
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث الئد  ت املشتًر

اث حمعُت الخىمُت لا  ت باللٍش  ظٍش

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مً حمعُت الخىمُت الاظش 
ً
 منها بمبذأ الشـاؿُت والعذٌ جم اعخماد هظام خشصا

ً
اث وإًماها ٍت باللٍش

 ملبذأ
ً
اث خماًت ألمىاٌ الجمعُت وجدلُلا ض الجزاهت هزلً  املىاؿعاث واملشتًر  جأهُذاملىاؿعت العادلت وحعٍض

 على مبذأ جياؿإ الـشص وجدلُم الشـاؿُت في حمُع أهظمت الجمعُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . اث بالجمعُت  الىظام : هظام املىاؿعاث واملشتًر

 . اث ت باللٍش  مجلغ إلاداسة : مجلغ ئداسة حمعُت الخىمُت الاظٍش

  الخىـُزي للجمعُت  : املذًش املذًش الخىـُزي 

  اث املعخمذة مً املذًش  الخىـُزي . اللجىت : لجىت املىاؿعاث واملشتًر

  للششوغ 
ً
م جلجأ ئليها الجمعُت لخلبُت اخخُاحاتها مع اؿظل العشوض وؿلا املىاؿعت : هي ػٍش

 واملىاصـاث املؼلىبت .

  م الاجـاق املباشش لخاملباشش : أظل باألمش الششاء محن أىب جدبعه الجمعُت للخعاكذ مع الؼحر عً ػٍش

اخخُاحاث دون الحاحت إلجباع الاحشاءاث املؼىلت الىاحب مشاعاتها في خالتي الخعاكذ باملىاؿعت 

 واملضاًذة 

 املىاؿعت بؼشض طمان خعً الخىـُز علُه  الظمان النهائي : هى ما ًخعحن جلذًمه على مً جشظى

ظل خؼاب الظمان النهائي الاسجبا ػاث املبرمت مع الجمعُت وؿم حذٌو الششوغ واملىاصـاث ٍو

 ظاسي املـعٌى لححن اهتهاء مذجه .

 خعاكذ الزي مً وساءها ػلى اخخُاس امل إلاداسةالاحشاءاث التي تهذؾ مجمىعت  املضاًذة : حعشؾ بأنها

 ظعاس ًخلذم بأعلى الا 

 

 

 

 



 

 

 

اث   أهذاؾ هظام املىاؿعاث واملشتًر

جىظم الاحشاءاث التي جلىم بها الجمعُت ومىع جازحر املصالح الشخصُت ؿيها ورلً خماًت ألمىاٌ  .1

 الجمعُت .

اث وجىـُز مششوعاتها بأظعاس  .2 جدلُم أكص ى دسحاث الىـاًت الاكخصادًت للحصٌى على املشتًر

 جىاؿعُت عادلت .

ض الجزاهت واملىاؿعت  .3  وجىؿحر مىاؿعت عادلت للمخعهذًً وامللاولحن جدلُلا ملبذأ جياؿإ الـشص .حعٍض

اث  .4  جدلُم الشـاؿُت في حمُع مشاخل املىاؿعاث واملشتًر

اث   ششوغ املىاؿعاث واملشتًر

 (  1املادة سكم ) 

اتها   مع الاؿشاد واملإظعاث والششواث املشخص لهمجخعامل الجمعُت عىذ جىـُز مىاؿعاتها وجىؿحر مشتًر

 لألهظمت واللىاعذ املخبعت .
ً
 بمضاولت العمل الزي جلع في هؼاكه لاعماٌ ػبلا

 

 (  2املادة سكم ) 

ًىؿش للمخىاؿعحن املعلىماث الىاضحت الياملت واملىخذة عً العمل املؼلىب ، وجمىُنهم مً الحصىٌ 

على املعلىماث في وكذ مدذد ، هما جىؿش وسخ واؿُت مً وزائم املىاؿعت لخلبُت ػلباث الشاػبحن في 

 الحصٌى عليها .

