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 انًحتوٌات

 2 _______________________ واإلشزاف واألهذاف وانتأصٍش انتعزٌفات :األوه الباب

 2 ______________________________________ وانتأصٍش انتعزٌفات :األول انفصم

 4 _______________________________________ واإلشزاف األهذاف :انثاًَ انفصم

 5 اإلدارة ويجهش وانجًعٍة انعًويٍة انعضوٌة وأحكاو نهجًعٍة اإلداري انتُظٍى :الجاٌي الباب

 5 _________________________________________ اإلداري انتُظٍى :األول انفصم

 5 _________________________________________ انعضوٌة أحكاو :انثاًَ انفصم

 9 _______________________________________ انعًويٍة انجًعٍة :انثانث فصمان

 44 _________________________________________ اإلدارة يجهش :انزابع انفصم

 24 _________________________________ وانًؤقتة انذائًة انهجاٌ :انخايش انفصم

 22 _______________________________________انتُفٍذي انًذٌز :انضادس انفصم

 25 _______________________________________ انًانً انتُظٍى :الجالح الباب

 25 _______________________________ انًانٍة وانضُة انجًعٍة يوارد :األول انفصم

 26 __________________________ وانًٍزاٍَة انجًعٍة أيوال يٍ انصزف :انثاًَ انفصم

 29 _______________________________ وانحم انالئحة عهى انتعذٌم :الزابع الباب

 29 _____________________________________ انالئحة عهى انتعذٌم :األول انفصم

 23______________________________________________   أحكاو عاية : اخلاوص الباب
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 الباب األوه

 التعزيفات والتأسيص واألِداف واإلطزاف
 

 الفصن األوه

 التعزيفات والتأسيص
 املادة األوىل:    

 : نٌ َٓٗااملعاْٞ املب١ٓٝ أَاّ - أُٜٓا ٚضزت يف ٖصٙ ايال٥ش١-باأليؿاظ ٚايعباضات اآلت١ٝ يكصد

 .١: ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤغػات األًٖٝ ايٓعاّ

 : ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ. ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ

 : ايال٥ش١ األغاغ١ٝ يًذُع١ٝ. ايال٥ش١

 يٓع١ُ مبٓطك١ عػري.: مجع١ٝ سؿغ ا ازبُع١ٝ

َٔ صبُٛع األعغا٤ ايعاًَني ايصٜٔ أٚؾٛا  ٕ: أع٢ً دٗاظ يف ازبُع١ٝ, ٚتتهٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ
 بايتعاَاتِٗ دباٙ ازبُع١ٝ.

 صبًؼ إزاض٠ ازبُع١ٝ. : صبًؼ اإلزاض٠

األٍٚ عٔ ازبٗاظ ايتٓؿٝصٟ غٛا٤ نإ َسٜطًا تٓؿٝصًٜا أٚ َسٜطًا عاًَا أٚ  ٍ: املػؤٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ
 أًَٝٓا عاًَا أٚ غري شيو.

 : ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ. ايٛظاض٠

 : َطنع ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ خبُٝؼ َؿٝط. ازب١ٗ املؿطؾ١

 صٓسٚم زعِ ازبُعٝات.  : ايضٓسٚم
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 املادة الجاٌية:    
( ٚتاضٜذ 61) ازبُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ ايضازض بكطاض صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِمبٛدب ْعاّ 

 تاضٜذ (73739) ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايضازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ٖـ(18/02/1437)
 : أمساؤِٖاألؾداظ اآلت١ٝ ؾكس مت تأغٝؼ ٖصٙ ازبُع١ٝ َٔ  , ٖـ(11/06/1437)

 

 تارخيّا وصدرِا اهلويةرقـــي  العٍواُ االســــــــــــــي ً
 ٖـ08/09/1403 أبٗا 1029334511 أبٗا عجىاُ ذلىد ذلىد البظزي 1

 ٖـ29/10/1401 أبٗا 1028384145 أبٗا عبدالعزيز سعيد ذلىد املطوع 2

 ٖـ26/07/1401 أبٗا 1000727063 أبٗا آه حشني عبدالزمحَ طالع عاوز 3

 ٖـ06/09/1381 ايطٜاض 1000959575 أبٗا عبداهلل عمي عفتاُ آه عفتاُ 4

 ٖـ07/05/1388 أبٗا 1008254953 أبٗا عبدالزمحَ عمي وبارك الكحطاٌي 5

 ٖـ29/12/1411 أبٗا 1048357170 أبٗا عبدالصىد وداوي عمي العمكىي 6

 ٖـ15/02/1405 أبٗا 1042829257 أبٗا عبدالزمحَ أمحد سعد املفزح 7

 ٖـ25/11/1411 أبٗا 1009512219 أبٗا واٌع ووسى واٌع األمحزي 8

 ٖـ15/02/1409 أبٗا 1039512395 أبٗا ذلىد خالد ذلىد قدميي 9

   

 املادة الجالجة:  
 ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ سػب اختضاصات٘ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ  ايًذُع١ٝ ؾدضٝتٗا االعتباض١ٜ, ٚميجًٗ

 ع٢ً شيو. سبكطاض َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ تؿٜٛغ٘ ؾُٝا ٜعٜ ظايال٥ش١, ٚجيٛ

 املادة الزابعة:    
 .: أبٗاَٚكطٖا               .          َٓطك١ عػريٜهٕٛ ْطام خسَات ازبُع١ٝ: 
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 الفصن الجاٌي

 األِداف واإلطزاف
 املادة اخلاوشة:    

 اآلتٞ:تٗسف ازبُع١ٝ اىل ذبكٝل 

 
 
 
 
 
 

                                         
 

 وصــــــــــــــــــف اهلــــــــــــــدف ً

 تٛع١ٝ اجملتُع بأ١ُٖٝ سؿغ ايٓع١ُ. 1

 تٛظٜع ايعا٥س َٔ ايطعاّ ٚإٜضاي٘ اىل املػتؿٝسٜٔ بأؾغٌ َعاٜري ازبٛز٠ ٚايػال١َ ايعامل١ٝ. 2

تأٌٖٝ ٚتسضٜب عسز َٔ أبٓا٤ األغط املػتؿٝس٠  اخًل ؾطظ عٌُ دسٜس٠ يف صباالت سؿغ ايٓع١ُ ٚغريٖا, َٚٓٗ 3
 ست٢ تتُهٔ َٔ االعتُاز ع٢ً ْؿػٗا َػتكبال.

مجع ايؿا٥ض َٔ ايطع١ُ ازبٝس٠ َٔ ايؿٓازم ٚاملطاعِ ٚقضٛض األؾطاح بٛاغط١ ؾطٜل عٌُ َسضب ٚبإؾطاف  4
 صشٞ زقٝل.
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 الباب الجاٌي

 التٍظيي اإلداري لمجىعية وأحكاً العضوية واجلىعية

 العىووية ودلمص اإلدارة
 

 الفصن األوه

 التٍظيي اإلداري
 املادة الشادسة:    

 اآلت١ٝ:تتهٕٛ ازبُع١ٝ َٔ األدٗع٠ 

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

 اختضاصٗا َٚٗاَٗا.
 اإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ. .4

 الفصن الجاٌي

 أحكاً العضوية
 املادة الشابعة: 

 ............... .ٖٞ, ىل....ْٛع إتتٓٛع ايعغ١ٜٛ يف ازبُع١ٝ  .1
غٜٛات املػتشسث١ حيل ألٟ َٔ أْٛاع ايع ٚال خط٣ يًعغ١ٜٛأْٛاع أجيٛظ يًذُع١ٝ اغتشساخ  .2

 اإلزاض٠ مبٛدب تًو ايعغٜٛات.صبًؼ ايرتؾح يعغ١ٜٛ 
 َؿتٛس١(. / َػًك١ ايعغ١ٜٛ يف ازبُع١ٝ ) .3
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 املادة الجاوٍة:    
يتشل بٗا بعس قٝاَٗا ٚقبٌ ا ٜهٕٛ ايعغٛ عاَاًل يف ازبُع١ٝ إشا اؾرتى يف تأغٝؼ ازبُع١ٝ, أٚ .1

 يتدضط ازبُع١ٝ. أٚ املُاضغني َٔ املتدضضني أٚ املٗتُني ٕصبًؼ اإلزاض٠ عغٜٛت٘, ٚنا
 ازبُع١ٝ:جيب ع٢ً ايعغٛ ايعاٌَ يف  .2

 ضٜاٍ(. 500 زؾع اؾرتاى غٟٓٛ يف ازبُع١ٝ َكساضٙ ) .أ 
 ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓػٛبٝٗا يتشكٝل أٖساؾٗا. .ب 
 ٟ أَط َٔ ؾأْ٘ إٔ ًٜشل عطضا بازبُع١ٝ.أعسّ ايكٝاّ ب .ز 
 ت ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.اااليتعاّ بكطاض .ز 

 ٜأتٞ:حيل يًعغٛ ايعاٌَ َا  .3
 ُع١ٝ.االؾرتاى يف أْؿط١ ازب .أ 
االطالع ع٢ً َػتٓسات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا َٚٓٗا ايكطاضات ايضازض٠ يف ازبُع١ٝ غٛا٤ ناْت  .ب 

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

 ايع١َُٝٛ بٛقت ناف.
 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.سغٛض  .ز 
 أَغ٢ غت١ أؾٗط َٔ تاضٜذ ايتشاق٘ بازبُع١ٝ. إشاايتضٜٛت ع٢ً قطاضات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ  .ٙ 
 تًكٞ املعًَٛات األغاغ١ٝ. عٔ ْؿاطات ازبُع١ٝ بؿهٌ زٚضٟ. .ٚ 
 االطالع ع٢ً احملاعط ٚاملػتٓسات املاي١ٝ يف َكط ازبُع١ٝ.  .ظ 
ايصٜٔ  % َٔ األعغا25٤بايتغأَ َع  دتُاع غري عازٟالزع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكاز  .ح 

 هلِ سل
 سغٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. .ط 
يًعغٛ إٔ خياطب ازبُع١ٝ خبطاب  ٜضسض َٓ٘ بٛدٗ٘ إىل صبًؼ اإلزاض٠, ٚازبُع١ٝ إٔ  .ٟ 

صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ اجملًؼ ٜػًِ إىل ايعغٛ  رباطب ايعغٛ خبطاب ٜضسض َٔ
 يف غذٌ ايعغ١ٜٛ.عرب أٟ َٔ عٓاٜٚٓ٘ املكٝس٠  ي٘ؾدضٝا, أٚ ٜطغٌ 

 اإلْاب١ نتاب١ ألسس األعغا٤ يتُجًٝ٘ يف سغٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. .ى 
ال تكٌ عٔ غت١ أؾٗط َٔ تاضٜذ ايتشاق٘  ايرتؾح يعغ١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠, ٚشيو بعس َس٠ .ٍ 

 االؾرتاى.ٙ بازبُع١ٝ ٚغساز
٘ تكسِٜ عغٛ ايعاٌَ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب اٟ ٚغ١ًٝ َتاس١, ٚع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛعيً .4

 .ايعغ١ٜٛ ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝس يف غذٌ
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 املادة التاسعة:
ا يف ازبُع١ٝ إشا تكسّ بطًب عغ١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚظٗط عسّ اْطبام اسس تػبٜهٕٛ ايعغٛ َٓ .1

َٔ صبًؼ اإلزاض٠ بكبٛي٘ عغٛا َٓتػبا, أٚ تكسّ  ضٚصسض قطا ؾطٚط ايعغ١ٜٛ ايعا١ًَ عًٝ٘
 .اتػببطًب ايعغ١ٜٛ َٓ

 ازبُع١ٝ:جيب ع٢ً ايعغٛ املٓتػب يف  .2
 .( ضٜاٍ 200 َكساضٙ )زؾع اؾرتاى غٟٓٛ يف ازبُع١ٝ  .أ 
 ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓػٛبٝٗا يتشكٝل أٖساؾٗا. .ب 
 زبُع١ٝ.ؾأْ٘ إ ًٜشل عطضا باعسّ ايكٝاّ باٟ أَط َٔ  .ز 

 ٜأتٞ:حيل يًعغٛ املٓتػب َا  .3
 ْؿط١ ازبُع١ٝ.أاالؾرتاى يف  .أ 
 ٔ ْؿاطات ازبُع١ٝ بؿهٌ زٚضٟ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ.تًكٞ املعًَٛات األغاغ١ٝ ع .ب 
 االطالع ع٢ً َػتٓسات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا. .ز 

يًعغٛ املٓتػب طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١, ٚع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘  .4
 تكسِٜ ازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝس يف غذٌ ايعغ١ٜٛ.

