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 الّداخليالنظام 
 

 : أحكام عاّهة 1 الباب

 

 انًشعؼّٛبد االَخشاط ٔٔصٛوخ االسزشارٛغٛبد ثشيغخ ٔٔصٛوخ األسبسٙ انوبٌَٕ عبَت إنٗ انذّاخهٙ انُظبو ًُٚضّم:  1 الفصل

 انًُظًخ كٙ ػًهٓب ٔرؾوٛن أْذاكٓب.  إنٛٓب رسزُذ انزٙ األسبسّٛخ

 ارّخبر ٔكٛلّٛخ نؼًهٓب انضبثظ انوبََٕٙ اإلطبس نهًُظًخ ٕٔٚكّش األسبسٙ انوبٌَٕ أؽكبو انذاخهٙ انُظبو ّٕٚضؼ:  2 الفصل

 .هشاسارٓب

 : ثـ انًزؼهّوخ ٔاألؽكبو انًُظًخ ْٔٛبكم يُخشطٙ كمّ  ػهٗ انذّاخهٙ انُظبو أؽكبو رُطجن:  3 الفصل

 ٔانٕاعجبد انؾوٕم -

 االَخشاط -

 انؼضّٕٚخ -

 انًُظًخ ْٛبكم -

 االَزوبنٛخ األؽكبو -

 : الحقىق والىاجبات 2 الباب

 يُخشط انؾّن كٙ :  نكمّ :  4 الفصل

 ّٙانزكٍٕٚ رهو 

 انًُظًخ أَشطخ كٙ انًشبسكخ 

 انًُظًخ أْذاف ثزؾوٛن انًشرجطخ األَشطخ ثؼض اهزشاػ 

 انذّاخهٙ ثبنُظبو انًضجٕطخ انّششٔط ؽست االَخشاط سهّى كٙ انزذّسط. 

 أٔ إكزشاضّٛخ طجٛؼزٓب كبَذ يًٓب نهًُظًخ انشسًّٛخ ٔانٕصبئن انًؼهٕيبد كمّ  ػهٗ ٔانؾظٕل ٔاالطالع انُلبر 

 .ٔسهّٛخ

انًُظًخ ػهٗ ضًبٌ انٕنٕط انًّٛسش إنٗ ْبرّ انًؼهٕيبد ٔانٕصبئن ثطشٚوخ رشاػٙ خظٕطّٛبد يخزهق  رؼًم

 .انوظٕس إَٔاع

 اَخشاطػهٗ ثطبهخ  انؾظٕل . 

 يظبسٚق األَشطخ انزٙ كهّق ثٓب كٙ ؽذٔد يب ُّٚض ػهّٛ دنٛم اإلعشاءاد.  اسزشعبع 

 : يُخشط كمّ  ػهٗ:  5 الفصل
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 نهًُظًخ انشسًّٛخ انٕصبئن ٔكمّ  انذّاخهٙ ٔانُظبو األسبسٙ انوبٌَٕ ثأؽكبو اإلنزضاو. 

 انًُّظًخ ػهٛٓب روٕو انزٙ انًجبدا إؽزشاو. 

 انزُلٛز٘ ٔانًكزت انؼبّيخ انغهسخ ػٍ انّظبدسح ٔانهّٕائؼ ثبنوشاساد انزوّٛذ. 

 ٔيٕاهلّ آسائّ ػٍ انزؼجٛش ػُذ انزؾلّع ثٕاعت اإلنزضاو. 

 خ انوٛبو ػُذ ػهٛٓب انًزلن ثبنضٕاثظ انزوّٛذ ًّ  .ثًٓ

ّ٘ أعش ػُذ انًشبسكخ كٙ َشبطبد انًُظًخ ٔرشعغ كّم  نهًُخشط ٚؾنّ  ال:  6 الفصل انز٘ نّ طلخ انؼضٕ انؾظٕل ػهٗ أ

ثًُبسجخ انًشبسكخ كٙ َشبط أٔ يهزوٗ نهًُظًخ يب ػذا انشٓبداد انزٙ ًٚكٍ نٓزِ األخٛشح أخز َسخخ  ػهٛٓبانٓذاٚب انًزؾّظم 

 يُٓب نهزٕصٛن. 