 ( 3املادة سكم ) 

 



 

 

 

 

ت في الخعامل للصىاعاث واملىخجاث والخذماث الىػىُت وما ٌعامل معاملتها  جىىن الاولٍى

 (  4املادة سكم ) 

اث في مىاؿعت عامت عذا ما ٌعدثنى مً املىاؿعت بمىحب كشاس   إلاداسةجؼشح حمُع لاعماٌ واملشتًر

 (  5املادة سكم )

جب أن ًدذد في ٌعلً عً حمُع املىاؿعاث في صحُـخان مدلُت وب الىظائل الاعالهُت إلالىتروهُت ٍو

 الاعالن عً املىاؿعت ومىعذ جلذًم العشوض وؿخذ املظاٍسف وميانها .

 ( 6املادة سكم ) 

 للششوغ واملىاصـاث املىطىعت لها .
ً
 ال ًجىص كبٌى العشوض والخعاكذ بمىحبها ئال ػبلا

 (  7املادة سكم ) 

ع بأظعاس عاد ًجب ان ًخم الششاء وجىـُز لاعماٌ ذ على الاظعاس العائذة ، وحعذ واملشاَس لت ال جٍض

 الىظُلت العملُت للىصٌى ئلى رلً وؿم الاخيام الىاسدة في هزا الىظام .

 (  8املادة سكم ) 

ف في املىعذ وامليان املحذد للبىلها ، وال ًجىص كبٌى العشوض ال تي جلذم ئلى جلذم العشوض في مظاٍس

م الىظائل إلالىتروهُت ،  اهتهاءالجمعُت بعذ  املىعذ املحذد ، هما ًجىص جلذًم العشوض وؿخدها عً ػٍش

 وحعلً الجمعُت عً أظماء الششواث واملإظعاث التي جلذمذ بعشوطها بما ًخـم مع الششوغ .

 



 

 

 

 

 ( 9املادة سكم ) 

ان العشوض في املىاؿعاث ليل مىاؿعت  بما ًخـم معها . جدذد مذة ظٍش

 (  11املادة سكم ) 

ادة او جخـُع في خؼاب العشض الاصلي وال ٌعخذ  ًجب ان جدذد الاظعاس الاحمالُت وما ًشد عليها مً ٍص

 للعشض وال ًجىص للمخىاؿعحن في ػحر 
ً
اؿلا بأي جخـُع ًلذم بىاظؼت خؼاب معخلل ختى لى وان مش

ادة أو خيام هزا الىظام حعذًل هزه الحاالث التي ًجىص الخـاوض ؿيها وؿلا أل  أظعاس عشوطهم للٍض

 جخـُع بعذ جلذًمها .

 (  11املادة سكم ) 

ً لجىت او أهثر لذي الجمعُت لـخذ املظاٍسف وال ًلل أعظائها  في الجمعُت عظى  أخذهماعً زالزت جىٍى

ً على عظى اخخُاػي ًىمل الىصاب ئن ػاب  ىص في الخىٍى العمىمُت ئطاؿت ئلى املذًش الخىـُزي ، ٍو

ً اللجىت ول زالر ظىىاث . عاد جىٍى  اخذ لاعظاء َو

 ؿدص العشوض وصالخُت الخعاكذ 

 ( 12املادة سكم ) 

ىضح الشأي املخالف  جخخز اللجىت جىصُاث بدظىس وامل أعظائها ودون هزه الخىصُاث في مدظش ٍو

تالعشض على صاخب الصالخُت للبذ في ُلول آلاساء ت وحج ، وحذ ان بما ًخـم مع أخيام هزا  دعٍش

 . الىظام

 



 

 

 

 ( 13املادة سكم )

ان العشض ت ًجب على اللجىت البذ في العشوض واعخماد الترظُ  خالٌ املذة املحذدة للعٍش

 ( 14 )  املادة سكم

مً  ه للششوغ واملىاصـاث زم مع مً ًلُ مؼابم لجىت الخـاوض مع صاخب أكل عشضًجىص ل

 : املخىاؿعحن في الحاالث الخالُت

العشوض عً العىق بشيل ظاهش جدذد اللجىت مبلؽ الخخـُع بما ًخـم مع أظعاس  ئرا اسجـعذ .1

 العىق وجؼلب هخابُ
ً
 عشهبع ؿان امخىع او لم ًصل ، مً صاخب العشض الاكل جخـُع ظعشه ا

