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 :الباب ألاول 

 وإلاشراف وألاهداف والتأسيس التعريفات

 

 :الفصل ألاول 

ٌاث  .والخإؾِـ الخلٍغ

  :اإلااصة ألاولى

 ؤمام ٔل منها: اإلالاوي اإلابِىت -ؤًىما وعصث في َظا الالئدت -ًِصض باأللٌاؾ واللباعاث آلاجُت 

 : هـام الجملُاث واإلااؾؿاث ألاَلُت. الىـام

 : الالئدت الخىٌُظًت لىـام الجملُاث واإلااؾؿاث ألاَلُت.الالئدت الخىٌُظًت

 : الالئدت ألاؾاؾُت للجملُت.الالئدت

مجملُت ال: الجملُت ت لخدٌُف الِغآن الٍٕغ   بمداًـت الؼلٌي. الخيًر

ىا بالتزاماتهم ججاٍ الجملُت. ،الجملُت : ؤكلى حهاػ فيالجملُت اللمىمُت  وجخٖىن مً مجمىق ألاكظاء اللاملين الظًً ؤًو

 : مجلـ بصاعة الجملُت.مجلـ ؤلاصاعة

 ؤ الخىٌُظي: اإلاضًغ
ً
 جىٌُظًا

ً
ٔان مضًغا  ؤ واإلاؿاو٘ ألا٘و كً الجهاػ الخىٌُظي ؾىاء 

ً
 كاما

ً
 ؤ ومضًغا

ً
 كاما

ً
 هير طلٗ. وؤمُىا

ت والخىمُت الاحخماكُت اإلاىاعص: وػاعة الىػاعة  .البكٍغ

ت  .وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت والضكىة وؤلاعقاص: الجهت اإلاكًغ

 َ  : صىضَو صكم الجملُاث.الصىضو

 اإلااصة الثاهُت:

اي والضكىة وؤلاعقاص جم جإؾِـ َظٍ الجملُت بمىحب قهاصة الدسجُل الصاصعة مً  م وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاُو بُغ

ش 1/2) ت والخىمُت الاحخماكُت  َـ13/55/1455( وجاٍع ؛ زم حغي هِل ؤلاقغاي اإلاالي وؤلاصاعي كليها بلى وػاعة اإلاىاعص البكٍغ

م ) باإلاغؾىم اإلالٖيبمىحب هـام الجملُاث واإلااؾؿاث ألاَلُت الصاصع  ش8م/ُع َـ والئدخه الخىٌُظًت 19/52/1437 ( وجاٍع

م ) ش 73739الصاصعة بالِغاع الىػاعي ُع  ، واإلااؾؿىن َم:َـ11/56/1437( وجاٍع

 

َ دمحم بً  الاؾم: -1  الؼلٌي :اللىىان - ()عخمه هللا اإلالُخّ مغػو

ت الىػىُت  م الهٍى  1516256958ُع

 الؼلٌي :اللىىان - كبضالغخمً بً دمحم الحمض الاؾم: -2

ت الىػىُت  م الهٍى  1531334962ُع

 الؼلٌي.اللىىان:  - كبضهللا بً دمحم الؼُاع الاؾم: -3

ت الىػىُت  م الهٍى  1555954667ُع
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 الؼلٌياللىىان:  - كبضهللا بً ؾابذ الؼُاع )عخمه هللا( الاؾم: -4

ت الىػىُت  م الهٍى  1527626819ُع

 الؼلٌياللىىان:  -ؤخمض بً ؾلىص البضٌم  الاؾم: -5

ت الىػىُت   م الهٍى  1525152441ُع

 الؼلٌياللىىان:  - كبضهللا بً دمحم املجاَض الاؾم:   -6

ت الىػىُت       م الهٍى  1517599745ُع

 الؼلٌياللىىان:  - بً ؾالم اللمغ كبضالغخمً الاؾم: -7

ت الىػىُت     م الهٍى  1533355439ُع

 الؼلٌياللىىان:  - دمحم بً ؤخمض البضع الاؾم: -8

ت الىػىُت     م الهٍى  1516878595ُع

ٕذ الاؾم: -9  الؼلٌياللىىان:  - مضًض بً ببغاَُم الؿٍى

ت الىػىُت     م الهٍى  1516472915ُع

 اإلااصة الثالثت:

ت، مثلها عئِـ مجلـ ؤلاصاعة خؿب ازخصاصاجه للجملُت شخصُتها الاكخباٍع جىػ بِغاع مً الىاعصة في َظٍ الالئدت ٍو ، ٍو

ض كلى طل ظه ًُما ًٍؼ  ٗ.الجملُت اللمىمُت جٌٍى

 اإلااصة الغابلت:

 .مداًـت الؼلٌي، وهؼاَ جِضًم زضماتها الجوغافي َى الؼلٌيًٖىن مِغ الجملُت الغئِـ في مضًىت 

 

 :الفصل الثاني

 .ألاَضاي وؤلاقغاي

 اإلااصة الخامؿت:

 تهضي الجملُت بلى جدُِّ آلاحي:

ج ػالب مخِىين للخالوة -1 م. جسٍغ  والحٌف مخإصبين بأصاب الِغآن الٍٕغ

 اإلاؿخٌُضًً مً الجملُت.جدُِّ عطا  -2

ؼاكاتها وخلِاتها بٌٕاءة وخىؾبت كملُتها بٌاكلُت. -3  بصاعة الجملُت ُو

غ اإلاؿخمغ لللاملين والبرامج. -4  بىاء اإلاىار ؤلاًجابي للخإَُل والخؼٍى

 جدُِّ الاؾخِغاع اإلاالي لخوؼُت حمُم اخخُاحاث الجملُت الاؾتراجُجُت.  -5
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 :الباب الثاني

 والجمعية العمومية ومجلس إلادارة وأحكام العضوية التنظيم إلاداري للجمعية

 :الفصل ألاول 

 .الخىـُم ؤلاصاعي 

 :الؿاصؾتاإلااصة 

 جخٖىن الجملُت مً ألاحهؼة آلاجُت:

 الجملُت اللمىمُت. -1

 مجلـ ؤلاصاعة. -2

خت التي حكٖلها ا -3  .هاومهام ازخصاصهاالِغاع  ٍدضصلجملُت اللمىمُت ؤو مجلـ ؤلاصاعة، و اللجان الضائمت ؤو اإلاُا

 ؤلاصاعة الخىٌُظًت. -4

 :الفصل الثاني

ت  .ؤخٖام اللظٍى

 :الؿابلتاإلااصة 

ت في الجملُجدىى  -1 ُت  مىدؿب ، كاملهىق، هي:  هىكينت بلى ق اللظٍى ت ، قًغ  .، ًسٍغ

تًجىػ للجملُت  -2 اث اإلاؿخدضزت الترش ، وال ًدّ ألي مًاؾخدضار ؤهىاق ؤزغي لللظٍى ت ؤهىاق اللظٍى ح للظٍى

اثبمىحب ج مجلـ ؤلاصاعة  .لٗ اللظٍى

ت في الجملُت )مٌخىخت(.الل -3  ظٍى

 :الثامىتاإلااصة 

 في الجملُت  -1
ً
بل مجلـ ؤلاصاعة بطا اقتْر في جإؾِـ الجملُتًٖىن اللظى كامال ، ؤو الخدّ بها بلض ُُامها ُو

ٔان مً خه، و  .لخسصص الجملُت ؤو اإلاهخمين ؤو اإلاماعؾين اإلاخسصصين كظٍى

 ًجب كلى اللظى اللامل في الجملُت: -2

ا٘.255اقتراْ ؾىىي في الجملُت مِضاٍع )صًم  -ؤ   ( ٍع

 الخلاون مم الجملُت وميؿىبيها لخدُِّ ؤَضاًها. -ب 

  -ج 
ً
 بالجملُت. كضم الُِام بإي ؤمغ مً قإهه ؤن ًلحّ طغعا

 الالتزام بِغاعاث الجملُت اللمىمُت. -ص 

 . الالتزام بدظىع احخماكاث الجملُت اللمىمُت -ٌ 

 ما ًإحي:اللامل للظى لًدّ  -3

 .في ؤوكؼت الجملُتالاقتراْ  -ؤ 

مً الجملُت ٔاهذ ومنها الِغاعاث الصاصعة في الجملُت ؾىاء  هاووزائِالجملُت الاػالق كلى مؿدىضاث  -ب 

م.  اللمىمُت ؤو مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاضًغ الخىٌُظي ؤو هيَر
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بل كغطها كلى الجملُت اللمى  -ج  ِاتها في مِغ الجملُت ُو مُت الاػالق كلى اإلايزاهُت اللمىمُت للجملُت ومًغ

ٔاي. ذ   بُى

 .خظىع الجملُت اللمىمُت -ص 

ذ كلى ُغاعاث -ٌ  ش الخداُه بالجملُت ؾختالجملُت اللمىمُت بطا ؤمط ى  الخصٍى  .ؤقهغ مً جاٍع

 .ؾُت كً وكاػاث الجملُت بكٖل صوعيجلِي اإلاللىماث ألاؾا -و 

 الاػالق كلى املحاطغ واإلاؿدىضاث اإلاالُت في مِغ الجملُت. -ػ 

% مً ألاكظاء الظًً لهم خّ 25الحخماق هير كاصي بالخظامً مم  صكىة الجملُت اللمىمُت لالولِاص -ح 

 خظىع الجملُت اللمىمُت.

لللظى ؤن ًساػب الجملُت بسؼاب ًصضع مىه ًىحهه بلى مجلـ ؤلاصاعة، وللجملُت ؤن جساػب اللظى  -غ 

، ؤو ًغؾل له  املجلـ مً ًٌىطهمبسؼاب ًصضع مً مجلـ ؤلاصاعة ؤو 
ً
كبر ؤي ٌؿلم بلى اللظى شخصُا

ت. ةىه اإلاُِضٍو اكى ًم  في سجل اللظٍى

 ألخض ألاكظاء لخمثُله في خظىع الجملُت اللمىمُت. -ي 
ً
 ؤلاهابت ٓخابت

ت مجلـ ؤلاصاعة، وطلٗ بلض الترش -ْ   ال جِل ح للظٍى
ً
ش الخداُه بالجملُت  مً ؤقهغ ؾختكً مضة جاٍع

 وؾضاصٍ الاقتراْ.