 املادة العاطزة:
يف ازبُع١ٝ َٔ تط٣ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عغ١ٜٛ ؾدط١ٜ ؾٝٗا ْعري  ؾدطًٜا ًاٜهٕٛ عغٛ .1

 .َػاُٖت٘ املاز١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ
 ال حيل يًعغٛ ايؿدطٟ سغٛض ادتُاعات اجملًؼ. .2
ال حيل يًعغٛ ايؿدطٟ طًب االطالع ع٢ً أٟ َٔ َػتٓسات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا ٚال سغٛض  .3

 صبًؼ اإلزاض٠, ٚال ٜجبت حبغٛضٙ صش١ اْعكازازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚال تطؾٝح ْؿػ٘ يعغ١ٜٛ 
 صبًؼ اإلزاض٠.

يًعغٛ ايؿدطٟ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب اٟ ٚغ١ًٝ َتاس١, ٚع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘  .4
 غذٌ ايعغ١ٜٛ. تكسِٜ ازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝس يف

 :ادية عظزةاملادة احل
ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عغ١ٜٛ ؾطؾ١ٝ مبذًؼ ٜهٕٛ عغٛا ؾطؾٝا يف ازبُع١ٝ َٔ تط٣  .1

 ازبُع١ٝ. اإلزاض٠ ْعري متٝعٙ يف صباٍ عٌُ
 جيٛظ جملًؼ اإلزاض٠ زع٠ٛ ايعغٛ ايؿطيف يف ادتُاعات اجملًؼ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ سل ايتضٜٛت. .2
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ال حيل يًعغٛ ايؿطيف طًب سغٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚال تطؾٝح ْؿػ٘ يعغ١ٜٛ صبًؼ اإلزاض٠  .3
 ٛضٙ صش١ اْعكاز صبًؼ اإلزاض٠.ٚال ٜجبت حبغ

عغٛ ايؿطيف طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚغ١ًٝ َتاس١, ٚع٢ً صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ يً .4
 عرب عٓٛاْ٘ املكٝس يف غذٌ ايؿطؾ١ٝ. تكسِٜ ازبٛاب عرب ايٛغ١ًٝ شاتٗا أٚ

 املادة الجاٌية عظزة:
عغ١ٜٛ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا, جيب ع٢ً نٌ عغٛ يف ازبُع١ٝ إٔ ٜسؾع االؾرتاى احملسز سػب ْٛع اي

ٚال حيل ي٘ مماضغ١ أٟ َٔ سكٛق٘ يف ساي١ إخالي٘ بػساز االؾرتاى, ٚتهٕٛ أسهاّ االؾرتاى . 
 :اآلتٞسػب 

ٜؤز٣ اؾرتاى ايعغ١ٜٛ َط٠ يف ايػ١ٓ, أٚ بٓا٤ ع٢ً دسٚي١ ؾٗط١ٜ ٚسػب طًب ايعغٛ َٚا ٜكطضٙ  .1
 اآلتٞ: صبًؼ اإلزاض٠, َع َطاعا٠

 ايػٟٓٛ قبٌ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ.ٚدٛب أزا٤ االؾرتاى  .أ 
 ايعغٛ َٔ غساز املبايؼ املػتشك١ عًٝ٘ يف ازبُع١ٝ يف ساٍ اْتٗا٤ عغٜٛت٘ بٗا. ؿ٢ال ٜع .ب 

َٔ االؾرتاى اال ْػب١ َا  ٟغِ أسس األعغا٤ إىل ازبُع١ٝ خالٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ, ؾال ٜؤزإشا اْ .2
 املاي١ٝ يًذُع١ٝ. ٜٛاظٟ املس٠ املتبك١ٝ َٔ ايػ١ٓ

 .ؼ إَٗاٍ اعغا٤ ازبُع١ٝ غري املػسزٜٔ إىل َٛعس اْعكاز أقطب مجع١ٝ ع١َُٝٛجيٛظ يًُذً .3

 املادة الجالجة عظزة:
 :اآلت١ٝتعٍٚ صؿ١ ايعغ١ٜٛ عٔ ايعغٛ بكطاض َػبب ٜضسض َٔ صبًؼ اإلزاض٠ ٚشيو يف اٟ َٔ اسباالت 

بٓا٤ ع٢ً طًب خط٢ ٜكسَ٘ ايعغٛ إىل صبًؼ اإلزاض٠, ٚال حيٍٛ  واالْػشاب َٔ ازبُع١ٝ, ٚشي .1
 شيو زٕٚ سل ازبُع١ٝ يف َطايبت٘ باٟ َػتشكات عًٝ٘  أٚ اَٛاٍ تهٕٛ ذبت ٜسٜ٘.

 .ايٛؾا٠ .2
 ١.إشا ؾكس ؾططا َٔ ؾطٚط ايعغٜٛ .3
ٚشيو يف أٟ اسباالت اآلت١ٝ ٚسػب ,إشا صسض قطاض َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ بػشب ايعغ١ٜٛ  .4

 :ايع١َُٝٛ ١ٝ تكسٜط ازبُع
 إشا أقسّ ايعغٛ ع٢ً تضطف َٔ ؾأْ٘ إ ًٜشل عطضا َازٜا أٚ أزبٝا بازبُع١ٝ. .أ 
 إشا قاّ ايعغٛ باغتػالٍ عغٜٛت٘ يف ازبُع١ٝ يػطض ؾدضٞ. .ب 

 .خط ايعغٛ عٔ أزا٤ االؾرتاى عٔ َٛعس اغتشكاق٘ ٚؾكا ملا ٚضز يف املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط٠أتإشا  .5
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 :زابعة عظزةاملادة ال
( َٔ املاز٠ ايجايج١ عؿط٠ َٔ 5( ٚ)4( ٚ)3اإلزاض٠ يف ساالت ظٚاٍ ايعغ١ٜٛ ضقِ )جيب ع٢ً صبًؼ  .1

 ٚاٍ عغٜٛت٘ ٚسك٘ باالعرتاض.بع ايال٥ش١ إبالؽ َٔ ظايت عغٜٛت٘ خطًٝا ٖصٙ
 , إىل صبًؼ اإلزاض٠ يطز ايعغ١ٜٛ إيٝ٘ غبب ظٚاٍ ايعغ١ٜٛ إٔ ٜكسّ طًبًا٤ جيٛظ يًعغٛ بعس اْتؿا .2

 ايطًب بكطاض َػبب ٜٚبًػ٘ إىل ايعغٛ.اجملًؼ إٔ ٜبت يف  ٚع٢ً
أٟ َبًؼ زؾع٘ ايعغٛ يًذُع١ٝ  ال جيٛظ يًعغٛ أٚ َٔ ظايت عغٜٛت٘ ٚال يٛضثت٘ املطايب١ باغرتزاز .3

 أٚ غريٖا. اٚ تربعًا أٚ ٖب١ً نإ اؾرتانًا غٛا٤ً
 

 الفصن الجالح

 اجلىعية العىووية
 

 :اوشة عظزةاملادة اخل
املؿطؾ١, تعس ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أع٢ً غًط١ يف ازبُع١ٝ, َع َطاعا٠ صالسٝات ايٛظاض٠ ٚازب١ٗ 

 ٚتهٕٛ قطاضاتٗا ًَع١َ ألعغا٥ٗا ناؾ١, ٚيبك١ٝ ادٗع٠ ازبُع١ٝ.

 :شادسة عظزةاملادة ال
املٓؿع١ املػًك١: تهٕٛ خسَات ازبُع١ٝ ضبضٛض٠ ع٢ً اعغا٥ٗا زٕٚ غريِٖ, ٚال حيل يػري األعغا٤ 

اتٗا إال بكطاض َػبب َٔ صبًؼ اإلزاض٠, ٚع٢ً اجملًؼ إ املٓتػبني إيٝٗا االغتؿاز٠ َٔ أٟ َٔ خسَ
 ٜؿعط ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف اٍٚ ادتُاع هلا بكطاضت٘ ايضازض٠ بٗصا اشبضٛظ.

املٓؿع١ املؿتٛس١: تهٕٛ خسَات ازبُع١ٝ يعُّٛ اجملتُع, ٚحيل ملٔ تٓطبل عًٝ٘ ايؿطٚط أٚ املعاٜري 
زبُع١ٝ, ٚال ًٜعّ االؾرتاى يف ازبُع١ٝ أٚ زؾع اٟ اييت ٜغعٗا صبًؼ اإلزاض٠ االغتؿاز٠ َٔ خسَات ا

 ت.اؾرتاى يًشضٍٛ ع٢ً اٟ َٔ  تًو اشبسَا

 :شابعة عظزةاملادة ال
خيتط صبًؼ اإلزاض٠ بايٓعط يف طًب ايعغ١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚايبت ؾٝ٘, ٜٚتعاٌَ َع ايطًب ٚؾكا 
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 اآلت١ٝ:يًشاالت ٚايؿطٚط 

 :اآلت١ٝٞ ؾٝؿرتط ؾٝ٘ إشا نإ طايب ايعغ١ٜٛ ؾدضا َٔ شٟٚ ايضؿ١ ايطبٝع .1
 ٓػ١ٝ.إٔ ٜهٕٛ غعٛزٟ ازب .أ 
 .ال ٜكٌ عُطٙ عٔ ايجا١َٓ عؿط٠أ .ب 
 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ. .ز 
 إٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػري٠ ٚايػًٛى. .ز 
صسض حبك٘ سهِ ْٗا٥ٞ بإزاْت٘ يف دطمي١ طب١ً بايؿطف أٚ األَا١ْ, ٚمل  قس ٕأال ٜهٛ .ٙ 

 .ٜطز ي٘ اعتباضٙ
 االيتعاّ بػساز اؾرتاى ايعغ١ٜٛ. .ٚ 
 ٚضقِ دٓػٝت٘غٓ٘ ٚٚ, يالْغُاّ ٜتغُٔ امس٘ سػب ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚيكب٘طًبًا  ٕ ٜكسّأ .ظ 

َٚٗٓت٘, ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا ٜؿٌُ ايربٜس اإليهرتْٚٞ ٚضقِ ٚضبٌ إقاَت٘  ايٛط١١ٝٓ ٜٛاهل
 اهلاتـ ازبٛاٍ, ٜٚطؾل بطًب٘ صٛض٠ َٔ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ.

ازبٗات األ١ًٖٝ أٚ اشباص١ َٔ  نإ طايب ايعغ١ٜٛ ؾدضا َٔ شٟٚ ايضؿ١ االعتباض١ٜإشا  .2
 :اآلتٞؾٝؿرتط ؾٝ٘ 

 إٔ ٜهٕٛ غعٛزٟ ازبٓػ١ٝ. .أ 
 االيتعاّ بػساز اؾرتاى ايعغ١ٜٛ. .ب 
ٜكسّ طًبا يالْغُاّ ٜتغُٔ امس٘ سػب ايٛثٝك١ ايطمس١ٝ ٚدٓػٝت٘ ٚضقِ ايتػذٌٝ أٚ  إٔ .ز 

اهلاتـ ايرتخٝط ٚعٓٛاْ٘ ايٛطين, ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا ٜؿٌُ ايربٜس اإليهرتْٚٞ ٚضقِ 
أٚ َا ٜجبت سايت٘  أٚ صو ايٛقؿ١ٝ, طأٚ ايرتخٝبطًب٘ صٛض٠ َٔ ايػذٌ ايتذاضٟ  ٜٚطؾل

 ايٓعا١َٝ ٚؾكا يًٓعاّ اسبانِ ي٘, ٜٚهٕٛ غاضٟ املؿعٍٛ.
ممجال ي٘ َٔ شٟٚ ايضؿ١ ايطبٝع١ٝ, ٚجيب إٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ايؿطٚط ايٛادب١ يف إٔ ٜعني  .ز 

 ؿ١ ايطبٝع١ٝ.عغ١ٜٛ ايؿدط َٔ شٟٚ ايض

 ظزة:ع الجاوٍة املادة
 :باآلتٞ ايعاز١ٜ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ايتٓؿٝص١ٜ, ربتط ٚايال٥ش١ ايٓعاّ عًٝ٘ ْط َا َطاعا٠ َع

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

 .ؾاْ٘ يف تطاٙ َا ٚارباش ازبسٜس٠, يًػ١ٓ املاي١ٝ املكرتس١
 .صباالت٘ ٚاقرتاح ازبُع١ٝ, اَٛاٍ اغتجُاض خط١ إقطاض .4
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 .ايػابل اإلزاض٠ صبًؼ ش١َ ٚإبطا٤ عغٜٛتِٗ, َس٠ ٚدبسٜس , اإلزاض٠ صبًؼ اعغا٤ اْتداب .5
 .أتعاب٘ ٚذبسٜس ازبُع١ٝ, سػابات ملطادع١ ي٘, َطخط قاْْٛٞ ضباغب تعٝني .6
 .ٚدست إٕ ازبُع١ٝ ع٢ً َٚالسعاتٗا  ايٛظاض٠ طباطبات .7
 شيو, يف إمتاّ  اإلزاض٠ صبًؼ ٚتؿٜٛض ايبٝع أٚ بايؿطا٤ ازبُع١ٝ أصٍٛ َٔ أٟ يف ايتضطف .8

