرٌه ِٓ اٌّجبٌغ اٌز ٠ ٟيمش٘عب ِجٍعظ
اإلداسح ػٍ ٝأػؼبء اٌجّؼ١خ.
أٔٛاع اٌؼؼ٠ٛخ
 .1ػؼ ٛػبًِ ٛ٘ :اٌؼؼ ٛاٌٍّزضَ ثزغعذ٠ذ وبفعخ اٌزضاِبرعٗ اٌّبٌ١عخ
ٚاإلداس٠خ ٠ٚحك ٌٗ اٌزششح ٚاالٔزخبة
 .2ػؼِ ٛساصس ٛ٘ٚ :اٌؼؼ ٛاٌعذاػُ د ْٚأزغعبة فؼٍع ٟاٌع ٝو١عبْ
اٌجّؼ١خ
 .3ػؼ ٛششد٘ٚ :ع ٛشخظع١خ س٠بد٠عخ ال ٠ىعٌٙ ْٛعب حعك اٌزظع٠ٛذ
٠ٚزّزغ ثّضا٠ب اٌجّؼ١خ االػزجبس٠خ

الوادة (:)12
أزٙبء اٌؼؼ٠ٛخ
رٕز ٟٙاٌؼؼ٠ٛخ ف ٟاٌجّؼ١خ ثإحذ ٜاٌحبالد اٌزبٌ١خ:
أ .ثٛفبح اٌؼؼٛ؛ فإرا وبْ اٌؼؼ ٛشخظ١خ اػزجبس٠خو فؼٕذ رظف١زٙب.
ة .االٔغحبة ِٓ اٌجّؼ١عخو ٚرٌعه ثزمعذ ُ٠اشعؼبس خطع ٟثعزٌه اٌعٝ
ِجٍظ اإلداسح لجً ِٛ٠ 30ب ِٓ االٔغحبة.
ج٠ .جععٛص ٌٍجّؼ١ععخ ثٕععبءا ػٍعع ٝالزععشاا ِجٍععظ اإلداسح أْ رمععشس فظععً
اٌؼؼ ِٓ ٛاٌجّؼ١خ ألحذ األعجبة اٌزبٌ١خ:
 .1ارا رخٍف اٌؼؼ ٛػٓ دفغ ِب ِ٘ ٛغزحك ػٍِ ٗ١عٓ اٌزضاِعبد
ِبٌ١خ ِّٙب وبٔذ ؽج١ؼزٙب.
 .2ارا رخٍف اٌؼؼ ٛػٓ رغذ٠ذ االشزشان اٌغٌٍٕ ٞٛؼؼ٠ٛخ.
 .3ارا رٙب ْٚف ٟرطج١ك أحىبَ إٌظعبَ األعبعع ٟأ ٚرٕف١عز أٞ
لشاس طبدس ػٓ اٌجّؼ١خ أِ ٚجٍظ اإلداسح.
 .4ارا رظشد اٌؼؼ ٛخالفب أل٘ذاد اٌجّؼ١خ.
 .5ارا أد ٓ٠ثجشّ٠خ ِخٍخ ثبٌششد أ ٚاألِبٔخ.
 .6ارا أعبء اٌؼؼٌٍ ٛجّؼ١خ أ ٚعّؼزٙب ثب ٞؽش٠مخ.
د .ال ٠جٛص ٌّجٍظ اإلداسح أْ ٠مزشا ػٍ ٝاٌجّؼ١خ ثفظعً ػؼعٛ
ِٓ اٌجّؼ١خ ٌألعجبة اٌّزوٛسح ف ٟاٌفمعشح ( .3( ٚ .2( ٚ .1اال
ثؼذ أزاسٖ خطً١ب ِٕٚحٗ ِذح ِؼمٌٛخ ٌزظح١ح اٌخطأو ٚثؼذ ِٕحٗ
فشطخ ِٕبعجخ إلدالء ثذفبػٗ أِبِٙب.

الوادة (:)13
وععً دػععٛح أ ٚؽٍععت أ ٚأععزاس أ ٚاشععؼبس رٛجٙععٗ اٌجّؼ١ععخ اٌعع ٝأحععذ أػؼععبئٙب
رغٍُ ٌٗ خط١ب ثظٛسح شخظ١خ أ٠ ٚشعً ٌٗ ثبٌجش٠ذ اٌّغجً ػٍع ٝػٕٛأعٗ
اٌّغجً ف ٟعجً اٌؼؼ٠ٛخ.