 

 : اإلنخراط 3 الباب

ْٕ إنزضاو يؼُٕ٘ ثًسبَذح انًُظًخ كٙ رؾوٛن أْذاكٓب  ٔثشايغٓب. ٔرًُؼ ْزِ انّظلخ نؾبيهٓب انؾوٕم  اإلَخشاط:  7 الفصل

هّ انٕاعجبد انًُظٕص ػهٛٓب ثبنوبٌَٕ األسبسٙ ٔانُظبو انذّاخهٙ نهًُظًخ ٔانزششٚؼبد انغبس٘ ثٓب انؼًم.  ًّ  ٔرؾ

م ال ًّ  .َشبطبرٓب َطبم ػٍ ًُلظهخٔان انًُخشطٍٛ ػٍ انّظبدسح انزظّشكبد رجؼبد انًُّظًخ رزؾ

 .انًلؼٕل سبسٚخ إَخشاط ثطبهخ ٚؾًم شخض كمّ  يُخشطب ٚؼزجش:  8 الفصل

 طهٕؽّٛخ ثئَزٓبء انًُخشط إػالو انًُّظًخ ػهٗ. سُخ كمّ  يٍ دٚسًجش 31 كٙ ُٔٚزٓٙ انّسُخ طٛهخ يلزٕػ سُٕ٘ اإلَخشاط

 .إَخشاطّ ثطبهخ

 .اإلَخشاط ٔصٛوخ ػهٗ ثبنزّٕهٛغ اإلَخشاط ٚزىّ :  9 الفصل

 ٔصٛوخ اإلَخشاط ٔعٕثب ػهٗ إّطالع انًُخشط ػهٗ انوبٌَٕ األسبسٙ ٔانُظبو انذّاخهٙ ٔإنزضايّ ثًٓب.  رُضّ 

ٍّ انًؾذّدح  ٚزٕكّش أٌ ٚغت  .األسبسٙ ثبنوبٌَٕكٙ انّشاؿت كٙ اإلَخشاط انس

 : انزبنٙ انزظُٛق ؽست اإلَخشاط يؼبنٛى رزشأػ:  11 الفصل

 2500       انسُٕ٘ اإلَخشاط يؼهٕو 

 10 000    انسُٕ٘ اإلَخشاط يؼهٕو 

 20 000    انسُٕ٘ اإلَخشاط يؼهٕو 

 50 000    انسُٕ٘ اإلَخشاط يؼهٕو 

 ػهٗ يسزٕٖ طجٛؼخ اإلَخشاط. رلبضهّٛخ أّٚخ انزّظُٛق ْزا ػٍ رزشرّت ٔال

 

 : انزّبنٛخ ثبنؾوٕم انًُخشط ٚزًزّغ:  11 الفصل

 ّٙل ثظلخ آنّٛخ ٔرنك ثطهت يُّ. رهو ّٔ  ركٍٕٚ يٍ يسزٕٖ أ

 انزُلٛز٘ انًكزت ٚضجطٓب ٔانزٙ ثٓب ٚوٕو انزٙ انُشبطبد ػٍ ثبنزّأطٛش اإلسزلبدح. 

 ُّّٙسجخ صبَٙ يسزٕٖ يٍ ركٍٕٚ رهو  . يُّ ثطهت ٔرنكنهًُخشط انز٘ هبو ثُشبط سسًٙ  ثبن

 

 : العضىيّة 4 الباب

 

 نغُخ هجم يٍ ػهٛٓب يظبدم انضبَٙ انًسزٕٖ يٍ ركٍٕٚ شٓبدح ػهٗ رؾّظم يُخشط كمّ  ػضٕا ٚؼزجش:  12 الفصل

 رًّكُّ يٍ ثطبهخ ػضٕ َبشظ. انزكُٕٚبد

 

 : انزبنٛخ ثبنؾوٕم ػضٕ كمّ  ٚزًزّغ:  13 الفصل

  ّنهٓٛئبد ٔانزشّشؼ اإلَزخبة كٙ انؾن. 