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

 :عظزة التاسعة املادة
 :باآلتٞ ايعاز١ٜ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ربتط ايتٓؿٝص١ٜ, ٚايال٥ش١ ايٓعاّ عًٝ٘ ْط َا َطاعا٠ َع

 ٜؿػٌ َٔ ٚاْتداب عٓ٘, ايعغ١ٜٛ إغكاط أٚ , اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ َٔ أٟ اغتكاي١ يف ايبت .1
 اإلزاض٠. صبًؼ عغ١ٜٛ يف املطانع ايؿاغط٠

 اإلزاض٠. صبًؼ قطاضات َٔ تطاٙ إيػا٤ َا .2
 اقرتاح اْسَاز ازبُع١ٝ يف مجع١ٝ اخط٣. .3
 .ايال٥ش١ ٖصٙ تعسٌٜ إقطاض .4
 .اختٝاضًٜا سٌ ازبُع١ٝ .5

 :العظزوُ املادة
 غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاضات تػطٟ ٚال صسٚضٖا, ؾٛض ايعاز١ٜ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاضات تػطٟ
 ايٛظاض٠. بعس َٛاؾك١ إال ايعاز١ٜ

 :والعظزوُ احلادية املادة
 يف تٓعط إٔ هلا جيٛظ ٚال أعُاهلا, دسٍٚ يف املسضد١ املٛعٛعات بٓعط تتكٝس إٔ ازبُع١ٝ ع٢ً جيب

 .ؾٝ٘ َسضد٘ َػا٥ٌ غري

 :والعظزوُ الجاٌية املادة
 :ٜأتٞ َا ايسع٠ٛ يضش١ ٜٚؿرتط ايع١َُٝٛ, ازبُع١ٝ أعغا٤ ٜؿٛع٘ َٔ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ ٜسعٛ

 .خط١ٝ تهٕٛ إٔ .1
 .ْعاًَا ازبُع١ٝ زع٠ٛ ي٘ حيل َٔ أٚ ٜؿٛع٘ َٔ أٚ ازبُع١ٝ إزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ َٔ صازض٠ تهٕٛ إٔ .2
 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ أعُاٍ دسٍٚ ع٢ً تؿتٌُ إٔ .3
 .اْعكازٙ ٚغاع١ ٚتاضخي٘ االدتُاع اَهإ بٛعٛح ذبسز إٔ .4
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 ًَٜٛا عؿط خبُػ١ احملسز املٛعس قبٌ املؿطؾ١ ٚازب١ٗ ٚايٛظاض٠  ايعغٛ إىل تػًُٝٗا ٜتِ إٔ .5
 .األقٌ ع٢ً تكٛميًٝا

 :والعظزوُ الجالجة املادة
 ٜعكس إٔ ع٢ً َاي١ٝ, غ١ٓ نٌ األقٌ ع٢ً ٚاسس٠ َط٠ عازًٜا ادتُاعًا ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ تعكس

 ادتُاعًا ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ تعكس ٚال َٓٗا, األٚىل األضبع١ األؾٗط غ١ٓ خالٍ يهٌ األٍٚ االدتُاع
 َٔ%( 25) عٔ ٜكٌ ال عسز أٚ بطًب  اإلزاض٠ صبًؼ أٚ َٔ ايٛظاض٠ َٔ َػبب بطًب إال عازًٜا غري

 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ سغٛض سل هلِ ايصٜٔ األعغا٤

 :والعظزوُ الزابعة املادة
 عٓ٘, ٚايتضٜٛت االدتُاع سغٛض يف ميجً٘ آخط عغًٛا عٓ٘ ٜٓٝب إٔ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ يعغٛ جيٛظ

 :ٜأتٞ َا اإلْاب١ ٜٚؿرتط يضش١

 .خط١ٝ اإلْاب١ تهٕٛ إٔ .1
 ٜؿٛع٘. َٔ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ اإلْاب١ ٜكبٌ إٔ .2
 .ٚاسس عغٛ َٔ أنجط عٔ ايعغٛ ٜٓٛب أال .3
 اإلزاض٠. صبًؼ أعغا٤ َٔ أٟ إْاب١ جيٛظ ال .4

 :والعظزوُ اخلاوشة املادة
 َضًش١ ؾٝ٘ ي٘ ناْت إشا قطاض أٟ ع٢ً ايتضٜٛت يف االؾرتاى ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ يعغٛ جيٛظ ال

 اإلزاض٠. صبًؼ أعغا٤ اْتداب عسا ٚشيو ؾُٝا ؾدض١ٝ,

 والعظزوُ: الشادسة املادة
 شيو ٜتشكل مل ؾإٕ أعغا٥ٗا, ْضـ َٔ أنجط إشا سغطٙ صشٝشًا ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ادتُاع ٜعس
َٔ  ًَٜٛا عؿط (مخػ١ 15)  ٚأقضاٖا غاع١ أقًٗا َس٠ خالٍ َٛعٍس آخط ٜعكس إىل االدتُاع أدٌ

ايع١َُٝٛ ايعاز١ٜ  ازبُع١ٝ إىل اسباي١ بايٓػب١ ٖصٙ يف االدتُاع ٜٚهٕٛ األٍٚ, َٛعس االدتُاع
 األعغا٤ َٔ إمجايٞ %(25) عٔ ٜكٌ ال مبا اسباعطٜٔ , ٚ األعغا٤ عسز نإ َُٗا صشٝشا
 .ايعاز١ٜ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ إىل بايٓػب١

 .اسباعطٜٔ األعغا٤ عسز بأغًب١ٝ ايعاز١ٜ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاضات تضسض .1
 تػطٟ ٚال اسباعطٜٔ, عسز األعغا٤ ثًجٞ بأغًب١ٝ ايعاز١ٜ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاضا تضسض .2

 َٛاؾك١ ايٛظاض٠ عًٝٗا. إال بعس
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 :والعظزوُ الشابعة املادة
 قطاض - اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ اْتداب ٜػبل ايصٟ االدتُاع يف- ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ تضسض

 ع١ًُٝ إزاض٠ َُٗتٗا ٜٚهٕٛ ايًذ١ٓ, أعغا٤ ٚأمسا٤ عسز ٚحيسز ؾٝ٘ االْتدابات, زب١ٓ تؿهٌٝ
 بإعالٕ ايًذ١ٓ زٚض ٜٚٓتٗٞ ٖصٙ ايال٥ش١, ذبسزٖا اييت اإلدطا٤ات ٚؾل اجملًؼ أعغا٤ اْتداب
 :اآلتٞ ايًذ١ٓ يف ٜٚؿرتط ازبسٜس اجملًؼ أعغا٤ أمسا٤

 .اثٓني عٔ ٖا أعغا٤ عسز ٜكٌ أال .1
 صبًؼ يعغ١ٜٛ أْؿػِٗ غريؾشٕٛ ايصٜٔ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٔ أعغاؤٖا ٜهٕٛ إٔ .2

 .اإلزاض٠

 :والعظزوُ الجاوٍة املادة
 اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ اْتداب غري إدطا٤ات تهٕٛ ايتٓؿٝص١ٜ, ٚايال٥ش١ ايٓعاّ أسهاّ َطاعا٠ َع

 :يآلتٞ ٚؾكا

 باب ؾتح عٔ ايؿطٚط عًٝ٘ تٓطبل ممٔ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ أعغا٤ زبُٝع اإلزاض٠ صبًؼ ٜعًٔ .1
 ًَٜٛا ٚمثاْني مبا١٥ اإلزاض٠ صبًؼ َس٠ ْٗا١ٜ قبٌ ٚشيو ازبسٜس, صبًؼ اإلزاض٠ يعغ١ٜٛ ايرتؾح

 .األقٌ ع٢ً
 .اإلزاض٠ صبًؼ َس٠ ْٗا١ٜ َٔ ًَٜٛا تػعني قبٌ ايرتؾح  باب ٜكؿٌ .2
 ايػطض هلصا ايٛظاض٠ َٔ املعس ايُٓٛشز ٚؾل  ايٛظاض٠ إىل املرتؾشني أمسا٤ اإلزاض٠ صبًؼ ٜطؾع .3

 .ايرتؾح باب قؿٌ أغبٛع َٔ خالٍ ٚشيو
 ايٛاضز٠ املرتؾشني أمسا٤ قا١ُ٥ عطض اإلزاض٠ صبًؼ َع بايتٓػٝل االْتدابات زب١ٓ ع٢ً جيب .4

 خبُػ١ اإلزاض٠ صبًؼ َس٠ ْٗا١ٜ ٚقبٌ اإليهرتْٚٞ, َٛقعٗا أٚ َكط ازبُع١ٝ يف ايٛظاض٠ َٔ
 .األقٌ ع٢ً ًَٜٛا عؿط

 قا١ُ٥ َٔ ايعازٟ بادتُاعٗا ازبسٜس اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ تٓتدب .5
 اْتدابِٗ من ايصٜٔ األعغا٤ بأمسا٤ ايٛظاض٠ تعٜٚس اإلزاض٠ ازبسٜس صبًؼ ٚع٢ً املرتؾشني,

 .االْتداب تاضٜذ َٔ أقض٢ نشس ًَٜٛا عؿط مخػ١ خالٍ
 غريٖا َٔ يًتأنس اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ اْتداب ع١ًُٝ سبغٛض َٛظؿٝٗا أسس ايٛظاض٠  تٓتسب .6

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

 .دسٜس إزاض٠ صبًؼ
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 الزابع الفصن

 اإلدارة دلمص
 :والعظزوُ التاسعة املادة
أعغا٤  بني َٔ اْتدابِٗ ٜتِ عغًٛا,(  5/7/9/11/13 ) َٔ َهٕٛ إزاض٠ صبًؼ ازبُع١ٝ ٜسٜط

 ايال٥ش١. ٖصٙ ذبسزٙ ملا ٚؾكا ايع١َُٝٛ ايعاًَني ازبُع١ٝ

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

 :والجالثوُ احلادية املادة
 ٜرتؾح ؾُٝٔ ٜٚؿرتط اإلزاض٠, صبًؼ يعغ١ٜٛ ْؿػ٘ تطؾٝح ازبُع١ٝ يف عاٌَ عغٛ يهٌ حيل

 ٜأتٞ : َا صبًؼ اإلزاض٠ يعغ١ٜٛ

 غعٛزًٜا. ٜهٕٛ إٔ .1
 .األ١ًٖٝ ناٌَ ٜهٕٛ إٔ .2
 .أؾٗط غت١ عٔ تكٌ ال َس٠ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ يف عاَاًل عغًٛا ٜهٕٛ إٔ .3
 .غ١ٓ( 21) عٔ عُطٙ ٜكٌ أال .4
 ايٛظاض٠ أٚ مبٛاؾك١ ايٛظاض٠ يف ازبُع١ٝ ع٢ً باإلؾطاف املدتض١ اإلزاض٠ يف ايعاًَني َٔ ٜهٕٛ أال .5
 ازبُع١ٝ . دباٙ املاي١ٝ االيتعاَات مجٝع ٚؾ٢ قس ٜهٕٛ إٔ .6
 قس ٜهٔ مل َا ٚاألَا١ْ بايؿطف طب١ً دطمي١ يف بإزاْت٘ ْٗا٥ٞ سهِ سك٘ يف صسض ٜهٕٛ أال .7

 اعتباضٙ. إيٝ٘ ضز
 ايٛظاض٠. مبٛاؾك١ إال ايتٛايٞ ع٢ً غابكتني زٚضتني َٔ ألنجط اإلزاض٠ صبًؼ يف عغًٛا ٜهٕٛ أال .8
 .يًُذًؼ تطؾش٘ ع٢ً ايٛظاض٠ اعرتاض عسّ .9

 :والجالثوُ الجاٌية املادة

 ٚؾُٝا ايػطض, هلصا ايٛظاض٠ تعتُسٖا اييت ايتك١ٝٓ ٚغا٥ٌ َٔ خالٍ اإلزاض٠ صبًؼ اْتداب تتِ ع١ًُٝ
 :اآلت١ٝ يإلدطا٤ات ٚؾكًا االْتداب شيو تتِ ع١ًُٝ عسا