الفصل الثالث
هجلس اإلدارة
الوادة (:)14
٠ز ٌٝٛاداسح اٌجّؼ١خ ِجٍظ اداسح ٠زى .1+4( ِٓ ْٛأػؼعبءو ٠عزُ أزخعبثُٙ
ِٓ لجً اٌجّؼ١خ ٌّذح (ػبَ ٚاحذ..
الوادة (:)15
اخزظبطبد ِجٍظ اإلداسح
٠خزض ِجٍظ اإلداسح ثبألِٛس اٌزبٌ١خ:
 .1اداسح شس ْٚاٌجّؼ١خ ٚاػذاد اٌٍٛائح ٚاألٔظّخ اٌذاخٍ١عخ
ٚاٌزؼٍّ١بد اٌالصِخ ٌغ١ش ػًّ اٌجّؼ١خ.
 .2رؼ١عععع ٓ١اٌّععععٛزف ٓ١اٌالصِععععٌٍ ٓ١جّؼ١ععععخ ٚرحذ٠ععععذ
اخزظبطبرٚ ُٙأٙبء خذِبرٚ ُٙفمب ألحىبَ اٌمبٔ.ْٛ
 .3رىعع ٓ٠ٛاٌٍجععبْ اٌزعع٠ ٟشا٘ععب الصِععخ ٌزحغعع ٓ١اٌؼّععً
ٚرحذ٠ذ اخزظبص وً ِٕٙب:
أ .اػعععذاد اٌحغعععبة اٌخزعععبِ ٟػعععٓ اٌغعععٕخ اٌّبٌ١عععخ
إٌّز١ٙخ ِٚششٚع اٌّٛاصٔخ ٌٍغٕخ اٌجذ٠ذح.
ة .رمذ ُ٠اٌزمبس٠ش اٌغٕ٠ٛخ اإلداس٠خ ٚاٌّبٌ١عخ ٚأ ٞخطعؾ
أِ ٚشبس٠غ ِغزمجٍ١خ ٌٍجّؼ١خ.

ج .دػٛح اٌجّؼ١خ الجزّبع ػبد ٞأ١ ٚعش ػعبدٚ ٞرٕف١عز
لشاسارٙب ؽجمب ألحىبَ اٌمبٔٚ ْٛإٌظبَ األعبع.ٟ
دِ .زبثؼععخ أ٠ععخ ِالحظععبد ٚاسدح ِععٓ اٌععٛصاسح ٚاٌععٛصاسح
اٌّخزظخ فّ١ب ٠زؼٍك ثٕشبؽ اٌجّؼ١خ ٚاٌشد ػٍٙ١ب.
الوادة (:)16
أ٠ .خزبس ِجٍعظ اإلداسح ِعٓ ثع ٓ١أػؼعبئٗ سئ١غعبً ٔٚبئجعبً ٌٍعشئ١ظ ٚإِٔ١عبً
ٌٍغش ٚأِ ٓ١طٕذٚق.
ة٠ .خزض سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح أٔ ٚبئجٗ حبي ١بثٗ ثب٢ر:ٟ
 .1رّث١عً اٌجّؼ١عخ أِععبَ اٌت١عش ٠ٚىعِ ْٛخع ً
عٛال ثعبٌزٛل١غ ٔ١بثععخ
ػٕٙب ػٍ ٝجّ١غ اٌّشاعالد ٚاٌؼمٛد ٚاالرفبلبد اٌز ٟرعزُ
ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌجٙعبد األخعشٚ ٜاٌزعٛ٠ ٟافعك ِجٍعظ اإلداسح
ػٍ ٝاثشاِٙب.
ج٠ .خزض أِ ٓ١عش ِجٍظ اإلداسح اٌجّؼ١خ ثّب :ٍٟ٠
 .1اػذاد جذٚي أػّبي ِجٍظ اإلداسح ٚرٛج ٗ١اٌذػٛح ٌألػؼعبء ٚرعٌٟٛ
أِبٔخ عش اجزّبع ٚاػذاد اٌّحبػش ٚاٌمشاساد ٚرذٕٙ٠ٚب ثبٌغجالد.
 .2اخطبس وً ِٓ اٌٛصاسح ٚاٌٛصاسح اٌّخزظخ ثج١عبْ حشوعخ اٌؼؼع٠ٛخ فعٟ
اٌجّؼ١خ أ ٚرت١١ش أ ٚرؼذ٠ ً٠طشأ ػٍٙ١ب ثّٛجت اشؼبس خطع ٟخعالي
ِذح ال رزجبٚص شٙش ِٓ ربس٠

