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نهباديُتىٌ  ........... .........ألساسي نعصبتانقاَىٌ ا  

 

 1-أحكاو عايت( يقتضياث عايت ( 

 

  انتسًيت1انفصم : 

 ذركٌٕ تٍٛ األشخاص انذٍٚ ُٚؼًٌٕ ئنٗ ْزا انُظاو األعاعٙ جًؼٛح ػظثح سٚاػٛح ُٚظًٓا:

( انًرؼهك تذك ذأعٛظ 1958َٕفًثش  15) 1378جًادٖ األٔنٗ  3انظادس فٙ  1.58.376انظٓٛش انششٚف سلى  -

 انجًؼٛاخ، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ؛

يٍ  13تراسٚخ  1.10.150اػح انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى انًرؼهك تانرشتٛح انثذَٛح ٔانشٚ 30.09انمإٌَ سلى  -

 ( ؛2010أغغطظ  24) 1431سيؼاٌ 

انًرؼهك  30.09( ترطثٛك انمإٌَ سلى 2011َٕفًثش  4) 1432ر٘ انذجح  7انظادس فٙ  2.10.628انًشعٕو سلى  -

 تانرشتٛح انثذَٛح ٔانشٚاػح ؛

 ْزا انُظاو األعاعٙ ٔأَظًرٓا انؼايح. -

 نهباديُتىٌ ....................تحًم هدِ انجًعيت اسى : عصبت 

 

  انًقر2انفصم: 

ٕٚجذ يمش انؼظثح ب  .................................., كًا ًٚكٍ ذذٕٚم ْزا انًمش ئنٗ يكاٌ أخش يٍ ْزِ 

انجًغ انؼاو نهؼظثح تؼذ انًظادلح  ِٚرخزيذُٚح أخشٖ تٕاعطح لشاس ئنٗ  ٔأ انًذُٚح تمشاس ػاد٘ يٍ انهجُح انًغٛشج نهؼظثح،

 ػهّٛ يٍ نذٌ انجايؼح انًهكٛح انًغشتٛح نهثاديُرٌٕ.

  انًدة :3انفصم 

 ذذذز انؼظثح نًذج غٛش يذذدج

  انهدف :4انفصم 

:ئنٗفٙ أؽاس لٕاٍَٛ ٔذُظًٛاخ انجايؼح، ذٓذف انؼظثح انجٕٓٚح   

ٔذشجٛؼٓا ٔذطٕٚشْا ٔذؼًًٛٓا، فٙ يجًٕع ذشاب انًًهكح ٔتٕاعطح  ،ذُظٛى يًاسعح سٚاػح انثاديُرٌٕ تجًٛغ أشكانٓا .1

 انًُاعثح.جًٛغ انٕعائم 

ذُظٛى ٔذذتٛش يُافغاخ انثاديُرٌٕ تجًٛغ أشكانٓا فٙ جًٛغ انرشاب انٕؽُٙ تغشع ذؼٍٛٛ ػظثح أٔ جًؼٛح سٚاػٛح أٔ  .2

نهثاد و.و   ذذذدْا انجايؼحش انرٙ ششكح سٚاػٛح أٔ سٚاػٙ فائضا تهمة ٔؽُٙ أٔ جٕٓ٘، ٔرنك ؽثما نهمٕاػذ ٔانًؼاٚٛ

 ؛ يُرٌٕ

انز٘ ٚإدّٚ أػؼاؤْا ٔانز٘ ٚرؼًٍ ٔجٕتا دظح ذخظض نهرغطٛح  انغُٕ٘ ذذظٛم ٔذذتٛش ٔاجة االَخشاؽ .3

االجرًاػٛح نهشٚاػٍٛٛ ٔكزا نهرأيٍٛ اإلجثاس٘ نٓإالء انشٚاػٍٛٛ ػذ انًخاؽش انرٙ لذ ٚرؼشػٌٕ نٓا خالل 

 .ا انجايؼحانرظاْشاخ ٔانًُافغاخ انرٙ ذُظًٓ

 نهثاديُرٌٕ ؛ فٙ انجايؼح و.و  االَخشاؽ .4
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 انتًيز  5فصم ان : 