جِضًم الجىاب كبر  ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطهـ مساػبت الجملُت كبر ؤي وؾُلت مخاخت، وكلى مجل اللامل لللظى -4

ت.اكىى كبر ؤو  هاطاتالىؾُلت   هه اإلاُِض في سجل اللظٍى

 اإلااصة الخاؾلت:

ت  ًٖىن اللظى مىدؿًبا في الجملُت -1 ت للجملُت وؿهغ كضم اهؼباَ ؤخض قغوغ اللظٍى بطا جِضم بؼلب كظٍى

 مى اللاملت كلُه
ً
 وصضع ُغاع مً مجلـ ؤلاصاعة بِبىله كظىا

ً
ت مىدؿًبا. ،دؿبا  ؤو جِضم بؼلب اللظٍى

 ًجب كلى اللظى اإلاىدؿب في الجملُت: -2

ا٘.155اقتراْ ؾىىي في الجملُت مِضاٍع )صًم  -ؤ   ( ٍع

 الخلاون مم الجملُت وميؿىبيها لخدُِّ ؤَضاًها. -ب 

  -ج 
ً
 بالجملُت. كضم الُِام بإي ؤمغ مً قإهه ؤن ًلحّ طغعا

 الالتزام بِغاعاث الجملُت اللمىمُت. -ص 

 ما ًإحي: ى اإلاىدؿبلظلًدّ ل -3

 .الاقتراْ في ؤوكؼت الجملُت -ؤ 

 جلِي اإلاللىماث ألاؾاؾُت كً وكاػاث الجملُت بكٖل صوعي ٔل ؾىت مالُت. -ب 

 .هاووزائِالجملُت الاػالق كلى مؿدىضاث  -ج 

جِضًم الجىاب كبر  ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطهمساػبت الجملُت كبر ؤي وؾُلت مخاخت، وكلى مجلـ  اإلاىدؿب لللظى -4

تؤو كبر كىىاهه تها طاالىؾُلت   .اإلاُِض في سجل اللظٍى



 

   5  
 

 اإلااصة اللاقغة:

ا في الجملُت  -1 ت ًيها هـير مؿاَمخه اإلااصًت ؤو مىده الجملُت اللمىمُت غي مً جًٖىن كظًىا ًسغًٍ ت ًسٍغ كظٍى

ت للجملُت  .اإلالىٍى

 خظىع احخماكاث املجلـ.لللظى الٌسغي دّ ًال  -2

وال خظىع الجملُت اللمىمُت وال  هاووزائِالجملُت مً مؿدىضاث ػلب الاػالق كلى ؤي  للظى الٌسغي ال ًدّ ل -3

ت مجلـ ؤلاصاعة  وال ًثبذ بدظىٍع صحت الاولِاص. ،جغقُذ هٌؿه للظٍى

جِضًم الجىاب كبر  ً ًٌىطهمؤلاصاعة ؤو الٌسغي مساػبت الجملُت كبر ؤي وؾُلت مخاخت، وكلى مجلـ  لللظى -4

ت اإلاُِض في سجلؤو كبر كىىاهه  هاطاتالىؾُلت   .اللظٍى

 اإلااصة الحاصًت ككغة:

ا في الجملُت مً جغي  -1 ًُ ُت بمجلـ ؤلاصاعة هـير جميٍز في مىده الجملُت اللمىمُت ًٖىن كظًىا قًغ ت قًغ كظٍى

 .مجا٘ كمل الجملُت

ذ. ؤن ًٖىن له خّ في احخماكاث املجلـ صون  ًجىػ ملجلـ ؤلاصاعة صكىة اللظى الكغفي -2  الخصٍى

ت هٌؿه جغقُذ وال اللمىمُت الجملُت خظىع  ػلب الكغفي لللظى ًدّ ال -3  ًثبذ وال مجلـ ؤلاصاعة للظٍى

 .مجلـ ؤلاصاعة اولِاص صحت بدظىٍع

جِضًم الجىاب كبر  ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطهالكغفي مساػبت الجملُت كبر ؤي وؾُلت مخاخت، وكلى مجلـ  لللظى -4

تؤو كبر كىىاهه  هاطاتالىؾُلت   .اإلاُِض في سجل اللظٍى

 ككغة:  هُتالثااإلااصة 

ت التي ًيخمي بليها، وال ًدّ له مماعؾت ؤي مً  ًجب كلى ٔل كظى في الجملُت ؤن ًضًم الاقتراْ املحضص خؿب هىق اللظٍى

ه في خالت بزالله بؿضاص الاقتراْ، وجٖىن ؤخٖام الاقتراْ خؿب آلاحي:  خُِى

ت مغة في الؿىتًاص    -1 ت وخؿب ػل ،ي اقتراْ اللظٍى ب اللظى وما ًِغٍع مجلـ ؤلاصاعة، ؤو بىاء كلى حضولت قهٍغ

 مم مغاكاة آلاحي:

 وحىب ؤصاء الاقتراْ الؿىىي ُبل نهاًت الؿىت اإلاالُت. -ؤ 

خه بها. -ب   ال ٌلٌى اللظى مً ؾضاص اإلابالى اإلاؿخدِت كلُه في الجملُت في خا٘ اهتهاء كظٍى

بال وؿبت ما ًىاػي اإلاضة اإلاخبُِت بطا اهظم ؤخض ألاكظاء بلى الجملُت زال٘ الؿىت اإلاالُت، ًال ًاصي مً الاقتراْ   -2

 مً الؿىت اإلاالُت للجملُت.

 مىكض اولِاص ؤُغب حملُت كمىمُت. ًجىػ للمجلـ بمها٘ ؤكظاء الجملُت هير اإلاؿضصًً بلى -3
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 اإلااصة الثالثت ككغة: 

ت كً اللظى بِغاع مؿبب ًصضع مً مجلـ ؤلاصاعة وطلٗ في ؤي مً الحاالث آلاجُت:  جؼو٘ صٌت اللظٍى

ب مً الجملُت، وطلٗ بىاء كلى ػلب زؼي ًِضمه اللظى بلى مجلـ ؤلاصاعة، وال ًد٘ى طلٗ صون خّ الاوسحا -1

 الجملُت في مؼالبخه بإي مؿخدِاث كلُه ؤو ؤمىا٘ جٖىن جدذ ًضًه.

اة. -2  الًى

 بطا ًِض قغػ -3
ً
ت. ا  مً قغوغ اللظٍى

ت، وطلٗ في ؤي مً الحاالث آلا الجملُت اللمىمُتبطا صضع ُغاع مً  -4 الجملُت جُت وخؿب جِضًغ بسحب اللظٍى

 :اللمىمُت

 بالجملُت. -ؤ 
ً
 ؤو ؤصبُا

ً
 ماصًا

ً
 بطا ؤُضم اللظى كلى جصغي مً قإهه ؤن ًلحّ طغعا

خه في الجملُت لوغض شخص ي. -ب   بطا ُام اللظى باؾخوال٘ كظٍى

ا إلاا وعص  بطا جإزغ اللظى كً ؤصاء الاقتراْ كً مىكض اؾخدِاُه -5 ًِ  .ككغة الثاهُتاإلااصة في ًو

 الغابلت ككغة: اإلااصة 

م ) -1 ت ُع ككغة مً َظٍ الالئدت ببالن  الثالثت( مً اإلااصة 5( و)4( و)3ًجب كلى مجلـ ؤلاصاعة في خاالث ػوا٘ اللظٍى

خه وخِه باالكتراض.  بؼوا٘ كظٍى
ً
خه زؼُا  مً ػالذ كظٍى

ت بلُه اهخٌاءًجىػ لللظى بلض  -2  بلى مجلـ ؤلاصاعة لغص اللظٍى
ً
ت ؤن ًِضم ػلبا ، وكلى املجلـ ؤن ؾبب ػوا٘ اللظٍى

بلوه بلى اللظى.  ًبذ في الؼلب بِغاع مؿبب ٍو

ٔان  -3 خه وال لىعزخه اإلاؼالبت باؾترصاص ؤي مبلى صًله اللظى للجملُت ؾىاء  ال ًجىػ لللظى ؤو مً ػالذ كظٍى

 ؤو 
ً
 ؤو جبركا

ً
 ؤو َبت

ً
ٔا ااقترا  .هيَر

 

 :الثالثالفصل 

 .الجملُت اللمىمُت

 ككغة: الخامؿت اإلااصة 

َلضُّ الجملُت اللمىمُت ؤكلى ؾلؼت في الجملُت، وجٖىن ُغاعاتها ملؼمت مم مغاكاة 
ُ
ت، ح صالخُاث الىػاعة والجهت اإلاكًغ

ٔاًت، ولبُِت ؤحهؼة الجملُتألكظا  .ئها 

 ككغة: الؿاصؾت اإلااصة 

دّ إلاً جىؼبّ كلُه الكغوغ ؤو اإلالاًير التي اإلاىٌلت اإلاٌخىخت ًظلها مجلـ : جٖىن زضماث الجملُت للمىم املجخمم، ٍو

ؤلاصاعة الاؾخٌاصة مً زضماث الجملُت، وال ًلؼم الاقتراْ في الجملُت ؤو صًم ؤي اقتراْ للحص٘ى كلى ؤي مً جلٗ 

 الخضماث.
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  ككغة: الؿابلتاإلااصة 

 للحاالث والكغوغ آلاجُت:
ً
ِا خلامل مم الؼلب ًو ت للجملُت والبذ ًُه، ٍو  ًسخص مجلـ ؤلاصاعة بالىـغ في ػلب اللظٍى

 مً طوي الصٌت الؼبُلُت ًِكترغ  بطا -1
ً
ت شخصا  آلاحي:ًُه ٔان ػالب اللظٍى

 ؤن ًٖىن ؾلىصي الجيؿُت. -ؤ 

 ًِل كمٍغ كً الثامىت ككغة. -ب 
ّ

 ؤال

ٔامل ألاَلُت.  -ج   ؤن ًٖىن 

. -ص   ؤن ًٖىن خؿً الؿيرة والؿلْى

 ًٖىن ُض صضع بدِه خٕم -ٌ 
ّ

مت مسلت بالكغي ؤو ألاماهت، ولم ًغص   نهائي ؤال .له ا بةصاهخه في حٍغ  كخباٍع

ت.الالتزام ب -و   ؿضاص اقتراْ اللظٍى

 لالهظمام ًخظمً اؾمه خؿب  -ػ 
ً
خهؤن ًِضم ػلبا ت الىػىُت  ،الىػىُت ولِبه ٍَى م الهٍى وؾىه وحيؿِخه وُع

ّ بؼلبه  ،ومدل بُامخه ومهىخه ًغ م الهاجٍ الجىا٘، ٍو ض ؤلالٕترووي وُع وبُاهاث الخىاصل بما ٌكمل البًر

خه صىعة مً   الىػىُت.ٍَى

ٔان -2 ت بطا   مً طوي الصٌت الاكخباٍع
ً
ت شخصا  آلاحي:ًُه ًِكترغ  مً الجهاث ألاَلُت ؤو الخاصت ػالب اللظٍى

 .اؤن ًٖىن ؾلىصً -ؤ 

ت.الالتزام ب -ب   ؿضاص اقتراْ اللظٍى

م الدسجُل ؤو الترزُص  -ج   لالهظمام ًخظمً اؾمه خؿب الىزُِت الغؾمُت وحيؿِخه وُع
ً
ؤن ًِضم ػلبا

ّ بؼلبه صىعة مً وبُاهاث الخىاصل ب ،وكىىاهه الىػجي ًغ م الهاجٍ، ٍو ض ؤلالٕترووي وُع ما ٌكمل البًر

ِ ٌُت، ؤو ما ًثبذ خالخه الىـامُت ًو  السجل الخجاعي ؤو الترزُص ؤو صٗ الُى
ً
ٖىن  ا للىـام الحآم له، ٍو

.  ؾاعي اإلاٌل٘ى

ت الصخ -ص  غ ًُه الكغوغ الىاحبت في كظٍى جب ؤن جخًى  له مً طوي الصٌت الؼبُلُت، ٍو
ً
ص مً ؤن ٌلين ممثال

 طوي الصٌت الؼبُلُت.

 : ككغة الثامىتاإلااصة 

 باآلحي: اللاصًت جسخص الجملُت اللمىمُت ؛مم مغاكاة ما هص كلُه الىـام والالئدت الخىٌُظًت

غ مغاحم الحؿاباث كً الِىائم اإلاالُت للؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت، واكخماصَا بلض مىاُكتها. -1  صعاؾت جٍِغ

ت للؿىت اإلاالُت الجضًضة.بُغاع مكغوق اإلايزاهُت الخِ -2  ضًٍغ

غ مجلـ ؤلاصاعة كً ؤكما٘ الجملُت ووكاػاتها للؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت، والخؼت اإلاِترخت للؿىت اإلاالُت  -3 مىاُكت جٍِغ

 الجضًضة، واجساط ما جغاٍ في قإهه.