 انًُزخجخ انٓٛئبد رضجطٓب انزٙ انّظٛؾ ؽست انًُّظًخ رًضٛم. 

 األَشطخ كٙ انًشبسكخ. 
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 انٓٛئبد إَزخبة . 

 يٍ يسزٕٖ صبنش إرا رٕكّشد كّٛ ششٔط نغُخ انزكُٕٚبد. ثزكُٕٚبد انزًزّغ 

 

 : التنظين الهيكلي 5 الباب

ٌ:  14 الفصل ّٕ  : انزبنٛخ انٓٛبكم يٍ انًُّظًخ رزك

 انزُّلٛز٘ انًكزت 

 انًكبرت انغٕٓٚخ 

 

 : التنفيذي الوكتة

ٌ:  15 الفصل ّٕ  .األسبسٙ ثبنوبٌَٕ ػهّٛ انًُظٕص انزّٕصٚغ ؽست أػضبء 9انًكزت انزُّلٛز٘ يٍ  ٚزك

  

األْذاف ٔانًجبدا انًُظٕص ػهٛٓب طهت انوبٌَٕ األسبسٙ  اؽزشاويٍ يٓبيّ رًضٛم انًُظًخ ٔ انسٓش ػهٗ رٛسٛش ػًهٓب كٙ 

 غهسخ انؼبيخ.نه خاالسزشارٛغٛٔانُظبو انذّاخهٙ ٔ رلؼٛم انوشاساد 

 

يٍ انُظبو انذّاخهٙ  13ٔ  12يُخشط نّ طلخ انؼضٕ ؽست يب ْٕ يجٍّٛ ثبنلظهٍٛ انزششؼ نهًكزت انزُّلٛز٘ نكّم  ٚؾنّ 

خ.  ًّ  نهًُظ

 

 انّشئٛس َٔبئت انّشئٛس ٔانكبرت انؼبو ٔعٕثب يٍ األػضبء رٔ٘ اإلػبهخ.  ٔٚكٌٕ

 

انًكزت انزُّلٛز٘ ػهٗ ضًبٌ إؽزشاو انوبٌَٕ األسبسٙ نهًُّظًخ َٔظبيٓب انذّاخهٙ ٔٔصبئوٓب انشسًّٛخ.  ٚسٓش:   16 الفصل

 كًب ٚسٓش ػهٗ ثشيغخ رُلٛز انّسٛبسبد ٔانخطظ انًسطشح ػهٗ انًسزٕٖ انٕطُٙ ٔانغٕٓ٘ ٔانًؾهّٙ ٔانذّٔنٙ. 

 إسزوطبة ٔػهٗ يّٛسشح ثطشٚوخ انًُخشطٍٛ مّ نك انشسًّٛخ انًؼهٕيخ إٚظبل ػهٗ انزُّلٛز٘ انًكزت ٚؼًم:  17 الفصل

 .انًبنّٛخ انًٕاسد

 نهًكزت انزُّلٛز٘ أٌ ٚشّكم نغبَب كُّٛخ إٌ سأٖ كبئذح كٙ رنك.  ًٚكٍ:  18 الفصل

نهًكزت انزُّلٛز٘ أٌ ُّٚسن ػًهّٛخ ركٍٕٚ كشٔع نهًُّظًخ كٙ انغٓبد ػهٗ أٌ رؾزشو رهك انلشٔع  ًٚكٍ:  19 الفصل

 يشعؼّٛبد انًُظًخ انًُظٕص ػهٛٓب طهت انوبٌَٕ األسبسٙ ٔانُظبو انذّاخهٙ. 

