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ً الجمعُت العمىمُت املادة الاولي:  /جىٍى

( 02ألادوى للمساهمت املىطىص عليها في املادة )جخىىن الجمعُت العمىمُت مً وافت ألاعػاء الرًً ًملىىن ما ال ًلل عً الحد 

 مً هره الالئحت.

 /املادة الثاهُت: سلؿت الجمعُت العمىمُت

حعخبر الجمعُت العمىمُت السلؿت العلُا وحسسي كسازتها على حمُع ألاعػاء بما فيهم الغائبين واملخخلفين واملعازغين وجفىع 

عخبر أي خؿاب أو كساز ضادز مً مجلس مجلس إلادازة بخمثُلها أمام الىشازاث  والهُئاث ووافت الجهاث الحىىمُت وألاهلُت َو

إلادازة هافر وال ًحم ألي حهت زدة أو الدشىًُ فُه أو في عدم ضساحخه هما ًحم لها إغافت وحعدًل املىاد والبىىد في الالئحت 

 أثىاء عمل الجمعُت.
ً
 ألاساسُت والتي جخؿلب الحاحت لها مسخلبال

 /دة الثالثت: احخماعاث الجمعُت العمىمُتاملا

 مً اهتهاء الخطدًم على امليزاهُت والحساباث الخخامُت املشاز إلي عادًت -أ 
ً
ها في املادة وحعلد مسة ول سىت في مدة ال جخجاوش شهسا

 .الئحت الجمعُت( مً 02)

شترؽ  غير عادًت -ب وحعلد عىد الحاحت بىاء على ؾلب مً مجلس إلادازة أو مساحع الحساباث أو مً ثلث أعػائها على ألاكل َو

 للمادة )
ً
 اسدىادا

ً
ا ( مً 02لرلً مىافلت الىشازة التي لها حم دعىة الجمعُت العمىمُت الحخماع غير عادي متى زأث ذلً غسوٍز

 ( مً الالئحت الخىفُرًت.62الىظام واملادة )

 /املادة السابعت: دعىة الجمعُت العمىمُت

خه  ًجب أن جىىن دعىة الجمعُت العمىمُت خؿُت ومشخملت على حدٌو ألاعماٌ واملىاغُع املساد بحثها وميان الاحخماع وجاٍز

ىن وال بئعالن بالجسائد أو املحالث العامت وإهما حعخبر هره  وساعت اوعلاده وال ًىخفي للدعىة بىسائل إلاعالم مً إذاعت وجلفٍص

 على ألاكل مً مىعد الاحخماع وأن  52ًجب أن جىحه الدعىة الحخماع الجمعُت العمىمُت كبل  هما الىسائل مساعدة فلـ.
ً
ًىما

ًخخاز امليان والىكذ املىاسبين لالحخماع وتهُأ وافت السبل )مً مىاضالث وهحىها( لػمان حػىز أهبر عدد ممىً مً 

 املساهمين.

 /اخخطاضاث الجمعُت العمىمُت املادة الخامست:

 .س مساحع الحساباث عً اللىائم املالُت للسىت املالُت املىتهُت، واعخمادها بعد مىاكشتها  دزاست جلٍس

 .ت للسىت املالُت الجدًدة  إكساز مشسوع امليزاهُت الخلدًٍس

  ،س مجلس إلادازة عً أعماٌ الجمعُت ووشاؾاتها للسىت املالُت املىتهُت والخؿت امللترحت للسىت املالُت الجدًدة، مىاكشت جلٍس

 واجخاذ ما جساه في شأهه.

 .إكساز خؿت اسدثماز أمىاٌ الجمعُت، واكتراح مجاالجه 

 .تهم، وإبساء ذمت مجلس إلادازة السابم  اهخخاب أعػاء مجلس إلادازة، وججدًد مدة عػٍى

 ه.حعُين محاسب كاهىوي مسخظ له؛ ملساحعت حساباث الجمعُت، وجحدًد أحعاب 

 ت مجلس  البذ ت عىه، واهخخاب مً ٌشغل املساهص الشاغسة في عػٍى في اسخلالت أي مً أعػاء مجلس إلادازة، أو إسلاؽ العػٍى

 إلادازة

 إلغاء ما جساه مً كسازاث مجلس إلادازة 

  اكتراح اهدماج الجمعُت في حمعُت أخسي 



 