 بُغاع زؼت اؾدثماع ؤمىا٘ الجملُت، واُتراح مجاالجه. -4

تهم، وإبغاء طمت مجلـ ؤلاصاعة الؿابّ. اهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة، وججضًض مضة -5  كظٍى

 حلُين مداؾب ُاهىوي مغزص له؛ إلاغاحلت خؿاباث الجملُت، وجدضًض ؤحلابه. -6
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 مساػباث الىػاعة ومالخـاتها كلى الجملُت بن وحضث. -7

ع املجلـ في  -8 ع مجلـ ؤلاصاعة في بجمام طلٗ، وجٌٍى الخصغي في ؤي مً ؤص٘ى الجملُت بالكغاء ؤو البُم وجٌٍى

ت.اؾ  دثماع الٌائع مً ؤمىا٘ الجملُت ؤو بُامت اإلاكغوكاث الاؾدثماٍع

 ؤًت مىاطُم ؤزغي جٖىن مضعحت كلى حض٘و ألاكما٘. -9

 : الخاؾلت ككغةاإلااصة 

 مم مغاكاة ما هص كلُه الىـام والالئدت الخىٌُظًت، جسخص الجملُت اللمىمُت هير اللاصًت باآلحي:

ت كىه، واهخساب مً ٌكول اإلاغآؼ الكاهغة في البذ في اؾخِالت ؤي مً ؤكظاء مجلـ ؤلا  -1 صاعة، ؤو بؾِاغ اللظٍى

ت مجلـ ؤلاصاعة.  كظٍى

 بلواء ما جغاٍ مً ُغاعاث مجلـ ؤلاصاعة. -2

 اُتراح اهضماج الجملُت في حملُت ؤزغي. -3

 بُغاع حلضًل َظٍ الالئدت. -4

5- .
ً
ا  خل الجملُت ازخُاٍع

  :اللكغوناإلااصة 

اللمىمُت الحؿغي ُغاعاث الجملُت ا ، وال حؿغي ُغاعاث الجملُت اللمىمُت هير اللاصًت بال بلض مىاًِت لاصًت ًىع صضوَع

 الىػاعة.

  :واللكغون الحاصًتاإلااصة 

 ؤن جخُِض بىـغ اإلاىطىكاث اإلاضعحت في حض٘و ؤكمالها، وال ًجىػ لها ؤن جىـغ في مؿائل هير مضعحت ًُه.ًجب كلى الجملُت 

 واللكغون:  الثاهُتاإلااصة 

كترغ لصحت الضكىة  ،عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطه ؤكظاء الجملُت اللمىمُتًضكى   :ما ًإحيَو

 .ؤن جٖىن زؼُت -1

 ؤو  ؤن جٖىن صاصعة مً عئِـ مجلـ بصاعة الجملُت ؤو مً ًٌىطه -2
ً
 .مً ًدّ له صكىة الجملُت هـاما

 ؤن حكخمل كلى حض٘و ؤكما٘ الجملُت اللمىمُت. -3

سه وؾاكت اولِاصٍ.ؤن جدضص بىطىح مٖان الاحخماق وجا -4  ٍع

ت  ًخم حؿلُمها بلى اللظى والىػاعة ؤن -5  كلى ألاُل.والجهت اإلاكًغ
ً
مُا  جٍِى

ً
 ُبل اإلاىكض املحضص بسمؿت ككغ ًىما

  واللكغون: الثالثتاإلااصة 

 مغة واخضة كلى ألاُل ٔل ؾىت مالُت، كلى ؤن ٌلِض الاحخماق ألا٘و لٖل ؾىت
ً
 كاصًا

ً
زال٘  حلِض الجملُت اللمىمُت احخماكا

 حلِض الجملُت اللمىمُت ، وال ألاولى منهاألاعبلت ألاقهغ 
ً
 بالهير  احخماكا

ً
ٍب مً الىػاعة ؤو مً مجلـ ب كاصًا ؼلٍب ُمَؿب 

 ألاكظاء الظًً لهم خّ خظىع الجملُت اللمىمُت. مً (% 25) كًؼلب كضص ال ًِل بؤلاصاعة، ؤو 
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 واللكغون:  الغابلتاإلااصة 

 آزغ ًمثله في خظىع للظى الجملُت اللًجىػ 
ً
ذ كىهمىمُت ؤن ًىِب كىه كظىا كترغ لصحت ، الاحخماق والخصٍى َو

 ؤلاهابت ما ًإحي:

ُتؤن جٖىن ؤلاهابت  -1
ّ
 .زؼ

 ؤن ًِبل ؤلاهابت عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطه. -2

 ؤال ًىىب اللظى كً ؤٓثر مً كظى واخض. -3

 ال ًجىػ بهابت ؤي مً ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة. -4

 واللكغون:  الخامؿتاإلااصة 

ٔاهذ له ًُه مصلحت شخصُت، وطلٗ ًُما كضا  ال ًجىػ للظى الجملُت اللمىمُت الاقتراْ في الخصىٍذ كلى ؤي ُغاع بطا 

 اهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة.

 واللكغون: الؿاصؾتاإلااصة 

ّحِ 
ُ
 بطا خظٍغ ؤٓثر مً هصٍ ؤكظائها، ًةن لم ًخدِّ طلٗ ؤ

ً
َل الاحخماق بلى مىكض ٌلض احخماق الجملُت اللمىمُت صحُدا

ٖىن الاحخماق في َظٍ الحالت  ، ٍو  مً مىكض الاحخماق ألا٘و
ً
آزغ ٌلِض زال٘ مضة ؤُلها ؾاكت وؤُصاَا زمؿت ككغ ًىما

ً، وبما ال ًِل كً باليؿبت بلى  ٔان كضص ألاكظاء الحاطٍغ  مهما 
ً
بحمالي  مً (% 25)الجملُت اللمىمُت اللاصًت صحُدا

 لجملُت اللمىمُت هير اللاصًت.ألاكظاء باليؿبت بلى ا

1- .ً  جصضع ُغاعاث الجملُت اللمىمُت اللاصًت بإهلبُت كضص ألاكظاء الحاطٍغ

2- ً ، وال حؿغي بال بلض مىاًِت جصضع ُغاعاث الجملُت اللمىمُت هير اللاصًت بإهلبُت زلثي كضص ألاكظاء الحاطٍغ

 .الىػاعة كليها

 : واللكغون الؿابلت اإلااصة

صضع
ُ
دضص الاهخساباث، لجىت حكُٕل ُغاع -ؤلاصاعة مجلـ ؤكظاء اهخساب ٌؿبّ الظي الاحخماق في- ىمُتاللم الجملُت ج  ٍو

ٖىن  اللجىت، ؤكظاء وؤؾماء كضص ًُه ّ املجلـ ؤكظاء اهخساب كملُت بصاعة مهمتها ٍو  َظٍ جدضصَا التي ؤلاحغاءاث ًو

يخهي الالئدت، ك الجضًض املجلـ ؤكظاء ؤؾماء بةكالن اللجىت صوع  ٍو  :آلاحي اللجىت في ترغَو

 .ازىين كً ؤكظاءَا كضص ًِل ؤال -1

ا ًٖىن  ؤن -2 ت ؤهٌؿهم ؾيرشحىن  الظًً هير اللمىمُت الجملُت مً ؤكظاَئ  .ؤلاصاعة مجلـ للظٍى

 : الثامىت واللكغون اإلااصة

 لآلحمم مغاكاة ؤخٖام الىـام والالئدت الخىٌُظًت، 
ً
ِا  :يجٖىن بحغاءاث ؾير اهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة ًو

ت كً ًخذ باب الجمُم ؤكظاء الجملُت اللمىمُت ممً جىؼبّ كلُه الكغوغ ٌللً مجلـ ؤلاصاعة ل -1 ترشح للظٍى

 ُبل نهاًت مضة مجلـ ؤلاصاعة بمائت وزماهين ًىم ، وطلٗمجلـ ؤلاصاعة الجضًض
ً
 .كلى ألاُل ا

 ًٌِل باب الترشح ُبل حؿلين ًىم -2
ً
 مً نهاًت مضة مجلـ ؤلاصاعة. ا
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م مجلـ ؤلاصاع  -3 ّ الىمىطج اإلالض مً الىػاعة لهظاة ؤؾماء اإلاترشحين ًًغ الوغض وطلٗ زال٘ ؤؾبىق مً  بلى الىػاعة ًو

 ٌُل باب الترشح.

اعة في مِغ ًجب كلى لجىت الاهخساباث بالخيؿُّ مم مجلـ ؤلاصاعة كغض ُائمت ؤؾماء اإلاترشحين الىاعصة مً الىػ  -4

لها ؤلا بل نهاًت مضة مجلـ الجملُت ؤو مُى  ؤلاصاعة بسمؿت ككغ ًىملٕترووي، ُو
ً
 كلى ألاُل. ا

جيخسب الجملُت اللمىمُت ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة الجضًض باحخماكها اللاصي مً ُائمت اإلاترشحين، وكلى مجلـ ؤلاصاعة  -5

ض الىػاعة بإؾماء ألاكظاء الظًً جم اهخسابهم زال٘ زمؿت ككغ ًىم  الجضًض جؼٍو
ً
ش الاهخساب.ٓدض ؤُص ى  ا  مً جاٍع

ا ػبِجيخضب الىػاعة ؤ -6  خض مىؿٌيها لحظىع كملُت اهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة للخإٓض مً ؾيَر
ً
الالئدت و للىـام  ا

 والالئدت.الخىٌُظًت 

ت صون اإلاالُت كىض اهتهاء صوعة مجلـ ؤلاصاعة ٌؿخمغ في مماعؾت مهامه -7  لحين اهخساب مجلـ بصاعة حضًض. ؤلاصاٍع

 

 :الرابعالفصل 

 .مجلـ ؤلاصاعة

 :ونواللكغ  الخاؾلتاإلااصة 

 إلاا ، ًخم اهخسابهم مً بين ؤكظاء الجملُت اللمىمُت اللامؤكظاء  (9) ًضًغ الجملُت مجلـ بصاعة مّٖىن مً
ً
ِا لين ًو

 .جدضصٍ َظٍ الالئدت

 :الثالزىن  اإلااصة

 ىاخضة ملجلـ ؤلاصاعة ؤعبم ؾىىاث.جٖىن مضة الضوعة ال

 والثالزىن: الحاصًت اإلااصة

ت مجلـ ؤلاصاعة ما ًدّ لٖل كظى كامل في الجملُت جغق كترغ ًُمً ًترشح للظٍى ُذ هٌؿه للظىٍت مجلـ ؤلاصاعة، َو

 ًإحي:

 ؤن ًٖىن ؾلىصً -1
ً
 .ا

ٔامل ألاَلُت. -2  ؤن ًٖىن 

 ؤن ًٖىَن كظى  -3
ً
 ال جِل  ا

ً
 في الجملُت اللمىمُت مضة

ً
 .ؤقهغ ؾختكً كامال

 ( ؾىت.21كمٍغ كً ) ؤال ًِل -4

ت الجهت ؤو الىػاعة كلى الجملُت في ؤلاصاعة املخخصت باإلقغاي فيمً اللاملين  ؤال ًٖىن  -5  .الىػاعة بمىاًِت بال اإلاكًغ

