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 الباب األول
 التعزيفات والتأصيط واأليداف واإلعزاف

 
 الفصل األول

 التعزيفات والتأصيط
 املادة األوىل: 

 املعاْٞ املب١ٓٝ أَاّ نٌ َٓٗا: -أُٜٓا ٚضزت يف ٖصا ايال٥ش١ -باأليؿاظ ٚايعباضات اآلت١ٝ ٜككس 
 ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ.  الهظام:

 ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ. الالئحة التهفيذية:
 .يًذُع١ٝايال٥ش١ األغاغ١ٝ  الالئحة:
 ٚاإلضؾاز ٚتٛع١ٝ ازبايٝات خبُٝؼ َؿٝط.يسع٠ٛ مجع١ٝ ا :اجلمعية

ٚتتهٕٛ َٔ صبُٛع األعها٤ ايعاًَني ايصٜٔ أٚؾٛا بايتعاَاتِٗ  ،أع٢ً دٗاظ يف ازبُع١ٝ اجلمعية العموشية:

 دباٙ ازبُع١ٝ.

 .ازبُع١ٝصبًؼ إزاض٠  دللط اإلدارة:

أًَٝٓا عاًَا  َٚسٜطًا عاًَا أ ٚأ املػؤٍٚ األٍٚ عٔ ازبٗاظ ايتٓؿٝصٟ غٛا٤ نإ َسٜطًا تٓؿٝصًٜا التهفيذي: املديز

 غري شيو. ٚأ
 االدتُاع١ٝ. ٚايت١ُٝٓاملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚظاض٠  الوسارة:

  .ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز  اجلًة املغزفة:
 قٓسٚم زعِ ازبُعٝات. الصهدوق:

 



 

 املادة الجانية:

 ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز بطقِمت تأغٝؼ ٖصٙ ازبُع١ٝ مبٛدب ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ايكازض٠ َٔ 

ثِ دط٣ ْكٌ اإلؾطاف املايٞ ٚاإلزاضٟ عًٝٗا إىل ٚظاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ ٖـ 04/04/1428( ٚتاضٜذ 1/602)

ٖـ 19/02/1437( ٚتاضٜذ 8االدتُاع١ٝ مبٛدب ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ ايكازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ )ّ/

 ، ٖـ11/06/1437( ٚتاضٜذ 73739ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )

 

 املادة الجالجة:

ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ سػب اختكاقات٘ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ ايال٥ش١، ٚجيٛظ بكطاض َٔ  ااالعتباض١ٜ، ٚميجًٗ اؾدكٝتٗيًذُع١ٝ 

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ تؿٜٛه٘ ؾُٝا ٜعٜس ع٢ً شيو.

 

 الزابعة:املادة 

 .ضباؾع١ مخٝؼ َؿٝط ، ْٚطام تكسِٜ خسَاتٗا ازبػطايف ٖٛ  مخٝؼ َؿٝطَس١ٜٓ يف ايط٥ٝؼ ازبُع١ٝ ٜهٕٛ َكط 

 

 الفصل الجاني

 األيداف واإلعزاف

 املادة اخلاشضة:

 إىل ذبكٝل اآلتٞ:تٗسف ازبُع١ٝ 

 / تعًِٝ املػًُني أقٍٛ زِٜٓٗ ٚتعُٝل ضٚابط األخ٠ٛ ؾُٝا بِٝٓٗ . 1

 املتدكك١ يًؿ٦ات االدتُاع١ٝ ./ ايسع٠ٛ  2

 / االٖتُاّ ايسعٟٛ بازبايٝات ، ٚايتٛاقٌ َعِٗ . 3

 / احملاؾع١ ع٢ً ايؿطط٠ ، بسع٠ٛ ايٓاؽ إىل ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ ايكشٝش١ ، ٚمحاٜتٗا . 4

 / ايعٌُ ع٢ً ذبكٝل ايطاع١ هلل ، ٚايطاع١ يطغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚألٚيٞ األَط . 5

 َهاؾش١ االعبطاف ايؿهطٟ ٚبٝإ آثاضٙ ٚأنطاضٙ ./ ايعٌُ ع٢ً  6

 / ايعٓا١ٜ بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ ٚعًَٛٗا . 7

 / محا١ٜ اجملتُع َٔ ايػًٛ ٚايتططف ، ٚاإلؾطاط ٚايتؿطٜط . 8

 / إسٝا٤ ايػ١ٓ ، ْٚؿطٖا ، ٚايتشصٜط َٔ ايبسع ٚإَاتتٗا ، ٚضبط ايٓاؽ مبٓٗر ايػًـ ايكاحل . 9



 

 ، ٚتبكري املػًُني بأَٛض زِٜٓٗ عكٝس٠ ٚعباز٠ َٚعا١ًَ ٚأخالقًا . / ْؿط ايعًِ ايٓاؾع 10

 / تأقٌٝ َع٢ٓ ايٛال٤ ٚايربا٤ ايؿطعٝني يس٣ املػًُني ٚؾل املٓٗر ايكشٝح . 11

 / زع٠ٛ غري املػًُني يًسخٍٛ يف اإلغالّ ، ٚتعطٜؿِٗ ب٘ ، ٚبٝإ ضباغٓ٘ هلِ . 12

 هلل تعاىل ، ْٚؿط ايعًِ ايؿطعٞ ./ اغتدساّ ايتك١ٝٓ اسبسٜج١ يف ايسع٠ٛ إىل ا 13

 / تكشٝح املؿاِٖٝ املػًٛط١ عٔ اإلغالّ ٚضز ايؿبٗات املجاض٠ عًٝ٘ . 14

 / تطغٝذ ايكِٝ اإلغال١َٝ ٚؾل املٓٗر ايكشٝح . 15

 / احملاؾع١ ع٢ً ضٚح االعتعاظ يس٣ املػًُني باإلغالّ . 16

 / تك١ٜٛ ق١ً املػًُني بايتاضٜذ ٚاسبهاض٠ اإلغال١َٝ . 17

 / تععٜع ضٚابط االْتُا٤ ٚاملٛاط١ٓ بني أؾطاز اجملتُع . 18

 / تععٜع اضتباط ايٓـ٤ بايكِٝ اإلغال١َٝ األق١ًٝ ، ٚمحاٜت٘ َٔ املؤثطات املدايؿ١ . 19

 / اغتدساّ ايتك١ٝٓ اسبسٜج١ يف تأقٌٝ ايكِٝ اإلغال١َٝ األق١ًٝ يف اجملتُع . 20

 

 الباب الجاني

 العضوية واجلمعية العموشية ودللط اإلدارة التهظيم اإلداري للجمعية وأحكام

 الفصل األول

 التهظيم اإلداري

 

 :الضادصةاملادة 

 تتهٕٛ ازبُع١ٝ َٔ األدٗع٠ اآلت١ٝ:

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -1
 صبًؼ اإلزاض٠. -2
ايكطاض  ايًذإ ايسا١ُ٥ أٚ املؤقت١ اييت تؿهًٗا ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ صبًؼ اإلزاض٠، ٚحيسز -3

 .اختكاقٗا َٚٗاَٗا
 اإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ. -4



 

 الفصل الجاني

 أحكام العضوية

 

 :الضابعةاملادة 

، عهٛ َٓتػب ، عهٛ ؾدطٟ ، عهٛ  عاٌَعهٛ ، ٖٞ:  أضبع١ أْٛاعتتٓٛع ايعه١ٜٛ يف ازبُع١ٝ إىل  -1

 ؾطيف .
جيٛظ يًذُع١ٝ اغتشساخ أْٛاع أخط٣ يًعه١ٜٛ، ٚال حيل ألٟ َٔ أْٛاع ايعهٜٛات املػتشسث١ ايرتؾح  -2

 .مبٛدب تًو ايعهٜٛات اإلزاض٠يعه١ٜٛ صبًؼ 
 )َؿتٛس١( .ايعه١ٜٛ يف ازبُع١ٝ  -3

 :الجاشهةاملادة 

، أٚ ايتشل بٗا بعس قٝاَٗا ٚقبٌ صبًؼ اإلزاض٠ إشا اؾرتى يف تأغٝؼ ازبُع١ٜٝهٕٛ ايعهٛ عاَاًل يف ازبُع١ٝ  -1

 عهٜٛت٘، ٚنإ َٔ املتدككني أٚ املٗتُني أٚ املُاضغني يتدكل ازبُع١ٝ.
 ايعاٌَ يف ازبُع١ٝ:جيب ع٢ً ايعهٛ  -2

 ( ضٜاٍ.200اؾرتاى غٟٓٛ يف ازبُع١ٝ َكساضٙ )زؾع  -أ 
 ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓػٛبٝٗا يتشكٝل أٖساؾٗا. -ب 
 بازبُع١ٝ. عسّ ايكٝاّ بأٟ أَط َٔ ؾأْ٘ إٔ ًٜشل نطضًا -ز 
 االيتعاّ بكطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -ز 

 َا ٜأتٞ:ايعاٌَ ًعهٛ يحيل  -3

 .االؾرتاى يف أْؿط١ ازبُع١ٝ -أ 
َٔ ناْت َٚٓٗا ايكطاضات ايكازض٠ يف ازبُع١ٝ غٛا٤  ٗاع٢ً َػتٓسات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥ك االطالع -ب 

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ غريِٖ.
االطالع ع٢ً املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ َٚطؾكاتٗا يف َكط ازبُع١ٝ ٚقبٌ عطنٗا ع٢ً ازبُع١ٝ  -ز 

 ايع١َُٝٛ بٛقت ناف.
 .١ ايع١َُٝٛسهٛض ازبُعٝ -ز 



 

 .ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ إشا أَه٢ غت١ أؾٗط َٔ تاضٜذ ايتشاق٘ بازبُع١ٝ ايتكٜٛت ع٢ً قطاضات -ٙ 
 .تًكٞ املعًَٛات األغاغ١ٝ عٔ ْؿاطات ازبُع١ٝ بؿهٌ زٚضٟ -ٚ 
 االطالع ع٢ً احملانط ٚاملػتٓسات املاي١ٝ يف َكط ازبُع١ٝ. -ظ 
% َٔ األعها٤ ايصٜٔ هلِ سل 25ٔ َع زع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاز الدتُاع غري عازٟ بايتهاَ -ح 

 سهٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.
يًعهٛ إٔ خياطب ازبُع١ٝ خبطاب ٜكسض َٓ٘ ٜٛدٗ٘ إىل صبًؼ اإلزاض٠، ٚيًذُع١ٝ إٔ رباطب  -ط 

ٜػًِ إىل ايعهٛ ؾدكًٝا، أٚ ٜطغٌ  اجملًؼ ٔ ٜؿٛن٘ممايعهٛ خبطاب ٜكسض َٔ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ 

 يف غذٌ ايعه١ٜٛ. ٠ٓ٘ املكٝسٜٚاعٓ عرب أٟ َٔي٘ 
 اإلْاب١ نتاب١ً ألسس األعها٤ يتُجًٝ٘ يف سهٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -ٟ 
تاضٜذ ايتشاق٘ بازبُع١ٝ  َٔأؾٗط  غت١ايرتؾح يعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠، ٚشيو بعس َس٠ً ال تكٌ عٔ  -ى 

 ٚغسازٙ االؾرتاى.
تكسِٜ ازبٛاب عرب  ٜؿٛن٘اإلزاض٠ أٚ َٔ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً صبًؼ  ايعاٌَ يًعهٛ -4

 ْ٘ املكٝس يف غذٌ ايعه١ٜٛ.اعٓٛايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب 
 

 

 املادة التاصعة:
إشا تكسّ بطًب عه١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚظٗط عسّ اْطبام أسس ؾطٚط  ٜهٕٛ ايعهٛ َٓتػًبا يف ازبُع١ٝ -1

ايعه١ٜٛ  ، أٚ تكسّ بطًبٚقسض قطاض َٔ صبًؼ اإلزاض٠ بكبٛي٘ عهًٛا َٓتػبًا ايعا١ًَ عًٝ٘ايعه١ٜٛ 

 َٓتػًبا.
 جيب ع٢ً ايعهٛ املٓتػب يف ازبُع١ٝ: -2

 ( ضٜاٍ.100اؾرتاى غٟٓٛ يف ازبُع١ٝ َكساضٙ )زؾع  -أ 
 ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓػٛبٝٗا يتشكٝل أٖساؾٗا. -ب 
 بازبُع١ٝ. عسّ ايكٝاّ بأٟ أَط َٔ ؾأْ٘ إٔ ًٜشل نطضًا -ز 
 االيتعاّ بكطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -ز 

 



 