 يعغ١ٜٛ يًرتؾح ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ أعغا٤ إىل مجٝع خطًٝاايسع٠ٛ  اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ ٜٛد٘ .1
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 األقٌ, ع٢ً ًَٜٛا ٚمثاْني مبا١٥ اإلزاض٠ اسبايٞ صبًؼ َس٠ ْٗا١ٜ قبٌ اإلزاض٠ ازبسٜس صبًؼ
 :اآلت١ٝ ايتؿاصٌٝايسع٠ٛ  ٚتتغُٔ

 .يًعغ١ٜٛ ايرتؾح ؾطٚط .أ 
 .يًرتؾح تعب٦تٗا املطًٛب ايُٓاشز .ب 
 اهل١ٜٛ صٛض٠ بطاق١ اشبضٛظ ٚد٘ ع٢ً َٚٓٗا يًرتؾح, املػتٓسات املطًٛب تكسميٗا .ز 

 .ايصات١ٝ ٚايػري٠ ايٛط١ٝٓ
 ٚتاضٜذ قؿً٘. يًعغ١ٜٛ باب ؾتح تاضٜذ .ز 

 صبًؼ اإلزاض٠. َس٠ ْٗا١ٜ َٔ ًَٜٛا تػعني ايرتؾح  قبٌ باب ٜكؿٌ .2
 تٓطبل ال اييت ايطًبات ٜٚكّٛ باغتبعاز  ايرتؾح طًبات ٜؿٛع٘ َٔ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ٜسضؽ .3

 يًرتؾح. احملسز٠ املس٠ خالٍ تطز مل اييت املػتٓسات أٚ تػتهٌُ اييت مل أٚ ايؿطٚط عًٝٗا
 ايٛظاض٠  إىل ايؿطٚط, عًِٝٗ تٓطبل ايصٜٔ املطؾشني مجٝع بأمسا٤ قا١ُ٥ اإلزاض٠ صبًؼ ٜطؾع .4

 .ايرتؾح باب قؿٌ َٔ أغبٛع خالٍ ٚشيو ايػطض هلصا منٛشز تعسٙ ايٛظاض٠ ٚؾل
 .يًطعٔ قابٌ ٚغري ْٗا٥ًٝا قطاضٖا ٜٚعس يًُطؾشني  ايٓٗا١ٝ٥ ايكا١ُ٥ تعتُس ايٛظاض٠ .5
 ٚيف يًذُع١ٝ اإليهرتْٚٞ املٛقع يف ايصات١ٝ غريت٘ عطض ايٛظاض٠ عًٝ٘ ٚاؾكت َطؾح  يهٌ ٜتاح .6

 شيو يف ٜطاع٢ إٔ ع٢ً َٚػاسات٘ ايعطض اؾرتاطات اجملًؼ ٚحيسز َكط ازبُع١ٝ, َسخٌ
 .املرتؾشني ٚتػاٜٚٗا بني ايؿطظ عساي١

 :شيو َٚٔ يٛاظَٗا, ٚتٛؾري يالْتدابات ايت١٦ٝٗ ١َُٗ اإلزاض٠ صبًؼ ٜتٛىل .7
 يف يالْتدابات ايػابل األغبٛع يف ايٛظاض٠ َٔ املعتُسٜٔ املطؾشني بأمسا٤ قا١ُ٥ ٚعع .أ 

 .االْتدابات قاع١ ٚيف َكط ازبُع١ٝ باضظ خاضز َهإ
 .َٓسٚبٗا سغٛض ٚطًب ٚظَاْ٘ االْتدابات مبهإ ايٛظاض٠ طباطب١ .ب 
 .يًذُع١ٝ اإلزاضٟ ايٓطام زاخٌ ٚظَاْٗا االْتدابات َهإ عٔ إعالٕ .ز 
 .االقرتاع ٚصٓسٚم ايػطٟ االقرتاع َهإ شيو يف مبا االْتداب١ٝ ٚاألزٚات املكط دبٗٝع .ز 
 .عًٝٗا عغٜٛٔ ٚتٛقٝع ٚختُٗا االقرتاع أٚضام اعتُاز .ٙ 

 ايٓتٝذ١ بإعالٕ زٚض ايًذ١ٓ ٜٚٓتٗٞ االْتداب١ٝ, ايع١ًُٝ إزاض٠ االْتدابات ١َُٗ زب١ٓ تهٕٛ .8
 .ضبغط االْتدابات ٚنتاب١

 :يآلتٞ االْتداب١ٝ ٚؾكًا ايع١ًُٝ ع٢ً االْتدابات اإلؾطاف زب١ٓ تتٛىل .9
 .ايٓاخبني غذٌ يف امس٘ أَاّ ٚايتأؾري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ عغٛ ١ٜٖٛ َٔ ايتأنس .أ 
 .ٚإْٗاؤٖا ايتضٜٛت َس٠ متسٜس .ب 
 .َطؾح نٌ عًٝٗا سضٌ اييت األصٛات عس .ز 
 عٔ األصٛات عسز ظٜاز٠ ساي١ ٚيف َع عسز املكرتعني, َٚكاضْت٘ األصٛات عسز َٔ ايتأنس .ز 
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 عٔ تعٜس ال َس٠ خالٍ أٚ ْؿػ٘ االدتُاع يف ٚإعازت٘ االْتداب ٜتِ إيػا٤ اسباعطٜٔ عسز
 ًَٜٛا. عؿط مخػ١

 عسز حبػب األصٛات أنجط ع٢ً حيضًٕٛ ايصٜٔ ِٖٚ االْتدابات يف ايؿا٥عٜٔ أمسا٤ إعالٕ .ٙ 
 مل َا ايكطع١, إىل ؾًٝذأ األخري باملكعس يًؿا٥ع األصٛات تػاٟٚ ٚيف ساٍ اجملًؼ, أعغا٤
 .أسسُٖا ٜتٓاظٍ

 يألعغا٤ ايتايٕٛ اشبُػ١ املرتؾشٕٛ ِٖٚ االستٝاطٝني  اجملًؼ بأعغا٤ قا١ُ٥ إعساز .ٚ 
 .األصٛات ٚسػب ايؿا٥عٜٔ

ايضشٝش١  ٚاألٚضام ايضٓسٚم يف األٚضام عسز ٜتغُٔ االْتداب١ٝ يًع١ًُٝ ٞختاَ ضبغط ٜعس  .10
 املطؾح َٔ تٓاظيًٝا ٚتطتٝبٗا َطؾح نٌ عًٝٗا سضٌ اييت األصٛات ٚعسز ٚاملًػا٠ ٚايبٝغا٤,

 .ايٛظاض٠ َٓسٚب عًٝ٘ ٜٚضازم ٚأعغاؤٖا, زب١ٓ االْتداب ض٥ٝؼ ٜٚٛقع٘ األع٢ً,
 .ازبُع١ٝ ًَـ يف إلزضاد٘ ايٛظاض٠ ملٓسٚب صٛض٠ ٚتػًِ غذالتٗا, يف احملغط بأصٌ ازبُع١ٝ ذبتؿغ .11
ٚذبسٜس  املايٞ ٚاملؿطف ٚايٓا٥ب ايط٥ٝؼ اْتداب ؾٝ٘ ٜتِ ؾٛضًٜا ادتُاعًا اإلزاض٠ صبًؼ ٜعكس .12

 ادتُاع  ٚبطْاَر عًُ٘. َٛعس أٍٚ
 ازبُع١ٝ. غذٌ اإلزاض٠ يف جملًؼ ازبسٜس ايتؿهٌٝ ٜٓؿط .13

 :والجالثوُ الجالجة املادة
 اجملًؼ ٚع٢ً ايٛظاض٠, مبٛاؾك١ إال اإلزاض٠ صبًؼ ٚعغ١ٜٛ ازبُع١ٝ يف ايٛظٝؿ١ بني ازبُع جيٛظ ال
 .َػببًا ٜٚهٕٛ يًٛظاض٠ ايطًب ٜطؾع اسباي١ إٔ ٖصٙ يف

 :والجالثوُ الزابعة املادة
 نإ,ؾٝتِ غبب ألٟ أٚ أسس أعغا٥٘ ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ َهإ ض٥ٝؼ ؾػٛض ساٍ يف .1

 ٜٚعاز األخري٠, االْتدابات يف أصٛاتًا األنجط االستٝاطٞ اجملًؼ بايعغٛ ْضاب إنُاٍ
 .اجملًؼ تؿهٌٝ

 صبتُعني اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ قسّ إشا أٚ ايٛظاض٠ َٔ َػبب بكطاض نًًٝا اجملًؼ سٌ ساي١ يف .2
 ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ زع٠ٛ َٗاَ٘ َٔ تهٕٛ إٔ َؤقتًا ع٢ً صبًػًا اغتكايتِٗ , ؾتعني ايٛظاض٠

 تعٝٝٓ٘. تاضٜذ َٔ ًَٜٛا غتني صبًؼ خالٍ ٚاْتداب يالْعكاز

 :والجالثوُ اخلاوشة املادة

 إىل ٜٛدٗٗا ٜؿٛع٘ َٔ أٚ اجملًؼ ض٥ٝؼ َٔ زع٠ٛ ع٢ً بٓا٤ً ادتُاعًا ازبُع١ٝ إزاض٠ صبًؼ ٜعكس .1
 :اآلت١ٝ ايبٝاْات ايسع٠ٛ تؿتٌُ إٔ ع٢ً االدتُاع, َٛعس َٔ األقٌ ًَٜٛا ع٢ً( 15) قبٌ األعغا٤

 .خط١ٝ تهٕٛ إٔ .أ 
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 زع٠ٛ ي٘ حيل َٔ أٚ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ ازبُع١ٝ إزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ َٔ صازض٠ تهٕٛ إٔ .ب 
 .ازبُع١ٝ ْعاًَا

 .االدتُاع أعُاٍ دسٍٚ ع٢ً تؿتٌُ إٔ .ز 
 اْعكازٙ. ٚغاع١ ٚتأضخي٘ االدتُاع َهإ بٛعٛح ذبسز إٔ .ز 

 ادتُاعات عٔ أضبع١ عسزٖا ٜكٌ ال حبٝح َٓتع١ُ زٚض١ٜ بضؿ١ صبًؼ اإلزاض٠ ادتُاعات تٓعكس  .2
 ٜتِ إٔ ع٢ً ًٜٝ٘, ٚايصٟ ادتُاع  نٌ بني ايع١َٝٓ ايؿرت٠ عكسٖا تٓاغب يف ٜٚطاع٢ ايػ١ٓ, يف

 .األقٌ ع٢ً أؾٗط أضبع١ نٌ ادتُاع عكس
 أٚ ايط٥ٝؼ ع٢ً ٚدب , ادتُاع عكس اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ عسز ْضـ َٔ أنجط طًب ساٍ يف .3

 .ايطًب تاضٜذ َٔ أغبٛعني الْعكازٙ خالٍ ايسع٠ٛ َكاَ٘ ٜكّٛ َٔ

 :والجالثوُ الشادسة املادة
 ْطام زاخٌ آخط َهإ يف عكسٖا ي٘ ٚجيٛظ ازبُع١ٝ, َكط يف ادتُاعات٘ اإلزاض٠ صبًؼ ٜعكس

 .اإلزاضٟ ازبُع١ٝ

 :والجالثوُ الشابعة املادة
 تعٜٛض شيو َٔ ٜٚػتج٢ٓ أدطًا, ايعغٛ عًٝ٘ ٜتكاع٢ ال تطٛعٞ عٌُ اإلزاض٠ صبًؼ يف ايعغ١ٜٛ
 . ربط ازبُع١ٝ ملٗاّ اْتسابِٗ ساٍ يف تٓكًِٗ ٚغهِٓٗ تهايٝـ عٔ األعغا٤

 :والجالثوُ الجاوٍة املادة
ايػًطات  اإلزاض٠ جملًؼ ٜهٕٛ ايع١َُٝٛ, يًذُع١ٝ املكطض٠ االختضاصات َطاعا٠ َع .1

 :اآلتٞ اختضاصات٘ أبطظ َٚٔ احملكك١ ألغطاعٗا, ازبُع١ٝ إزاض٠ يف ٚاالختضاصات
 َٔ ٚغريٖا ايتٓؿٝص١ٜ ٚاشبط١ االغرتاتٝذ١ٝ اشبط١ َٚٓٗا ازبُع١ٝ عٌُ خطط اعتُاز .أ 