ى حمُم الالتزاماث اإلاالُت ججاٍ الجملُت. -6
ّ
 ؤن ًٖىن ُض وف

مت مسلت بالكغي وألاماهت ما -7 .لم ًًٕ ُض عُ  ؤال ًٖىن صضع في خِه خٕم نهائي بةصاهخه في حٍغ  ص  بلُه اكخباٍع

 ؤال ًٖىن كظى  -8
ً
 بال بمىاًِت الىػاعة. صوعجين ؾابِخين كلى الخىالي ر مًٓثألمجلـ ؤلاصاعة في  ا

 .للمجلـ كضم اكتراض الىػاعة كلى جغشحه -9

 



 

   11  
 

 والثالزىن:  الثاهُت اإلااصة

ُما كضا طلٗ مً زال٘ وؾائل الخِىُت التي حلخمضَا الى  كملُت اهخساب مجلـ ؤلاصاعة جخم جخم كملُت ػاعة لهظا الوغض، ًو

ِ الاهخساب  ًو
ً
 :تجُئلحغاءاث آلال ا

  ىحه عئِـ مجلـ ؤلاصاعة الضكىةًُ  -1
ً
ا ُّ ت مجلـ ؤلاصاعة الجضًض  زؼ بلى حمُم ؤكظاء الجملُت اللمىمُت للترشح للظٍى

 بمائت وزماهين ًىمالحالي ُبل نهاًت مضة مجلـ ؤلاصاعة 
ً
 ، وجخظمً الضكىة الخٌاصُل آلاجُت:كلى ألاُل ا

ت.-ؤ   قغوغ الترشح لللظٍى

 الىماطج اإلاؼلىب حلبئتها للترشح. -ب 

ت الىػىُت والؿيرة الظاجُت.اإلا -ج   ؿدىضاث اإلاؼلىب جِضًمها للترشح، ومنها كلى وحه الخصىص صىعة بؼاُت الهٍى

ت -ص  ش ًخذ باب الترشح لللظٍى ش ٌُله جاٍع  .وجاٍع

 ٌِل باب الترشح ُبل حؿلين ًىمًُ  -2
ً
 مً نهاًت مضة مجلـ ؤلاصاعة. ا

ِىم باؾدبلاص ا -3 لؼلباث التي ال جىؼبّ كليها الكغوغ ؤو التي لم ًضعؽ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مً ًٌىطه ػلباث الترشح ٍو

 حؿخٕمل اإلاؿدىضاث ؤو التي لم جغص زال٘ اإلاضة املحضصة للترشح.

م مجلـ ؤلاصاعة -4 ّ همىطج  ؛الظًً جىؼبّ كليهم الكغوغحمُم اإلاغشحين  إؾماءُائمت ب ًًغ حلضٍ الىػاعة بلى الىػاعة ًو

 وطلٗ زال٘ ؤؾبىق مً ٌُل باب الترشح.لهظا الوغض 

ا نهائُ -5 لض ُغاَع  حلخمض الىػاعة الِائمت النهائُت للمغشحين َو
ً
 وهير ُابل للؼلً. ا

م ؤلالٕترووي للجملُت وفي مضزل  جهًخاح لٖل مغشح واًِذ كلُه الىػاعة كغض ؾير  -6 مِغ الجملُت، الظاجُت في اإلاُى

دضص املجلـ اقتراػاث   .هاحؿاويو رشحين الٌغص بين اإلات تلاكضفي طلٗ  ىًغاعكلى ؤن ه ومؿاخاجاللغض ٍو

ير لىاػمها، ومً طلٗ: مهمت ًخىلى مجلـ ؤلاصاعة -7  التهُئت لالهخساباث وجًى

وطم ُائمت بإؾماء اإلاغشحين اإلالخمضًً مً الىػاعة في ألاؾبىق الؿابّ لالهخساباث في مٖان باعػ زاعج مِغ  -ؤ 

 الجملُت وفي ُاكت الاهخساباث. 

 .هاىع مىضوبوػلب خظ هوػماهالاهخساب مساػبت الىػاعة بمٖان  -ب 

 صازل الىؼاَ ؤلاصاعي للجملُت. هاوػمانالاهخساباث بكالن كً مٖان  -ج 

 ججهيز اإلاِغ وألاصواث الاهخسابُت بما في طلٗ مٖان الاُتراق الؿغي وصىضَو الاُتراق.   -ص 

ً كليها.  -ٌ  ُم كظٍى  اكخماص ؤوعاَ الاُتراق وزخمها وجُى

خابت مدظغ الاهخساباث.اعة اللملُت الاهخسابُتبصلجىت الاهخساباث جٖىن مهمت  -8 يخهي صوع اللجىت بةكالن الىدُجت ٓو  ، ٍو

9- ِ  جخىلى لجىت الاهخساباث ؤلاقغاي كلى اللملُت الاهخسابُت ًو
ً
 لآلحي: ا

ت كظى الجملُت اللمىمُت والخإقير ؤمام اؾمه في سجل الىازبين. -ؤ   الخإٓض مً ٍَى

ذ -ب  اوإنها جمضًض مضة الخصٍى  .َئ

 كض ألاصىاث التي خصل كليها ٔل مغ  -ج 
ّ

 ح.ش
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اصة ، وفي خالت الخإٓض مً كضص ألاصىاث ومِاعهخه مم كضص اإلاِتركين -ص  ً ٍػ كضص ألاصىاث كً كضص الحاطٍغ

ض كً ههٌؿإكاصجه في الاحخماق و  ًخم بلواء الاهخساب  زمؿت ككغ ًىم ؤو زال٘ مضة ال جٍؼ
ً
 .ا

ً في الاهخساباث بكالن  -ٌ  م ؤؾماء الٌائٍؼ ص ؤكظاء الظًً ًدصلىن كلى ؤٓثر ألاصىاث بدؿب كضَو

 لم ًدىا٘ػ ؤخضَما. املجلـ، وفي خا٘ حؿاوي ألاصىاث للٌائؼ باإلاِلض ألازير ًُلجإ بلى الِغكت، ما

م الاخخُاػُين املجلـ إكظاء بُائمت بكضاص  -و  ً وخؿب  الخمؿت الخالىن ن ى ترشحاإلاَو لؤلكظاء الٌائٍؼ

 .ألاصىاث

لصىضَو وألاوعاَ الصحُدت واإلالواة والبُظاء، وكضص مدظغ زخامي لللملُت الاهخسابُت ًخظمً كضص ألاوعاَ في ا لضُّ ٌُ  -15

 ألاصىاث التي خصل كليها ٔل مغشح وجغجُبها جىاػلُ
ً
له عئِـ  ا ُى اوؤكظالجىت الاهخساب مً اإلاغشح ألاكلى، ٍو ، َئ

صاصَ كلُه مىضوب الىػاعة.  ٍو

 الجملُت. إلاىضوب الىػاعة إلصعاحه في ملٍوحؿلم صىعة  في سجالتها، إصل املحظغجدخٌف الجملُت ب -11

 ٌلِض مجلـ ؤلاصاعة احخماك -12
ً
 ًىٍع ا

ً
ًخم ًُه اهخساب الغئِـ والىائب واإلاكغي اإلاالي وجدضًض مىكض ؤ٘و احخماق وبغهامج  ا

 كمله.

 لجملُت.ا في سجلًيكغ الدكُٕل الجضًض ملجلـ ؤلاصاعة  -13

 والثالزىن: الثالثت اإلااصة

ت مجلـ ؤلاص الىؿٌُت بين الجمم ًجىػ  ال م الىػاعة بمىاًِت بالاعة في الجملُت وكظٍى ، وكلى املجلـ في َظٍ الحالت ؤن ًًغ

ٖىن   بمؿب  الؼلب للىػاعة ٍو
ً
 .ا

 والثالزىن: الغابلت اإلااصة

ٔانؤو هائبه ؤو ؤخض مجلـ ؤلاصاعة في خا٘ قوىع مٖان عئِـ  -1 املجلـ باللظى هصاب ٘ آمخم بًُ ؛ؤكظائه ألي ؾبب 

 
ً
لاص حكُٕل املجلـ.ألازيرةفي الاهخساباث الاخخُاػي ألآثر ؤصىاجا  ، َو

 في خالت خل املجلـ ٔلُ -2
ً
لين خً ؛ؤو بطا ُضم ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة مجخملين اؾخِالتهم الىػاعةب مً بِغاع مؿب   ا

 مجلؿالىػاعة 
ً
خ ا  مُا

ً
كلى ؤن جٖىن مً مهامه صكىة الجملُت اللمىمُت لالولِاص واهخساب مجلـ بصاعة حضًض، وطلٗ  ،ا

 مً 
ً
ش حلُِىه.زال٘ ؾخين ًىما  جاٍع

 والثالزىن: الخامؿت اإلااصة

1-  
ً
( 15بىاء كلى صكىة مً عئِـ املجلـ ؤو مً ًٌىطه ًىحهها بلى ألاكظاء ُبل ) ٌلِض مجلـ بصاعة الجملُت احخماكا

 كلى ألاُل مً مىكض الاحخماق، كلى ؤن حكخمل الضكىة البُاهاث آلاجُت:
ً
 ًىما

 .ؤن جٖىن زؼُت -ؤ 

.صاعة الجملُت ؤو مً ًٌىطه ؤو ـ بؤن جٖىن صاصعة مً عئِـ مجل -ب 
ً
 مً ًدّ له صكىة الجملُت هـاما

 ؤن حكخمل كلى حض٘و ؤكما٘ الاحخماق. -ج 

سه وؾاكت اولِاصٍ. -ص   ؤن جدضص بىطىح مٖان الاحخماق وجاٍع
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ت مىخـمت جىلِض احخماكاث مجلـ ؤلاصاعة بصٌت  -2 غاعى في بدُث صوٍع ال ًِل كضصَا كً ؤعبلت احخماكاث في الؿىت، ٍو

 ، كلى ؤن ًخم كِض احخماق ٔل ؤعبلت ؤقهغ كلى ألاُل.الظي ًلُهب الٌترة الؼمىُت بين ٔل احخماق و كِضَا جىاؾ

الضكىة ؤو مً ًِىم مِامه وحب كلى الغئِـ  ؛كِض احخماقمجلـ ؤلاصاعة ؤكظاء كضص ػلب ؤٓثر مً هصٍ  في خا٘ -3

ش الؼلب.  الولِاصٍ زال٘ ؤؾبىكين مً جاٍع

 ( ؤكظاء املجلـ.بطا خظٍغ )هصٍلـ ؤلاصاعة صحًُدا ٌلض احخماق مج -4

ً، وكىض حؿاوي كضص ألاصىاث ًغجح الجاهب الظي  -5 جصضع ُغاعاث مجلـ ؤلاصاعة بإهلبُت ؤصىاث ألاكظاء الحاطٍغ

 صىث مله عئِـ املجلـ ؤو مً ًىىبه.