لم ًخم الخىصل ئلى الععش  ئلى املبلؽ املحذد ًخم الخـاوض مع العشض الزي ًلُه وهىزا ؿان

عاد ػشخها مً حذًذ  املحذد جلغي املىاؿعت َو

ض على املبالؽ املعخمذة للمششوع ًجىص للجمعُت ئلؼاء بعع البىىد أو و ئرا صادث كُمت العش  .2

جشجِب باملششوع أو  خـاعالاهال ًإزش رلً على أبششغ أن  ذةللىصٌى ئلى املبالؽ املعخم جخـُظها

 العشوض وإال جلغي املىاؿعت

 (15 ) ملادة سكما

% ؿأهثر عً جلذًشاث الجمعُت و 35بيعبت  الا ئرا كل هًجىص اظدبعاد أي عشض بحجت جذوي أظعاس ال 

جىص للجىت بعذ املىاكشت صاخب العشض و ئحشاء الخدلُل املالي والـني ووصىلها ، لاظعاس العائذة ٍو

 .صاخب العشض على جىـُز العلذ والخىصُت بعذم اظدبعاد العشض ةملذس بئلى كىاعت 

 

 



 

 

 

 ( 16املادة سكم ) 

،جىت الخىصُت باظدبعاد أي عشض مً العشوض املىاؿعت ختى لى وان اكل العشوض ظعش لًجىص لي ل
ً
 ا

 العشض عذدرا جبِىا أن لذي صاخب ئ
ً
ع وس  ا كذ أصبذ  اجهتزامال جمح اللجىت أن أثمً املشاَس

 شجـعم
ً
وفي هزه  ًت الخعاكذ اللتزاماجه بما ًإزش على جىـُز  ه املالُت او الـىُت على هدى ًـىق كذساج ا

 الىظام املحذدة في هزا  اعذ الخـاوضالحالت جخـاوض مع العشض الزي ًلُه وؿلا للى 

 ( 17املادة سكم ) 

عشض واخذ او جلذمذ عذة عشوض واجضح أنها ػحر مؼابلت للششوغ  را لم ًلذم للمىاؿعت ئال ئ

ألظعاس لمازلت م ؿال ًجىص كبٌى هزا لامش الا ئرا واهذ أظعاسه ،واملىاصـاث عذا عشض واخذ

اؿلت مجل ،العائذة غ ووان اخخُاج العمل ال ٌعمذ باعادة ػشح املىاؿعت مشة أخشي ورلً بعذ مى

 إلاداسة

 ( 18املادة سكم )

 :مً هزا الىظام عشش (العابعت  )و (الشابعت عشش)جحن املادمع مشاعاة ما وسدا في 

أخيام الىظام أو لىحىد أو املخالـت ئحشاءاتها  ، ًجىص ئلؼاء املىاؿعت الا للمصلحت العامتال  .1

ت مإزشة في الششوغ أو املىاصـاث  .وجىىن صالخُت الالؼاء للمذًش الخىـُزي ،أخؼاء حىهٍش

 .ظباب حعىد للجمعُتأل ؼاء ئلى إلالض كُمت وزائم املىاؿعت في خالت جشد ألصحاب العشو  .2

 

 

 



 

 

  19املادة سكم )  

ع خعب ما ىىن صالخُت البذ في املىاؿعت وجىـُز لاعماٌ للمذًش الخىـُزيج جىص له الخـٍى  ٍو

  ًشاه
ً
  هخابُا

 صُاػت العلىد ومذي جىـُزها

 ( 21املادة سكم )

العشبُت لؼت أخشي ئلى حاهب وملحلاتها باللؼت العشبُت ما ًجىص اظخخذام ها العىلىد ووزائل غاصج

على أن جىىن اللؼت العشبُت هي اللؼت املعخمذة في جـعحر العلذ وجىـُز هزه وجدذًذا مىاصـاجه 

 .ومخؼؼاتها و املشاظالث املخعللت به

 (  21املادة سكم ) 

لصُاهت والىظاؿت والدشؼُل وإلاعاشت ظىت وامذة جىـُز علىد الخذماث راث الخىـُز املعخمش 