 ٔأػؼاؤْا يذاٚذٍٚ يٍ انُادٛح انغٛاعٛح ٔانذُٚٛح.انؼظثح ذكٌٕ 

ذذد ؽائهح انرٕلٛف أٔ انشطة أٔ انطشد، انرذشٚغ ػهٗ انرًٛٛض أٔ ػهٗ ؼظثح ٚذظش طشادح ػهٗ كم ػؼٕ يٍ أػؼاء ان

انكشاْٛح ػذ أ٘ تهذ أٔ شخض أٔ يجًٕػح أشخاص تغثة األطم انٕؽُٙ أٔ األطم االجرًاػٙ أٔ انهٌٕ أٔ انجُظ أٔ 

َرًاء أٔ ػذو االَرًاء انذمٛمٙ أٔ انٕػؼٛح انؼائهٛح أٔ انذانح انظذٛح أٔ اإلػالح أٔ انشأ٘ انغٛاعٙ أٔ االَرًاء انُماتٙ أٔ تغثة اال

 انًفرشع نؼشق أٔ أليح أٔ نغالنح أٔ نذٍٚ يؼٍٛ. 

 2-  تشكيم انعصبت انجهىيت 

 

  تتأنف انعصبت انجهىيت يٍ : 6انفصم : 

ٔانرٙ ٕٚجذ يمشْا تذائشذٓا انرشاتٛح. انًهكٛح انًغشتٛح نهثاديُرٌٕ انًُؼٕٚح ذذد نٕاء انجايؼح ػهٗ االلم ٔ ًؼٛاخجثالز  -6-1  

انشٚاػٛح.ًؼٛاخ انج -6-2  

انششفٌٕٛ. األػؼاء -6-3  

األػؼاء انفؼهٌٕٛ انًُرخثٌٕ. -6-4  

 

  تفقد صفت انعضىيت بانعصبت7انفصم : 

.ٚخض انجًؼٛاخ ٔانششكاخ تًمرؼٗ يمرؼٛاخ انمإٌَ انذاخهٙ نهؼظثح فًٛا -7-1  

ػذو ذجذٚذ انشخظح نًذج يٕعى سٚاػٙ تانُغثح نألشخاص انزاذٍٛٛ.تاالعرمانح ٔ انرشطٛة ٔ انٕفاج ٔ -7-2  

 

 3- انتُظيى وانتسيير 
 

  أجهزة انعصبت انجهىيت هي: 8انفصم : 

انجًغ انؼاو -8-1  

يجهظ انؼظثح -8-2  

انهجٍ انجٕٓٚح -8-3  

 

  انجًع انعاو 9انفصم : 

 

 ٚؼى انجًغ انؼاو:

انراتؼح نهؼظثح. خرهف انجًؼٛاخ ٔانششكاخيًثهٕ ي -9-1  

انششفٌٕٛ يغ طٕخ اعرشاس٘ األػؼاء -9-2  

انجٕٓٚح انزٍٚ ال دك نٓى فٙ انرظٕٚد. نهجٍاسؤعاء  -9-3  

يًثم انجايؼح ال دك نّ فٙ انرظٕٚد. -9-4  

.ذٚش انرمُٙ  انجٕٓ٘ انز٘ ال دك نّ فٙ انرظٕٚدًان -9-5  

ػٍ انٕصاسج انٕطٛح. يًثم -9-6  

يًرم انغهطح انًذهٛح 9-7  
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  11انفصم : 

نجًغ انؼاو تٕاعطح انشئٛظ ٔػؼٕ يفٕع نٓزِ انغاٚح.ذًثم فٙ ا ششكح أٔكم جًؼٛح  -10-1  

شس نهشئٛظ ٚرى ذؼٕٚؼّ تأدذ َٕاب انشئٛظ.ثفٙ دانح انغٛاب انً -10-2  

ٚكٌٕ ػًٍ أػؼاء يكرة انجًؼٛح ٔٚرٕفش ػهٗ  أٌذٕلٛغ انشئٛظ ػهٗ  ئجثاسٚاد انؼؼٕ أٌ ذرؼًٍ سعانح اػرًا ٚهضو-10-3

جايؼٛح. حسخظ  

 

  11انفصم : 

ًٍ االعرذػاء رؼٚ ئٌ( ٕٚيا ػهٗ ذاسٚخ اَؼمادِ. ٚهضو 15نذؼٕس انجًغ انؼاو لثم خًغح ػشش ) االعرذػاءاخ ذٕجّ-11-1

يٍ نذٌ انهجُح انًغٛشج نهؼظثح. جذٔل األػًال انًذذد  

صائذ طٕخ ٔادذ. األػؼاءانُظاب ػُذيا ًٚثم ػذد انذاػشٍٚ َظف  ٚكٌٕ-11-2  

 األػؼاءٔٚكٌٕ انجًغ لإََٛا يًٓا تهغ ػذد  األػؼاء ئنٗش انُظاب، ذشعم اعرذػاءاخ ثاَٛح فٙ دانح ػذو ذٕف -11-3

 انذاػشٍٚ.