حظٛي اٌزت١١ش أ ٚاٌزؼذ.ً٠

 .3اٌؼًّ ػٍ ٝرٕف١ز لشاساد ِجٍظ اإلداسح.
 .4اػععذاد اٌزمش٠ععش اإلداس ٞاٌغععٕ ٞٛػععٓ ٔشععبؽبد اٌجّؼ١ععخ ٚرمذّ٠ععٗ
ٌّجٍظ اإلداسح.

 .5اػذاد جعذٚي أػّعبي اٌجّؼ١عخ ٚاٌؼّعً ػٍع ٝدػٛرٙعب ٌالجزّبػعبد
اٌؼبد٠خ ١ ٚش اٌؼبد٠خ.
 .6اإلششاد ػٍ ٝجّ١غ األػّعبي اإلداس٠عخ ٚشعس ْٚاٌّعٛزفٚ ٓ١لجعٛي
ؽٍجبد اٌؼؼ٠ٛخ.
د٠ .خزض أِ ٓ١طٕذٚق اٌجّؼ١خ ثّب :ٍٟ٠
٠ .1ؼزجش ِغسٚال ػٓ جّ١غ أػّبي اٌجّؼ١خ اٌّبٌ١خ ؽجمب ٌٍٕظُ ٚاألطٛي
اٌّبٌ١خ اٌّزجؼخ.
 .2اإلششاد اٌؼبَ ػٍِٛ ٝاسد اٌجّؼ١خ ِٚظشٚفبرٙب ٚاععزخشاج اإل٠ظعبالد
ػٓ جّ١غ اإل٠شاداد ٚاععزالِٙب ٚا٠عذاػٙب ٌعذ ٜاٌجٕعه اٌّؼزّعذ اٌعزٞ
٠مشيٖ ِجٍظ اإلداسح.
 .3ل١ذ جّ١عغ اإل٠عشاداد ٚاٌّظعشٚفبد رجب ًػعب فع ٟععجالد خبطعخ ثعزٌه.
ً
ِغسٚال ػٓ رٕظ ُ١اإلػّبي اٌّبٌ١عخ ٚاإلشعشاد
٠ٚى ْٛأِ ٓ١اٌظٕذٚق
ػٍٙ١ب ٚػشع ِالحظبرٗ ػٍِ ٝجٍظ اإلداسح.
 .4اإلششاد ػٍ ٝاٌجشد اٌغٕٚ ٞٛرمعذ ُ٠رمش٠عش ثٕز١جعخ اٌجعشد ٌّجٍعظ
اإلداسح.
 .5طشد جّ١غ اٌّجبٌغ اٌز ٟرمشس طشفٙب لبٔٔٛب ِغ االحزفبز ثبٌّغزٕذاد
اٌذاػّخ.
ِ .6شاجؼخ اٌغعجالد اٌّبٌ١عخ اٌخبطعخ ثبٌجّؼ١عخ ِٚشاجؼعخ اٌّغعزٕذاد
اٌّبٌ١خ لجً اٌظشد ٚاػزّبد٘ب ٚحفظٙب.
 .7رٕف١ز لشاساد ِجٍظ اإلداسح فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّؼبِالد اٌّبٌ١عخ شعشؽ أْ
رىِ ْٛطبثمخ ٌجٕٛد اٌّ١ضأ١خ.

 .8اػععذاد ِ١ضأ١ععخ اٌجّؼ١ععخ ٌٍغععٕخ اٌزبٌ١ععخ ثبالشععزشان ِععغ أِعع ٓ١اٌغععش
ٚػشػٙب ػٍِ ٝجٍظ اإلداسح.
 .9اٌزٛل١غ ػٍ ٝاٌظىٛن ٚاألٚساق اٌّبٌ١خ ِغ سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح.
ِ.10زبثؼخ اٌّالحظبد اٌٛاسدح ِٓ اٌٛصاسح اٌّخزظخ ٚاٌشد ػٍٙ١ب.
الوادة (:)17
أ.