 حيل يًعهٛ املٓتػب َا ٜأتٞ: -3
 .االؾرتاى يف أْؿط١ ازبُع١ٝ -أ 
 تًكٞ املعًَٛات األغاغ١ٝ عٔ ْؿاطات ازبُع١ٝ بؿهٌ زٚضٟ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ. -ب 
 .ٗااالطالع ع٢ً َػتٓسات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥ك -ز 

تكسِٜ  اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛن٘املٓتػب طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً صبًؼ  يًعهٛ -4

 .املكٝس يف غذٌ ايعه١ٜٛازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ 
 

 املادة العاعزة:
ًٜا يف ازبُع١ٝ َٔ تط٣ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عه١ٜٛ ؾدط١ٜ ؾٝٗا ْعري  -1 ًٛا ؾدط ٜهٕٛ عه

 َػاُٖت٘ املاز١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ يًذُع١ٝ.
 ال حيل يًعهٛ ايؿدطٟ سهٛض ادتُاعات اجملًؼ. -2
ٚال سهٛض ازبُع١ٝ  ٗاٚٚثا٥ك طًب االطالع ع٢ً أٟ َٔ َػتٓسات ازبُع١ًٝعهٛ ايؿدطٟ ال حيل ي -3

 ٚال ٜجبت حبهٛضٙ قش١ االْعكاز. ،ايع١َُٝٛ ٚال تطؾٝح ْؿػ٘ يعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠
تكسِٜ  ٔ ٜؿٛنَ٘اإلزاض٠ أٚ ايؿدطٟ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً صبًؼ  يًعهٛ -4

 .املكٝس يف غذٌ ايعه١ٜٛازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ 
 

 احلادية عغزة:املادة 
ًٝا يف ازبُع١ٝ َٔ تط٣ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عه١ٜٛ ؾطؾ١ٝ مبذًؼ اإلزاض٠  -1 ًٛا ؾطؾ ٜهٕٛ عه

 ْعري متٝعٙ يف صباٍ عٌُ ازبُع١ٝ.
 جيٛظ جملًؼ اإلزاض٠ زع٠ٛ ايعهٛ ايؿطيف يف ادتُاعات اجملًؼ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ سل ايتكٜٛت. -2
 يعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠ ٚال ْؿػ٘ تطؾٝح ٚال ١ٝايعَُٛ ازبُع١ٝ سهٛض طًب ايؿطيف يًعهٛ حيل ال -3

 .صبًؼ اإلزاض٠ اْعكاز قش١ حبهٛضٙ ٜجبت



 

تكسِٜ  اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛن٘ايؿطيف طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً صبًؼ  يًعهٛ -4

 .املكٝس يف غذٌ ايعه١ٜٛازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ 
 

 عغزة:  الجانيةاملادة 

نٌ عهٛ يف ازبُع١ٝ إٔ ٜسؾع االؾرتاى احملسز سػب ْٛع ايعه١ٜٛ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚال حيل جيب ع٢ً 

 ي٘ مماضغ١ أٟ َٔ سكٛق٘ يف ساي١ إخالي٘ بػساز االؾرتاى، ٚتهٕٛ أسهاّ االؾرتاى سػب اآلتٞ:

أٚ بٓا٤ ع٢ً دسٚي١ ؾٗط١ٜ ٚسػب طًب ايعهٛ َٚا ٜكطضٙ  ،٣ اؾرتاى ايعه١ٜٛ َط٠ يف ايػ١ٜٓؤزَّ  -1

 ًؼ اإلزاض٠، َع َطاعا٠ اآلتٞ:صب
 ٚدٛب أزا٤ االؾرتاى ايػٟٓٛ قبٌ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ. -أ 
 ال ٜعؿ٢ ايعهٛ َٔ غساز املبايؼ املػتشك١ عًٝ٘ يف ازبُع١ٝ يف ساٍ اْتٗا٤ عهٜٛت٘ بٗا. -ب 

إشا اْهِ أسس األعها٤ إىل ازبُع١ٝ خالٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ، ؾال ٜؤزٟ َٔ االؾرتاى إال ْػب١ َا ٜٛاظٟ   -2

 ملس٠ املتبك١ٝ َٔ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ.ا
 جيٛظ يًُذًؼ إَٗاٍ أعها٤ ازبُع١ٝ غري املػسزٜٔ إىل َٛعس اْعكاز أقطب مجع١ٝ ع١َُٝٛ. -3

 

 املادة الجالجة عغزة: 

 تعٍٚ قؿ١ ايعه١ٜٛ عٔ ايعهٛ بكطاض َػبب ٜكسض َٔ صبًؼ اإلزاض٠ ٚشيو يف أٟ َٔ اسباالت اآلت١ٝ:

بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ ٜكسَ٘ ايعهٛ إىل صبًؼ اإلزاض٠، ٚال حيٍٛ  االْػشاب َٔ ازبُع١ٝ، ٚشيو -1

 شيو زٕٚ سل ازبُع١ٝ يف َطايبت٘ بأٟ َػتشكات عًٝ٘ أٚ أَٛاٍ تهٕٛ ذبت ٜسٜ٘.
 ايٛؾا٠. -2
 َٔ ؾطٚط ايعه١ٜٛ. ًاإشا ؾكس ؾطط -3



 

بػشب ايعه١ٜٛ، ٚشيو يف أٟ َٔ اسباالت اآلت١ٝ ٚسػب تكسٜط  ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛإشا قسض قطاض َٔ  -4

 :ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ
 إشا أقسّ ايعهٛ ع٢ً تكطف َٔ ؾأْ٘ إٔ ًٜشل نطضًا َازًٜا أٚ أزبًٝا بازبُع١ٝ. -أ 
 إشا قاّ ايعهٛ باغتػالٍ عهٜٛت٘ يف ازبُع١ٝ يػطض ؾدكٞ. -ب 

 .ٚؾًكا ملا ٚضز يف املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط٠ إشا تأخط ايعهٛ عٔ أزا٤ االؾرتاى عٔ َٛعس اغتشكاق٘ -5
 

 املادة الزابعة عغزة: 

عؿط٠ َٔ ٖصٙ  ايجايج١( َٔ املاز٠ 5( ٚ)4( ٚ)3ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ يف ساالت ظٚاٍ ايعه١ٜٛ ضقِ ) جيب -1

 ايال٥ش١ إبالؽ َٔ ظايت عهٜٛت٘ خطًٝا بعٚاٍ عهٜٛت٘ ٚسك٘ باالعرتاض.
غبب ظٚاٍ ايعه١ٜٛ إٔ ٜكسّ طًبًا إىل صبًؼ اإلزاض٠ يطز ايعه١ٜٛ إيٝ٘،  اْتؿا٤جيٛظ يًعهٛ بعس  -2

 بت يف ايطًب بكطاض َػبب ٜٚبًػ٘ إىل ايعهٛ.ٚع٢ً اجملًؼ إٔ ٜ
ال جيٛظ يًعهٛ أٚ َٔ ظايت عهٜٛت٘ ٚال يٛضثت٘ املطايب١ باغرتزاز أٟ َبًؼ زؾع٘ ايعهٛ يًذُع١ٝ  -3

 .غريٖاغٛا٤ نإ اؾرتانًا أٚ ٖب١ً أٚ تربعًا أٚ 

 

 الفصل الجالح

 اجلمعية العموشية

 املادة اخلاشضة عغزة: 

ٚازب١ٗ املؿطؾ١، ُتَعسُّ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أع٢ً غًط١ يف ازبُع١ٝ، ٚتهٕٛ َع َطاعا٠ قالسٝات ايٛظاض٠ 

 .قطاضاتٗا ًَع١َ ألعها٥ٗا ناؾ١، ٚيبك١ٝ أدٗع٠ ازبُع١ٝ

 

 
 



 

 املادة الضادصة عغزة: 

تهٕٛ خسَات ازبُع١ٝ يعُّٛ اجملتُع، ٚحيل ملٔ تٓطبل عًٝ٘ ايؿطٚط أٚ املعاٜري اييت  املٓؿع١ املؿتٛس١:

ٜهعٗا صبًؼ اإلزاض٠ االغتؿاز٠ َٔ خسَات ازبُع١ٝ، ٚال ًٜعّ االؾرتاى يف ازبُع١ٝ أٚ زؾع أٟ اؾرتاى 

 يًشكٍٛ ع٢ً أٟ َٔ تًو اشبسَات.
 

 عغزة:  الضابعةاملادة 

ايعه١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚايبت ؾٝ٘، ٜٚتعاٌَ َع ايطًب ٚؾكًا يًشاالت ٚايؿطٚط  خيتل صبًؼ اإلزاض٠ بايٓعط يف طًب

 اآلت١ٝ:
 اآلتٞ:ؾٝ٘ إشا نإ طايب ايعه١ٜٛ ؾدكًا َٔ شٟٚ ايكؿ١ ايطبٝع١ٝ ؾٝؿرتط  -1

 إٔ ٜهٕٛ غعٛزٟ ازبٓػ١ٝ. -أ 
  ٜكٌ عُطٙ عٔ ايجا١َٓ عؿط٠.أال -ب 
 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ.  -ز 
 إٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػري٠ ٚايػًٛى. -ز 
ي٘  قس قسض حبك٘ سهِ ْٗا٥ٞ بإزاْت٘ يف دطمي١ طب١ً بايؿطف أٚ األَا١ْ، ٚمل ٜطزَّ ٜهٕٛ أال -ٙ 

 اعتباضٙ.
 ػساز اؾرتاى ايعه١ٜٛ.االيتعاّ ب -ٚ 
ٚغٓ٘ ٚدٓػٝت٘ ٚضقِ اهل١ٜٛ  ،ايٛط١ٝٓ ٚيكب٘ ٖٜٛت٘إٔ ٜكسّ طًبًا يالْهُاّ ٜتهُٔ امس٘ سػب  -ظ 

ٚبٝاْات ايتٛاقٌ مبا ٜؿٌُ ايربٜس اإليهرتْٚٞ ٚضقِ اهلاتـ  ،ايٛط١ٝٓ ٚضبٌ إقاَت٘ َٚٗٓت٘

 ايٛط١ٝٓ.ٖٜٛت٘ ازبٛاٍ، ٜٚطؾل بطًب٘ قٛض٠ َٔ 
ؾٝؿرتط  َٔ ازبٗات األ١ًٖٝ أٚ اشباق١ إشا نإ طايب ايعه١ٜٛ ؾدكًا َٔ شٟٚ ايكؿ١ االعتباض١ٜ -2

 اآلتٞ:ؾٝ٘ 
 .اإٔ ٜهٕٛ غعٛزٜ -أ 
 ػساز اؾرتاى ايعه١ٜٛ.االيتعاّ ب -ب 
يالْهُاّ ٜتهُٔ امس٘ سػب ايٛثٝك١ ايطمس١ٝ ٚدٓػٝت٘ ٚضقِ ايتػذٌٝ أٚ  إٔ ٜكسّ طًبًا -ز 

ٚبٝاْات ايتٛاقٌ مبا ٜؿٌُ ايربٜس اإليهرتْٚٞ ٚضقِ اهلاتـ،  ،ايرتخٝل ٚعٓٛاْ٘ ايٛطين



 

ٜٚطؾل بطًب٘ قٛض٠ َٔ ايػذٌ ايتذاضٟ أٚ ايرتخٝل أٚ قو ايٛقؿ١ٝ، أٚ َا ٜجبت سايت٘ 

 ٜهٕٛ غاضٟ املؿعٍٛ.ايٓعا١َٝ ٚؾكًا يًٓعاّ اسبانِ ي٘، ٚ
إٔ ٜعني ممجاًل ي٘ َٔ شٟٚ ايكؿ١ ايطبٝع١ٝ، ٚجيب إٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ايؿطٚط ايٛادب١ يف  -ز 

 عه١ٜٛ ايؿدل َٔ شٟٚ ايكؿ١ ايطبٝع١ٝ.
 