 .تٓؿٝصٖا َٚتابع١ ايط٥ٝػ١, ايعٌُ خطط
 .ٚاعتُازٖا ازبُع١ٝ يف ٚايٛظٝؿ١ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًٗٝانٌ ايسٚض١ٜ املطادع١ .ب 
 .ؾاعًٝتٗا َٔ يًتشكل زٚض١ٜ َطادع١ ٚإدطا٤ عًٝٗا ٚاإلؾطاف ايساخ١ًٝ يًطقاب١ ٚعٛابط أْع١ُ ٚعع .ز 
 ايتٓؿٝص١ٜ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ اسهاّ َع تتعاضض ال ازبُع١ٝ سبٛن١ُ َٚعاٜري اغؼ ٚعع .ز 

 اسباد١. عٓس ٚتعسًٜٗا ؾاعًٝتٗا َس٣ تٓؿٝصٖا َٚطاقب١ ع٢ً ٚاإلؾطاف ايال٥ش١, ٖٚصٙ
 ايضطف أشْٚات أٚ ايؿٝهات ٚذبضٌٝ ٚزؾع ايػعٛز١ٜ, ٚاملضاضف ايبٓٛى يس٣ ايبٓه١ٝ اسبػابات ؾتح .ٙ 

 ع٢ً ٚاالعرتاض ايبٝاْات, ٚذبسٜح ٚتػٜٛتٗا, ٚقؿًٗا اسبػابات, اسبػابات, ٚتٓؿٝط ٚنؿٛؾات
 .ايبٓه١ٝ َٔ ايعًُٝات ٚغريٖا املطدبع١, ايؿٝهات ٚاغتالّ ايؿٝهات,
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 أَالى صهٛى ٚزَر ٚاهلبات ٚاألٚقاف ايٛصاٜا ٚقبٍٛ ٚإؾطاغٗا ايعكاضات تػذٌٝ .ٚ 
 ٚذبٌٜٛ ايؿاٌَ, ايٓعاّ يف ٚإزخاهلا ٚذبسٜح ايضهٛى ٚؾطظٖا, ٚدبع٥تٗا , ازبُع١ٝ
 ايػبط١ ٚاملضًش١, يًذُع١ٝ ضبكك١ تضطؾات أٟ ٚإدطا٤ غه١ٝٓ, إىل ايعضاع١ٝ األضاعٞ

 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٛاؾك١ بعس
 .هلا االغتسا١َ يتشكٝل ٚايػعٞ يًذُع١ٝ املاي١ٝ املٛاضز ت١ُٝٓ .ظ 
 .ٚأَٛاهلا ازبُع١ٝ ممتًهات إزاض٠ .ح 
 .ايٛظاض٠ َٔ اعتُازٖا بعس ٚتؿعًٝٗا ازبُع١ٝ, أَٛاٍ َٔ ايؿا٥ض اغتجُاض قٛاعس إعساز .ط 
 تكسِٜ تغُٔ ازبُع١ٝ خسَات َٔ املػتؿٝسٜٔ َع ايعالق١ تٓعِ َهتٛب١ غٝاغ١ ٚعع .ٟ 

 .عٓٗا ٚاإلعالٕ هلِ, ايالظ١َ ايعٓا١ٜ
 ايٛظاض٠ بٗا. ٚتعٜٚس ازبُع١ٝ عٔ ٚايػ١ٜٛٓ ايتتبع١ٝ ايتكاضٜط إعساز يف ايتعإٚ .ى 
 .ايػطض هلصا تعتُسٖا اييت ايُٓاشز ٚؾل بٗا ايٛظاض٠ ٚتعٜٚس زٚضٟ بؿهٌ ازبُع١ٝ بٝاْات ذبسٜح .ٍ 
 إقطاضٖا بعس اسبػابات َطادع َٔ املسقك١ املاي١ٝ ٚايتكاضٜط اشبتاَٞ باسبػاب ايٛظاض٠ تعٜٚس .ّ 

 .املاي١ٝ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ َٔ أضبع١ أؾٗط ٚخالٍ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ َٔ
 .ٚاعتُازٙ يًذُع١ٝ ايػٟٓٛ ايتكطٜط إعساز ع٢ً اإلؾطاف .ٕ 
 .العتُازٖا ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ ٚضؾعٗا ازبسٜس٠  املاي١ٝ يًػ١ٓ ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ إعساز ع٢ً اإلؾطاف .ؽ 
 بامس٘ ايٛظاض٠ ٚتعٜٚس َٚػؤٚيٝات٘ صالسٝات٘ ٚذبسٜس يًذُع١ٝ, َتؿطؽ تٓؿٝصٟ َسٜط تعٝني .ع 

 .َع٘ ايتٛاصٌ بٝاْات َع ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ, َٔ ٚصٛض٠ تعٝٝٓ٘ ٚقطاض
 .َٚػؤٚيٝاتِٗ صالسٝاتِٗ ٚذبسٜس ازبُع١ٝ, يف ايكٝازٜني املٛظؿني تعٝني .ف 
 ٚصبًؼ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ألعغا٤ ايٓعا١َٝ اسباي١ ع٢ً ٜططأ تػٝري بهٌ ايٛظاض٠ إبالؽ .ظ 

 .ايتػٝري سسٚخ تاضٜذ َٔ ؾٗط خالٍ ٚشيو ٚاملسٜط املايٞ, ايتٓؿٝصٟ ٚاملسٜط اإلزاض٠
 إىل إعاؾ١ ٚايًٛا٥ح, باألْع١ُ ازبُع١ٝ ايتعاّ تغُٔ اييت ٚاإلدطا٤ات ايػٝاغات ٚعع .م 

 ٚأصشاب املؿطؾ١ ٚازب١ٗ ٚايٛظاض٠ يًُػتؿٝسٜٔ املعًَٛات ازبٖٛط١ٜ عٔ باإلؾضاح االيتعاّ
 املاي١ٝ ٚايتكاضٜط اشبتاَٞ اسبػاب االطالع عًٞ َٔ اآلخط ٚمتهني اآلخطٜٔ, املضاحل

 .يًذُع١ٝ اإليهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً ْٚؿطٖا ٚاإلزاض١ٜ,
 .املؿطؾ١ ازب١ٗ اٚ ايٛظاض٠ أٚ اشباضدٞ املطادع أٚ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ٚتعًُٝات قطاضات تٓؿٝص ع٢ً اإلؾطاف .ض 
 .شيو ٜػتًعّ إدطا٤ أٟ يف املؿطؾ١ ٚازب١ٗ ايٛظاض٠ َٛاؾك١ ع٢ً اسبضٍٛ يغُإ إدطا٤ات ٚعع .ش 
 يف ٖصا ايؿإٔ. ايكطاضات ايالظ١َ ٚإصساض ايتعاَات َٔ عًٝٗا سكٛم ٚتأز١ٜ َا َٔ يًذُع١ٝ َا اغتٝؿا٤ .ت 
 .ايعالق١ شات األٚغاط يف ٚاْؿطتٗا أٖساؾٗا إبطاظ ع٢ً ٚايعٌُ بازبُع١ٝ ايتعطٜـ .خ 
 .ضؾغٗا قطاضات ٚتػبٝب أؾهاهلا, مبدتًـ ايعغٜٛات ؾبٍٛ .ر 
 يالْعكاز. ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ زع٠ٛ .ش 
 بٝٓٗا ايتٓػٝل ٚنٝؿ١ٝ تهٜٛٓٗا ايًذإ بعس عٌُ يتٓعِٝ ايالظ١َ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات ٚعع .ض 
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 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ٚاعتُازٖا َٔ
 اختضاص٘. صباٍ يف املؿطؾ١ ازب١ٗ ايٛظاض٠ أٚ أٚ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قبٌ َٔ بٗا ٜهًـ أخط٣ َٗاّ أٟ .ؽ 

 َطدشًا. ايط٥ٝؼ ْػاٟٚ االصٛات ؾٝعر صٛت  ساٍ ٚيف اسباعطٜٔ, بأغًب١ٝ اجملًؼ قطاضات تضسض .2
 .اسباعطٕٚ األعغا٤ عًٝ٘ ٜٚٛقع ضبغط يف ٚقطاضات٘ االدتُاع تسٕٚ ٚقا٥ع .3
 اختضاصات َٔ ي٘ ؾُٝا َعًا بايتضطف املايٞ ٚاملؿطف ْا٥ب٘ أٚ ايط٥ٝؼ ٜؿٛض إٔ يًُذًؼ حيل .4

 َٔ عساٖا ؾُٝا يًُذًؼ ٚحيل دباٖٗا, املٓاغب ٚارباش َاي١ٝ, ٜٓتر عٓ٘ اختضاصات أٚ َاي١ٝ
 االغتعا١ْ ٚي٘ أعُاٍ, َٔ بٗا أْٝط مبا يًكٝاّ َٓ٘ أٚ َؤقت١ زا١ُ٥ زبإ تؿهٌٝ اختضاصات

 .شيو يف آخط عغٛ أٟ أٚ ايط٥ٝؼ تؿٜٛض ٚي٘ خاضد٘, َٔ بأعغا٤
 َجٌ ازبٗات أَاّ ازبُع١ٝ بتُجٌٝ ٜطاٙ َٔ أٚ ْا٥ب٘ أٚ ض٥ٝػ٘ تؿٜٛض اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً .5

 سل َٚٓش٘ صالسٝات٘ ٚذبسٜس ٚغريٖا, ٚاشباص١ ٚاإلزاضات اسبه١َٝٛ ٚاحملانِ ايٛظاضات
 َٔ عسَ٘. غريٙ ٚتٛنٌٝ تؿٜٛض

 ع٢ً اسبضٍٛ بعس ايبٝع أٚ بايؿطا٤ ايعكاض١ٜ ازبُع١ٝ أَالى يف ايتضطف اإلزاض٠ جملًؼ جيٛظ .6
 .شيو ايع١َُٝٛ يف ازبُع١ٝ َٔ تؿٜٛض

 :والجالثوُ التاسعة املادة
 :ٜأتٞ َا َٚٓٗا عغٜٛت٘, ع٢ً املرتتب١ بااليتعاَات اإلزاض٠ صبًؼ عغٛ ًٜتعّ

 جيٛظ ٚال ايكطاضات, ع٢ً ٚايتضٜٛت َٓاقؿتٗا يف ٚاملؿاضن١ اإلزاض٠ صبًؼ ادتُاعات سغٛض .1
 .شيو يف ايتؿٜٛض ي٘

 .اجملًؼ بٗا ٜهًؿ٘ اييت ايًذإ ٚعغ١ٜٛ ض٥اغ١ .2
 اإلزاض٠. صبًؼ ض٥ٝؼ تهًٝـ بعس ايعالق١ شات ازبٗات أَاّ ازبُع١ٝ متجٌٝ .3
 ؾأْٗا َٔ اييت املبازضات ٚتكسِٜ املٛاعٝع ٚاقرتاح َٚعاضؾ٘ خبربات٘ ٚإؾازتٗا ازبُع١ٝ خس١َ .4

 .بازبُع١ٝ ايٓٗٛض
 َٔ تعًُٝات. اإلزاض٠ ٚصبًؼ ايع١َُٝٛ ٚازبُع١ٝ املؿطؾ١ ازب١ٗ ايٛظاض٠ َٔ ٜضسض مبا ايتكٝس .5
 .ٚضعا١ٜ َضـاسبٗا ٚاغطاضٖا ازبُع١ٝ ع٢ً احملاؾع١ .6

 :األربعوُ املادة
 صبًؼ ض٥ٝؼ ايع١َُٝٛ, ٜهٕٛ ٚازبُع١ٝ اإلزاض٠ جملًؼ املكطض٠ االختضاصات َطاعا٠ َع .1

 أبطظ َٚٔ اإلزاض٠, جملًؼ املٓاط١ ٚاالختضاصات َٚتابع١ ايػًطات تؿعٌٝ عٔ َععٚاًل اإلزاض٠
 :اآلتٞ اختضاصات٘

 .ايع١َُٝٛ ٚازبُع١ٝ اإلزاض٠ صبًؼ ادتُاعات ض٥اغ١ .أ 
 صبًؼ صالسٝات سسٚز يف ناؾ١ ٚاأل١ًٖٝ ٚاشباص١ اسبه١َٝٛ ازبٗات أَاّ ازبُع١ٝ متجٌٝ .ب 
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 ايكغا١ٝ٥ ٚؾب٘ ايكغا١ٝ٥ ازبٗات أَاّ ايرتاؾع شيو ايع١َُٝٛ, َٚٔ ازبُع١ٝ ٚتؿٜٛض اإلزاض٠
 .غريِٖ أٚ أعغا٤ اجملًؼ َٔ ٜطاٙ ملٔ شيو تؿٜٛض ٚي٘ ْٚؿعًا, ضؾعًا أَاَٗا ازبُع١ٝ ٚمتجٌٝ