ادة هزه املذة للعلىد التي جخ جىص ٍص اؿلت سئِغ مجلغ إلاداسةواخذة ٍو  .ؼلب ورلً بعذ مى

 ( 22املادة سكم ) 

 لهزا الىظام . العلىد همارج  علىدها باظخخذام عىذ ئعذاد جلتزم الجمعُت 
ً
 التي حعخمذ وؿلا

 (  23املادة سكم ) 

 وجلذًم خؼاب  ترظُت بال هًدشس العلذ بحن الجمعُت ومً جشجب علُه لاعماٌ بعذ ئبالػ

 .الظمان النهائي

 

 



 

 

 

 ٌ ًٌىم زالزحنعلم مىكع العمل للمخعاكذ خال 
ً
خ اعخماد الترظُ ا  ت.مً جاٍس

ًخم جخـُع الظمان النهائي في العلىد بششغ أن ال ًلل الظمان عً خمعت% مً كُمت 

 لاعماٌ املخبلُت في العلذ

 ( 24املادة سكم ) 

مً  املائت  في ائي بيعبت خمعتترظُت علُه أن ًلذم الظمان النهالًجب على مً جخم  .1

خ الترظُ خالٌ عششةكُمت العلذ  جىص جمذًذ هزه املذة لـترة ممازلت  ت ، أًام مً جاٍس ٍو

 .خيام هزا الىظاموؿم أل وإن جأخش على رلً ًخم الخـاوض مع العشض الزي ًلُه 

الجمعُت طشوسة ئلى  هجش  في خالت الششاء املباشش ما لمضم جلذًم الظمان النهائي ال ًل .2

 . رلً

.اماجه وحعلُم لاعماٌ النهائًُجب الاخخـاظ بالظمان النهائي ختى ًىـز املخعاكذ بالتز   .3
ً
 ا

 ائت في امل ًخم جخـُع الظمان النهائي في العلىد بششغ أن ال ًلل الظمان عً خمعت .4

 .مً كُمت لاعماٌ املخبلُت في العلذ

 ( 25) سكم  ةاملاد    

 .جلبل الظماهاث ئرا واهذ بخؼاب طمان بىيي مً اخذ البىىن املحلُت

ادة الالتزاماث املخعاكذ وجخـُظ  هاٍص

 

 



 

 

 

 ( 26املادة سكم )    

ادة التزاماث املخعاكذ طمً   ًجىص  % مً اللُمت 21ؼاق العلذ بما ال ًخجاوص هللجمعُت ٍص

 %21للعلذ أو جخـُع هزه الالتزاماث بما ال ًخجاوص  إلاحمالُت

 صشؾ امللابل املالي 

 ( 27) سكم  املادة

اٌ الععىدي . جذؿع  كُمت العلىد بالٍش

 ( 28املادة سكم ) 

ُه مً ًجىص للجمعُت أن جذؿع للمخعاكذ معها دؿعت ملذمت مً اظخدلاكه خعب ما ًخـم عل

 .للعلذ إلاحمالُتاللُمت 

 ( 29املادة سكم ) 

 جصشؾ معخدلاث امللاٌو على دؿعاث 
ً
ا ًخم الخجاوب ئهجاصه مً عمل بمىحب مل ػبلا

 .حعً لاداءل% 11مع خصم وعبت  الجمعُتا حعخمذوه اثمعخخلص

 (  31املادة سكم )

اؿلت مجلغ إلاداسة أن جىـز بعع ً عها بدُث حعذد جىص للجمعُت عىذ الحاحت وبعذ مى مشاَس

ت على أن جؼشح مثلها مثل جلً لاعماٌ في مىاؿعت عامت  .الخيالُف على أكعاغ ظىٍى

 



 

 

 

 

 ( 31املادة سكم ) 

بما في رلً  هوؿلا لششوػ للعلذ شاملت مع حؼؼُت حمُع الخيالُف جىـُزه إلاحمالُتجىىن اللُمت 

 .كُمت الشظىم والظشائب التي ًذؿعها املخعاكذ

 ( 32املادة سكم )

 سظمُاملععشة أو الظشائب أو املىاد أو الخذماث و سظىم أحعذًل الخعشؾ الجمشهُت  عىذ
ً
ادة  ا بالٍض