 : الجاشهة عغزةاملادة 

 ربتل ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاز١ٜ باآلتٞ: ;َع َطاعا٠ َا ْل عًٝ٘ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ

 َطادع اسبػابات عٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًػ١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ، ٚاعتُازٖا بعس َٓاقؿتٗا.زضاغ١ تكطٜط  -1
 إقطاض َؿطٚع املٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ يًػ١ٓ املاي١ٝ ازبسٜس٠. -2
َٓاقؿ١ تكطٜط صبًؼ اإلزاض٠ عٔ أعُاٍ ازبُع١ٝ ْٚؿاطاتٗا يًػ١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ، ٚاشبط١ املكرتس١  -3

 اش َا تطاٙ يف ؾأْ٘.يًػ١ٓ املاي١ٝ ازبسٜس٠، ٚارب
 إقطاض خط١ اغتجُاض أَٛاٍ ازبُع١ٝ، ٚاقرتاح صباالت٘. -4
 اْتداب أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠، ٚدبسٜس َس٠ عهٜٛتِٗ، ٚإبطا٤ ش١َ صبًؼ اإلزاض٠ ايػابل. -5
 تعٝني ضباغب قاْْٛٞ َطخل ي٘; ملطادع١ سػابات ازبُع١ٝ، ٚذبسٜس أتعاب٘. -6
 إٕ ٚدست.طباطبات ايٛظاض٠ َٚالسعاتٗا ع٢ً ازبُع١ٝ  -7
ايتكطف يف أٟ َٔ أقٍٛ ازبُع١ٝ بايؿطا٤ أٚ ايبٝع ٚتؿٜٛض صبًؼ اإلزاض٠ يف إمتاّ شيو،  -8

 ٚتؿٜٛض اجملًؼ يف اغتجُاض ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ أٚ إقا١َ املؿطٚعات االغتجُاض١ٜ.
 أ١ٜ َٛانٝع أخط٣ تهٕٛ َسضد١ ع٢ً دسٍٚ األعُاٍ. -9

 

 : التاصعة عغزةاملادة 

 ٝ٘ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ، ربتل ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ باآلتٞ:َع َطاعا٠ َا ْل عً

ايبت يف اغتكاي١ أٟ َٔ أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠، أٚ إغكاط ايعه١ٜٛ عٓ٘، ٚاْتداب َٔ ٜؿػٌ املطانع  -1

 ايؿاغط٠ يف عه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠.
 إيػا٤ َا تطاٙ َٔ قطاضات صبًؼ اإلزاض٠. -2



 

 ع١ٝ أخط٣.اقرتاح اْسَاز ازبُع١ٝ يف مج -3
 إقطاض تعسٌٜ ٖصٙ ايال٥ش١. -4
 سٌ ازبُع١ٝ اختٝاضًٜا. -5

 

 املادة العغزوى: 

تػطٟ قطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاز١ٜ ؾٛض قسٚضٖا، ٚال تػطٟ قطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ إال 

 بعس َٛاؾك١ ايٛظاض٠.
 

 والعغزوى:  احلاديةاملادة 

املٛنٛعات املسضد١ يف دسٍٚ أعُاهلا، ٚال جيٛظ هلا إٔ تٓعط يف َػا٥ٌ جيب ع٢ً ازبُع١ٝ إٔ تتكٝس بٓعط 

 غري َسضد١ ؾٝ٘.
 

 والعغزوى:  الجانيةاملادة 

 ٜسعٛ ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛن٘ أعها٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٜٚؿرتط يكش١ ايسع٠ٛ َا ٜأتٞ:

 إٔ تهٕٛ خط١ٝ. -1
 ؿٛن٘ أٚ َٔ حيل ي٘ زع٠ٛ ازبُع١ٝ ْعاًَا.إٔ تهٕٛ قازض٠ َٔ ض٥ٝؼ صبًؼ إزاض٠ ازبُع١ٝ أٚ َٔ ٜ -2
 إٔ تؿتٌُ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -3
 إٔ ذبسز بٛنٛح َهإ االدتُاع ٚتاضخي٘ ٚغاع١ اْعكازٙ. -4
قبٌ املٛعس احملسز خبُػ١ عؿط ًَٜٛا تكٛميًٝا ٚازب١ٗ املؿطؾ١  إٔ ٜتِ تػًُٝٗا إىل ايعهٛ ٚايٛظاض٠ -5

 ع٢ً األقٌ.
 

 

 والعغزوى:  الجالجةاملادة 

تعكس ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ادتُاعًا عازًٜا َط٠ ٚاسس٠ ع٢ً األقٌ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ، ع٢ً إٔ ٜعكس االدتُاع 

األٍٚ يهٌ غ١ٓ خالٍ األؾٗط األضبع١ األٚىل َٓٗا، ٚال تعكس ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ادتُاعًا غري عازًٜا إال 



 

ََُػبٍَّب َٔ ايٛظاض٠ أٚ َٔ صبًؼ اإلزاض٠، أٚ بطًب ( َٔ األعها٤ ايصٜٔ هلِ سل % 25) عسز ال ٜكٌ عٔ بطًٍب 

 سهٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.
 

 والعغزوى:  الزابعةاملادة 

جيٛظ يعهٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ إٔ ٜٓٝب عٓ٘ عهًٛا آخط ميجً٘ يف سهٛض االدتُاع ٚايتكٜٛت عٓ٘، 

 ٜٚؿرتط يكش١ اإلْاب١ َا ٜأتٞ:
 .خّط١ٝإٔ تهٕٛ اإلْاب١  -1
 صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛن٘.إٔ ٜكبٌ اإلْاب١ ض٥ٝؼ  -2
 أال ٜٓٛب ايعهٛ عٔ أنجط َٔ عهٛ ٚاسس. -3
 ال جيٛظ إْاب١ أٟ َٔ أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠. -4

 

 والعغزوى:  اخلاشضةاملادة 

ال جيٛظ يعهٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ االؾرتاى يف ايتكٜٛت ع٢ً أٟ قطاض إشا ناْت ي٘ ؾٝ٘ َكًش١ ؾدك١ٝ، 

 اإلزاض٠.ٚشيو ؾُٝا عسا اْتداب أعها٤ صبًؼ 
 

 والعغزوى: الضادصةاملادة 

 ٌَ ٜعس ادتُاع ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ قشٝشًا إشا سهطٙ أنجط َٔ ْكـ أعها٥ٗا، ؾإٕ مل ٜتشكل شيو ُأدِّ

االدتُاع إىل َٛعس آخط ٜعكس خالٍ َس٠ أقًٗا غاع١ ٚأقكاٖا مخػ١ عؿط ًَٜٛا َٔ َٛعس االدتُاع األٍٚ، 

إىل ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاز١ٜ قشٝشًا َُٗا نإ عسز األعها٤ ٜٚهٕٛ االدتُاع يف ٖصٙ اسباي١ بايٓػب١ 

 ( َٔ إمجايٞ األعها٤ بايٓػب١ إىل ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ.% 25اسبانطٜٔ، ٚمبا ال ٜكٌ عٔ )
 تكسض قطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاز١ٜ بأغًب١ٝ عسز األعها٤ اسبانطٜٔ. -1
، ٚال تػطٟ إال بأغًب١ٝ ثًجٞ عسز األعها٤ اسبانطٜٔ تكسض قطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ -2

 .بعس َٛاؾك١ ايٛظاض٠ عًٝٗا
 

 



 

 : الضابعة والعغزوىاملادة 
 زب١ٓ تؿهٌٝ قطاض -اإلزاض٠ صبًؼ أعها٤ اْتداب ٜػبل ايصٟ االدتُاع يف- ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ُتكسض

 اجملًؼ أعها٤ اْتداب ع١ًُٝ إزاض٠ َُٗتٗا ٜٚهٕٛ ايًذ١ٓ، أعها٤ ٚأمسا٤ عسز ؾٝ٘ ٚحيسز االْتدابات،

 ازبسٜس اجملًؼ أعها٤ أمسا٤ بإعالٕ ايًذ١ٓ زٚض ٜٚٓتٗٞ ايال٥ش١، ٖصٙ ذبسزٖا اييت اإلدطا٤ات ٚؾل

 :اآلتٞ ايًذ١ٓ يف ٜٚؿرتط

 .اثٓني عٔ ٗا٥أعها عسز ٜكٌ أال -1
 .اإلزاض٠ صبًؼ يعه١ٜٛ أْؿػِٗ غريؾشٕٛ ايصٜٔ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٔ أعهاؤٖا ٜهٕٛ إٔ -2

 

 : الجاشهة والعغزوىاملادة 

 َع َطاعا٠ أسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ، تهٕٛ إدطا٤ات غري اْتداب أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠ ٚؾكًا يآلتٞ:
ٜعًٔ صبًؼ اإلزاض٠ زبُٝع أعها٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ممٔ تٓطبل عًٝ٘ ايؿطٚط عٔ ؾتح باب ايرتؾح  -1

 ١ َس٠ صبًؼ اإلزاض٠ مبا١٥ ٚمثاْني ًَٜٛا ع٢ً األقٌ.يعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠ ازبسٜس، ٚشيو قبٌ ْٗاٜ
 ٜكؿٌ باب ايرتؾح قبٌ تػعني ًَٜٛا َٔ ْٗا١ٜ َس٠ صبًؼ اإلزاض٠. -2
ٜطؾع صبًؼ اإلزاض٠ أمسا٤ املرتؾشني إىل ايٛظاض٠ ٚؾل ايُٓٛشز املعس َٔ ايٛظاض٠ هلصا ايػطض ٚشيو خالٍ  -3

 أغبٛع َٔ قؿٌ باب ايرتؾح.
يتٓػٝل َع صبًؼ اإلزاض٠ عطض قا١ُ٥ أمسا٤ املرتؾشني ايٛاضز٠ َٔ ايٛظاض٠ يف جيب ع٢ً زب١ٓ االْتدابات با -4

 يهرتْٚٞ، ٚقبٌ ْٗا١ٜ َس٠ صبًؼ اإلزاض٠ خبُػ١ عؿط ًَٜٛا ع٢ً األقٌ.َكط ازبُع١ٝ أٚ َٛقعٗا اإل
تٓتدب ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠ ازبسٜس بادتُاعٗا ايعازٟ َٔ قا١ُ٥ املرتؾشني، ٚع٢ً  -5

نشس صبًؼ اإلزاض٠ ازبسٜس تعٜٚس ايٛظاض٠ بأمسا٤ األعها٤ ايصٜٔ مت اْتدابِٗ خالٍ مخػ١ عؿط ًَٜٛا 

 َٔ تاضٜذ االْتداب.أقك٢ 
صبًؼ اإلزاض٠ يًتأنس َٔ غريٖا طبكًا يًٓعاّ  تٓتسب ايٛظاض٠ أسس َٛظؿٝٗا سبهٛض ع١ًُٝ اْتداب أعها٤ -6

 ٚايال٥ش١.ايتٓؿٝص١ٜ ايال٥ش١ ٚ
سبني اْتداب صبًؼ إزاض٠  اإلزاض١ٜ زٕٚ املاي١ٝ عٓس اْتٗا٤ زٚض٠ صبًؼ اإلزاض٠ ٜػتُط يف مماضغ١ َٗاَ٘ -7

 دسٜس.
 



 

 الزابعالفصل 

 دللط اإلدارة
 :والعغزوى التاصعةاملادة 

 ّٕٛ ، ٜتِ اْتدابِٗ َٔ بني أعها٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أعها٤( 9) َٜٔسٜط ازبُع١ٝ صبًؼ إزاض٠ َه

 .ايعاًَني ٚؾكًا ملا ذبسزٙ ٖصٙ ايال٥ش١
 

 املادة الجالثوى:
 تهٕٛ َس٠ ايسٚض٠ ايٛاسس٠ جملًؼ اإلزاض٠ أضبع غٓٛات.