 .قطاضات َٔ اإلزاض٠ صبًؼ َٔ ٜضسض َا ع٢ً ايتٛقٝع .ز 
 .املايٞ املؿطف َع ايضطف َٚػتٓسات املاي١ٝ ٚاألٚضام ايؿٝهات ايتٛقٝع ع٢ً .ز 
 ؾُٝا- ايتأخري ذبتٌُ ال ٚاييت ايتٓؿٝصٟ املسٜط عًٝ٘ ٜعطعٗا اييت ايعاد١ً املػا٥ٌ يف ايبت .ٙ 

 َٔ بؿأْٗا اربص َٚا املػا٥ٌ تًو ٜعطض إٔ ع٢ً-اجملًؼ صالسٝات عُٔ َٔ ٖٛ
 .ادتُاع أٍٚ يف اجملًؼ ع٢ً قطاضات

 .ايع١َُٝٛ ٚازبُع١ٝ اإلزاض٠ صبًؼ الْعكاز ايسع٠ٛ .ٚ 
 .اختضاصات َٔ ي٘ مبا ْا٥ب٘ تؿٜٛض يًط٥ٝؼ حيل .2

 :واألربعوُ احلادية املادة
 ٜهٕٛ اإلزاض٠ , صبًؼ ٚيط٥ٝؼ ايع١َُٝٛ ٚازبُع١ٝ اإلزاض٠ جملًؼ املكطض٠ االختضاصات َطاعا٠ َع

 حيكل مبا يًذُع١ٝ املاي١ٝ بايؿؤٕٚ املتعًك١ ٚاالختضاصات عٔ ايػًطات َػؤٚاًل.  املايٞ املؿطف
 :اآلتٞ ع٢ً اإلؾطاف اختضاصات٘ أبطظ َٚٔ غطعٗا,

 .املتبع١ املاي١ٝ ٚاألصٍٛ يًٓعاّ طبكا املاي١ٝ ازبُع١ٝ ؾؤٕٚ مجٝع .1
 .ٚاغتالَٗا ايعًُٝات مجٝع عٔ إٜضاالت ٚاغتدطاز َٛاضز ازبُع١ٝ َٚضطٚؾاتٗا .2
  .هلا املدضض١ ايبٓه١ٝ اسبػابات يف ازبُع١ٝ اَٛاٍ إٜساع .3
 .بٗا اشباص١ يف ايػذالت تباعًا ٚاملضطٚؾات اإلٜطازات  مجٝع قٝس .4
 اإلزاض٠. جملًؼ ازبطز بٓتٝذ١ تكطٜط ٚتكسِٜ ايػٟٓٛ ازبطز .5
 ايضطف يضش١ املجبت١ باملػتٓسات االستؿاظ َع ْعاًَا صطؾٗا تكطض اييت املبايؼ مجٝع صطف .6

 .ٚسؿعٗا املػتٓسات َٚطاقب١
 .املاي١ٝ باملعاَالت ٜتعًل ؾُٝا صبًؼ اإلزاض٠ قطاضات تٓؿٝص .7
 .اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً ٚعطعٗا ايتاي١ٝ يًػ١ٓ ازبُع١ٝ َٝعا١ْٝ إعساز .8
 .ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ َع املاي١ٝ ٚاألٚضام ايضطف طًبات ع٢ً ايتٛقٝع .9

 .ايٓعا١َٝ األصٍٛ سػب ع٢ً عًٝٗا ٚايطز اشباضدٞ, املطادع َٔ ايٛاضز٠ املالسعات حبح .10

 :واألربعوُ الجاٌية املادة
 ي٘ حيل ٚال اإلزاض٠  صبًؼ َٔ ٜضسض َػبب بكطاض عغٜٛت٘ اإلزاض٠ صبًؼ عغٛ ٜؿكس .1

 :اآلت١ٝ اسباالت َٔ يف أٟ ٚشيو صبسزا ايرتؾح
اإلزاض٠  صبًؼ إىل ايعغٛ ٜكسَ٘ خطٞ طًب ع٢ً بٓا٤ً ٚشيو اإلزاض٠, صبًؼ َٔ االْػشاب .أ 
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 .ٜسٜ٘ ذبت تهٕٛ أَٛاٍ بأٟ َطايبت٘ يف ازبُع١ٝ زٕٚ سل شيو حيٍٛ ٚال
 . ايٛؾا٠ .ب 
 .عؿط٠ ايجايج١ يف املاز٠ ٚضز َا ٚؾل ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ يف ايعغ١ٜٛ ؾطٚط َٔ ؾططًا ؾكس إشا .ز 
 .بازبُع١ٝ أزبًٝا أٚ َازًٜا عطضًا ًٜشل إٔ ؾأْ٘ َٔ تضطف ع٢ً أقسّ إشا .ز 
 ؾدضٞ . يػطض اجملًؼ يف عغٜٛت٘ باغتػالٍ قاّ إشا .ٙ 
 غت أٚ َتتاي١ٝ, دًػات يجالخ اجملًؼ ٜكبً٘ بسٕٚ عصض اإلزاض٠ صبًؼ عٔ سغٛض تػٝب إشا .ٚ 

 َتؿطق١ يف ايسٚض٠ ايٛاسس٠. دًػات
 .أخط٣ أغباب أٟ أٚ صشٞ يػبب اإلزاض٠ صبًؼ يف بسٚضٙ ايكٝاّ عًٝ٘ تعصض إشا .ظ 

 ايٛظاض٠ ٜؿعط ٚإٔ ايعغ١ٜٛ, ؾاقس ايعغٛ حبل قطاضًا ٜضسض إٔ اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً جيب .2
 أغبٛع َٔ تاضخي٘. خالٍ بايكطاض

 

 اخلاوص الفصن

 واملؤقتة الدائىة المجاُ
 :واألربعوُ الجالجة املادة

 ٚجملًؼ , ٚجيٛظ هلاَػتُط٠   طبٝع١ شات , مبٗاّ يًكٝاّ زا١ُ٥ زبإ تهٜٛٔ ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ
 .َٚستٗا طبٝعتٗا سٝح َٔ ضبسز٠ مبٗاّ َؤقت١ يًكٝاّ زبإ تهٜٛٔ اإلزاض٠

 :واألربعوُ الزابعة املادة
 شيو يف مبا ٚاختضاصاتٗا, أعغا٥ٗا ٚعسز َػُاٖا زب١ٓ نٌ بتهٜٛٔ ايضازض ايكطاض حيسز

 .اإلزاض٠ صبًؼ أعغا٤ أسس بِٝٓٗ َٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ض٥ٝػٗا, تػ١ُٝ

 :واألربعوُ اخلاوشة املادة
 ٚنٝؿ١ٝ تهٜٛٓٗا بعس عٌُ ايًذإ يتٓعِٝ ايالظ١َ ٚاإلدطا٤ات ايكٛاعس صبًؼ اإلزاض٠ ٜغع

 َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. ٚاعتُازٖا بٝٓٗا ايتٓػٝل
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 الشادض الفصن

 التٍفيذي املديز
 :واألربعوُ الشادسة املادة
 ٜٚٛعح املسٜط بٝاْات ناٌَ ٜتغُٔ اجملًؼ َٔ ٜضسض بكطاض ايتٓؿٝصٟ املسٜط اإلزاض٠ صبًؼ ٜعني

 ٖٚصٙ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايال٥ش١ ع٤ٛ ايٓعاّ ع٢ً ٚايتعاَات٘ ٚضاتب٘ ٚسكٛق٘ صالسٝات٘ َٚػؤٚيٝات٘
 نؿا٤ات بسضاغ١ تهًـ اإلزاض٠ صبًؼ َٔ َػتك١ً زب١ٓ ايكطاض عرب يف ضاتب٘ ذبسٜس ٜٚتِ ايال٥ش١,

 َع شيو ع٢ً بٓا٤ً ضاتب٘ ٚذبسز ٚخربات٘ َٚؤٖالت٘ املسٜط

 ٚتطغٌ ٚاجملاٍ, اسبذِ يف املؿاب١ٗ ازبُعٝات يف ايتٓؿٝصٜني املسٜطٜٔ ضٚاتب َٚتٛغط ْطام عتباضا
ايٛط١ٝٓ  ٖٜٛت٘ بطاق١ َٔ صٛض٠ إضؾام َع ايٛظاض٠, إىل ضاتب٘ َٚػٛغات قطاض تعٝٝٓ٘, َٔ ْػد١

 .َع٘ ايتٛاصٌ ٚبٝاْات

 :واألربعوُ الشابعة املادة
 ٚأقػاَٗا إزاضاتٗا َٚتابع١ بٗا اي١َٝٛٝ األعُاٍ ٚإْٗا٤ ازبُع١ٝ إزاض٠ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ع٢ً جيب

 .ٚتطٜٛطٖا تٓعُٝٗا ع٢ً ٚايعٌُ ناؾ١, أٖساؾٗا يتشكٝل اشبطط ايالظ١َ ٚإعساز ناؾ١,

 :واألربعوُ الجاوٍة املادة
 األغباب , ؾًُذًؼ َٔ غبب  ألٟ ألعُاهلا َتؿطؽ تٓؿٝصٟ َسٜط تعٝني َٔ ازبُع١ٝ تتُهٔ مل إشا

 ٜؿكس ال اسباي١ ٖصٙ ٚيف َؤقتًا, ايعٌُ ٖصا يٝتٛىل أعغا٥٘ أسس تهًٝـ َٛاؾك١ ايٛظاض٠ ٚبعس اإلزاض٠
 .ع٢ً قطاضاتٗا ايتضٜٛت زٕٚ ؾٝٗا ٚاملٓاقؿ١ اإلزاض٠ صبًؼ سغٛض ادتُاعات يف سك٘ املهًـ ايعغٛ

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

 .غعٛزٟ ازبٓػ١ٝ إٔ ٜهٕٛ .1
 .ؾطعًا املعترب٠ األ١ًٖٝ ناٌَ ٜهٕٛ إٔ .2
 .غ١ٓ( 25) عٔ عُطٙ ٜكٌ أال .3
 إلزاض٠ ازبُع١ٝ. َتؿطغًا ٜهٕٛ إٔ .4
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 .اإلزاضٟ ايعٌُ يف غٓٛات(     ) عٔ تكٌ ال خرب٠ ميتًو إٔ .5
 / زنتٛضاٙ( . َادػتري/داَع١ٝ/ثا١ْٜٛ) عٔ ؾٗازت٘ تكٌ أال .6

 :اخلىشوُ املادة
 :اشبضٛظ ٚد٘ ع٢ً َٚٓٗا ناؾ١, اإلزاض١ٜ األعُاٍ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜتٛىل

 بعس تٓؿٝصٖا َٚتابع١ ٚأٖساؾٗا ايعا١َ ايػٝاغ١ َٔ اْطالقا َػتٜٛاتٗا ٚؾل ازبُع١ٝ خطط ضغِ .1
 .اعتُازٖا

 ٖٚصٙ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايال٥ش١ ايٓعاّ أسهاّ َع تتعاضض ال ازبُع١ٝ سبه١َٛ َٚعاٜري أغؼ ضغِ .2
 اعتُازٖا. بعس ؾاعًٝتٗا ٣َٚطاقب١ َس ع٢ً تٓؿٝصٖا ايال٥ش١, ٚاإلؾطاف

 اٖساؾٗا ٚذبكٝل بأعُاهلا ازبُع١ٝ قٝاّ تغُٔ اييت ايالظ١َ ٚايتٓع١ُٝٝ اإلدطا١ٝ٥ ايًٛا٥ح إعساز .3
 .ابعس اعتُازٖ تٓؿٝصٖا َٚتابع١

 .اٚتعًُٝاتٗا, ٚتعُُٝٗ ٚقطاضاتٗا ٚيٛا٥شٗا ازبُع١ٝ أْع١ُ تٓؿٝص .4
 .ايالظ١َ ٚايتذٗٝعات ٚاملٛاضز ٚاملؿطٚعات ايرباَر َٔ ازبُع١ٝ استٝادات تٛؾري .5
 .تؿعًٝٗا ٚآيٝات ازبُع١ٝ أَٛاٍ َٔ ايؿا٥ض اغتجُاض قٛاعس اقرتاح .6
 َٓػٛبٞ ازا٤ ذبػني ع٢ً تٓعهؼ اييت ٚايتسضٜب١ٝ ايتطٜٛط١ٜ ٚايرباَر اشبطط ٚتٓؿٝص ضغِ .7

 .ٚتطٜٛطٖا ازبُع١ٝ
 ايعٓا١ٜ تكسِٜ ٚتغُٔ ازبُع١ٝ خسَات َٔ ايعالق١ َع املػتؿٝسٜٔ تٓعِ َهتٛب١ غٝاغ١ ضغِ .8