٠جزّععغ ِجٍععظ اإلداسح ِععشح ٚاحععذح وععً عالعععخ أشععٙش ػٍعع ٝاأللععً
ثذػٛح ِٓ:
 سئعع١ظ ِجٍععظ اإلداسح أٔ ٚبئجععٗ أ ٚأ ٍج١ععخ أػؼععبء ِجٍععظ
اإلداسحو ٠ٚؼزجش أؼمبدٖ لبًٔ١ٔٛب ارا حؼعشٖ عٍثعب األػؼعبء ٚرسخعز
لشاسارععٗ ثبأل ٍج١ععخ (ٚ .1+ %50ػٕععذ رؼععبدي األطععٛاد ٠ؼزجععش
طٛد سئ١ظ اٌّجٍظ ِشج ً
حب.
ٕ٠ ؼمذ ِجٍظ اإلداسح ثظٛسح اععزثٕبئ١خ وٍّعب دػعذ اٌؼعشٚسح
ثذػٛح ِٓ اٌشئ١ظ أٔ ٚبئجٗ أ ٚأحذ أػؼبئٗ.

الوادة (:)18
أ.

٠جٛص ٌؼؼِ ٛجٍظ اإلداسح االعزمبٌخ ِٓ ِٕظعجٗ فع ٟأٚ ٞلعذ ثّٛجعت
اشؼبس خط٠ ٟمذِعٗ اٌعِ ٝجٍعظ اإلداسحو ٚػٍعِ ٝجٍعظ اإلداسح اٌجعذ
ف ٟاإلشؼبس خالي ِذح ال رزجبٚص شٙش ِعٓ رعبس٠
اٌشد ِٛافمخ ػٍ ٝاالعزمبٌخ.

رمذّ٠عٗو ٠ٚؼزجعش ػعذَ

الوادة (:)19
أ.

ارا شتش ِٕظت أحذ أػؼبء ِجٍظ اإلداسح ثغجت االعزمبٌخ أ ٚاٌٛفبح
أ ٚرؼزس ػٍ ٗ١أداء ِٙبِعٗ أل ٞععجت وعبْو فؼٍع ٝاألػؼعبء اٌّزجمعٓ١
اخز١بس ػؼ ٛاخش ِٓ ثٌ ُٕٙ١شتً رٌه إٌّظت.

ة.

٠زشرت ػٍ ٝػؼِ ٛجٍظ اإلداسح اٌؼًّ ثّب فِ ٗ١ظٍحخ اٌجّؼ١خ فٟ
ٔطبق ب٠زٙب ٚٚفمبً ٌٍٕظبَ األعبعٚ ٟلشاساد اٌجّؼ١خو ٚػٍ١عٗ رأد٠عخ
وبفخ اٌٛاججبد اٌّفشٚػخ ػٍع ٝاٌجّؼ١عخ ثّمزؼع ٝلعبٔ ْٛاٌجّؼ١عبد
اٌّؼّٛي ثٗ.

ج.

٠حك ٌٍجّؼ١عخ فظعً ػؼعِ ٛجٍعظ اإلداسح فع ٟأٚ ٞلعذ ثٕعب ًء ػٍعٝ
رٛط١خ ِجٍظ اإلداسح.

د.

ػٕذ رؼزس اجزّبع ِجٍظ اإلداسح ثغجت االععزمبٌخ أ ٚاٌٛفعبحو ٠زعٌٝٛ
ِٓ رجمعِ ٝعٓ األػؼعبء ِّٙعخ اٌّجٍعظ ٌّعذح ألظعب٘ب شعٙش ٌحعٓ١
اخز١بس ِجٍظ جذ٠ذ.

ٖ.

ً
ِغسٚال ػٓ جّ١غ األِٛس اٌّبٌ١خو خالي
٠ؼزجش ِجٍظ اإلداسح اٌغبثك
فزشح ػٍّٗ أِبَ اٌجّؼ١خ ٚاٌجٙبد اٌّخزظخ.

الوادة (:)21
٠زٛجت ػٍِ ٝجٍظ اإلداسح ا٢ر:ٟ
رٕظ ُ١اٌغجالد اٌزبٌ١خ:
 .1عجً ِشاعالد اٌظبدس ٚاٌٛاسد.
 .2عجً إٌظبَ األعبع.ٟ
 .3عجً أعّبء أػؼبء اٌجّؼ١خ.