 

 والجالثوى: احلاديةاملادة 

ؾُٝٔ ٜرتؾح يعه١ٜٛ  حيل يهٌ عهٛ عاٌَ يف ازبُع١ٝ تطؾٝح ْؿػ٘ يعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠، ٜٚؿرتط

 صبًؼ اإلزاض٠ َا ٜأتٞ:

 إٔ ٜهٕٛ غعٛزًٜا. -1

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ. -2
َٕ عهًٛا عاَاًل يف ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َس٠ً ال تكٌ عٔ  -3  أؾٗط. غت١إٔ ٜهٛ
 ( غ21.١ٓعُطٙ عٔ ) أال ٜكٌ -4
 إال املؿطؾ١ ازب١ٗ أٚ ايٛظاض٠ َٔ ايعاًَني يف اإلزاض٠ املدتك١ باإلؾطاف ع٢ً ازبُع١ٝ يف أال ٜهٕٛ -5

 .ايٛظاض٠ مبٛاؾك١

 إٔ ٜهٕٛ قس ّٚؾ٢ مجٝع االيتعاَات املاي١ٝ دباٙ ازبُع١ٝ. -6
زَّ إيٝ٘ أال ٜهٕٛ قسض يف سك٘ سهِ ْٗا٥ٞ بإزاْت٘ يف دطمي١ طب١ً بايؿطف ٚاألَا١ْ َا مل ٜهٔ قس ُض -7

 اعتباضٙ.
 ٛاؾك١ ايٛظاض٠.إال مب نجط َٔ زٚضتني غابكتني ع٢ً ايتٛايٞألصبًؼ اإلزاض٠ يف أال ٜهٕٛ عهًٛا  -8



 

 يًُذًؼ. عسّ اعرتاض ايٛظاض٠ ع٢ً تطؾش٘ -9
 

 والجالثوى: الجانية املادة 

تتِ ع١ًُٝ اْتداب صبًؼ اإلزاض٠ َٔ خالٍ ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اييت تعتُسٖا ايٛظاض٠ هلصا ايػطض، ٚؾُٝا عسا شيو 

 تتِ ع١ًُٝ االْتداب ٚؾكًا يإلدطا٤ات اآلت١ٝ:

ًّٝا ُٜٛد٘ ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ ايسع٠ٛ -1 إىل مجٝع أعها٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًرتؾح يعه١ٜٛ صبًؼ  خط

اإلزاض٠ ازبسٜس قبٌ ْٗا١ٜ َس٠ صبًؼ اإلزاض٠ اسبايٞ مبا١٥ ٚمثاْني ًَٜٛا ع٢ً األقٌ، ٚتتهُٔ ايسع٠ٛ 

 ايتؿاقٌٝ اآلت١ٝ:
 ؾطٚط ايرتؾح يًعه١ٜٛ. -أ 
 ايُٓاشز املطًٛب تعب٦تٗا يًرتؾح. -ب 
َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم قٛض٠ بطاق١ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ  املػتٓسات املطًٛب تكسميٗا يًرتؾح، -ز 

 ٚايػري٠ ايصات١ٝ.

 .ٚتاضٜذ قؿً٘ تاضٜذ ؾتح باب ايرتؾح يًعه١ٜٛ -ز 
 ُٜكؿٌ باب ايرتؾح قبٌ تػعني ًَٜٛا َٔ ْٗا١ٜ َس٠ صبًؼ اإلزاض٠. -2
طٚط ٜسضؽ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛن٘ طًبات ايرتؾح ٜٚكّٛ باغتبعاز ايطًبات اييت ال تٓطبل عًٝٗا ايؿ -3

 أٚ اييت مل تػتهٌُ املػتٓسات أٚ اييت مل تطز خالٍ املس٠ احملسز٠ يًرتؾح.

إىل ايٛظاض٠ ٚؾل منٛشز  ;ايصٜٔ تٓطبل عًِٝٗ ايؿطٚطمجٝع املطؾشني  ٜطؾع صبًؼ اإلزاض٠ قا١ُ٥ بأمسا٤ -4

 تعسٙ ايٛظاض٠ هلصا ايػطض ٚشيو خالٍ أغبٛع َٔ قؿٌ باب ايرتؾح.

 يًُطؾشني ٜٚعس قطاضٖا ْٗا٥ًٝا ٚغري قابٌ يًطعٔ. تعتُس ايٛظاض٠ ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ -5

ٜتاح يهٌ َطؾح ٚاؾكت عًٝ٘ ايٛظاض٠ عطض غريت٘ ايصات١ٝ يف املٛقع اإليهرتْٚٞ يًذُع١ٝ ٚيف َسخٌ َكط  -6

يف شيو عساي١ ايؿطم بني  ٢ع٢ً إٔ ٜطاع٘ ازبُع١ٝ، ٚحيسز اجملًؼ اؾرتاطات ايعطض َٚػاسات

 .ٗااملرتؾشني ٚتػاٜٚ
 زاض٠ ١َُٗ ايت١٦ٝٗ يالْتدابات ٚتٛؾري يٛاظَٗا، َٚٔ شيو:ٜتٛىل صبًؼ اإل -7

ٚنع قا١ُ٥ بأمسا٤ املطؾشني املعتُسٜٔ َٔ ايٛظاض٠ يف األغبٛع ايػابل يالْتدابات يف َهإ باضظ  -أ 

 خاضز َكط ازبُع١ٝ ٚيف قاع١ االْتدابات. 



 

 ٚطًب سهٛض َٓسٚبٗا. ٘طباطب١ ايٛظاض٠ مبهإ االْتداب ٚظَاْ -ب 
 زاخٌ ايٓطام اإلزاضٟ يًذُع١ٝ. ٗاتدابات ٚظَاْإعالٕ عٔ َهإ االْ -ز 
 دبٗٝع املكط ٚاألزٚات االْتداب١ٝ مبا يف شيو َهإ االقرتاع ايػطٟ ٚقٓسٚم االقرتاع.   -ز 
 اعتُاز أٚضام االقرتاع ٚختُٗا ٚتٛقٝع عهٜٛٔ عًٝٗا.  -ٙ 

ايٓتٝذ١ ٚنتاب١ إزاض٠ ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ، ٜٚٓتٗٞ زٚض ايًذ١ٓ بإعالٕ زب١ٓ االْتدابات تهٕٛ ١َُٗ  -8

 ضبهط االْتدابات.
 تتٛىل زب١ٓ االْتدابات اإلؾطاف ع٢ً ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚؾكًا يآلتٞ: -9

 ايتأنس َٔ ١ٜٖٛ عهٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚايتأؾري أَاّ امس٘ يف غذٌ ايٓاخبني. -أ 
 .ؤٖامتسٜس َس٠ ايتكٜٛت ٚإْٗا -ب 
 عس األقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ َطّؾح. -ز 
َٚكاضْت٘ َع عسز املكرتعني، ٚيف ساي١ ظٜاز٠ عسز األقٛات عٔ ايتأنس َٔ عسز األقٛات  -ز 

أٚ خالٍ َس٠ ال تعٜس عٔ  ٘عسز اسبانطٜٔ ٜتِ إيػا٤ االْتداب ٚإعازت٘ يف االدتُاع ْؿػ

 مخػ١ عؿط ًَٜٛا.
إعالٕ أمسا٤ ايؿا٥عٜٔ يف االْتدابات ِٖٚ ايصٜٔ حيكًٕٛ ع٢ً أنجط األقٛات حبػب عسز  -ٙ 

مل  ٟٚ األقٛات يًؿا٥ع باملكعس األخري ؾًٝذأ إىل ايكطع١، َاأعها٤ اجملًؼ، ٚيف ساٍ تػا

 ٜتٓاظٍ أسسُٖا.
يألعها٤  اشبُػ١ ايتايٕٕٛ ٛرتؾشاملإعساز قا١ُ٥ بأعها٤ اجملًؼ االستٝاطٝني ِٖٚ  -ٚ 

 ايؿا٥عٜٔ ٚسػب األقٛات.
ضبهط ختاَٞ يًع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٜتهُٔ عسز األٚضام يف ايكٓسٚم ٚاألٚضام ايكشٝش١  عسُُّٜ -10

ًػا٠ ٚايبٝها٤، ٚعسز األقٛات اييت سكٌ عًٝٗا نٌ َطؾح ٚتطتٝبٗا تٓاظيًٝا َٔ املطؾح األع٢ً، ٚامل

 ، ٜٚكازم عًٝ٘ َٓسٚب ايٛظاض٠.ؤٖاٜٚٛقع٘ ض٥ٝؼ زب١ٓ االْتداب ٚأعها
 ذبتؿغ ازبُع١ٝ بأقٌ احملهط يف غذالتٗا، ٚتػًِ قٛض٠ ملٓسٚب ايٛظاض٠ إلزضاد٘ يف ًَـ ازبُع١ٝ. -11
ادتُاعًا ؾٛضًٜا ٜتِ ؾٝ٘ اْتداب ايط٥ٝؼ ٚايٓا٥ب ٚاملؿطف املايٞ ٚذبسٜس َٛعس  ٜعكس صبًؼ اإلزاض٠ -12

 أٍٚ ادتُاع ٚبطْاَر عًُ٘.



 

 زبُع١ٝ.ا يف غذٌٜٓؿط ايتؿهٌٝ ازبسٜس جملًؼ اإلزاض٠  -13
 

 والجالثوى:الجالجة املادة 

ٚع٢ً اجملًؼ يف ٖصٙ ، ايٛظاض٠ مبٛاؾك١ إاليف ازبُع١ٝ ٚعه١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠  ايٛظٝؿ١ بني ازبُع جيٛظ ال

 بًا.اسباي١ إٔ ٜطؾع ايطًب يًٛظاض٠ ٜٚهٕٛ َػبَّ
 

 والجالثوى: الزابعةاملادة 

ؾٝتِ إنُاٍ ْكاب  ;يف ساٍ ؾػٛض َهإ ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ أٚ أسس أعها٥٘ ألٟ غبب نإ -1

 اجملًؼ.، ٜٚعاز تؿهٌٝ اجملًؼ بايعهٛ االستٝاطٞ األنجط أقٛاتًا يف االْتدابات األخري٠

أٚ إشا قسّ أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠ صبتُعني  ايٛظاض٠ب َٔ يف ساي١ سٌ اجملًؼ نًًٝا بكطاض َػبَّ -2

ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ َٗاَ٘ زع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاز  صبًػًا َؤقتًا،ايٛظاض٠ عني تؾ ;اغتكايتِٗ

 ٚاْتداب صبًؼ إزاض٠ دسٜس، ٚشيو خالٍ غتني ًَٜٛا َٔ تاضٜذ تعٝٝٓ٘.
 

 والجالثوى: اخلاشضةاملادة 

ٜعكس صبًؼ إزاض٠ ازبُع١ٝ ادتُاعًا بٓا٤ ع٢ً زع٠ٛ َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ أٚ َٔ ٜؿٛن٘ ٜٛدٗٗا إىل  -1

 ( ًَٜٛا ع٢ً األقٌ َٔ َٛعس االدتُاع، ع٢ً إٔ تؿتٌُ ايسع٠ٛ ايبٝاْات اآلت15:١ٝاألعها٤ قبٌ )
 إٔ تهٕٛ خط١ٝ. -أ 
َٔ ٜؿٛن٘ أٚ َٔ حيل ي٘ زع٠ٛ ازبُع١ٝ  إٔ تهٕٛ قازض٠ َٔ ض٥ٝؼ صبًؼ إزاض٠ ازبُع١ٝ أٚ -ب 

 ْعاًَا.
 إٔ تؿتٌُ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ االدتُاع. -ز 
 إٔ ذبسز بٛنٛح َهإ االدتُاع ٚتاضخي٘ ٚغاع١ اْعكازٙ. -ز 

تٓعكس ادتُاعات صبًؼ اإلزاض٠ بكؿ١ زٚض١ٜ َٓتع١ُ حبٝح ال ٜكٌ عسزٖا عٔ أضبع١ ادتُاعات يف  -2

١ بني نٌ ادتُاع ٚايصٟ ًٜٝ٘، ع٢ً إٔ ٜتِ عكس ايػ١ٓ، ٜٚطاع٢ يف عكسٖا تٓاغب ايؿرت٠ ايعَٓٝ

 ادتُاع نٌ أضبع١ أؾٗط ع٢ً األقٌ.



 

ٚدب ع٢ً ايط٥ٝؼ أٚ َٔ  ;يف ساٍ طًب أنجط َٔ ْكـ عسز أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠ عكس ادتُاع -3

 ٜكّٛ َكاَ٘ ايسع٠ٛ الْعكازٙ خالٍ أغبٛعني َٔ تاضٜذ ايطًب.
 أعها٤ اجملًؼ.ٜعس ادتُاع صبًؼ اإلزاض٠ قشًٝشا إشا سهطٙ )ْكـ(  -4
تكسض قطاضات صبًؼ اإلزاض٠ بأغًب١ٝ أقٛات األعها٤ اسبانطٜٔ، ٚعٓس تػاٟٚ عسز األقٛات ٜطدح  -5

 ازباْب ايصٟ قٛت َع٘ ض٥ٝؼ اجملًؼ أٚ َٔ ٜٓٛب٘.
 

 :والجالثوى الضادصةاملادة 

ازبُع١ٝ ٜعكس صبًؼ اإلزاض٠ ادتُاعات٘ يف َكط ازبُع١ٝ، ٚجيٛظ ي٘ عكسٖا يف َهإ آخط زاخٌ ْطام 

 اإلزاضٟ.
 