ٌ أٌ انزُّلٛز٘ نهًكزت ًٚكٍ:  21 الفصل ّٕ  ٔيذّح ْٛئخ كمّ  أْذاف ٔٚؾذّد أػضبءْب ٚؼٍّٛ يُزخجخ ؿٛش سسًّٛخ ْٛئبد ٚك

 .ػًهٓب

 انًكزت انزُّلٛز٘ نهغهسخ انؼبّيخ اإلَزخبثّٛخ انزٙ رُؼوذ كّم صالس سُٕاد.  ٚؼذّ :  21 الفصل

ٌ:  22 الفصل ّٕ  أػضبء :  9انًكزت انزُلٛز٘ يٍ  ٚزك

 سئٛس 

 سئٛس َبئت 

 ٍٛيبل أي 

 ٍٛيسبػذ يبل أي 

 ػبو كبرت 

 يسبػذ ػبو كبرت 
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 3  .أػضبء ٚكهّلٌٕ ثًٓبو يخزهلخ 

 

 ٔػضّٕٚخ نهًُظًخ انزُّلٛز٘ انًكزت ػضّٕٚخ ثٍٛ انغًغ ًٚكٍ ٔال. نّ سسًّٛب َبطوب أػضبئّ ثٍٛ يٍ انزُّلٛز٘ انًكزت ٚؼٍّٛ

ّ٘  انزُلٛزّٚخ انًكبرت  .َشبطٓب كبٌ يًٓب ٔرنك أخشٖ عًؼّٛخ أل

 

سئٛس انًكزت انزُّلٛز٘ ثزًضٛم انًُظًخ ٔٚسٓش ػهٗ رٛسٛش ػًهٓب ػهٗ ضٕء األْذاف ٔانًجبدا  ٚخزضّ :  23 الفصل

انًُظٕص ػهٛٓب طهت انوبٌَٕ األسبسٙ ٔانُظبو انذّاخهٙ ٔٚزوبسى ْزا انذّٔس يغ َبئجّ. ًٔٚكٍ نشئٛس انًكزت انزُّلٛز٘ 

ضّ كٙ طٕسح ؿٛبة َبئجّ.  ّٕ  ركهٛق يٍ ٚؼ

 .َبئجّ يغ انذّٔس ْزا ٔٚزوبسى انًؼهٕيخ ٔرجهٛؾ انزّوبسٚش ٔإػذاد االعزًبػبد رؾضٛش ػهٗ نؼبوا انكبرت ٚؼًم:  24 الفصل

 

أيٍٛ انًبل ثئداسح انخضُٚخ ٔانزظّشف كٙ انُلوبد ؽست انزخطٛظ انذّٔس٘ نهًٛضاَّٛخ كًب ٚسٓش ػهٗ  ٚٓزىّ :  25 الفصل

 اؽزشاو اإلعشاءاد اإلداسّٚخ ٔانًبنّٛخ. ٔٚزوبسى ْزا انذّٔس يغ َبئجّ. 

ٌ كّم هبئًخ يزششؾخ نهًكزت ان  ٚكٌٕ انزششؼ نهًكزت انزُلٛز٘ : 26 الفصل ّٕ  09زُلٛز٘ يٍ ثبػزًبد طٛـخ انوبئًبد، رزك

ٍ ٔعٕثب ًّ   : أػضبء ػهٗ أٌ رزض

 .انؼضٕٚخ خيًضاّل ػٍ انوبطشٍٚ ػٍ انؾشك -

 .يًضاّل ػٍ انوبطشٍٚ سًؼّٛب -

 .يًضاّل ػٍ انوبطشٍٚ ثظشّٚب -

  .يًضاّل ػٍ انوبطشٍٚ رُّْٛب -

  يًضاّل ػٍ ٔنٙ شخض رٔ إػبهخ -

 .رشكٛجخ انوبئًخٚغت أٌ ال رزغبٔص رًضٛهّٛخ كّم عُس يٍ انغُسٍٛ صهضٍٛ يٍ  -

ٍ انوبئًخ انًزششؾخ ػهٗ األهّم انضهضٍٛ يٍ رٔ٘ اإلػبهخ - ًّ  .ٚغت أٌ رزض

 

 :انزبنٛخ انششٔط كٛٓى رزٕكش أٌ كٛغت انوبئًخ، ألػضبء ثبنُسجخ أيب

 يزؾظم ػهٗ طلخ انؼضٕٚخ ثبنًُظًخ -

 انضبَٛخ انذسعخ يٍ ركٍٕٚ ػهٗ يزؾظم -

 نزششؼسُخ كٙ ربسٚخ إٚذاع ا 20ٚجهؾ يٍ انؼًش  -

 انؾبنٛخ نهسُخخبنض يؼهٕو االَخشاط  -

  ػذو رٕنٙ يُظت سسًٙ كٙ ؽضة سٛبسٙ أٔ عًؼٛخ يًٓب كبٌ َشبطٓب -

  .األهم ػهٗ سُخ يُز ًُظًخثبن يُخشطبٚكٌٕ   أٌ انزُلٛز٘ ثبنًكزت نهؼضٕٚخ يزششؼ كم ػهٗ ٚغت