 .4عجً ِحبػش اجزّبػبد ِجٍظ اإلداسح.
 .5عجً اإل٠شاداد إٌمذ٠خ ٚاٌؼ١ٕ١خ ٚاٌّظشٚفبد ٚفمب ٌألطٛي
اٌّبٌ١خ اٌّزجؼخ.
٠ .6جت ػٍِ ٝجٍظ اإلداسح رٕظِ ُ١حؼش ثجٍغبرٗ ٚلشاسارٗ.

الفصل الرابع
أعضاء الجوعية
الوادة (:)21
رزى ْٛاٌجّؼ١خ ِٓ جّ١غ األػؼبء اٌؼبٍِ ٓ١ثّجشد لجعٛي ػؼع٠ٛز ُٙفعٟ
اٌجّؼ١ععخ ٚرغععذ٠ذ االٌزضاِععبد اٌّبٌ١ععخ اٌّفشٚػععخ ػٍععٚ ُٙ١فمععب ٌٍٕظععبَ
األعبعٚ ٟف ٟاٌّٛاػ١ذ اٌز٠ ٟحذد٘ب ِجٍظ اإلداسح.
الوادة (:)22
٠حذد ِجٍظ اإلداسح ِٛػذ ِٚىبْ ٚجذٚي أػّبي اٌجّؼ١عخ اٌؼعبد١ ٚ ٞعش
اٌؼبد.ٞ
الوادة (:)23
 .1رؼمذ اٌجّؼ١خ اجزّبػبرٙب ثحؼٛس األ ٍج١خ (.1+%50
الوادة (:)24
٠شأط اجزّبػعبد اٌجّؼ١عخ سئع١ظ ِجٍعظ اإلداسح أٔ ٚبئجعٗ أ ٚأوجعش األػؼعبء
عٕب.
الوادة (:)25
ٕ٠ظُ ِحؼش ف ٟوً اجزّبع رؼمذٖ اٌجّؼ١خو ٠ٚز ٌٝٛأِ ٓ١اٌغش رذٕ٠ٚعٗ
ٚاٌزٛل١غ ػٍ ٗ١ثبالشزشان ِغ سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح.

الفصل الخاهس
الشؤوى الوالية
الوادة (:)26
رشًّ اٌشس ْٚاٌّبٌ١خ ٌٍجّؼ١خ:
 اشزشاوبد األػؼبء. اٌزجشػبد ٚاٌٙجبد ٚاإلػبٔبد اٌت١ش ِششٚؽخ س٠غ ٔشبؽبد اٌجّؼ١خ اٌّؼّٔٛخ ٚاٌىغت ٚاٌّغّٛا ثٙب لبٔٔٛب.الوادة (:)27
٠ىٌٍ ْٛجّؼ١خ ِٛاصٔخ عٕ٠ٛخ رجذأ ِعٓ ِ 1/1عٓ وعً ععٕخ ٚرٕزٙع ٟفعٟ
ٔ ِٓ 12/31فظ اٌغٕخ.
الوادة (:)28
رى ْٛجّ١غ أِٛاي اٌجّؼ١خ ِخظظخ ٌزحم١ك أ٘ذافٙب ٚال ٠جٛص طعشد أٞ
ِجٍغ ػٍ ٝأ ٞشع ١ش رٌه.

الفصل السادس
أحكام عاهة
الوادة (:)29
٠حك ٌٍجّؼ١خو ثأ ٍج١خ عٍث ٟأػؼبء ِجٍعظ اإلداسحو االرحعبد أ ٚاالٔعذِبج
ِغ جّؼ١خ أ١٘ ٚئخ أخشٜو عٛاء أوبْ االرحبد ٔٛػ١ب أ ٚالٍ١ّ١عب أ ٚاالرحعبد
اٌؼبَ ٚفمب ٌٍمبٔ.ْٛ
الوادة:)30( :
٠حك ٌٍجّؼ١خ رشىٌ ً١جبْ ػًّ ٌزحم١ك أ شاػٙب.
الوادة:)31( :
٠حظععش ػٍعع ٝاٌجّؼ١ععخ ِّبسعععخ إٌشععبؽ اٌغ١بعععٚ ٟأشععبء جّؼ١ععبد
عش٠خ.
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