  الضابعة والجالثوى: املادة

تعٜٛض  ايعه١ٜٛ يف صبًؼ اإلزاض٠ عٌُ تطٛعٞ ال ٜتكان٢ عًٝ٘ ايعهٛ أدطًا، ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو

 عٔ تهايٝـ تٓكًِٗ ٚغهِٓٗ يف ساٍ اْتسابِٗ ملٗاّ ربل ازبُع١ٝ. ٤عهااأل
 

 :الجاشهة والجالثوىاملادة 

١ٝ ايع١َُٝٛ، ٜهٕٛ جملًؼ اإلزاض٠ ايػًطات ٚاالختكاقات َع َطاعا٠ االختكاقات املكطض٠ يًذُع -1

 غطانٗا، َٚٔ أبطظ اختكاقات٘ اآلتٞ:أل احملكك١يف إزاض٠ ازبُع١ٝ 

اعتُاز خطط عٌُ ازبُع١ٝ َٚٓٗا اشبط١ االغرتاتٝذ١ٝ ٚاشبط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚغريٖا َٔ  -أ 

 خطط ايعٌُ ايط٥ٝػ١، َٚتابع١ تٓؿٝصٖا.

 ايتٓع١ُٝٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ يف ازبُع١ٝ ٚاعتُازٖا.املطادع١ ايسٚض١ٜ يًٗٝانٌ  -ب 
ٚنع أْع١ُ ٚنٛابط يًطقاب١ ايساخ١ًٝ ٚاإلؾطاف عًٝٗا ٚإدطا٤ َطادع١ زٚض١ٜ يًتشكل  -ز 

 َٔ ؾاعًٝتٗا.

ٚنع أغؼ َٚعاٜري سبٛن١ُ ازبُع١ٝ ال تتعاضض َع أسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ  -ز 

 عًٝتٗا ٚتعسًٜٗا عٓس اسباد١.ٚاإلؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٖا َٚطاقب١ َس٣ ؾا ،ٖٚصٙ ايال٥ش١



 

ؾتح اسبػابات ايبٓه١ٝ يس٣ ايبٓٛى ٚاملكاضف ايػعٛز١ٜ، ٚزؾع ٚذبكٌٝ ايؿٝهات أٚ أشْٚات  -ٙ 

 ،ٚذبسٜح ايبٝاْات ،ٚقؿًٗا ٚتػٜٛتٗا ،ٚتٓؿٝط اسبػابات ،ايكطف ٚنؿٛؾات اسبػابات

 ه١ٝ.ٚغريٖا َٔ ايعًُٝات ايبٓ ،ٚاغتالّ ايؿٝهات املطدبع١ ،ٚاالعرتاض ع٢ً ايؿٝهات
اهلبات ٚزَر قهٛى أَالى ازبُع١ٝ ٚإؾطاغٗا ٚقبٍٛ ايٛقاٜا ٚاألٚقاف ٚتػذٌٝ ايعكاضات  -ٚ 

ٚدبع٥تٗا ٚؾطظٖا، ٚذبسٜح ايكهٛى ٚإزخاهلا يف ايٓعاّ ايؿاٌَ، ٚذبٌٜٛ األضانٞ 

، بعس َٛاؾك١ كًش١املػبط١ ٚاييًذُع١ٝ  ضبكك١ايعضاع١ٝ إىل غه١ٝٓ، ٚإدطا٤ أٟ تكطؾات 

 . ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ
 ١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٚايػعٞ يتشكٝل االغتسا١َ هلا.ت -ظ 
 إزاض٠ ممتًهات ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا. -ح 
 ٚتؿعًٝٗا بعس اعتُازٖا َٔ ايٛظاض٠. ،إعساز قٛاعس اغتجُاض ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ -ط 
ٚنع غٝاغ١ َهتٛب١ تٓعِ ايعالق١ َع املػتؿٝسٜٔ َٔ خسَات ازبُع١ٝ تهُٔ تكسِٜ  -ٟ 

 هلِ، ٚاإلعالٕ عٓٗا. ايعٓا١ٜ ايالظ١َ

 ايتعإٚ يف إعساز ايتكاضٜط ايتتبع١ٝ ٚايػ١ٜٛٓ عٔ ازبُع١ٝ ٚتعٜٚس ايٛظاض٠ بٗا. -ى 
ذبسٜح بٝاْات ازبُع١ٝ بؿهٌ زٚضٟ ٚتعٜٚس ايٛظاض٠ بٗا ٚؾل ايُٓاشز اييت تعتُسٖا هلصا  -ٍ 

 ايػطض.

بعس إقطاضٖا  تعٜٚس ايٛظاض٠ باسبػاب اشبتاَٞ ٚايتكاضٜط املاي١ٝ املسقك١ َٔ َطادع اسبػابات -ّ 

 َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚخالٍ أضبع١ أؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ.
 .ٙاإلؾطاف ع٢ً إعساز ايتكطٜط ايػٟٓٛ يًذُع١ٝ ٚاعتُاز -ٕ 

اإلؾطاف ع٢ً إعساز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًػ١ٓ املاي١ٝ ازبسٜس٠ ٚضؾعٗا يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ  -ؽ 

 العتُازٖا.

ٜس قالسٝات٘ َٚػؤٚيٝات٘ ٚتعٜٚس ايٛظاض٠ تٓؿٝصٟ َتؿطؽ يًذُع١ٝ، ٚذبس َسٜطتعٝني  -ع 

 ايٛط١ٝٓ، َع بٝاْات ايتٛاقٌ َع٘. ٖٜٛت٘بامس٘ ٚقطاض تعٝٝٓ٘ ٚقٛض٠ َٔ 

 يف ازبُع١ٝ، ٚذبسٜس قالسٝاتِٗ َٚػؤٚيٝاتِٗ. ايكٝازٜني تعٝني املٛظؿني -ف 



 

إبالؽ ايٛظاض٠ بهٌ تػٝري ٜططأ ع٢ً اسباي١ ايٓعا١َٝ ألعها٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚصبًؼ  -م 

 ٚشيو خالٍ ؾٗط َٔ تاضٜذ سسٚخ ايتػٝري. ،اإلزاض٠ ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚاملسٜط املايٞ

ٚنع ايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات اييت تهُٔ ايتعاّ ازبُع١ٝ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح، إناؾ١ إىل  -م 

االيتعاّ باإلؾكاح عٔ املعًَٛات ازبٖٛط١ٜ يًُػتؿٝسٜٔ ٚايٛظاض٠ ٚازب١ٗ املؿطؾ١ ٚأقشاب 

َٔ االطالع ع٢ً اسبػاب اشبتاَٞ ٚايتكاضٜط املاي١ٝ  اآلخطمتهني املكاحل اآلخطٜٔ، ٚ

 يهرتْٚٞ يًذُع١ٝ.ٚاإلزاض١ٜ، ْٚؿطٖا ع٢ً املٛقع اإل

اإلؾطاف ع٢ً تٓؿٝص قطاضات ٚتعًُٝات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ املطادع اشباضدٞ أٚ ايٛظاض٠ أٚ  -ض 

 ازب١ٗ املؿطؾ١.

١ٗ املؿطؾ١ يف أٟ إدطا٤ ٜػتًعّ ٚنع إدطا٤ات يهُإ اسبكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛظاض٠ ٚازب -ف 

 شيو.
اغتٝؿا٤ َا يًذُع١ٝ َٔ سكٛم ٚتأز١ٜ َا عًٝٗا َٔ ايتعاَات ٚإقساض ايكطاضات ايالظ١َ يف  -ت 

 ٖصا ايؿإٔ.
 يف األٚغاط شات ايعالق١. ع٢ً إبطاظ أٖساؾٗا ٚأْؿطتٗاايتعطٜـ بازبُع١ٝ ٚايعٌُ  -خ 

 قبٍٛ ايعهٜٛات مبدتًـ أؾهاهلا، ٚتػبٝب قطاضات ضؾهٗا. -ر 
 زع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاز. -ش 
 ايتٓػٝل ٚنٝؿ١ٝ تهٜٛٓٗا بعس ايًذإ عٌُ يتٓعِٝ ايالظ١َ ٚاإلدطا٤ات ايكٛاعس ٚنع -ض 

 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٔ ٚاعتُازٖا بٝٓٗا
أٟ َٗاّ أخط٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ ايٛظاض٠ أٚ ازب١ٗ املؿطؾ١ يف صباٍ  - ظ

 .اختكاق٘

ّٕٚ ٚقا٥ع االدتُاع -2  ٕ.طٚٚقطاضات٘ يف ضبهط ٜٚٛقع عًٝ٘ األعها٤ اسبان تس
حيل يًُذًؼ إٔ ٜؿٛض ايط٥ٝؼ أٚ ْا٥ب٘ ٚاملؿطف املايٞ بايتكطف َعًا ؾُٝا ي٘ َٔ اختكاقات  -3

ٚارباش املٓاغب دباٖٗا، ٚحيل يًُذًؼ ؾُٝا عساٖا َٔ  ،َاي١ٝ أٚ ٜٓتر عٓ٘ اختكاقات َاي١ٝ



 

ٚي٘ االغتعا١ْ بأعها٤  ،ٗا َٔ أعُاٍباّ مبا أْٝط اختكاقات تؿهٌٝ زبإ زا١ُ٥ أٚ َؤقت١ َٓ٘ يًكٝ

 َٔ خاضد٘، ٚي٘ تؿٜٛض ايط٥ٝؼ أٚ أٟ عهٛ آخط يف شيو.
ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ تؿٜٛض ض٥ٝػ٘ أٚ ْا٥ب٘ أٚ َٔ ٜطاٙ بتُجٌٝ ازبُع١ٝ أَاّ ازبٗات َجٌ ايٛظاضات  -4

ٚذبسٜس قالسٝات٘ َٚٓش٘ سل تؿٜٛض ٚتٛنٌٝ  ،ٚاحملانِ ٚاإلزاضات اسبه١َٝٛ ٚاشباق١ ٚغريٖا

 غريٙ َٔ عسَ٘.
جيٛظ جملًؼ اإلزاض٠ ايتكطف يف أَالى ازبُع١ٝ ايعكاض١ٜ بايؿطا٤ أٚ ايبٝع بعس اسبكٍٛ ع٢ً  -5

 تؿٜٛض َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف شيو.
 

 :التاصعة والجالثوىاملادة 

 ٓٗا َا ٜأتٞ:ًٜتعّ عهٛ صبًؼ اإلزاض٠ بااليتعاَات املرتتب١ ع٢ً عهٜٛت٘، َٚ

ٚايتكٜٛت ع٢ً ايكطاضات، ٚال جيٛظ ي٘  اسهٛض ادتُاعات صبًؼ اإلزاض٠ ٚاملؿاضن١ يف َٓاقؿاتٗ -1

 ايتؿٜٛض يف شيو.

 اجملًؼ. ٜهًؿ٘ بٗاض٥اغ١ ٚعه١ٜٛ ايًذإ اييت  -2
 ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠. تهًٝـمتجٌٝ ازبُع١ٝ أَاّ ازبٗات شات ايعالق١ بعس  -3
َٚعاضؾ٘ ٚاقرتاح املٛانٝع ٚتكسِٜ املبازضات اييت َٔ ؾأْٗا ايٓٗٛض خس١َ ازبُع١ٝ ٚإؾازتٗا خبربات٘  -4

 بازبُع١ٝ.