 .اعتُازٖا بعس ٚاإلعالٕ عٓٗا هلِ, ايالظ١َ
 يف ٚايتعإٚ ايٛظاض٠ َٔ ايُٓاشز املعتُس٠ ٚؾل ازبُع١ٝ عٔ ٚاملعًَٛات بايبٝاْات ايٛظاض٠ تعٜٚس .9

 بٝاْات ٚذبسٜح ٚاعتُازٖا, اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً عطعٗا بعس ٚايػ١ٜٛٓ ايتتبع١ٝ ايتكاضٜط إعساز
 .زٚض١ٜ بضؿ١ ازبُع١ٝ

 صالسٝاتِٗ ذبسٜس اإلزاض٠ َع جملًؼ ازبُع١ٝ يف املٛظؿني نباض أمسا٤ برتؾٝح ايطؾع .10
 .يالعتُاز َٚػؤٚيٝاتِٗ

 . ناؾ١ ازبُع١ٝ خبسَات االضتكا٤ .11
 َػت٣ٛ ؾٝٗا ع٢ً ٚاإلظباظات األزا٤ املؤؾطات ايكٝاؽ ٚٚعع ازبُع١ٝ غري أعُاٍ َتابع١ .12

 .هلا اسبًٍٛ ٚإجياز املؿهالت َٚعازب١ األٖساف عبٛ ادباٖٗا َٔ لاشبطط ٚاملٛاضز, ٚايتشك
 متٗٝسا املعترب٠ يًُعاٜري ٚؾكا يًذُع١ٝ ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ َٚؿطٚع املاي١ٝ ايتكاضٜط إعساز .13

 العتُازٖا.
 .العتُازٙ ٚضؾع٘ ازبُع١ٝ يف يًعاًَني ايٛظٝؿٞ ايتكِٜٛ إعساز .14
 .ازبُع١ٝ يف ايعٌُ بػري اشباص١ ٚايتعًُٝات إصساض ايتعاَِٝ .15
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 ٚايعٌُ ازبًػات ٚإعساز دسٍٚ أعُاٍ ادتُاعات٘ ٚنتاب١ ضباعط اإلزاض٠ أَا١ْ صبًؼ تٛيٞ .16
 .عٓ٘ ايكطاضات ايضازض٠ تٓؿٝص ع٢ً

 .عٓٗا تكاضٜط ٚتكسِٜ ناؾ١, ازبُع١ٝ بٗا تكّٛ اييت ٚاملٓاغبات األْؿط١ ع٢ً اإلؾطاف .17
 عالدٗا ٚغبٌ ٚاملعٛقات اإلظباظات تٛعح ناؾ١ ازبُع١ٝ ألعُاٍ ١ايتكاضٜط ايسٚضٜ إعساز .18

 .اإلزاض٠ العتُازٖا جملًؼ ٚتكسميٗا
 اختضاص٘. صباٍ يف اإلزاض٠ صبًؼ قبٌ َٔ بٗا ٜهًـ أخط٣ َٗاّ أٟ .19

 :واخلىشوُ احلادية املادة
 :اآلت١ٝ ايضالسٝات ب٘ املٓاط١ املٗاّ إظباظ غبٌٝ يف ايتٓؿٝصٟ يًُسٜط

 أٚ ظٜاضات أٚ يكا٤ات أٚ َٓاغبات سغٛض اٚ بٗا خاص١ أعُاٍ إلْٗا٤ َٓػٛبٞ ازبُع١ٝ اْتساب .1
 تعٜس أال ٢ايػ١ٓ عً يف ؾٗطا ٜتذاٚظ ٚمبا ال ايعٌُ َضًش١ غريٖا ٚسػب َا تؿتغٝ٘ أٚ زٚضات
 .أٜاّ عؿط٠ عٔ املتض١ً األٜاّ

 ٚايطؾع أعُاهلِ, َٚتابع١ عكٛزِٖ ٚإعساز بازبُع١ٝ ايالظ١َ ايبؿط١ٜ املٛاضز تعٝني قطاضات َتابع١ .2
 .يالعتُاز االغتكاالت ٚقبٍٛ ٚإيػا٥ٗا ايعكٛز اإلزاض٠ بتٛقٝع جملًؼ

 .األزا٤ تكاضٜط اعتُاز .3
 .املعتُس٠ اشبطط ٚؾل ازبُع١ٝ َػت٣ٛ ع٢ً ٚاألْؿط١ ايرباَر تٓؿٝص مجٝع .4
 .اإلزاض٠ صبًؼ َٛاؾك١ ناؾ١ بعس ازبُع١ٝ َٓػٛبٞ إداظات اعتُاز .5
 .ي٘ ايضالسٝات املُٓٛس١ ٚؾل األقػاّ صالسٝات ضؤغا٤ تؿٜٛض .6

 :واخلىشوُ الجاٌية املادة
 .َٚػا٤يت٘ أعُاي٘ َتابع١ ٚيًُذًؼ ايتٓؿٝصٟ, املسٜط ع٢ً اإلؾطاؾ١ٝ ازب١ٗ اإلزاض٠ صبًؼ ٜعس

 :اخلىشوُ الجالجة املادة
 َع ٜتٓاغب مبا اإلزاض٠ جملًؼ ؾٝذٛظ يًذُع١ٝ; ايتٓؿٝصٟ إخالٍ َٔ املسٜط ٚقع ساي١ ٚقع تكضري أٚ

 .ايتٓؿٝصٟ املسٜط ضباغب١ َٔ اإلخالٍ أٚ ايتكضري سذِ
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 الباب الجالح

 املالي التٍظيي
 

 األوه الفصن

 املالية والشٍة اجلىعية ووارد
 

 :واخلىشوُ الزابعة املادة
 :ًٜٞ مما يًذُع١ٝ املاي١ٝ املٛاضز تتهٕٛ

 .ازبُع١ٝ يعغ١ٜٛ االْتػاب ضغّٛ .1
 ٚاألٚقاف. ٚايٛصاٜا ايتربعات ٚاهلبات .2
 .ايعنا٠ َضاضف يف املؿُٛي١ ازبُع١ٝ ْؿاطات يف صطؾٗا ٜٚتِ ايعنٛات, .3
 .املايٞ ايعا٥س شات األْؿط١ إٜطازات .4
 .اسبه١َٝٛ اإلعاْات .5
 .ٚاملٓكٛي١ ايجابت١ ازبُع١ٝ ممتًهات اغتجُاض عا٥سات .6
 .ٚتطٜٛطٖا ازبُع١ٝ يتٓؿٝص بطاَر زعِ يًذُع١ٝ َٔ ازبُعٝات زعِ صٓسٚم خيضض٘ َا .7

 

 :واخلىشوُ اخلاوشة املادة
 ؾٗط يف ٚتٓتٗٞ ايٛظاض٠, َٔ ايرتخٝط صسٚض تاضٜذ َٔ بس٤ً يًذُع١ٝ, األٚىل املاي١ٝ ايػ١ٓ تبسأ

 .َٝالزًٜا ؾٗطًا عؿط اثين شيو بعس َاي١ٝ غ١ٓ نٌ َس٠ ٚتهٕٛ ْؿػٗا, غ١ٓ ايرتخٝط َٔ زٜػُرب
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 الجاٌي الفصن

 وامليزاٌية اجلىعية أوواه وَ الصزف
 

 :واخلىشوُ الشادسة املادة
 يف َايٞ َبًؼ أٟ صطف هلا جيٛظ ٚال أغطاعٗا, ذبكٝل بػاٜات ازبُع١ٝ أَٛاٍ صطف ٜٓشضط .1

 .شيو غري
 أٚ ايتًُو قبٌ ١ازبُع١ٝ ايعَُٛٝ مبٛاؾك١ شيو ٜكرتٕ إٔ ع٢ً متتًو ايعكاضات, إٔ يًذُع١ٝ .2

 .شيو يف اإلزاض٠ صبًؼ تؿٛض إٔ ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ ٚجيٛظ ي٘, ادتُاع تاٍ أٍٚ يف إقطاضٙ
 ايهػب َطدش١ صباالت يف تػتجُطٖا اٚ إٔ أٚقاف, يف إٜطازاتٗا ؾا٥ض تغع إ يًذُع١ٝ .3

 ٚاشبس١َٝ, اإلْتاد١ٝ املؿطٚعات يف تٛظٝؿٗا تعٝس إٔ اٚ ثابت, َٛضز اسبضٍٛ ع٢ً هلا تغُٔ
 .شيو ع٢ً ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٛاؾك١ أخص عًٝٗا ٚجيب

 

 :واخلىشوُ الشابعة املادة
 تأخط ساي١ ٚيف هلا, احملسز٠ املاي١ٝ ايػ١ٓ بسا١ٜ َٔ بس٤ً املؿعٍٛ غاض١ٜ املعتُس٠ املٝعا١ْٝ تعترب

 قض٢,أ نشس أؾٗط ثالث١ ٚملس٠ املٓضطّ املايٞ ايعاّ َٝعا١ْٝ مبعسالت َٓٗا ٜتِ ايضطف اعتُازٖا
 .خطاآل دباٙ بايتعاَات ازبُع١ٝ ايٛؾا٤ َطاعا٠ َع

 

 :واخلىشوُ الجاوٍة املادة
 خيتاضٙ احمل١ًٝ ايبٓٛى َٔ أنجط أٚ بٓو يس٣ مسٗابا ايٓكس١ٜ أَٛاهلا تٛزع إٔ ازبُع١ٝ ع٢ً جيب

 ٚاملؿطف ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ بتٛقٝع إال األَٛاٍ ٖصٙ َٔ ايػشب ٚأال ٜتِ اإلزاض٠, صبًؼ
 َٔ الثٓني ايبٓه١ٝ اسبػابات َع ايتعاٌَ تؿٜٛض ايٛظاض٠ اإلزاض٠ مبٛاؾك١ جملًؼ ٚجيٛظ املايٞ,

 ٕأ غبل ؾُٝا ٜٚطاع٢ ازبٓػ١ٝ, إٔ ٜهْٛٛا غعٛزٜٞ ع٢ً ايتٓؿٝص١ٜ اإلزاض٠ قٝازٜٞ َٔ أٚ عغا٥٘أ
 .شيو أَهٔ َا بايؿٝهات ايتعاٌَ ٜهٕٛ
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 :واخلىشوُ التاسعة املادة
 :ًٜٞ َا ازبُع١ٝ أَٛاٍ َٔ َبًؼ أٟ يضطف ٜؿرتط

 .اإلزاض٠ صبًؼ َٔ بايضطف قطاض صسٚض .1
 .املايٞ املؿطف َع ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ َٔ نٌ قبٌ َٔ ايؿٝو أٚ ايضطف إشٕ تٛقٝع .2
 اشباظ ايػذٌ يف صسٚضٖا َٚهإ ايؿدض١ٝ بطاقت٘ ٚضقِ ٚعٓٛاْ٘ ضباعٝا املػتؿٝس قٝس اغِ .3

 .اسباي١ سػب بصيو

  :الشتوُ املادة
 ٜٚعطض ٚضباغبٗا, ازبُع١ٝ َسٜط إىل باإلعاؾ١ قبً٘ َٔ ٜٛقع زٚضٜا َايٝا تكطٜطا املايٞ املؿطف ٜعس
 َٓ٘. بٓػد١ ايٛظاض٠ ٚتعٚز أؾٗط, ثالث١ نٌ َط٠ صبًؼ اإلزاض٠ ع٢ً

 :الشتوُو احلادية املادة
 ٜتِ احملاغب١ٝ يًُعاٜري ٚؾكا ذبتادٗا اييت ٚاحملاغب١ٝ اإلزاض١ٜ ٚايسؾاتط ايػذالت ازبُع١ٝ متػو

 املدتضني ايٛظاض٠ َٛظؿٞ ٚمتهٔ إزاضتٗا, َكط يف بٗا بأٍٚ, ٚذبتؿغ اٚال ؾٝٗا ٚايكٝس ايتػذٌٝ
 يف َايٝا تكطٜطا ٜطؾع َعتُس سػابات خاضدٞ َطادع يًذُع١ٝ ٜٚهٕٛ عًٝٗا, االطالع َٔ ضمسٝا
 ٖصٙ ايػذالت َٚٔ ايع١َُٝٛ, ازبُع١ٝ َٔ العتُازٙ متٗٝسا اإلزاض٠ صبًؼ إىل َاي١ٝ غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ

 :ٜأتٞ َا

  :ًٜٞ َا َٚٓٗا اإلزاض١ٜ, ايػذالت .1
 .ايعغ١ٜٛ غذٌ .أ 
 .ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ادتُاعات ضباعط غذٌ .ب 
 اإلزاض٠. صبًؼ دًػات ضباعط غذٌ .ز 
 .بازبُع١ٝ ايعاًَني غذٌ .ز 
 .ازبُع١ٝ خسَات َٔ املػتؿٝسٜٔ غذٌ .ٙ 