 

 شروط اإلقتراع :

 

 انزظٕٚذ ثؾن ٚزًزغ شخض كم -

 انغًؼٛخ داخم ثبنؼضٕٚخ ٚزًزغ شخض كم -

 

 :  27 الفصل

 أشٓش يٍ إَزٓبء انًذّح انُٛبثّٛخ.  06انًكزت انزُلٛز٘ نغُخ إلػذاد اإلَزخبثبد ٔرنك هجم  ُٚؾذس

ٌ ّٕ  .انزُلٛز٘ نهًكزت ثبنزشّشؼ يؼٍُّٛٛ ؿٛش أػضبء يٍ انهّغُخ ْزِ رزك

 .إلػبهخ ؽبيهٍٛ ٔػضٍٕٚ انًذَٙ انًغزًغ يغبل كٙ خجشاء3: أػضبء5 يٍ االَزخبثٛخ انهغُخ رزكٌٕ

 :كٙ خظٕطب انهغُخ يٓبو رزًضم

 ؽٕنٓب ثشأٚٓى ٔاإلدالء األػضبء رششؾبد يهلبد كٙ انُظش . 

 ؽٕنٓب ثشأٚٓى ٔاإلدالء االػزشاضبد كٙ انُظش 
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 االَزخبثٙ انًسبس رزجغ 

 ؽٕنٓب ثشأٚٓى ٔاإلدالء االَزخبثٙ انًسبس أصُبء انًطبنت كٙ انُظش 

 ٔأدثٛبرٓب؛ االَزخبثٛخ انؼًهٛخ يسزهضيبد ؽٕل انُبخجٍٛ رؾسٛس 

 االَزخبثٛخ انوبئًخ إػذاد 

 .ٔاعجخ انهغُخ أساء

 اإلػذاد نإلَزخبثبد األػضبء ثزبسٚخ انغهسخ انؼبّيخ اإلَزخبثّٛخ ٔرنك هجم شٓشٍٚ يٍ إَؼوبدْب. نغُخ رؼهى

ٕٚيب يٍ إَؼوبد انغهسخ انؼبّيخ اإلَزخبثّٛخ ػهٗ أٌ ُٚـهن ثبة  45ثبة انزششؾبد الَزخبثبد انًكزت انزُلٛز٘ هجم  ُٔٚلزؼ

 انزشّشؾبد أسجٕػٍٛ هجم إَؼوبدْب. 

 .انزششؼ ٔثٛبَبد ربسٚخ ُٚضجذ ٔطال انًزشّشؾٍٛ اإلَزخبثبد إػذاد نغُخ ٔرسهّى

 كٛٓى رزٕكّش انزٍٚ نهًزششؾٍٛ انُٓبئّٛخ انوبئًخ ٔرضجظ انزششؾبد طّؾخ كٙ نإلَزخبثبد اإلػذاد نغُخ رُظش : 28 الفصل

 .انزششؾبد ثبة ؿهن ثؼذ أسجٕػب ثٓب ٔرظّشػ انوبََّٕٛخ انششٔط

( ٔرنك  39 انلظمنهًزششؾٍٛ انزٍٚ نى ٚوغ انزّظشٚؼ ثوجٕل رشّشؾٓى انّطؼٍ نذٖ نغُخ كّض انُضاػبد ) ًُٚكٍ:  29 الفصل

 أّٚبو يٍ ربسٚخ انزّظشٚؼ ثبنوبئًبد انُٓبئّٛخ. 05كٙ أعم 

أّٚبو يٍ ربسٚخ إَزٓبء آعبل روذٚى انّطؼٌٕ يغ إػالو  03نغُخ كّض انُضاػبد كٙ انّطؼٌٕ انًوذّيخ إنٛٓب كٙ أعم أهظبِ  رجذّ 

  انًؼٍُٛٛ ثزنك كٙ َلس انٕٛو. 