 ايتكٝس مبا ٜكسض َٔ ايٛظاض٠ ٚازب١ٗ املؿطؾ١ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚصبًؼ اإلزاض٠ َٔ تعًُٝات. -5
 احملاؾع١ ع٢ً ازبُع١ٝ ٚأغطاضٖا ٚضعا١ٜ َكاسبٗا. -6
 

 املادة األربعوى:

 َػؤٚاًلٜهٕٛ ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠  ;زبُع١ٝ ايع١َُٝٛاؼ اإلزاض٠ َٚع َطاعا٠ االختكاقات املكطض٠ جملً -1

 ايػًطات ٚاالختكاقات املٓاط١ جملًؼ اإلزاض٠، َٚٔ أبطظ اختكاقات٘ اآلتٞ: تؿعٌٝ َٚتابع١ عٔ

 ض٥اغ١ ادتُاعات صبًؼ اإلزاض٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -أ 



 

ز قالسٝات صبًؼ يف سسٚ ناؾ١ متجٌٝ ازبُع١ٝ أَاّ ازبٗات اسبه١َٝٛ ٚاشباق١ ٚاأل١ًٖٝ -ب 

َٚٔ شيو ايرتاؾع أَاّ ازبٗات ايكها١ٝ٥ ٚؾب٘ ايكها١ٝ٥  ،اإلزاض٠ ٚتؿٜٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ

 ٚمتجٌٝ ازبُع١ٝ أَاَٗا ضؾعًا ٚزؾعًا، ٚي٘ تؿٜٛض شيو ملٔ ٜطاٙ َٔ أعها٤ اجملًؼ أٚ غريِٖ.
 ايتٛقٝع ع٢ً َا ٜكسض َٔ صبًؼ اإلزاض٠ َٔ قطاضات. -ز 
 ضام املاي١ٝ َٚػتٓسات ايكطف َع املؿطف املايٞ.ايتٛقٝع ع٢ً ايؿٝهات ٚاألٚ -ز 
ؾُٝا - ايتٓؿٝصٟ ٚاييت ال ذبتٌُ ايتأخري املسٜطايبت يف املػا٥ٌ ايعاد١ً اييت ٜعطنٗا عًٝ٘  -ٙ 

ع٢ً إٔ ٜعطض تًو املػا٥ٌ َٚا اربص بؿأْٗا َٔ قطاضات  -ٖٛ َٔ نُٔ قالسٝات اجملًؼ

 ع٢ً اجملًؼ يف أٍٚ ادتُاع.
 زاض٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.ايسع٠ٛ الْعكاز صبًؼ اإل -ٚ 

 حيل يًط٥ٝؼ تؿٜٛض ْا٥ب٘ مبا ي٘ َٔ اختكاقات. -2
 

 واألربعوى: احلاديةاملادة 

 َػؤٚاًلٜهٕٛ املؿطف املايٞ  ;زبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚيط٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠اَع َطاعا٠ االختكاقات املكطض٠ جملًؼ اإلزاض٠ ٚ

عٔ ايػًطات ٚاالختكاقات املتعًك١ بايؿؤٕٚ املاي١ٝ يًذُع١ٝ مبا حيكل غطنٗا، َٚٔ أبطظ اختكاقات٘ اإلؾطاف ع٢ً 

 اآلتٞ:

 مجٝع ؾؤٕٚ ازبُع١ٝ املاي١ٝ طبكًا يًٓعاّ ٚاألقٍٛ املاي١ٝ املتبع١. -1

 َٛاضز ازبُع١ٝ َٚكطٚؾاتٗا ٚاغتدطاز إٜكاالت عٔ مجٝع ايعًُٝات ٚاغتالَٗا. -2
 ازبُع١ٝ يف اسبػابات ايبٓه١ٝ املدكك١ هلا. إٜساع أَٛاٍ -3
 قٝس مجٝع اإلٜطازات ٚاملكطٚؾات تباعًا يف ايػذالت اشباق١ بٗا. -4
 ازبطز ايػٟٓٛ ٚتكسِٜ تكطٜط بٓتٝذ١ ازبطز جملًؼ اإلزاض٠. -5
قطف مجٝع املبايؼ اييت تكطض قطؾٗا ْعاًَا َع االستؿاظ باملػتٓسات املجبت١ يكش١ ايكطف َٚطاقب١ املػتٓسات  -6

 .ٗاٚسؿع
 تٓؿٝص قطاضات صبًؼ اإلزاض٠ ؾُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ.  -7

 إعساز َٝعا١ْٝ ازبُع١ٝ يًػ١ٓ ايتاي١ٝ ٚعطنٗا ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠. -8

 ايتٛقٝع ع٢ً طًبات ايكطف ٚاألٚضام املاي١ٝ َع ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘. -9



 

 سػب األقٍٛ ايٓعا١َٝ. حبح املالسعات ايٛاضز٠ َٔ املطادع اشباضدٞ، ٚايطز عًٝٗا ع٢ً -10
 

 واألربعوى: الجانيةاملادة 

ٚشيو يف أٟ َٔ  صبسزًا ايرتؾح ي٘ حيل ٚالٜؿكس عهٛ صبًؼ اإلزاض٠ عهٜٛت٘ بكطاض َػبب ٜكسض َٔ صبًؼ اإلزاض٠  -1

 اسباالت اآلت١ٝ:

االْػشاب َٔ صبًؼ اإلزاض٠، ٚشيو بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ ٜكسَ٘ ايعهٛ إىل صبًؼ اإلزاض٠، ٚال حيٍٛ شيو  -أ 

 زٕٚ سل ازبُع١ٝ يف َطايبت٘ بأٟ أَٛاٍ تهٕٛ ذبت ٜسٜ٘.
 ايٛؾا٠. -ب 
 ايعه١ٜٛ يف ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚؾل َا ٚضز يف املاز٠ ايجايج١ عؿط٠. إشا ؾكس ؾططًا َٔ ؾطٚط -ز 
 إشا أقسّ ع٢ً تكطف َٔ ؾأْ٘ إٔ ًٜشل نطضًا َازًٜا أٚ أزبًٝا بازبُع١ٝ. -ز 
 إشا قاّ باغتػالٍ عهٜٛت٘ يف اجملًؼ يػطض ؾدكٞ. -ٙ 
 َتؿطق١ دًػات غت أٚ َتتاي١ٝ، دًػات يجالخ اجملًؼ ٜكبً٘ عصض بسٕٚ اإلزاض٠ صبًؼ سهٛض عٔ تػٝب إشا -ٚ 

 .ايٛاسس٠ ايسٚض٠ يف
 .أخط٣ أغباب أٟ أٚ قشٞ يػبب اإلزاض٠ صبًؼ يف بسٚضٙ ايكٝاّ عًٝ٘ تعصض إشا -ظ 

 .تاضخي٘ َٔ أغبٛع خالٍ بايكطاض ايٛظاض٠ ٜؿعط ٚإٔ ايعه١ٜٛ، ؾاقس ايعهٛ حبل قطاضًا ٜكسض إٔ اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً جيب -2

 

 اخلاشط الفصل

 واملؤقتة الدائمة اللجاى

 :واألربعوى الجالجة املادة

 ٚجيٛظ هلا ٚجملًؼ اإلزاض٠ تهٜٛٔ َػتُط٠، طبٝع١ شات مبٗاّ يًكٝاّ زا١ُ٥ زبإ تهٜٛٔ ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ

 َٚستٗا. طبٝعتٗا سٝح َٔ ضبسز٠ مبٗاّ يًكٝاّ َؤقت١ زبإ
 

 :واألربعوى الزابعة املادة

 تػ١ُٝ شيو يف مبا ٚاختكاقاتٗا، أعها٥ٗا ٚعسز َػُاٖا زب١ٓ نٌ بتهٜٛٔ ايكازض ايكطاض حيسز

 ض٥ٝػٗا، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ بِٝٓٗ أسس أعها٤ صبًؼ اإلزاض٠.
 



 

 :واألربعوى اخلاشضة املادة

 ايتٓػٝل ٚنٝؿ١ٝ تهٜٛٓٗا بعس ايًذإ عٌُ يتٓعِٝ ايالظ١َ ٚاإلدطا٤ات ايكٛاعس اإلزاض٠ صبًؼ ٜهع

 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٔ ٚاعتُازٖا بٝٓٗا
 

 الضادظالفصل 

 ذييالتهفاملديز 

 املادة الضادصة واألربعوى: 

ٜعني صبًؼ اإلزاض٠ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بكطاض ٜكسض َٔ اجملًؼ ٜتهُٔ ناٌَ بٝاْات املسٜط ٜٚٛنح 

ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ٖٚصٙ ايال٥ش١، قالسٝات٘ َٚػؤٚيٝات٘ ٚسكٛق٘ ٚايتعاَات٘ ٚضاتب٘ ع٢ً ن٤ٛ 

ٜٚتِ ذبسٜس ضاتب٘ يف ايكطاض عرب زب١ٓ َػتك١ً َٔ صبًؼ اإلزاض٠ ُتهًـ بسضاغ١ نؿا٤ات املسٜط َٚؤٖالت٘ 

ٚخربات٘ ٚذبسز ضاتب٘ بٓا٤ ع٢ً شيو َع اعتباض ْطام َٚتٛغط ضٚاتب املسٜطٜٔ ايتٓؿٝصٜني يف ازبُعٝات 

تطغٌ ْػد١ َٔ قطاض تعٝٝٓ٘، َٚػٛغات ضاتب٘ إىل ايٛظاض٠، َع إضؾام قٛض٠ َٔ املؿاب١ٗ يف اسبذِ ٚاجملاٍ، ٚ

 بطاق١ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚبٝاْات ايتٛاقٌ َع٘.
 

 املادة الضابعة واألربعوى:

 ،جيب ع٢ً املسٜط ايتٓؿٝصٟ إزاض٠ ازبُع١ٝ ٚإْٗا٤ األعُاٍ اي١َٝٛٝ بٗا َٚتابع١ إزاضاتٗا ٚأقػاَٗا ناؾ١

 ٚايعٌُ ع٢ً تٓعُٝٗا ٚتطٜٛطٖا. ،يتشكٝل أٖساؾٗا ناؾ١ٚإعساز اشبطط ايالظ١َ 
 

 

 املادة الجاشهة واألربعوى:

ؾًُذًؼ اإلزاض٠  ;إشا مل تتُهٔ ازبُع١ٝ َٔ تعٝني َسٜط تٓؿٝصٟ َتؿطؽ ألعُاهلا ألٟ غبب َٔ األغباب

ايعهٛ املهًـ ، ٚيف ٖصٙ اسباي١ ال ٜؿكس َؤقتًا ٚبعس َٛاؾك١ ايٛظاض٠ تهًٝـ أسس أعها٥٘ يٝتٛىل ٖصا ايعٌُ

 ا.ايتكٜٛت ع٢ً قطاضاتٗزٕٚ  اسك٘ يف سهٛض ادتُاعات صبًؼ اإلزاض٠ ٚاملٓاقؿ١ ؾٝٗ
 

 



 

 املادة التاصعة واألربعوى: 

 جيب ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ قبٌ تعٝني املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًذُع١ٝ إٔ ٜتشكل َٔ تٛاؾط ايؿطٚط اآلت١ٝ ؾٝ٘:

 إٔ ٜهٕٛ غعٛزٟ ازبٓػ١ٝ. -1
 املعترب٠ ؾطعًا.إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ  -2
 ( غ25.١ٓ)ال ٜكٌ عُطٙ عٔ أ -3
 إٔ ٜهٕٛ َتؿطغًا إلزاض٠ ازبُع١ٝ. -4
 يف ايعٌُ اإلزاضٟ. ٛات ( غ3ٓميتًو خرب٠ ال تكٌ عٔ )إٔ  -5
 .(اَع١ٝايؿٗاز٠ ازبعٔ ) ت٘ال تكٌ ؾٗازأ -6

 

 املادة اخلمضوى:

 َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم: ،ٜتٛىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ األعُاٍ اإلزاض١ٜ ناؾ١

ازبُع١ٝ ٚؾل َػتٜٛاتٗا اْطالقًا َٔ ايػٝاغ١ ايعا١َ ٚأٖساؾٗا َٚتابع١ تٓؿٝصٖا بعس  ضغِ خطط -1

 اعتُازٖا.

َٚعاٜري سبٛن١ُ ازبُع١ٝ ال تتعاضض َع أسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ٖٚصٙ  ضغِ أغٍؼ -2

 ايال٥ش١، ٚاإلؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٖا َٚطاقب١ َس٣ ؾاعًٝتٗا بعس اعتُازٖا.

١ٝ٥ ٚايتٓع١ُٝٝ ايالظ١َ اييت تهُٔ قٝاّ ازبُع١ٝ بأعُاهلا ٚذبكٝل أٖساؾٗا إعساز ايًٛا٥ح اإلدطا -3

 َٚتابع١ تٓؿٝصٖا بعس اعتُازٖا.

 ٚتعُُٝٗا. ٗا،ٚتعًُٝات ٗاٚقطاضات ٗاتٓؿٝص أْع١ُ ازبُع١ٝ ٚيٛا٥ش -4

 .ايتذٗٝعات ايالظ١َٚتٛؾري استٝادات ازبُع١ٝ َٔ ايرباَر ٚاملؿطٚعات ٚاملٛاضز  -5

 ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ ٚآيٝات تؿعًٝٗا.  اقرتاح قٛاعس اغتجُاض  -6

ضغِ ٚتٓؿٝص اشبطط ٚايرباَر ايتطٜٛط١ٜ ٚايتسضٜب١ٝ اييت تٓعهؼ ع٢ً ذبػني أزا٤ َٓػٛبٞ  -7

 ازبُع١ٝ ٚتطٜٛطٖا.



 

ضغِ غٝاغ١ َهتٛب١ تٓعِ ايعالق١ َع املػتؿٝسٜٔ َٔ خسَات ازبُع١ٝ ٚتهُٔ تكسِٜ ايعٓا١ٜ  -8

 ازٖا.ايالظ١َ هلِ، ٚاإلعالٕ عٓٗا بعس اعتُ

تعٜٚس ايٛظاض٠ بايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ ازبُع١ٝ ٚؾل ايُٓاشز املعتُس٠ َٔ ايٛظاض٠ ٚايتعإٚ يف إعساز  -9

، ٚذبسٜح بٝاْات ازبُع١ٝ ٚاعتُازٖا ايتكاضٜط ايتتبع١ٝ ٚايػ١ٜٛٓ بعس عطنٗا ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠

 بكؿ١ زٚض١ٜ.