 :ًٜٞ َا َٚٓٗا احملاغب١ٝ, ايػذالت .2
 .ايعا١َ اي١َٝٛٝ زؾرت .أ 
 .ٚاملٓكٛي١ ايجابت١ َٚٛدٛزاتٗا ازبُع١ٝ ممتًهات غذٌ .ب 
 .ايكبض غٓسات .ز 
 ايضطف. غٓسات .ز 
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 .ايكٝس غٓسات .ٙ 
 .األعغا٤ اؾرتانات غذٌ .ٚ 

 .اغتدساَٗا َال١َ٤ اإلزاض٠ صبًؼ ٜط٣ أخط٣ غذالت اٟ .ظ 
 

 :الشتوُو الجاٌية املادة
 :يآلتٞ ٚؾكا اشبتا١َٝ ٚاسبػابات ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ بإعساز ازبُع١ٝ تكّٛ

 َٔ ٚايتجبت سػاباتٗا, ٚع٢ً ازبُع١ٝ اعُاٍ غري ع٢ً بايطقاب١ املعتُس اسبػابات َطادع ٜكّٛ .1
قس  ناْت إشا َٚا احملاغب١ٝ, يًسؾاتط ٚاملضطٚؾات ٚسػاب اإلٜطازات املٝعا١ْٝ َطابك١

 .ٚايتعاَاتٗا َٛدٛزاتٗا َٔ ٚايتشكل ْعاَا, غ١ًُٝ بططٜك١ أَػهت
 .َاي١ٝ غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ يف ضباغبٝا عًٝ٘ يًُتعاضف ٚؾكا ناؾ١ سػاباتٗا بكؿٌ ازبُع١ٝ تكّٛ .2
 غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ يف ضباغبٝا عًٝٗا املتعاضف ناؾ١ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ املعتُس اسبػابات َطادع ٜعس .3

 اإلزاض٠ جملًؼ تػًُٝٗا ٚعًٝ٘ يًذُع١ٝ, اسبكٝكٞ املايٞ مبعطؾ١ املطنع ٜػُح َا ٖٚٛ َاي١ٝ,
 ازبسٜس٠. املاي١ٝ ايػ١ٓ َٔ األٚيني ايؿٗطٜٔ خالٍ

 ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ َٚؿطٚع اشبتا١َٝ ٚاسبػابات ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ بسضاغ١ اإلزاض٠ ٜكّٛ صبًؼ .4
 املايٞ ٚاملؿطف ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ ض٥ٝؼ َٓٗا ع٢ً نٌ ٜٛقع ثِ َٚٔ ازبسٜس, يًعاّ

 يًُضازق١ عًٝٗا. ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ يطؾعٗا متٗٝسا ايعاّ, ٚاألَني ازبُع١ٝ ٚضباغب
 ايتكسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ َٚؿطٚع اشبتاَٞ ٚاسبػاب ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ بعطض اإلزاض٠ صبًؼ ٜكّٛ .5

 نٌ َٔ بٓػد١ ايٛظاض٠ تعٚز ثِ َٚٔ عًٝٗا, يًُضازق١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ع٢ً ازبسٜس, يًعاّ
 .َٓٗا
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 الزابع الباب

 واحلن الالئحة عمى التعدين
 

 األوه الفصن

 الالئحة عمى التعدين
 

 :الشتوُو الجالجة املادة
 :اآلت١ٝ يإلدطا٤ات ٚؾكا ايال٥ش١ ٖصٙ تعسٌٜ ٜتِ

 اإلزاض٠ جملًؼ َٚػٛغات٘ ايتعسٌٜ َكرتح ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ عغٛ أٚ اإلزاض٠ صبًؼ عغٛ ٜكسّ .1
 يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ. ادتُاع أقطب يف يعطع٘

 ايضٝػ١ َٚٓاغب١ ايتعسٌٜ أغباب حبح ٜؿٌُ مبا املطًٛب ايتعسٌٜ اإلزاض٠ صبًؼ ٜسضؽ .2
 .املكرتس١

 ايال٥ش١, ٚعًٝ٘ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓضٛظ يألسهاّ ٚؾكا ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ اإلزاض٠ صبًؼ ٜسعٛ .3
 َؿطٚع ايتعسٌٜ عًٝٗا. عطض

 عًٝٗا املٓضٛظ ايتضٜٛت ألسهاّ ٚؾكا املكرتح ايتعسٌٜ ع٢ً بايتضٜٛت ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ تكّٛ .4
 .املٛاؾك١ عسّ أٚ ايتعسٌٜ ع٢ً قطاضٖا باملٛاؾك١ ٚتضسض ايال٥ش١, ٖصٙ يف

 املٛاؾك١ بطًب يًٛظاض٠ ايطؾع ٜتِ ايتعسٌٜ; ع٢ً باملٛاؾك١ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاض صسٚض ساي١ يف .5
 .ايتعسٌٜ َع بٝإ ٚأغباب٘ بٝإ َع ايتعسٌٜ ع٢ً

 .عًٝ٘ َٛاؾك١ ايٛظاض٠ صسٚض بعس إال ايٓؿاش سٝع ايتعسٌٜ ٜسخٌ ال .6
 

 :الشتوُو الزابعة املادة
 األغاغ١ٝ; ايال٥ش١ تعسٌٜ َكرتح اإلزاض٠ صبًؼ ضؾض إشا , ايػتٕٛٚ ايجايج١ املاز٠ يف ٚضز َا َطاعا٠
 زع٠ٛ تٛدٝ٘ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ سغٛض سل هلِ ايصٜٔ األعغا٤ َٔ% 25 َع بايتغأَ يًعغٛ ؾٝذٛظ
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 صبًؼ ٚع٢ً عًٝ٘, يًتضٜٛت ايال٥ش١ األغاغ١ٝ تعسٌٜ َكرتح ٚعطض عازٟ غري ادتُاع الْعكاز
 .إيٝٗا املؿاض املاز٠ يف ايٛاضز٠ اإلدطا٤ات إنُاٍ اإلزاض٠

 :الشتوُو اخلاوشة املادة
 املٓضٛظ ٚاألسهاّ يإلدطا٤ات ٚؾكا ايع١َُٝٛ, ازبُع١ٝ َٔ بكطاض اختٝاضٜا سال ازبُع١ٝ سٌ جيٛظ
 .ايال٥ش١ ٖٚصٙ ايتٓؿٝص١ٜ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ يف عًٝٗا

 :الشتوُو الشادسة املادة
 :يآلتٞ ٚؾكا االختٝاضٟ ازبُع١ٝ سٌ إدطا٤ات تهٕٛ

 َٚا عًٝٗا ٚاييت هلا اييت االيتعاَات ع٤ٛ يف اختٝاضٜا ازبُع١ٝ سٌ َكرتح اإلزاض٠ صبًؼ ٜسضؽ .1
 املكرتح ع٢ً باملٛاؾك١ قطاضٙ ٜضسض ثِ َعطٝات, َٔ شيو ٚعبٛ خسَات ٚاملػتؿٝسٜٔ َٔ تكسَ٘

 .عسَ٘ َٔ
 ضؾع ؾعًٝ٘ ,اختٝاضًٜا ازبُع١ٝ سٌ َكرتح ع٢ً باملٛاؾك١ اإلزاض٠ صبًؼ قطاض ساٍ صسٚض يف .2

 :اآلتٞ اقرتاح ٚعًٝ٘ َٚػببات٘, شيو َربضات بسًٜاَُ ضآٙ مبا ايعاز١ٜ ايع١َُٝٛ غري يًذُع١ٝ تٛص١ٝ
 .ايتضؿ١ٝ بأعُاٍ يًكٝاّ أنجط أٚ ٚاسس َضـ .أ 
 .ايتضؿ١ٝ َس٠ .ب 
 .املضؿني أٚ املضؿٞ أتعاب .ز 
 .ازبُع١ٝ أَٛاٍ إيٝٗا تؤٍٚ اييت ازب١ٗ .ز 

 ٖصٙ يف عًٝٗا املٓضٛظ يألسهاّ ٚؾكا ايعاز١ٜ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ اإلزاض٠ صبًؼ ٜسعٛ .3
 ٚاملربضات األغباب إبسا٤ َع يًتضٜٛت, ازبُع١ٝ سٌ بؿإ عطض تٛصٝت٘ ٚعًٝ٘ ايال٥ش١,

 .اشبضٛظ ٖصا يف ٚاملكرتسات
 ٜؿتٌُ إٔ ؾٝذب ازبُع١ٝ; سٌ ع٢ً باملٛاؾك١ ايعاز١ٜ غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاض صسض ساي١ يف .4

 :اآلتٞ ع٢ً ايكطاض
 .ايتضؿ١ٝ بأعُاٍ يًكٝاّ أنجط أٚ ٚاسس َضـ تعٝني .أ 
 .ايتضؿ١ٝ َس٠ ذبسٜس .ب 
 .املضؿني أتعاب ذبسٜس .ز 
 .ازبُع١ٝ أَٛاٍ إيٝٗا تؤٍٚ اييت ازب١ٗ ذبسٜس .ز 

 غري ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ قطاض َٔ بضٛض٠ املؿطؾ١ ٚازب١ٗ ايٛظاض٠ تعٜٚس اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً جيب .5
 .اْعكازٖا تاضٜذ َٔ َٜٛا( 15) خالٍ ٚضبغط االدتُاع ايعاز١ٜ
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 ع٢ً باملٛاؾك١ قطاض ايٛظاض٠ اغتالّ بعس ايتضؿ١ٝ إدطا٤ات َباؾط٠ صبًؼ اإلزاض٠ ع٢ً جيب .6
 .َع٘ ايتضؿ١ٝ بإدطا٤ات ٚايبس٤ املضؿٞ ططٜل تعٝني عٔ ايتضؿ١ٝ

 اإلبالؽ ٜٚهٕٛ ايتضؿ١ٝ, باْتٗا٤ أعُاٍ املؿطؾ١ ٚازب١ٗ ايٛظاض٠ إبالؽ اإلزاض٠ صبًؼ ع٢ً جيب .7
 .ناؾ١ ايتضؿ١ٝ تؿاصٌٝ ٜٛعح املضؿٞ بتكطٜط َٔ َضشٛبا

 أٚ ازبُعٝات َٔ أنجط; أٚ مجع١ٝ إىل ناؾ١ سًٗا مت اييت ازبُع١ٝ ممتًهات تؤٍٚ إٔ جيٛظ .8
 إٔ ؾطٜط١ ايٛظاض٠ يس٣ ٚاملػذ١ً َٓٗا ايكطٜب١ أٚ خسَاتٗا َٓطك١ ايعا١ًَ يف األ١ًٖٝ املؤغػات

 .اسبٌ قطاض عًٝٗا ٜٓط
 

 :الشتوُو الشابعة املادة
 صسٚض بعس َٚػتٓساتٗا ٚأَٛاهلا ازبُع١ٝ أصٍٛ يف ايتضطف عسّ ناؾ١ ازبُع١ٝ َٓػٛبٞ ع٢ً جيب
 بػطع١ إيٝ٘ املٛن١ً املٗاّ إْٗا٤ غبٌٝ يف املضؿٞ َع ايتعإٚ ٚعًِٝٗ حبًٗا, ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ قطاض

 .طًبٗا مبذطز املضؿٞ إىل َٚػتٓساتٗا ٚاَٛاهلا أصٍٛ ازبُع١ٝ تػًِٝ شيو َٚٔ ٚإتكإ,

 

 :الشتوُو الجاوٍة املادة
 :اآلت١ٝ اإلدطا٤ات ارباش ايتضؿ١ٝ إمتاَ٘ مبذطز املضؿٞ ع٢ً جيب

 .ؾٝٗا ايعاًَني ٚدباٙ األخط٣ ازبٗات دباٙ ازبُع١ٝ ايتعاَات غساز .1
 ٚ ايٛص١ٝ ٚؾطط املتربع إٕ ٚدس. ايٛاقـ ؾطط َطاعا٠ املضؿٞ ع٢ً جيب .2
يالْتٗا٤ َٔ إدطا٤ات ايتضؿ١ٝ زٕٚ إمتاَٗا; ؾٝذٛظ بكطاض  إشا اْكغت املس٠ احملسز٠ يًُضؿٞ .3

ٜضسض َٔ ايٛظاض٠ ــ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ املضؿٞ ــ متسٜسٖا ملس٠ أخط٣ , ؾإشا مل تتِ ايتضؿ١ٝ 
 خالهلا ٜهٕٛ يًٛظاض٠ تعٝني َضـ آخط .
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