خ جلذًم العشض  - أو الىلص بدعب لاخىاٌ وبملذاس الـشق  صكُمت العلذ أو جىل جلُذ -جاٍس

شترغ  ادة مً ما ًليلَو  :ذؿع الـشق الىاجج عً ٍص

ىاد أو ن ًلذم املخعاكذ ئزباث دؿع الخعشؾ الجمشهُت او الشظىم أو الظشائب أو املأ .1

ذ مىاد الالخذماث املعاعذة سظمُا على أظاط الـئاث املعذلت ب ادة هدُجت جىٍس ٍض

 .مخصصت ألعماٌ العلذ

عشة شهُت او الشظىم أو الظشائب أو املىاد أو الخذماث املعأال ًىىن حعذًل الخعشؾ الجم .2

 سظمُ
ً
 .بعذ اهتهاء املذة املحذدة لخىـُز العلذ  كذ صذس ا

 كىاعذ الششاء املباشش       

 ( 33املادة سكم ) 

م الششاء املباشش في الحاالث   العاحلت ئلى ًجىص جىؿحر اخخُاحاث الجمعُت و جىـُز أعمالها عً ػٍش

اٌ  511,111ًخجاوص كُمت الششاء أال  اٌ .ٍس  الف ٍس

 



 

 

 

 

 ( 34املادة سكم ) 

م الششاء املباشش ًجب الحصىٌ على زالزت عشوض   .1 اث عً ػٍش عىذ جىـُز لاعماٌ واملشتًر

املذًش الخىـُزي على أال جخجاوص جيالُف  هاًىىن لجىت كل وجـدص هزه العشوضعلى لا

 .الععش العائذ في العىق 

 .اشش للمذًش الخىـُزيىىن صالخُت البذ في الششاء املبج .2

ذ كُمتها عً   .3 اث التي جٍض اٌ ًخم جىؿحرها وؿلا لاظلىب الزي عششة الاؾ لاعماٌ واملشتًر ٍس

.جشاه الجمعُت مىاظب
ً
 ا

م الىظائل إلالىتروهُتبجخم ًجىص للجمعُت جىؿحر اخخُاحاتها التي  .4  .الششاء املباشش عً ػٍش

 ( 35املادة سكم ) 

اث أو لاعماٌ مً أحل الىصٌى بها ئلى صالخُت الششاء املباشش  هما ال ججىص ،ال ججىص ججضئت املشتًر

 .ٌ بها ئلى صالخُت املعإولحن املـىطحنججضئت هزه لاعماٌ مً أحل الىصى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (   36املادة سكم ) 

اث ًجب الخدلم مً أن املبالؽ املؼمحعاكذاث في خالت صشؾ املبالؽ هدُجت   هلىبت صشؿت صشؿشتًر

   :ما هى واسد في ششوغ الخعاكذ و أن ًشاعى ما ًليًؼابم 

 ه.أن جىىن الـىاجحر اصلُت وعلى همىرج مؼبىع باظم املىسد ومخخىم مً كبل  .1

 .هاباظم الجمعُت ولِغ باظمي أخذ ميعىبين جىىن هزه املعدىذاث أ .2

 ششاؤها.طاؿت للمخاصن عً الاصىاؾ التي جم إلا  نطاؿت ئرئ .3

اٌ بخىكُع املذًش الاداسة  1111مدظش ؿدص عً الاصىاؾ املىسدة ئرا صادث كُمتها عً  .4 ٍس

على الـاجىسة بما ًـُذ  وأمحن الصىذوق ؿان كلذ عً رلً ًىخـي بخىكُع مذًش الاداسة

 بمؼابلتها للعُىاث واملىاصـاث املؼلىبت .

ذ . .5  صىسة مً امش الخىٍس

 معخخلصاث الاعماٌ او الترمُماث ومداطش الاظخالم  .6

ؿىس ظذاد (  الـاجىسة لم ٌعبم صشؿها وأن جخخم املعدىذاث بخخم )صشؾ بأن الخأهُذ .7

 الثمً 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ًخم جخـُع الظمان النهائي في العلىد بششغ أن ال ًلل الظمان عً خمعت% مً 

 كُمت لاعماٌ املخبلُت في العلذ

       

 

 

 

   