 

 : الوكاتة الجهىية 6 الباب 

 :الجهىية الوكاتة إنشاء قىاعد 

 انؼذد األدَٗ نألػضبء إلَشبء يكزت عٕٓ٘: : 31 الفصل

 أػضبء )سئٛس َٔبئجّ، كبرت ػبو َٔبئجّ، أيٍٛ انًبل َٔبئجّ( + نغبٌ يخزظخ كٙ يٕاضٛغ يؾذدح 60: 1سهى إؽزًبل

 أػضبء كًب ْٕ انؾبل ثبنُسجخ نهًكزت انٕطُٙ 90: 2سهى إؽزًبل

 أػضبء 9ٔ 6 ثٍٛ: آخش إؽزًبل

 :عٕٓ٘ يكزت إَشبء ػهٗ انًٕاكوخ آنٛخ : 31 الفصل

-  

 انًؼُٛخ انغٓبد كٙ ركُٕٚٓى رى انزٍٚ األشخبص ثغًٛغ االرظبل .1

 عٕٓ٘ يكزت اَزخبة هظذ اإلَزخبثٛخ انوٕائى كٙ نهزسغٛم رششؼ روذٚى إيكبَٛخ إهزشاػ .2

 .عٕٓٚخ إَزخبثبد رُظٛى َغبػ ػهٗ ٔيسزوهخ خبطخ نغُخ رسٓش .3

 

 .انغٕٓٚخ انًكبرت إَزخبة ثُزبئظ انٕطُٙ انًكزت ٚوش

 (، يًٓب كبٌ َٕع اإلػبهخ ،2/3% )66َسجخ األػضبء رٔ٘ اإلػبهخ يٍ يغًٕع أػضبء انًكزت انغٕٓ٘:  : 32 الفصل

 % يٍ يغًٕع أػضبء انًكزت انغٕٓ٘ ،75ال رلٕم رًضٛهٛخ أؽذ انغُسٍٛ  ٚغت أٌ

 

 

 

 انزٙ رُزًٙ إنٛٓب.رشًم دائشح ػًم انًكزت انغٕٓ٘ انٕالٚخ :  33الفصل 
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ٚغت أٌ ٚكٌٕ انًكزت انغٕٓ٘ ثًشكض انٕالٚخ يغ ايكبَٛخ إَشبء يكبرت يؾهٛخ. رخضغ ْزِ اإليكبَٛخ  إنٗ دساسخ أٔنٛخ ٔ 

يٕاكوخ يٍ هجم انًكزت انغٕٓ٘ )ٔرنك نهؾلبظ ػهٗ انزٕاصٌ ٔ رُبسن انُشبطبد كٙ كبيم انٕالٚخ( ٔانًكزت انٕطُٙ )هظذ 

أ٘ اهزشاػ يزؼهن ثئَشبء يكزت يؾهٙ عذٚذ ثزؾذٚذ يششٔع  ظًخ ٔإيكبَٛبرٓب انًبنٛخ(. ٚغت رؼهٛماالَسغبو يغ يشبسٚغ انًُ

ٔاضؼ ٔٔعٕد هبػذح يؼزجشح. كٙ ؽبل َشٕء َضاع ػهٗ انًسزٕٖ انغٕٓ٘ ثخظٕص إَشبء يكزت يؾهٙ، ًٚكٍ نًؤٚذ٘ 

 .نهؾسى كٙ ْزا األيش انًششٔع انهغٕء إنٗ انًكزت انٕطُٙ

 

 نٛسذ ٔاعجخ ٔإًَب ْٙ يغشد اهزشاؽبد(: برت انغٕٓٚخ )دٔس انًك:  34الفصل 

 

 ؛ ثبنغٓخ رؼًم يؤسسخ ٔكم انًؾهٛخ انسهطبد نذٖ انًُظًخ رًضٛم .1

 األػضبء؛ ٔاهزشاؽبد ٔانذساسبد انًالؽظبد ؽٕل انٕطُٛخ انٓٛئبد ٔإثالؽ انًؼُٛخ ثبنغٓخ انًُظًخ َشبط دػى .2