اإلزاض٠ َع ذبسٜس قالسٝاتِٗ أمسا٤ نباض املٛظؿني يف ازبُع١ٝ جملًؼ رتؾٝح ايطؾع ب  -10

 َٚػؤٚيٝاتِٗ يالعتُاز.

 االضتكا٤ خبسَات ازبُع١ٝ ناؾ١. -11

َتابع١ غري أعُاٍ ازبُع١ٝ ٚٚنع املؤؾطات يكٝاؽ األزا٤ ٚاإلظباظات ؾٝٗا ع٢ً َػت٣ٛ اشبطط  -12

 ٚاملٛاضز، ٚايتشكل َٔ ادباٖٗا عبٛ األٖساف َٚعازب١ املؿهالت ٚإجياز اسبًٍٛ هلا.

 ملاي١ٝ َٚؿطٚع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًذُع١ٝ ٚؾكًا يًُعاٜري املعترب٠ متٗٝسًا العتُازٖا.إعساز ايتكاضٜط ا -13

 ُع١ٝ ٚضؾع٘ العتُازٙ.عاًَني يف ازبإعساز ايتكِٜٛ ايٛظٝؿٞ يً -14

 .ازبُع١ٝإقساض ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات اشباق١ بػري ايعٌُ يف  -15

ضبانط ازبًػات ٚايعٌُ ع٢ً  تٛيٞ أَا١ْ صبًؼ اإلزاض٠ ٚإعساز دسٍٚ أعُاٍ ادتُاعات٘ ٚنتاب١ -16

 تٓؿٝص ايكطاضات ايكازض٠ عٓ٘.

 ٚتكسِٜ تكاضٜط عٓٗا. ،اإلؾطاف ع٢ً األْؿط١ ٚاملٓاغبات اييت تكّٛ بٗا ازبُع١ٝ ناؾ١ -17

تٛنح اإلظباظات ٚاملعٛقات ٚغبٌ عالدٗا ٚتكسميٗا  ناؾ١ إعساز ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ ألعُاٍ ازبُع١ٝ -18

 .العتُازٖا جملًؼ اإلزاض٠

 خط٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ صبًؼ اإلزاض٠ يف صباٍ اختكاق٘.أٟ َٗاّ أ -19

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املادة احلادية واخلمضوى: 

 يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ يف غبٌٝ إظباظ املٗاّ املٓاط١ ب٘ ايكالسٝات اآلت١ٝ:

اْتساب َٓػٛبٞ ازبُع١ٝ إلْٗا٤ أعُاٍ خاق١ بٗا أٚ سهٛض َٓاغبات أٚ يكا٤ات أٚ ظٜاضات أٚ زٚضات أٚ  -1

ؾًٗطا يف ايػ١ٓ، ع٢ً أال تعٜس األٜاّ املتك١ً تكتهٝ٘ َكًش١ ايعٌُ ٚمبا ال ٜتذاٚظ غريٖا ٚسػب َا 

 عؿط٠ أٜاّ.عٔ 

ٚايطؾع  ،عكٛزِٖ َٚتابع١ أعُاهلِ ٚإعسازتعٝني املٛاضز ايبؿط١ٜ ايالظ١َ بازبُع١ٝ َتابع١ قطاضات  -2

 االغتكاالت يالعتُاز.ٚقبٍٛ جملًؼ اإلزاض٠ بتٛقٝع ايعكٛز ٚإيػا٥ٗا 

 اضٜط األزا٤.اعتُاز تك -3

 مجٝع ايرباَر ٚاألْؿط١ ع٢ً َػت٣ٛ ازبُع١ٝ ٚؾل اشبطط املعتُس٠. تٓؿٝص -4

 .بعس َٛاؾك١ صبًؼ اإلزاض٠ناؾ١  اعتُاز إداظات َٓػٛبٞ ازبُع١ٝ -5

 تؿٜٛض قالسٝات ضؤغا٤ األقػاّ ٚؾل ايكالسٝات املُٓٛس١ ي٘.  -6

 

 املادة الجانية واخلمضوى: 

 يت٘.٤ع٢ً املسٜط ايتٓؿٝصٟ، ٚيًُذًؼ َتابع١ أعُاي٘ َٚػا ُٜعس صبًؼ اإلزاض٠ ازب١ٗ اإلؾطاؾ١ٝ 

 

 املادة الجالجة اخلمضوى:  

يف ساٍ ٚقع تككري أٚ إخالٍ َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًذُع١ٝ; ؾٝذٛظ جملًؼ اإلزاض٠ مبا ٜتٓاغب َع سذِ 

 ضباغب١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ. ايتككري أٚ اإلخالٍ

 



 

 لباب الجالحا

 التهظيم املالي

 

 األولالفصل 

 شوارد اجلمعية والضهة املالية

 

 واخلمضوى:  الزابعةاملادة 

 تتهٕٛ املٛاضز املاي١ٝ يًذُع١ٝ مما ًٜٞ:

 ضغّٛ االْتػاب يعه١ٜٛ ازبُع١ٝ. -1

 ايٛقاٜا ٚاألٚقاف.ٚايتربعات ٚاهلبات  -2
 يعنا٠.اَكاضف  ازبُع١ٝ املؿُٛي١ يف ايعنٛات، ٜٚتِ قطؾٗا يف ْؿاطات -3
 ايعا٥س املايٞ.إٜطازات األْؿط١ شات  -4
 اإلعاْات اسبه١َٝٛ. -5
 عا٥سات اغتجُاض ممتًهات ازبُع١ٝ ايجابت١ ٚاملٓكٛي١. -6
 َا خيكك٘ قٓسٚم زعِ ازبُعٝات يًذُع١ٝ َٔ زعِ يتٓؿٝص بطاَر ازبُع١ٝ ٚتطٜٛطٖا. -7

 

 واخلمضوى:  اخلاشضةاملادة 

َٔ  يف ؾٗط زٜػُرب ٠، ٚتٓتٗٞقسٚض ايرتخٝل َٔ ايٛظاض تاضٜذ َٔ بس٤ًا يًذُع١ٝ األٚىل املاي١ٝ ايػ١ٓ تبسأ

ًّٜا عؿط اثين شيو بعس َاي١ٝ غ١ٓ نٌ َس٠ غ١ٓ ايرتخٝل ْؿػٗا، ٚتهٕٛ  .ؾٗطًا َٝالز
 
 
 
 
 



 

 الفصل الجاني

 الصزف شو أشوال اجلمعية وامليشانية

 واخلمضوى: الضادصةاملادة 

 يف غري شيو.ػاٜات ذبكٝل أغطانٗا، ٚال جيٛظ هلا قطف أٟ َبًؼ َايٞ بٜٓشكط قطف أَٛاٍ ازبُع١ٝ  -1

يًذُع١ٝ إٔ تتًُو ايعكاضات، ع٢ً إٔ ٜكرتٕ شيو مبٛاؾك١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ قبٌ ايتًُو أٚ إقطاضٙ  -2

ّٛض صبًؼ اإلزاض٠ يف شيو.  يف أٍٚ ادتُاع تاٍ ي٘، ٚجيٛظ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ إٔ تؿ

ُٔ هلا يف صباالت َطدش١ ايهػب ته ٖاتػتجُط تهع ؾا٥ض إٜطازاتٗا يف أٚقاف، أٚ إٔ يًذُع١ٝ إٔ -3

ٚجيب عًٝٗا أخص  أٚ إٔ تعٝس تٛظٝؿٗا يف املؿطٚعات اإلْتاد١ٝ ٚاشبس١َٝ، ،اسبكٍٛ ع٢ً َٛضز ثابت

 .َٛاؾك١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ع٢ً شيو
 

 واخلمضوى:  الضابعةاملادة 

زٖا ٜتِ َٔ بسا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ احملسز٠ هلا، ٚيف ساي١ تأخط اعتُا بس٤ًاتعترب املٝعا١ْٝ املعتُس٠ غاض١ٜ املؿعٍٛ 

عسالت َٝعا١ْٝ ايعاّ املايٞ املٓكطّ ٚملس٠ ثالث١ أؾٗط نشس أقك٢، َع َطاعا٠ ايٛؾا٤ مبايكطف َٓٗا 

 .اآلخطبايتعاَات ازبُع١ٝ دباٙ 
 

 واخلمضوى:  الجاشهةاملادة 

جيب ع٢ً ازبُع١ٝ إٔ تٛزع أَٛاهلا ايٓكس١ٜ بامسٗا يس٣ بٓو أٚ أنجط َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ خيتاضٙ صبًؼ 

٠، ٚأال ٜتِ ايػشب َٔ ٖصٙ األَٛاٍ إال بتٛقٝع ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ ٚاملؿطف املايٞ، ٚجيٛظ اإلزاض

جملًؼ اإلزاض٠ مبٛاؾك١ ايٛظاض٠ تؿٜٛض ايتعاٌَ َع اسبػابات ايبٓه١ٝ الثٓني َٔ أعها٥٘ أٚ َٔ قٝازٜٞ اإلزاض٠ 

 ٕٛ ايتعاٌَ بايؿٝهات َا أَهٔ شيو.ازبٓػ١ٝ، ٜٚطاع٢ ؾُٝا غبل إٔ ٜه ٞايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا غعٛزٜ
 

 واخلمضوى:  التاصعةاملادة 

 ٜؿرتط يكطف أٟ َبًؼ َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ َا ًٜٞ:

 قسٚض قطاض بايكطف َٔ صبًؼ اإلزاض٠. -1

 تٛقٝع إشٕ ايكطف أٚ ايؿٝو َٔ قبٌ نٌ َٔ ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ َع املؿطف املايٞ. -2

ٚضقِ بطاقت٘ ايؿدك١ٝ َٚهإ قسٚضٖا يف ايػذٌ اشبام بصيو قٝس اغِ املػتؿٝس ضباعًٝا ٚعٓٛاْ٘  -3

 سػب اسباي١.



 

 : الضتوىاملادة 

ٜٚعطض ع٢ً  ،ٜٛقع َٔ قبً٘ باإلناؾ١ إىل َسٜط ازبُع١ٝ ٚضباغبٗا ًازٚضٜ ٜعس املؿطف املايٞ تكطٜطًا َايًٝا

 صبًؼ اإلزاض٠ َط٠ نٌ ثالث١ أؾٗط، ٚتعٚز ايٛظاض٠ بٓػد١ َٓ٘.
 

 :والضتوىاحلادية املادة 

متػو ازبُع١ٝ ايػذالت ٚايسؾاتط اإلزاض١ٜ ٚاحملاغب١ٝ اييت ذبتادٗا ٚؾكًا يًُعاٜري احملاغب١ٝ ٜتِ 

ٚمتّهٔ َٛظؿٞ ايٛظاض٠ املدتكني ضمسًٝا َٔ  ،بأٍٚ، ٚذبتؿغ بٗا يف َكط إزاضتٗا ايتػذٌٝ ٚايكٝس ؾٝٗا أٚاًل

ؾع تكطٜطًا َايًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ ٜط َعتُساالطالع عًٝٗا، ٜٚهٕٛ يًذُع١ٝ َطادع سػابات خاضدٞ 

 َاي١ٝ إىل صبًؼ اإلزاض٠ متٗٝسًا العتُازٙ َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، َٚٔ ٖصٙ ايػذالت َا ٜأتٞ:

 َٚٓٗا َا ًٜٞ: ،ايػذالت اإلزاض١ٜ -1
 غذٌ ايعه١ٜٛ. -أ 

 غذٌ ضبانط ادتُاعات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -ب 

 غذٌ ضبانط دًػات صبًؼ اإلزاض٠. -ز 

 غذٌ ايعاًَني بازبُع١ٝ. -ز 

 غذٌ املػتؿٝسٜٔ َٔ خسَات ازبُع١ٝ. -ٙ 

 َٚٓٗا َا ًٜٞ: ،ايػذالت احملاغب١ٝ -2

 زؾرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ. -أ 

 غذٌ ممتًهات ازبُع١ٝ َٚٛدٛزاتٗا ايجابت١ ٚاملٓكٛي١. -ب 

 غٓسات ايكبض. -ز 

 غٓسات ايكطف. -ز 

 غٓسات ايكٝس. -ٙ 

 غذٌ اؾرتانات األعها٤. -ٚ 

 ١َ اغتدساَٗا.٤أٟ غذالت أخط٣ ٜط٣ صبًؼ اإلزاض٠ َال -ظ 

 