 :والثالزىن  الؿاصؾت اإلااصة

جىػ له كِضَا في مٖان آزغ  صازل هؼاَ الجملُت ؤلاصاعي. ٌلِض مجلـ ؤلاصاعة احخماكاجه في مِغ الجملُت، ٍو

  والثالزىن: الؿابلت اإلااصة

ت في مجلـ ؤلاصاعة كمل جؼىعي ال ًخِاض ى كلُه  ؤحغ  اللظى اللظٍى
ً
ؿدثجى مً طلٗا ع  ، َو كً جٖالٍُ  ءكظاألا حلٍى

 .جىِلهم وؾٕنهم في خا٘ اهخضابهم إلاهام جسص الجملُت

 :الثامىت والثالزىن  اإلااصة

مم مغاكاة الازخصاصاث اإلاِغعة للجملُت اللمىمُت، ًٖىن ملجلـ ؤلاصاعة الؿلؼاث والازخصاصاث في بصاعة  -1

 طها، ومً ؤبغػ ازخصاصاجه آلاحي:اهغ أل  املحِِتالجملُت 

ا مً الاؾتراجُجُت ؽ كمل الجملُت ومنها الخؼت اكخماص زؼ -ؤ   ،زؼؽ اللمل الغئِؿتوالخؼت الخىٌُظًت وهيَر

 .ومخابلت جىٌُظَا

ت للهُأل الخىـُمُت والىؿٌُُت في الجملُت واكخماصَا. -ب   اإلاغاحلت الضوٍع

ابت الضازلُت وؤلاقغاي كليها -ج  ت للخدِّ مً ًاكلُتها وطم ؤهـمت وطىابؽ للُغ  .وإحغاء مغاحلت صوٍع

مت الجملُت ال جخلاعض مم ؤخٖام الىـام والالئدت  -ص   ،الالئدتَظٍ و الخىٌُظًت وطم ؤؾـ وملاًير لحٓى

 كلى جىٌُظَا ومغاُبت مضي ًاكلُتها وحلضًلها كىض الحاحت. وؤلاقغاي

البىْى واإلاصاعي الؿلىصًت، وصًم وجدصُل الكُٖاث ؤو ؤطوهاث الصغي البىُٕت لضي ًخذ الحؿاباث  -ٌ 

كىًاث الحؿاباث تها ،وجيكُؽ الحؿاباث ،ٓو ٌلها وحؿٍى  ،والاكتراض كلى الكُٖاث ،وجدضًث البُاهاث ،ُو

ا مً اللملُاث البىُٕت. ،لتواؾخالم الكُٖاث اإلاغجج  وهيَر

اي و حسجُل اللِاعاث  -و  ب٘ى الىصاًا وألاُو ا، و إًغاهها ُو غَػ الهباث وصمج صْٖى ؤمالْ الجملُت وججؼئتها ًو

اث وجدضًث الصْٖى وإصزالها في الىـام الكامل، وجدىٍل ألاعاض ي الؼعاكُت بلى ؾٕىُت،  وإحغاء ؤي جصًغ

 . مىاًِت الجملُت اللمىمُت، بلض صلحتاإلاوبؼت و الللجملُت  مدِِت

 جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للجملُت والؿعي لخدُِّ الاؾخضامت لها. -ػ 

 وؤمىالها. الجملُت بصاعة ممخلٖاث -ح 

 .بلض اكخماصَا مً الىػاعة وجٌلُلها ،بكضاص ُىاكض اؾدثماع الٌائع مً ؤمىا٘ الجملُت -غ 
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جظمً جِضًم اللىاًت الالػمت لهم،  ث الجملُتوطم ؾُاؾت مٕخىبت جىـم اللالُت مم اإلاؿخٌُضًً مً زضما -ي 

 وؤلاكالن كنها.

ض الىػاعة بها. -ْ  ت كً الجملُت وجؼٍو غ الخدبلُت والؿىٍى  الخلاون في بكضاص الخِاٍع

ض الىػاعة بجدضًث بُاهاث الجملُت بكٖل صوعي و  -٘  ّ الىماطج الها جؼٍو  .تي حلخمضَا لهظا الوغضًو

غ اإلاالُ -م  ض الىػاعة بالحؿاب الخخامي والخِاٍع ا مً الجملُت جؼٍو ت اإلاضُِت مً مغاحم الحؿاباث بلض بُغاَع

 اللمىمُت وزال٘ ؤعبلت ؤقهغ مً نهاًت الؿىت اإلاالُت.

غ الؿىىي للجملُت ؤلاقغاي كلى بكضاص  -ن   .ٍواكخماصالخٍِغ

لها للجملُت اللمىمُت الكخماصَا. -ؽ  ت للؿىت اإلاالُت الجضًضة وًع  ؤلاقغاي كلى بكضاص اإلاىاػهت الخِضًٍغ

غاع حلُِىه  مضًغحلُين  -ق  ض الىػاعة باؾمه ُو جىٌُظي مخٌغن للجملُت، وجدضًض صالخُاجه ومؿاولُاجه وجؼٍو

خهوصىعة مً   .، مم بُاهاث الخىاصل ملهىػىُتال ٍَى

 في الجملُت، وجدضًض صالخُاتهم ومؿاولُاتهم. الُِاصًين حلُين اإلاىؿٌين -ي 

جملُت اللمىمُت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغ كظاء الالىـامُت أل حالت الببالن الىػاعة بٖل حوُير ًؼغؤ كلى  -ص 

ش خضور الخوُير. ،الخىٌُظي واإلاضًغ اإلاالي  وطلٗ زال٘ قهغ مً جاٍع

وطم الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث التي جظمً التزام الجملُت باألهـمت واللىائذ، بطاًت بلى الالتزام باإلًصاح كً  -َ 

ت وؤصح ت للمؿخٌُضًً والىػاعة والجهت اإلاكًغ ٍغ ً، وجمٕين اإلاللىماث الجَى مً  آلازغاب اإلاصالح آلازٍغ

غ اإلاالُت  ا كلى اإلاىُم ؤلاالاػالق كلى الحؿاب الخخامي والخِاٍع ت، ووكَغ  لٕترووي للجملُت.وؤلاصاٍع

تؤلاقغاي كل -ع   .ى جىٌُظ ُغاعاث وحللُماث الجملُت اللمىمُت ؤو اإلاغاحم الخاعجي ؤو الىػاعة ؤو الجهت اإلاكًغ

ت في ؤي بحغاء ٌؿخلؼم طلٗوطم بحغاءاث لظمان الحص٘ى كل -ف   .ى مىاًِت الىػاعة والجهت اإلاكًغ

 اؾدٌُاء ما للجملُت مً خَِى وجإصًت ما كليها مً التزاماث وإصضاع الِغاعاث الالػمت في َظا الكإن. -ث 

ٍ بالجملُت واللمل  -ر   في ألاوؾاغ طاث اللالُت. ببغاػ ؤَضاًها وؤوكؼتهاكلى الخلٍغ

اث بمسخلٍ ؤقٖالها، وح -ر  ظها.ُب٘ى اللظٍى  ؿبِب ُغاعاث ًع

 صكىة الجملُت اللمىمُت لالولِاص. -ط 

نها بلض اللجان كمل لخىـُم الالػمت وؤلاحغاءاث الِىاكض وطم -ض  ٌُُت جٍٖى  مً واكخماصَا بُنها الخيؿُّ ٓو

 .اللمىمُت الجملُت

ت في مجا٘ ازخصاصه -ن   .ؤي مهام ؤزغي ًٖلٍ بها مً ُبل الجملُت اللمىمُت ؤو الىػاعة ؤو الجهت اإلاكًغ

م كلُه ألاكظاء الحاطضوّ ج -2 ُى غاعاجه في مدظغ ٍو ائم الاحخماق ُو  ن.غو ن ُو

 ملبالخصغي  اإلاكغي اإلااليًدّ للمجلـ ؤن ًٌىض الغئِـ ؤو هائبه و  -3
ً
ًُما له مً ازخصاصاث مالُت ؤو ًيخج كىه  ا

دّ للمجلـ ًُما كضاَا مً ازخصاصاث حكُٕل لجان صائم ،ازخصاصاث مالُت ت ؤو واجساط اإلاىاؾب ججاَها، ٍو

خت مىه للُِام بما ؤهُؽ  ع الغئِـ ؤو ؤي كظى  ،ها مً ؤكما٘بمُا وله الاؾخلاهت بإكظاء مً زاعحه، وله جٌٍى

 آزغ في طلٗ.
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كلى مجلـ ؤلاصاعة جٌىٍع عئِؿه ؤو هائبه ؤو مً ًغاٍ بخمثُل الجملُت ؤمام الجهاث مثل الىػاعاث واملحآم  -4

ا ُل هيٍر مً كضمه.وجدضًض ص ،وؤلاصاعاث الحٖىمُت والخاصت وهيَر ع وجٓى  الخُاجه ومىده خّ جٌٍى

ت بالكغاء ؤو البُم بلض الحص٘ى كلى جٌىٍع مً الجملُت  -5 ًجىػ ملجلـ ؤلاصاعة الخصغي في ؤمالْ الجملُت اللِاٍع

 اللمىمُت في طلٗ.

 :والثالزىن  الخاؾلت اإلااصة

 ًإحي:، ومنها ما بااللتزاماث اإلاترجبت كلى كظىٍخهًلتزم كظى مجلـ ؤلاصاعة 

ت في مىاُك -1 ع في طلٗ. اتهاخظىع احخماكاث مجلـ ؤلاصاعة واإلاكآع  والخصىٍذ كلى الِغاعاث، وال ًجىػ له الخٌٍى

ت اللجان التي  -2  املجلـ. ًٖلٌه بهاعئاؾت وكظٍى

 عئِـ مجلـ ؤلاصاعة. جٖلٍُجمثُل الجملُت ؤمام الجهاث طاث اللالُت بلض  -3

ه  -4  اُتراح اإلاىاطُم وجِضًم اإلاباصعاث التي مً قإنها النهىض بالجملُت.و زضمت الجملُت وإًاصتها بسبراجه وملاًع

ت والجملُت اللمىمُت ومجلـ ؤلاصاعة مً حللُماث. -5  الخُِض بما ًصضع مً الىػاعة والجهت اإلاكًغ

ا وعكاًت مصالحها. -6  املحاًـت كلى الجملُت وؤؾغاَع

 ألاعبلىن: اإلااصة

 ًٖىن عئِـ مجلـ ؤلاصاعة  ؛لجملُت اللمىمُتاو  زخصاصاث اإلاِغعة ملجلـ ؤلاصاعةمم مغاكاة الا  -1
ً
جٌلُل  كً مؿاوال

 ، ومً ؤبغػ ازخصاصاجه آلاحي:اإلاىاػت ملجلـ ؤلاصاعةالؿلؼاث والازخصاصاث  ومخابلت

 عئاؾت احخماكاث مجلـ ؤلاصاعة والجملُت اللمىمُت. -ؤ 

مجلـ ؤلاصاعة وجٌىٍع  في خضوص صالخُاث ٔاًت جمثُل الجملُت ؤمام الجهاث الحٖىمُت والخاصت وألاَلُت -ب 

لومً طلٗ  ،الجملُت اللمىمُت  التراًم ؤمام الجهاث الِظائُت وقبه الِظائُت وجمثُل الجملُت ؤمامها ًع
ً
 وصًل ا

ً
، ا

م ع طلٗ إلاً ًغاٍ مً ؤكظاء املجلـ ؤو هيَر  .وله جٌٍى

ُم كلى ما ًصضع مً مجلـ ؤلاصاعة مً ُغاعاث. -ج   الخُى

ُم كلى الكُٖاث وألاوعاَ اإلاال -ص   .اإلاكغي اإلااليُت ومؿدىضاث الصغي مم الخُى

 ًُما َى مً طمً صالخُاث- الخىٌُظي والتي ال جدخمل الخإزير اإلاضًغالبذ في اإلاؿائل اللاحلت التي ٌلغطها كلُه  -ٌ 