 انؼبيخ ٔانًجبدا األْذاف اؽزشاو إطبس كٙ انًؾهٙ انظؼٛذ ػهٗ انٕطُٛخ انٓٛئبد هجم يٍ انًزخزح انوشاساد رطجٛن .3

 األػضبء؛ ٔثٍٛ ثُٛٓب انؼالهخ ػهٗ ٔانؾلبظ نهًُظًخ

 انًشبسٚغ إداسح إنٗ ثبإلضبكخ ٔانزؾسٛسٛخ انزكُٕٚٛخ ٔانذٔساد انذساسخ ٔعهسبد انُذٔاد رُظٛى .4

 إعشاء انًسٕؽبد ٔاسزطالػبد انشأ٘ السزوظبء آساء انًشبسكٍٛ ٔانغًٕٓس .5

 

 : 35 الفصل

 انغٕٓٚخ: انًكبرت يٓبو 

 إؽزشاو انًجبدا انؼبيخ نهًُظًخ ٔرطجٛن كم يٍ انُظبو انذاخهٙ ٔانوٕاٍَٛ/اإلعشاءاد انخبطخ ثبنًُظًخ؛ 

  إػذاد انزوبسٚش انسشدٚخ ٔانًبنٛخ انًزؼهوخ ثًشبسٚغ انغًؼٛخ دٔسٚب ٔكن يب ٚؾذدِ انًبَؼ. أيب ثبنُسجخ نهزوبسٚش انًزؼهوخ

 ثشكم ػبو، ٚغت إػذادْب كم شٓشٍٚ. ثبنًكزت انغٕٓ٘

 

 :٘يٓبو انًكزت انزُلٛز 

  انغٕٓٚخ، ػٍ طشٚن انضٚبساد انًٛذاَٛخ؛ انززجغ انًُزظى نهًكبرت 

 انذػى انًبنٙ ٔانزوُٙ نهًكبرت انغٕٓٚخ ٔركُٕٚٓب ٔرنك ؽست إيكبَٛبد انًُظًخ. 

 

 ػضٕ يٍ أؽذ انًكبرت انغٕٓٚخ: إػلبء هٕاػذ رخض رغذٚذ انًكبرت انغٕٓٚخ، اَخشاط أٔ طشد : 36الفصل 

 َلس انوٕاػذ انزٙ ٚزى رطجٛوٓب ػهٗ انظؼٛذ انٕطُٙ.

 : 37الفصل 

انًكزت انٕطُٙ ػهٗ انزُسٛن يغ يًضم نهًكزت انغٕٓ٘، كًب ٚزى رطجٛن َلس انًجذإ كٙ ؽبل انزُسٛن ثٍٛ يكزجٍٛ أٔ  ٚسٓش

 ػذح يكبرت عٕٓٚخ. ٚزؼٍٛ نزنك ػهٗ كم يكزت عٕٓ٘ أٌ ٚخزبس يٍ ثٍٛ أػضبئّ يًضال نّ نذٖ انًكزت انٕطُٙ.

 : 38 الفصل

 انٕطُٛخ ٔاالسزشارٛغٛخ األْذاف أخز يغ َشبطزٓب رُظٛى كٙ ثبالسزوالنٛخ انغٕٓٚخ انًكبرت رؾضٗ: ٔانًشَٔخ اإلسزوالنٛخ 

 .االػزجبس ثؼٍٛ نهًُظًخ

 ٍطشٚن ػٍ عٕٓ٘ يكزت رًٕٚم ًٚك: 

- - 

 انًسزٕٖ إنٗ َوهٓب دٌٔ ٔيٍ اسزوالنٛخ ثكم أػضبئّ رجشػبد كٙ انغٕٓ٘ انًكزت ٚزظشف. األػضبء رجشػبد 

 انٕطُٙ

 أٌ ٚغًغ انًجبنؾ انالصيخ إلداسح انًشبسٚغ ثكم  انغٕٓ٘: ًٚكٍ نهًكزت انًبَؾٍٛ نذٖ يجبششح انزجشػبد عًغ