 

 

                                                                                                             

 إكساز حعدًل الالئحت ألاساسُت 

 /الجمعُت العمىمُتحىافص حػىز  املادة السادست: 

ًجىش للجمعُت العمىمُت بىاًء على اكتراح مجلس إلادازة وغع علىباث بحم ول عػى بالجمعُت ًخخلف عً حػىز احخماعاث 

جب أن ًخفم على هىع هره العلىباث مع الىشازة هما ًجىش جخطُظ حىائص  3الجمعُت العمىمُت  مساث مخخالُت بغير عرز شسعي ٍو

ت جىشع باالكتراع سخحسً أن جىىن هره الجىائص مً مىخجاث الجمعُت زمٍص  على الحػىز َو

 /املادة السابعت :حلىق اعػاء الجمعُت العمىمُت

 .)جللي املعلىماث ألاساسُت عً وشاؾاث الجمعُت بشيل دوزي )سىىي، هطف سىىي، زبع سىىي 

 .ذ في احخماعاث الجمعُت العمىمُت  املشازهت والخطٍى

  واملسدىداث املالُت في ملس الجمعُت.الاؾالع على املحاغس 

 ٪حم حػىز الجمعُت  مً ألاعػاء الرًً لهم 02الحم في دعىة الجمعُت العمىمُت لالوعلاد الحخماع غير عادي بالخػامً مع

 العمىمُت.

  ًىىب العػى عً أهثر مً عػى.  أن ًىِب عىه هخابت عػىا آخس ًمثله في حػىز الجمعُت العمىمُت، وال ًجىش أن حىاش 

 زئاست الجمعُت العمىمُت /املادة الثامىت :

 ًخم اهخخاب السئِس مً بين ألاعػاء في احخماع الجمعُت العمىمُت في بداًت ول احخماع.

 : املسئىلىن عً محػس الاحخماع / املادة الخاسعت

ذ وحعُين شخظ ً مً بين الرًً حػسوا الاحخماع لإلشساف على عملُاث الخطٍى ثالث لىخابت وكائع  ًجب أن ًخم حعُين عػٍى

 الجلست وهؤالء مع السئِس هم الرًً ًىكعىن على محػس الاحخماع.

 : هُفُت الاحخماع / العاشسة املادة 

عىد ابخداء الساعت املحددة لالحخماع ًخأهد السئِس مً عدد الحػىز فئن واهىا كد بلغىا الىطاب الىظامي ٌعلً عً بداًت 

فخخح الجلست وإن لم ًبل غ الحػىز الىطاب جىاكش بعؼ ألامىز الخاضت بالجمعُت هشسح اللىائح وواحباث وحلىق الاحخماع ٍو

ألاعػاء والؿسق التي جخم بها إحساءاث غبـ الحساباث بالجمعُت وهحى ذلً فئذا مػذ ساعخان على املىعد املحدد لالحخماع 

حث الحػىز على الاجطاٌ ولم ًحػس مً ًىمل الىطاب ٌعلً السئِس جأحُل الجلست لعدم اهخماٌ الىطاب ال ىظامي لها ٍو

رهسهم بأن 32ببلُت املساهمين لحػىز الاحخماع الثاوي الري ًجب جحدًده على غىء ما ذهس في املادة ) ( مً هره الالئحت ٍو

 ( مً هره الالئحت.33هىان علىباث جؿبم بحم مً ًخخلفىن عً حػىز احخماعاث الجمعُت العمىمُت هىظ املادة )

 : حدٌو أعماٌ الجمعُت العمىمُت / ت عشس الحادًاملادة 

 لم جسد في حدٌو ألاعماٌ الري ًجب أن ٌشخمل على ما وزد باملادة )
ً
( مً الىظام 06ال ًجىش أن جىاكش الجمعُت العمىمُت أمىزا

 ( مً الالئحت الخىفُرًت للىظام.62واملادة )

 /اهخخاب مجلس إلادازة املادة الثاهُت عشس:

جب أن جبنى عملُت الاهخخاب وفلا للىظام والالئحت   جيخخب الجمعُت العمىمُت أعػاء مجلس إدازة الجمعُت باالكتراع السسي. ٍو

 للجمعُاث الخعاوهُت لخىفُرًت ا