 كلى ؤن ٌلغض جلٗ اإلاؿائل وما اجسظ بكإنها مً ُغاعاث كلى املجلـ في ؤ٘و احخماق. -املجلـ

 ملُت اللمىمُت.الضكىة الولِاص مجلـ ؤلاصاعة والج -و 

 ًدّ للغئِـ جٌىٍع هائبه بما له مً ازخصاصاث. -2

 وألاعبلىن: الحاصًت اإلااصة

  اإلاكغي اإلااليًٖىن  ؛ولغئِـ مجلـ ؤلاصاعة اللمىمُتلجملُت امم مغاكاة الازخصاصاث اإلاِغعة ملجلـ ؤلاصاعة و 
ً
كً  مؿاوال

 كلى آلاحي: ؤلاقغايِّ هغطها، ومً ؤبغػ ازخصاصاجه الؿلؼاث والازخصاصاث اإلاخللِت بالكاون اإلاالُت للجملُت بما ًد

 حمُم قاون الجملُت اإلاالُت ػبِ -1
ً
 للىـام وألاص٘ى اإلاالُت اإلاخبلت. ا

اتها واؾخسغاج بًصاالث كً حمُم اللملُاث واؾخالمها. -2  مىاعص الجملُت ومصغًو
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 بًضاق ؤمىا٘ الجملُت في الحؿاباث البىُٕت املخصصت لها. -3

اث جباكُُض حمُم ؤلاًغاصاث وا -4  إلاصغًو
ً
 في السجالث الخاصت بها. ا

غ بىدُجت الجغص ملجلـ ؤلاصاعة. -5  الجغص الؿىىي وجِضًم جٍِغ

ها هـام -6  صغي حمُم اإلابالى التي جِغع صًغ
ً
اإلاؿدىضاث مم الاخخٌاؾ باإلاؿدىضاث اإلاثبخت لصحت الصغي ومغاُبت  ا

 .هاوخٌـ

 . جىٌُظ ُغاعاث مجلـ ؤلاصاعة ًُما ًخللّ باإلالامالث اإلاالُت -7

 بكضاص ميزاهُت الجملُت للؿىت الخالُت وكغطها كلى مجلـ ؤلاصاعة. -8

ُم كلى ػلباث الصغي وألاوعاَ اإلاالُت مم عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو  -9  .هائبهالخُى

 ، والغص كليها كلى خؿب ألاص٘ى الىـامُت.الخاعجيغاحم اإلابدث اإلاالخـاث الىاعصة مً  -15

 وألاعبلىن: الثاهُت اإلااصة

خه بِغاع مؿبب ًصضع مً مجلـ ؤلاصاعة ًٌِض كظى مجل -1   الترشح له ًدّ والـ ؤلاصاعة كظٍى
ً
وطلٗ في ؤي  مجضصا

 مً الحاالث آلاجُت:

الاوسحاب مً مجلـ ؤلاصاعة، وطلٗ بىاء كلى ػلب زؼي ًِضمه اللظى بلى مجلـ ؤلاصاعة، وال ًد٘ى طلٗ  -ؤ 

 صون خّ الجملُت في مؼالبخه بإي ؤمىا٘ جٖىن جدذ ًضًه.

اة. -ب   الًى

 مً قغوغبط -ج 
ً
ت في الجملُت اللمىمُت  ا ًِض قغػا ّ ما وعص في اللظٍى  اإلااصة الثالثت ككغة.ًو

 بالجملُت. -ص 
ً
 ؤو ؤصبُا

ً
 ماصًا

ً
 بطا ؤُضم كلى جصغي مً قإهه ؤن ًلحّ طغعا

خه في  -ٌ   لوغض شخص ي. املجلـبطا ُام باؾخوال٘ كظٍى

 حلؿاث ؾذ ؤو مخخالُت، اثحلؿ ثالرل املجلـ ًِبله كظع بضون  ؤلاصاعة مجلـ خظىع  كً حوُب بطا -و 

ت  .الىاخضة الضوعة في مخٌُغ

 .ؤزغي  ؤؾباب ؤي ؤو صحي لؿبب ؤلاصاعة مجلـ في بضوٍع الُِام كلُه حلظع بطا -ػ 

  ًصضع ؤن ؤلاصاعة مجلـ كلى ًجب -2
ً
ت، ًاُض اللظى بدّ ُغاعا  مً ؤؾبىق زال٘ بالِغاع الىػاعة ٌكلغ وؤن اللظٍى

سه  .جاٍع
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 :الخامس الفصل

خت ائمتالض اللجان  .واإلاُا

 :وألاعبلىن  الثالثت اإلااصة

ً مؿخمغة، ػبُلت طاث بمهام للُِام صائمت لجان جٖىًٍ اللمىمُت للجملُت جىػ لها وملجلـ ؤلاصاعة جٍٖى خت لجان ٍو  مُا

 .ومضتها ػبُلتها خُث مً مدضصة بمهام للُِام

 :وألاعبلىن  الغابلت اإلااصة

ً الصاصع الِغاع ًدضص ، كلى ؤن ًٖىن مً عئِؿها حؿمُت طلٗ في بما وازخصاصاتها، ؤكظائها وكضص مؿماَا لجىت ٔل بخٍٖى

 بُنهم ؤخض ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة.

 :وألاعبلىن  الخامؿت اإلااصة

نها بلض اللجان كمل لخىـُم الالػمت وؤلاحغاءاث الِىاكض ؤلاصاعة مجلـ ًظم ٌُُت جٍٖى  مً واكخماصَا بُنها الخيؿُّ ٓو

 .اللمىمُت الجملُت

 

 :السادس الفصل

 .ظيُالخىٌ اإلاضًغ

  وألاعبلىن: الؿاصؾت اإلااصة

ىضح اإلاضًغ بُاهاث ٔامل ًخظمً املجلـ مً ًصضع بِغاع الخىٌُظي اإلاضًغ ؤلاصاعة مجلـ ٌلين  ومؿاولُاجه صالخُاجه ٍو

ه ظٍ الخىٌُظًت والالئدت الىـام طىء كلى وعاجبه والتزاماجه وخُِى خم ،الالئدت َو  لجىت كبر الِغاع في عاجبه جدضًض ٍو

ٖلٍ ؤلاصاعة مجلـ مً مؿخِلت
ُ
الج اإلاضًغ ٌٓاءاث بضعاؾت ج  هؼاَ اكخباع مم طلٗ كلى بىاء عاجبه وجدضص هوزبراج هومَا

ً عواجب ومخىؾؽ  ومؿىهاث حلُِىه، ُغاع مً وسخت وجغؾل ،واملجا٘ الحجم في اإلاكابهت الجملُاث في الخىٌُظًين اإلاضًٍغ

اَ مم الىػاعة، بلى عاجبه خه بؼاُت مً صىعة بًع  .مله الخىاصل وبُاهاث الىػىُت ٍَى

 وألاعبلىن: الؿابلت اإلااصة

 الخؼؽ وإكضاص ،ٔاًت وؤُؿامها بصاعاتها ومخابلت بها الُىمُت ألاكما٘ وإنهاء الجملُت بصاعة الخىٌُظي اإلاضًغ كلى ًجب

ا. جىـُمها كلى واللمل ،ٔاًت ؤَضاًها لخدُِّ الالػمت َغ  وجؼٍى

 وألاعبلىن: الثامىت اإلااصة

 مىاًِت وبلض ؤلاصاعة ًلمجلـ ؛ألاؾباب مً ؾبب ألي ألكمالها مخٌغن جىٌُظي مضًغ حلُين مً الجملُت جخمًٕ لم بطا

  اللمل َظا لُخىلى ؤكظائه ؤخض جٖلٍُ الىػاعة
ً
خا  احخماكاث خظىع  في خِه اإلاٖلٍ اللظى ًٌِض ال الحالت َظٍ وفي ،مُا

ذال صون  اًيه ىاُكتواإلا ؤلاصاعة مجلـ  .اُغاعاته كلى خصٍى
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  :وألاعبلىن  الخاؾلت اإلااصة

 ًُه: آلاجُت الكغوغ جىاًغ مً ًخدِّ ؤن للجملُت الخىٌُظي اإلاضًغ حلُين ُبل ؤلاصاعة مجلـ كلى ًجب

 ًٖىن ؾلىصي الجيؿُت. ؤن -1

2- .
ً
ٔامل ألاَلُت اإلالخبرة قغكا  ؤن ًٖىن 

 .( ؾىت25)ال ًِل كمٍغ كً ؤ -3

 إلصاعة الجملُت -4
ً
 .ؤن ًٖىن مخٌغها

 ( ؾىىاث في اللمل ؤلاصاعي. 5ًمخلٗ زبرة ال جِل كً )ؤن  -5

 .(صبلىمكً ) جهقهاصال جِل ؤ -6

 :الخمؿىن  اإلااصة

ت ألاكما٘ الخىٌُظي اإلاضًغ ًخىلى  الخصىص: وحه كلى ومنها ،ٔاًت ؤلاصاٍع

ّ الجملُت زؼؽعؾم  -1 اتها ًو   مؿخٍى
ً
 اصَا.اكخم بلض جىٌُظَا ومخابلت وؤَضاًها اللامت الؿُاؾت مً اهؼالُا

ـٍ  عؾم -2 مت وملاًير ؤؾ ظٍ الالئدت الجملُت لحٓى  وؤلاقغاي ،ال جخلاعض مم ؤخٖام الىـام والالئدت الخىٌُظًت َو

 اكخماصَا. بلض ًاكلُتها مضي ومغاُبت جىٌُظَا كلى

َا بكضاص اللىائذ ؤلاحغائُت والخىـُمُت الالػمت التي جظمً ُُام الجملُت بإكمالها وجدُِّ ؤَضاًها ومخابلت جىٌُظ -3

 .بلض اكخماصَا

غاعات هاولىائدالجملُت جىٌُظ ؤهـمت  -4  .وحلمُمها ها،وحللُمات هاُو

ير اخخُاحاث الجملُت  -5  .الخجهيزاث الالػمتو مً البرامج واإلاكغوكاث واإلاىاعص جًى

 اُتراح ُىاكض اؾدثماع الٌائع مً ؤمىا٘ الجملُت وآلُاث جٌلُلها.   -6

ت والخض -7 ٍغ ا.عؾم وجىٌُظ الخؼؽ والبرامج الخؼٍى َغ بُت التي جىلٕـ كلى جدؿين ؤصاء ميؿىبي الجملُت وجؼٍى  ٍع

 لهم، الالػمت اللىاًت جِضًم وجظمً الجملُت زضماث مً اإلاؿخٌُضًً مم اللالُت جىـم مٕخىبت ؾُاؾت عؾم -8

 اكخماصَا. بلض كنها وؤلاكالن

ض -9 ّ الجملُت كً واإلاللىماث بالبُاهاث الىػاعة جؼٍو غ بكضاص في والخلاون  الىػاعة مً اإلالخمضة الىماطج ًو  الخِاٍع

ت الخدبلُت تواكخماصَا مجلـ ؤلاصاعة كلى كغطها بلض والؿىٍى  .، وجدضًث بُاهاث الجملُت بصٌت صوٍع

م  -15  لالكخماص. ومؿاولُاتهم صالخُاتهم جدضًض مم ؤؾماء ٓباع اإلاىؿٌين في الجملُت ملجلـ ؤلاصاعة ترقُذب الًغ

 .ٔاًت الاعجِاء بسضماث الجملُت -11

ير ؤكما٘ الجملُت ووطم اإلااقغاث لُِاؽ ألاصاء وؤلاهجاػاث ًيها كلى مؿخىي الخؼؽ واإلاىاعص، والخدِّ مخابلت ؾ -12

 مً اججاَها هدى ألاَضاي وملالجت اإلاكٕالث وإًجاص الحل٘ى لها.