 . رضجظ انًكبرت انغٕٓٚخرنك أيكٍ إٌ ٔرششٚكًٓب اسزوالنٛخ يغ إػالو انًكزت انزُلٛز٘ ٔانًكبرت انغٕٓٚخ األخشٖ

 ْزا ٚؾذد. سُخ كم ثذاٚخ كٙ انٕطُٙ انًكزت ػهًٛٓب ٚظبدم نكٙ روذٚشٚزٍٛ ٔيٛضاَٛخ َشبطبد سصَبيخ سُخ كم
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 ٔإيكبَٛبرٓب نهًُظًخ انٕطُٛخ االسزشارٛغٛخ ثبػزجبس ٔرنك انغٕٓٚخ نهًكبرت رؾٕٚهٓب ٚزى انزٙ انًبنٛخ انًجبنؾ األخٛش

 .انغبسٚخ انًشبسٚغ ثبػزجبس كزنك انسُٕٚخ، ٔأٔنٕٚبرٓب انًبدٚخ

 انشثؾٛخ األَشطخ. 

 انغٕٓٚخ انًكبرت ػهٛٓب رزؾظم انزٙ انؼًٕيٙ أٔ انخبص ٔانذػى انٓجبد. 

 ٍأٌ ًٚهك ؽسبثّ انجُكٙ انخبص. كٙ ؽبل عًغ انزجشػبد يٍ هجم انًكزت انغٕٓ٘ نزًٕٚم  عٕٓ٘نكم يكزت  ًٚك

َشبطبرٓب ٔيشبسٚؼٓب، ٚغت رؾٕٚم ْزِ انًجبنؾ إنٗ انؾسبة انجُكٙ نهًُظًخ انزٙ سزؾٕنّ ثزارٓب نؾسبثبد انًكبرت 

 انغٕٓٚخ.

 

 انًُظًخ يهك ػهٗ ٔانؼوبساد انًبدٚخ األطٕل. 

 

 : 39 الفصل

 .انغٕٓٚخ ٔانًكبرت انٕطُٛخ انٓٛئبد ثٍٛ انُضاػبد نؾم يسزوهخ نغُخ انزُّلٛز٘ انًكزت ٚؼٍّٛ

 .يسزوهٍٛخجشاء 3 يٍ رزكٌٕ ٔ انؾبعخ اهزضذ كهًب رغزًغ

 : 41 الفصل

 :انغٕٓ٘ انًًضم دٔس

 

 األخشٖ انغٕٓٚخ ٔانًكبرت يكزجّ ثٍٛ ٔ انٕطُٛخ، ٔانٓٛئبد انغٕٓ٘ انًكزت ثٍٛ انزُسٛن 

 

 انٕطُٙانزوبسٚش ؽٕل َشبطبد انًكزت إنٗ انًكزت  إسسبل 

 

 ٔيؼشكخ ٔيجبدئّ انًُظًخ هٕاػذ إلروبٌ)ٔرنك  األهم ػهٗ سُخ يُز ثبنًُظًخأٌ ٚكٌٕ كم يًضم نًكزت عٕٓ٘ يُخشطب  ٚغت

 ...(إنخ أػضبئٓب،

 

 : األحكام اإلنتقاليّة 7 الباب

 

  .نهًُظًخ انزأسٛسّٛخ انًشؽهخ إَزٓبء ثؼذ ٔرنك إعشاءاد دنٛم إػذاد ٚزىّ :  41 الفصل

 انذّاخهٙ انُظبو أؽكبو كمّ  ُٔٚهـٙ نهًُّظًخ انؼبّيخ انغهسخ يٍ إهشاسِ ثؼذ انُّلبر ؽّٛض انذّاخهٙ انُظبو ْزا ٚذخم:  42 الفصل

 .انّسبثن

 . ٔرؼًًٛٓبانغّٕٓٚخ ثؼذ إؽذاس انًكبرت انغٕٓٚخ  انزٕاطم َوبط ثظٛـخ انؼًم ُٚزٓٙ:  43 الفصل