 

 :والضتوى الجانية املادة

 تكّٛ ازبُع١ٝ بإعساز املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاسبػابات اشبتا١َٝ ٚؾكًا يآلتٞ:
ٚايتجبت َٔ  ،ٜكّٛ َطادع اسبػابات املعتُس بايطقاب١ ع٢ً غري أعُاٍ ازبُع١ٝ ٚع٢ً سػاباتٗا -1

َٚا إشا ناْت قس أَػهت بططٜك١  ،َطابك١ املٝعا١ْٝ ٚسػاب اإلٜطازات ٚاملكطٚؾات يًسؾاتط احملاغب١ٝ

 ٚايتشكل َٔ َٛدٛزاتٗا ٚايتعاَاتٗا. ،غ١ًُٝ ْعاًَا
 تكّٛ ازبُع١ٝ بكؿٌ سػاباتٗا ناؾ١ ٚؾكًا يًُتعاضف عًٝ٘ ضباغبًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ. -2
ٜعس َطادع اسبػابات املعتُس ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ناؾ١ املتعاضف عًٝٗا ضباغبًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ  -3

ٚعًٝ٘ تػًُٝٗا جملًؼ اإلزاض٠ خالٍ  ،َا ٜػُح مبعطؾ١ املطنع املايٞ اسبكٝكٞ يًذُع١ٖٝٚٛ  ،َاي١ٝ

 ايؿٗطٜٔ األٚيني َٔ ايػ١ٓ املاي١ٝ ازبسٜس٠.
ٜكّٛ صبًؼ اإلزاض٠ بسضاغ١ املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاسبػابات اشبتا١َٝ َٚؿطٚع املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًعاّ  -4

ؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ ٚاملؿطف املايٞ ٚضباغب َٚٔ ثِ ٜٛقع ع٢ً نٌ َٓٗا ض٥ٝ ،ازبسٜس

 ازبُع١ٝ ٚاألَني ايعاّ، متٗٝسًا يطؾعٗا يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُكازق١ عًٝٗا.
ٜكّٛ صبًؼ اإلزاض٠ بعطض املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاسبػاب اشبتاَٞ َٚؿطٚع املٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ يًعاّ  -5

ّٚز ايٛظاض٠ بٓػد١ َٔ نٌ َٓٗا. ع٢ً ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُكازق١ عًٝٗا، َٚٔ ;ازبسٜس  ثِ تع
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الزابع

 التعديل على الالئحة واحلل

 

 الفصل األول

 التعديل على الالئحة

 :الجالجة والضتوىاملادة 

 ٜتِ تعسٌٜ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚؾكًا يإلدطا٤ات اآلت١ٝ:

جملًؼ اإلزاض٠ ٜكسّ عهٛ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ عهٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َكرتح ايتعسٌٜ َٚػٛغات٘  -1

 يعطن٘ يف أقطب ادتُاع يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ.
 صبًؼ اإلزاض٠ ايتعسٌٜ املطًٛب مبا ٜؿٌُ حبح أغباب ايتعسٌٜ َٚٓاغب١ ايكٝػ١ املكرتس١.ٜسضؽ  -2

ٜسعٛ صبًؼ اإلزاض٠ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚؾكًا يألسهاّ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١، ٚعًٝ٘ عطض  -3

 َؿطٚع ايتعسٌٜ عًٝٗا.
ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ بايتكٜٛت ع٢ً ايتعسٌٜ املكرتح ٚؾكًا ألسهاّ ايتكٜٛت املٓكٛم عًٝٗا يف تكّٛ  -4

 .أٚ عسّ املٛاؾك١ٚتكسض قطاضٖا باملٛاؾك١ ع٢ً ايتعسٌٜ  ،ٖصٙ ايال٥ش١
ٜتِ ايطؾع يًٛظاض٠ بطًب املٛاؾك١ ع٢ً  ;يف ساي١ قسٚض قطاض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ باملٛاؾك١ ع٢ً ايتعسٌٜ -5

 إ ايتعسٌٜ ايصٟ مت ٚأغباب٘.ايتعسٌٜ َع بٝ
 ال ٜسخٌ ايتعسٌٜ سٝع ايٓؿاش إال بعس قسٚض َٛاؾك١ ايٛظاض٠ عًٝ٘. -6

 

 املادة الزابعة والضتوى:

َع َطاعا٠ َا ٚضز يف املاز٠ ايجايج١ ٚايػتٕٛ، إشا ضؾض صبًؼ اإلزاض٠ َكرتح تعسٌٜ ايال٥ش١ األغاغ١ٝ; 

 ايع١َُٝٛ تٛدٝ٘ زع٠ٛ ازبُع١ٝ سهٛض سل ِهل ايصٜٔ األعها٤ َٔ% 25 َع ؾٝذٛظ يًعهٛ بايتهأَ

عازٟ ٚعطض َكرتح تعسٌٜ ايال٥ش١ األغاغ١ٝ يًتكٜٛت عًٝ٘، ٚع٢ً صبًؼ اإلزاض٠  غري ادتُاع الْعكاز

 إنُاٍ اإلدطا٤ات ايٛاضز٠ يف املاز٠ املؿاض إيٝٗا.
 



 

 الفصل الجاني

 احلل والدشج

 والضتوى:   اخلاشضةاملادة 

اختٝاضًٜا بكطاض َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٚؾكًا يإلدطا٤ات ٚاألسهاّ املٓكٛم عًٝٗا جيٛظ سٌ ازبُع١ٝ ساًل 

 يف ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ٖٚصٙ ايال٥ش١.
 

 املادة الضادصة والضتوى: 

ٌّ ازبُع١ٝ االختٝاضٟ ٚؾكًا يآلتٞ:  تهٕٛ إدطا٤ات س

ٌّ ازبُع١ٝ اختٝاضًٜا يف ن٤ٛ االيتعاَات -1 اييت هلا ٚاييت عًٝٗا َٚا تكسَ٘  ٜسضؽ صبًؼ اإلزاض٠ َكرتح س

 َٔ خسَات ٚاملػتؿٝسٜٔ ٚعبٛ شيو َٔ َعطٝات، ثِ ٜكسض قطاضٙ باملٛاؾك١ ع٢ً املكرتح َٔ عسَ٘.

ض قطاض صبًؼ اإلزاض٠ باملٛاؾك١ ع٢ً َكرتح سٌ ازبُع١ٝ اختٝاضًٜا، ؾعًٝ٘ ضؾع تٛق١ٝ ٚيف ساٍ قس -2

 ، ٚعًٝ٘ اقرتاح اآلتٞ:َ٘ربضات شيو َٚػببات يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ مبا ضآٙ َبسًٜا

 أٚ أنجط يًكٝاّ بأعُاٍ ايتكؿ١ٝ.  ٚاسس َكٍـّ -أ 

 َس٠ ايتكؿ١ٝ.  -ب 

 أتعاب املكؿٞ أٚ املكؿني. -ز 
 ازب١ٗ اييت تؤٍٚ إيٝٗا أَٛاٍ ازبُع١ٝ. -ز 

ٜسعٛ صبًؼ اإلزاض٠ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ ٚؾكًا يألسهاّ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١،  -3

ٌّ ازبُع١ٝ يًتكٜٛت، َع ٚعًٝ بسا٤ األغباب ٚاملربضات ٚاملكرتسات يف ٖصا إ٘ عطض تٛقٝت٘ بؿإٔ س

 اشبكٛم.

ؾٝذب إٔ ٜؿتٌُ ايكطاض  ;يف ساي١ قسض قطاض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ باملٛاؾك١ ع٢ً سٌ ازبُع١ٝ -4

 ع٢ً اآلتٞ:

 أٚ أنجط يًكٝاّ بأعُاٍ ايتكؿ١ٝ.  ٚاسس تعٝني َكٍـّ -أ 

 يتكؿ١ٝ. ذبسٜس َس٠ ا -ب 

 ذبسٜس أتعاب املكؿني. -ز 



 

 ذبسٜس ازب١ٗ اييت تؤٍٚ إيٝٗا أَٛاٍ ازبُع١ٝ. -ز 
جيب ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ تعٜٚس ايٛظاض٠ ٚازب١ٗ املؿطؾ١ بكٛض٠ َٔ قطاض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعاز١ٜ  -5

 َٔ تاضٜذ اْعكازٖا.ًَٜٛا ( 15)ٚضبهط االدتُاع خالٍ 

جيب ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ َباؾط٠ إدطا٤ات ايتكؿ١ٝ بعس اغتالّ قطاض ايٛظاض٠ باملٛاؾك١ ع٢ً ايتكؿ١ٝ عٔ  -6

 ططٜل تعٝني املكؿٞ ٚايبس٤ بإدطا٤ات ايتكؿ١ٝ َع٘.

ٜٚهٕٛ اإلبالؽ َكشٛبًا ، جيب ع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ إبالؽ ايٛظاض٠ ٚازب١ٗ املؿطؾ١ باْتٗا٤ أعُاٍ ايتكؿ١ٝ -7

 تؿاقٌٝ ايتكؿ١ٝ ناؾ١. بتكطٜط َٔ املكؿٞ ٜٛنح

َٔ ازبُعٝات أٚ املؤغػات  ;جيٛظ إٔ تؤٍٚ ممتًهات ازبُع١ٝ اييت مت سًٗا ناؾ١ إىل مجع١ٝ أٚ أنجط -8

األ١ًٖٝ ايعا١ًَ يف َٓطك١ خسَاتٗا أٚ ايكطٜب١ َٓٗا ٚاملػذ١ً يس٣ ايٛظاض٠ ؾطٜط١ إٔ ٜٓل عًٝٗا قطاض 

 اسبٌ.

 

 املادة الضابعة والضتوى: 

جيب ع٢ً َٓػٛبٞ ازبُع١ٝ ناؾ١ عسّ ايتكطف يف أقٍٛ ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا َٚػتٓساتٗا بعس قسٚض قطاض 

ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ حبًٗا، ٚعًِٝٗ ايتعإٚ َع املكؿٞ يف غبٌٝ إْٗا٤ املٗاّ املٛن١ً إيٝ٘ بػطع١ ٚإتكإ، 

 َٚٔ شيو تػًِٝ أقٍٛ ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا َٚػتٓساتٗا إىل املكؿٞ مبذطز طًبٗا.

 

 املادة الجاشهة والضتوى: 

 جيب ع٢ً املكؿٞ مبذطز إمتاَ٘ ايتكؿ١ٝ ارباش اإلدطا٤ات اآلت١ٝ: 

 غساز ايتعاَات ازبُع١ٝ دباٙ ازبٗات األخط٣ ٚدباٙ ايعاًَني ؾٝٗا. -1

 .جيب ع٢ً املكؿٞ َطاعا٠ ؾطط ايٛاقـ ٚايٛق١ٝ ٚؾطط املتربع إٕ ٚدس -2



 

ٜكسض ؾٝذٛظ بكطاض  ;دطا٤ات ايتكؿ١ٝ زٕٚ إمتاَٗاإشا اْكهت املس٠ احملسز٠ يًُكؿٞ يالْتٗا٤ َٔ إ -3

متسٜسٖا ملس٠ أخط٣، ؾإشا مل تتِ ايتكؿ١ٝ خالهلا ٜهٕٛ  - بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ املكؿٞ - َٔ ايٛظاض٠

 آخط. يًٛظاض٠ تعٝني َكٍـّ

 

 املادة التاصعة والضتوى:

أقٛهلا ٚأَٛاهلا َٚػتٓساتٗا يف ساٍ قسٚض قطاض ايٛظاض٠ بسَر ازبُع١ٝ يف مجع١ٝ أخط٣ ؾإْ٘ تؤٍٚ مجٝع 

إىل ازبُع١ٝ اييت زصبت ؾٝٗا، ٚال جيٛظ يًكا٥ُني ع٢ً ؾؤٕٚ ازبُع١ٝ ايتكطف يف أَٛاهلا أٚ َػتٓساتٗا 

 إال َا نإ قاباًل يًتًـ ٚشيو بعس اسبكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛظٜط.

 الباب اخلاشط

 أحكام عاشة

 
 

 

 املادة الضبعوى: 

ٚتب٢ٓ عًٝٗا يٛا٥شٗا، َٚا مل ٜطز بؿأْ٘ ْل ؾتطبل عًٝ٘ أسهاّ ْعاّ  ُتعّس ٖصٙ ايال٥ش١ سان١ًُ يًذُع١ٝ

 .ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ
 

 الضبعوى: احلادية واملادة 

 َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ ايٛظاض٠. ٤ًاٜعٌُ بٗصٙ ايال٥ش١ بس
 