 الكخماصَا. -13
ً
 للملاًير اإلالخبرة جمهُضا

ً
ِا ت للجملُت ًو غ اإلاالُت ومكغوق اإلاىاػهت الخِضًٍغ  بكضاص الخِاٍع

م الىؿٌُي للبكض -14 له الكخماصٍ.لاملين في الاص الخٍِى  جملُت وًع

 .الجملُتبصضاع الخلامُم والخللُماث الخاصت بؿير اللمل في  -15
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خابت مداطغ الجلؿاث واللمل كلى جىٌُظ الِغاعاث  -16 جىلي ؤماهت مجلـ ؤلاصاعة وإكضاص حض٘و ؤكما٘ احخماكاجه ٓو

 الصاصعة كىه.

غ كنها. ،ٔاًتتي جِىم بها الجملُت ؤلاقغاي كلى ألاوكؼت واإلاىاؾباث ال -17  وجِضًم جِاٍع

ت ألكما٘ الجملُت -18 غ الضوٍع اث وؾبل كالحها وجِضًمها ملجلـ ؤلاصاعة ٔاًت بكضاص الخِاٍع  جىضح ؤلاهجاػاث واإلالُى

 .الكخماصَا

 ؤي مهام ؤزغي ًٖلٍ بها مً ُبل مجلـ ؤلاصاعة في مجا٘ ازخصاصه. -19

 

  :والخمؿىن  الحاصًت اإلااصة

 آلاجُت: الصالخُاث به اإلاىاػت اإلاهام بهجاػ ؾبُل في ىٌُظيالخ للمضًغ

ا  -1 اعاث ؤو صوعاث ؤو هيَر اهخضاب ميؿىبي الجملُت إلنهاء ؤكما٘ زاصت بها ؤو خظىع مىاؾباث ؤو لِاءاث ؤو ٍػ

ض ألاًام اإلاخصلت كً  ؤالكلى  ،قهًغا في الؿىتوخؿب ما جِخظُه مصلحت اللمل وبما ال ًخجاوػ   ككغة ؤًام.جٍؼ

ت الالػمت بالجملُت ُغاعاث  ابلتمخ -2 م مل ،كِىصَم ومخابلت ؤكمالهم وإكضاصحلُين اإلاىاعص البكٍغ جلـ ؤلاصاعة والًغ

ُم اللِىص وإلوائ ب٘ى ها بخُى  .الاؾخِاالث لالكخماصُو

غ ألاصاء. -3  اكخماص جِاٍع

ّ الخؼؽ اإلالخمضة. جىٌُظ -4  حمُم البرامج وألاوكؼت كلى مؿخىي الجملُت ًو

 .بلض مىاًِت مجلـ ؤلاصاعةٔاًت  يؿىبي الجملُتاكخماص بحاػاث م -5

ّ الصالخُاث اإلامىىخت له.  -6 ع صالخُاث عئؾاء ألاُؿام ًو  جٌٍى

  :والخمؿىن  الثاهُت اإلااصة

لض   لخه.ءومؿا ؤكماله مخابلت وللمجلـ ُظي،الخىٌ اإلاضًغ كلى ؤلاقغاًُت الجهت ؤلاصاعة مجلـ ٌُ

   :الخمؿىن  الثالثت اإلااصة

م خا٘ في  ؤو الخِصير حجم مم ًدىاؾب بما ؤلاصاعة ملجلـ ًُجىػ  للجملُت؛ الخىٌُظي اإلاضًغ مً بزال٘ ؤو ِصيرج ُو

 الخىٌُظي. اإلاضًغ مداؾبت ؤلازال٘
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 الباب الثالث

 املاليالتنظيم 

 :الفصل ألاول 

 .مىاعص الجملُت والؿىت اإلاالُت

 : والخمؿىن  الغابلت اإلااصة

 :جخٖىن اإلاىاعص اإلاالُت للجملُت مما ًلي

ت الجملُت. -1  عؾىم الاهدؿاب للظٍى

اي.و الخبركاث والهباث  -2  الىصاًا وألاُو

ها في وكاػاث -3 خم صًغ ىاث، ٍو ٔاة.امصاعي  الجملُت اإلاكمىلت في الٔؼ  لؼ

 بًغاصاث ألاوكؼت طاث اللائض اإلاالي. -4

 ؤلاكاهاث الحٖىمُت. -5

 كائضاث اؾدثماع ممخلٖاث الجملُت الثابخت واإلاىِىلت. -6

 .َالجملُاث للجملُت مً صكم لخىٌُظ بغامج الجملُت وجؼىٍغ ما ًسصصه صىضَو صكم ا -7

  والخمؿىن: الخامؿت اإلااصة

  للجملُت ألاولى اإلاالُت الؿىت جبضؤ
ً
ش مً بضءا  مً ؾىت الترزُص صٌؿمبرفي قهغ  وجيخهيصضوع الترزُص مً الىػاعة،  جاٍع

 م ككغ يازج طلٗ بلض مالُت ؾىت ٔل مضة ، وجٖىن هٌؿها
ً
 ُقهغا

ً
ا ًّ  .الص

 

 :الفصل الثاني

 .الصغي مً ؤمىا٘ الجملُت واإلايزاهُت

 :والخمؿىن  الؿاصؾتاإلااصة 

 واًاث جدُِّ ؤهغاطها، وال ًجىػ لها صغي ؤي مبلى مالي في هير طلٗ.بًىدصغ صغي ؤمىا٘ الجملُت  -1

ؤ٘و احخماق للجملُت ؤن جخملٗ اللِاعاث، كلى ؤن ًِترن طلٗ بمىاًِت الجملُت اللمىمُت ُبل الخملٗ ؤو بُغاٍع في  -2

جىػ للجملُت اللمىمُت ؤن جٌّىض مجلـ ؤلاصاعة في طلٗ.  جا٘ له، ٍو

اي للجملُت ؤن -3 في مجاالث مغجحت الٕؿب جظمً لها الحص٘ى كلى  َاحؿدثمغ  ؤو ؤن ،جظم ًائع بًغاصاتها في ؤُو

جب كليها ؤزظ مىاًِت ال ،ضمُتؤو ؤن حلُض جىؿٌُها في اإلاكغوكاث ؤلاهخاحُت والخ ،مىعص زابذ جملُت اللمىمُت ٍو

 .كلى طلٗ

 : والخمؿىن  الؿابلت اإلااصة

ت اإلاٌل٘ى   حلخبر اإلايزاهُت اإلالخمضة ؾاٍع
ً
ًخم الصغي منها صة لها، وفي خالت جإزغ اكخماصَا مً بضاًت الؿىت اإلاالُت املحض بضءا

 .آلازغاماث الجملُت ججاٍ ملضالث ميزاهُت اللام اإلاالي اإلاىصغم وإلاضة زالزت ؤقهغ ٓدض ؤُص ى، مم مغاكاة الىًاء بالتز ب
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 : والخمؿىن  الثامىت اإلااصة

ؾمها لضي بىٗ ؤو ؤٓثر مً البىْى املحلُت ًسخاٍع مجلـ ؤلاصاعة، وؤال ًخم اًجب كلى الجملُت ؤن جىصق ؤمىالها الىِضًت ب

ُم عئِـ مجلـ  جىػ ملجلـ ؤلاصاع ، اإلاكغي اإلااليصاعة ؤو هائبه و ؤلا السحب مً َظٍ ألامىا٘ بال بخُى ة بمىاًِت الىػاعة ٍو

ع الخلامل مم الحؿاباث البىُٕت الزىين مً ؤكظائه ؤو مً ُُاصَي ؤلاصاعة الخىٌُظًت كلى ؤن ًٖىهىا   يؾلىصَجٌٍى

غاعى ًُما ؾبّ   .بالكُٖاث ما ؤمًٕ طلٗ ؤن ًٖىن الخلاملالجيؿُت، ٍو

 : والخمؿىن  الخاؾلتاإلااصة 

 ٌكترغ لصغي ؤي مبلى مً ؤمىا٘ الجملُت ما ًلي:

 ُغاع بالصغي مً مجلـ ؤلاصاعة. ضوع ص -1

ُم بطن الصغي ؤو الكُٗ مً ُبل ٔل مً عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو هائبه مم  -2  .اإلاكغي اإلااليجُى

 ُُض  -3
ً
ا في السجل الخاص  اؾم اإلاؿخٌُض عباكُا م بؼاُخه الصخصُت ومٖان صضوَع بظلٗ خؿب وكىىاهه وُع

 .الحالت

 : الؿخىن اإلااصة 

 اإلاكغي اإلاالي ٌلض 
ً
غا   جٍِغ

ً
 صوٍع مالُا

ً
م مً ُبله باإلطاًت بلى مضًغ الجملُت ومداؾبها ا لغض كلى مجلـ ؤلاصاعة مغة  ،ًُى َو

 بيسخت مىه. الىػاعةوجؼوص  ،ٔل زالزت ؤقهغ

 :الحاصًت والؿخىن اإلااصة 

 للملاًير املحاؾبُت ًخم الدسجُل 
ً
ِا ت واملحاؾبُت التي جدخاحها ًو والُِض ًيها جمؿٗ الجملُت السجالث والضًاجغ ؤلاصاٍع

 
ً
، وجدخٌف بها في مِغ بصاعتها ؤوال ٖىن للجملُت مغاحم  ،بإ٘و  مً الاػالق كليها، ٍو

ً
ً مىؿٌي الىػاعة املخخصين عؾمُا

ّ
وجمٕ

 الكخماصٍ مً الجملُت اللمىمُت،  ملخمضخؿاباث زاعجي 
ً
 في نهاًت ٔل ؾىت مالُت بلى مجلـ ؤلاصاعة جمهُضا

ً
 مالُا

ً
غا م جٍِغ ًًغ

 ث ما ًإحي:ومً َظٍ السجال 

ت -1  ومنها ما ًلي: ،السجالث ؤلاصاٍع

ت. -ؤ   سجل اللظٍى

 سجل مداطغ احخماكاث الجملُت اللمىمُت. -ب 

 سجل مداطغ حلؿاث مجلـ ؤلاصاعة. -ج 

 سجل اللاملين بالجملُت. -ص 

 سجل اإلاؿخٌُضًً مً زضماث الجملُت. -ٌ 

 ومنها ما ًلي: ،املحاؾبُت السجالث -2

 صًتر الُىمُت اللامت. -ؤ 

 حىصاتها الثابخت واإلاىِىلت.سجل ممخلٖاث الجملُت ومى  -ب 

 ؾىضاث الِبع. -ج 

 ؾىضاث الصغي. -ص 
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 ؾىضاث الُِض. -ٌ 

ٔاث ألاكظاء. -و   سجل اقترا

 مت اؾخسضامها.ءؤي سجالث ؤزغي ًغي مجلـ ؤلاصاعة مال -ػ 

 :والؿخىن  الثاهُت اإلااصة

 لآلحي:
ً
ِا  جِىم الجملُت بةكضاص اإلايزاهُت اللمىمُت والحؿاباث الخخامُت ًو

ابت كلى ؾير ؤكما٘ الجملُت وكلى خؿاباتهامغاحم الحؿاباث اإلاًِىم  -1 والخثبذ مً مؼابِت اإلايزاهُت  ،لخمض بالُغ

اث للضًاجغ املحاؾبُت   ،وخؿاب ؤلاًغاصاث واإلاصغًو
ً
ِت ؾلُمت هـاما ٔاهذ ُض ؤمؿٕذ بؼٍغ والخدِّ مً  ،وما بطا 

 مىحىصاتها والتزاماتها.

 للمخلاعي كلُه مدٔاًت جِىم الجملُت بٌِل خؿاباتها  -2
ً
ِا  في نهاًت ٔل ؾىت مالُت.ًو

ً
 اؾبُا

 في نهاًت ٔل ؾىت مالُتٔاًت ٌلض مغاحم الحؿاباث اإلالخمض الِىائم اإلاالُت  -3
ً
ى  ،اإلاخلاعي كليها مداؾبُا ما ٌؿمذ َو

ؼ اإلاالي الحُِِي للجملُت ت اإلآغ ً ألاولين  ،بملًغ مً الؿىت اإلاالُت وكلُه حؿلُمها ملجلـ ؤلاصاعة زال٘ الكهٍغ

 .الجضًضة

ت لللام الجضًضجلـ ؤلاصاعة بًِىم م -4  ،ضعاؾت اإلايزاهُت اللمىمُت والحؿاباث الخخامُت ومكغوق اإلاىاػهت الخِضًٍغ

م كلى ٔل منها عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو هائبه واإلاكغي اإلاالي ومداؾب الجملُت وألامين اللام،   ومً زم ًُى
ً
جمهُضا

لها للجملُت اللمىمُت   .للمصاصُت كليهالًغ

ت لللام الجضًضًِىم مجلـ ؤلاصا -5 كلى  ؛عة بلغض اإلايزاهُت اللمىمُت والحؿاب الخخامي ومكغوق اإلايزاهُت الخِضًٍغ

 الجملُت اللمىمُت للمصاصُت كليها، ومً زم جؼّوص الىػاعة بيسخت مً ٔل منها.
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 الباب الرابع

 التعدًل على الالئحة والحل

 :الفصل ألاول 

 .الخلضًل كلى الالئدت

 :الؿخىن الثالثت و اإلااصة 

 لئلحغاءاث آلاجُت:
ً
ِا  ًخم حلضًل َظٍ الالئدت ًو

الجملُت اللمىمُت مِترح الخلضًل ومؿىهاجه ملجلـ ؤلاصاعة للغطه في ؤُغب كظى ؤو  ًِضم كظى مجلـ ؤلاصاعة -1

 .احخماق للجملُت اللمىمُت

 مجلـ ؤلاصاعة الخلضًل اإلاؼلىب بما ٌكمل بدث ؤؾباب الخلضًل ومىاؾبت الصُوت اإلاِترخت.ًضعؽ  -2

 لؤلخٖام اإلاىصىص كليها في َظٍ الالئدت، وكلُه كغض مكغوق  -3
ً
ِا ًضكى مجلـ ؤلاصاعة الجملُت اللمىمُت ًو

 الخلضًل كليها.

 ألخٖام الخصىٍذ اإلاىصىص كليها في َظٍ الالئدت -4
ً
ِا ذ كلى الخلضًل اإلاِترح ًو  ،جِىم الجملُت اللمىمُت بالخصٍى

ا باإلاىاًِت كلى الخلضًل   .ىاًِتؤو كضم اإلاوجصضع ُغاَع

م للىػاعة بؼلب اإلاىاًِت كلى الخلضًل مم  ؛في خالت صضوع ُغاع الجملُت اللمىمُت باإلاىاًِت كلى الخلضًل -5 ًخم الًغ

 بُان الخلضًل الظي جم وؤؾبابه.

 ال ًضزل الخلضًل خيز الىٌاط بال بلض صضوع مىاًِت الىػاعة كلُه. -6

 والؿخىن: الغابلتاإلااصة 

ع مجلـ ؤلاصاعة مِترح حلضًل الالئدت ألاؾاؾُتالؿخىن و  الثالثت اإلااصة مم مغاكاة ما وعص في ًُجىػ لللظى  ؛، بطا ًع

وكغض  كاصي هير احخماق الولِاص صكىةجىحُه اللمىمُت  الجملُت خظىع  خّ لهم الظًً ألاكظاء مً% 25 مم بالخظامً

 اث الىاعصة في اإلااصة اإلاكاع بليها.، وكلى مجلـ ؤلاصاعة بٓما٘ ؤلاحغاءمِترح حلضًل الالئدت ألاؾاؾُت للخصىٍذ كلُه

 

 :الثاني الفصل

 .والضمج الحل

 والؿخىن:   الخامؿتاإلااصة 

  الجملُت خل ًجىػ 
ً
 ازخُ خال

ً
ا   ،اللمىمُت الجملُت مً بِغاع اٍع

ً
ِا  والالئدت الىـام في كليها اإلاىصىص وألاخٖام لئلحغاءاث ًو

ظٍ الخىٌُظًت  الالئدت. َو
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  والؿخىن: الؿاصؾت اإلااصة

  الازخُاعي  الجملُت خّل  بحغاءاث جٖىن 
ً
ِا  لآلحي: ًو

  الجملُت خّل  مِترح ؤلاصاعة مجلـ ًضعؽ -1
ً
ا  زضماث مً جِضمه وما كليها والتي لها التي الالتزاماث طىء في ازخُاٍع

 كضمه. مً اإلاِترح كلى باإلاىاًِت ُغاٍع ًصضع زم ملؼُاث، مً طلٗ وهدى واإلاؿخٌُضًً

، الجملُت خل مِترح كلى اإلاىاًِتب ؤلاصاعة مجلـ ُغاع ع و صض خا٘ في -2
ً
ا م ًللُه ازخُاٍع  للجملُت جىصُت ًع

  عآٍ بما اللاصًت هير اللمىمُت
ً
 آلاحي: اُتراح وكلُه ،هومؿبباج طلٗ مبرعاث مبضًا

ٍ  -ؤ 
ّ
 ؤو ؤٓثر للُِام بإكما٘ الخصٌُت.  واخض مصٍ

 مضة الخصٌُت.  -ب 

 ؤحلاب اإلاصٌي ؤو اإلاصٌين. -ج 

 لُت.الجهت التي جاو٘ بليها ؤمىا٘ الجم -ص 

  اللاصًت هير اللمىمُت الجملُت ؤلاصاعة مجلـ ًضكى -3
ً
ِا  كغض وكلُه الالئدت، َظٍ في كليها اإلاىصىص لؤلخٖام ًو

ذ،ل الجملُت خّل  بكإن جىصِخه  .الخصىص َظا في واإلاِترخاث واإلابرعاث ألاؾباب بضاءب مم لخصٍى

 كلى الِغاع ٌكخمل ؤن ًُجب ؛لجملُتا خل كلى باإلاىاًِت اللاصًت هير اللمىمُت الجملُت ُغاع صضع خالت في -4

 آلاحي:

ٍ حلُين  -ؤ 
ّ
 ؤو ؤٓثر للُِام بإكما٘ الخصٌُت.  واخض مصٍ

 جدضًض مضة الخصٌُت.  -ب 

 جدضًض ؤحلاب اإلاصٌين. -ج 

 جدضًض الجهت التي جاو٘ بليها ؤمىا٘ الجملُت. -ص 

ض ؤلاصاعة مجلـ كلى ًجب -5 ت والجهت الىػاعة جؼٍو  ومدظغ اللاصًت رهي اللمىمُت الجملُت ُغاع مً بصىعة اإلاكًغ

  (15) زال٘ الاحخماق
ً
ش مً ًىما  اولِاصَا. جاٍع

ّ كً الخصٌُت كلى باإلاىاًِت الىػاعة ُغاع اؾخالم بلض الخصٌُت بحغاءاث مباقغة ؤلاصاعة مجلـ كلى ًجب -6  ػٍغ

 مله. الخصٌُت بةحغاءاث والبضء اإلاصٌي حلُين

ت توالجه الىػاعة ببالن ؤلاصاعة مجلـ كلى ًجب -7 ٖىن  ،الخصٌُت ؤكما٘ ءباهتها اإلاكًغ   ؤلابالن ٍو
ً
غ مصحىبا  مً بخٍِغ

 .ٔاًت الخصٌُت جٌاصُل ًىضح اإلاصٌي

 ألاَلُت اإلااؾؿاث ؤو الجملُاث مً ؛ؤٓثر ؤو حملُت بلى ٔاًت خلها جم التي الجملُت ممخلٖاث جاو٘ ؤن ًجىػ  -8

بت ؤو زضماتها مىؼِت في اللاملت ؼت الىػاعة لضي واإلاسجلت منها الٍِغ  الحل. ُغاع ليهاك ًىص ؤن قٍغ

  والؿخىن: الؿابلت اإلااصة

٘  في الخصغي كضم ٔاًت الجملُت ميؿىبي كلى ًجب  الجملُت ُغاع صضوع  بلض ومؿدىضاتها وؤمىالها الجملُت ؤصى

لت اإلاهام بنهاء ؾبُل في اإلاصٌي مم الخلاون  وكليهم بدلها، اللمىمُت ٘  حؿلُم طلٗ ومً وإجِان، بؿغكت بلُه اإلأى  ؤصى

 ػلبها. بمجغص اإلاصٌي بلى ومؿدىضاتها ؤمىالهاو  الجملُت



 

   25  
 

  والؿخىن: الثامىت اإلااصة

  آلاجُت: ؤلاحغاءاث اجساط الخصٌُت بجمامه بمجغص اإلاصٌي كلى ًجب

 ًيها. اللاملين وججاٍ ألازغي  الجهاث ججاٍ الجملُت التزاماث ؾضاص -1

 .وحض بن اإلاخبرق وقغغ والىصُت الىاٍُ قغغ مغاكاة اإلاصٌي كلى ًجب -2

 - الىػاعة مً ًصضع بِغاع ًُجىػ  ؛بجمامها صون  الخصٌُت بحغاءاث مً لالهتهاء للمصٌي املحضصة اإلاضة اهِظذ ابط -3

ٍ  حلُين للىػاعة ًٖىن  لهازال الخصٌُت جخم لم ًةطا ؤزغي، إلاضة جمضًضَا - اإلاصٌي مً ػلب كلى بىاء
ّ
 آزغ. مصٍ

 والؿخىن: الخاؾلت اإلااصة

 التي الجملُت بلى ومؿدىضاتها وؤمىالها ؤصىلها حمُم ٘و جا  ًةهه ؤزغي  حملُت في لجملُتا بضمج الىػاعة ُغاع صضوع  خا٘ في

  ٔان ما بال مؿدىضاتها ؤو ؤمىالها في الخصغي الجملُت قاون كلى للِائمين ًجىػ  وال ،ًيها ذصمج
ً
 بلض وطلٗ للخلٍ ُابال

 ٘ غ. مىاًِت كلى الحصى  الىٍػ

 

 الخامس الباب

 عامة أحكام

 

 :الؿبلىن  اإلااصة

 
ً
لّض َظٍ الالئدت خآمت

ُ
الجملُاث هـام لىائدها، وما لم ًغص بكإهه هص ًخؼبّ كلُه ؤخٖام  اوجبجى كليه للجملُتح

 .ألاَلُت والالئدت الخىٌُظًتواإلااؾؿاث 

  :الؿبلىن و  الىاخضة اإلااصة

 بضءالالئدت  ٌٍلمل بهظ
ً
ش اكخماصَ ا  .الىػاعةمً  امً جاٍع