 

  12انفصم : 

.ػؼاءاأل ذهرٙتطهة يٍ  أُٔٚؼمذ انجًغ انؼاو يشج ٔادذج فٙ انغُح تاعرذػاء يٍ نذٌ انشئٛظ  -12-1  

انزٍٚ ٚشكهٌٕ  األػؼاءتطهة يٍ َظف  أٔيجهظ انؼظثح  أُٔٚؼمذ فٙ دٔسج اعرثُائٛح تاعرذػاء يٍ انشئٛظ  أًٌٚكٍ  -12-2

تانجًغ انؼاو. األطٕاخَظف   

 

  انترشيحاث 13انفصم : 

انًذذد  انراسٚخلثم  األلمػهٗ  أٚاويمش انؼظثح ػششج  ئنٗذشعم الئذح انرششٛذاخ نًجهظ انؼظثح تانثشٚذ انًؼًٌٕ  أٌٚجة 

 نهجًغ انؼاو.

  14انفصم : 

يجهظ انؼظثح انششٔؽ انرانٛح: ئنٗذرٕفش فٙ انششخ  أٌٚرؼٍٛ   

عُح. 20يٍ  أكثشٚكٌٕ ػًشِ  أٌ -14-1  

يٍ انجُغٛح يغشتٛح ٔيرًرغ تذمٕلّ انًذَٛح. -14-2  

جايؼٛح. نهؼظثح ٔٚرٕفش ػهٗ سخظحٕر انرشاتٙ انًٕجٕدج داخم انُف األَذٚح إلدذُٖٚرًٙ  -14-3  

ػٍ ذاسٚخ ذششٛذّ. األلمٚكٌٕ لذ ياسط فؼهٛا داخم ْذا انُاد٘ نًذج عُح ػهٗ  ئٌ -14-4  

 

  15انفصم : 
 

ٔ  األٔلؼثش ػُٓا خالل انذٔس ًان طٕاختأغهثٛح األ( عُٕاخ 4) أستغنًذج  تانالئذحانؼاو يجهظ انؼظثح  ُٚرخة انجًغ  -15-1

 فٙ انذٔس انثاَٙ ػُذ االلرؼاء.ح ٛانُغث تاألغهثٛح

ٚكٌٕ االلرشاع عشٚا. -15-2  

.تاإلَاتح أٔال ٚجٕص انرظٕٚد تانًشاعهح  -15-3  

.ٚكٌٕ ػًٍ انالئذح ػُظشا َغٕٚا أٌ -15-4  

 

  16انفصم : 

.أػالِانًزكٕس  15ُٚرخة سئٛظ انؼظثح يٍ ؽشف انجًغ انؼاو ٔفما نهششٔؽ انًُظٕب ػهٛٓا فٙ انفظم  -16-1  

يإلرا نهفرشج انًرثمٛح يٍ يذج ٔالٚح انشئٛظ سئٛغا دانح شغٕس يُظة انشئٛظ ٚؼٍٛ يجهظ انؼظثح فٙ -16-2  

. 
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  17انفصم : 

، ٔرنك انًُظشودغة ػذد انشخض انًغجهح خالل انًٕعى  األطٕاخيإعغح ػؼٕ ذرٕفش ػهٗ ػذد  أٔكم جًؼٛح  -17-1

ذذد أعفهّ.ًدغة انجذٔل ان  

طٕخ ٔادذ سخظح : 50 ئنٗ 30يٍ  -17-2  

.ئػافٙسخظح : طٕخ  99 ئنٗ 51يٍ  -17-3  

ئػافٙ: طٕخ  140 ئنٗ 100يٍ  -17-4  

طٕذا تؼذ رنك. 50نكم  ئػافٙطٕخ  -17-5  

دغة انًماٚٛظ انرانٛح أخشٖ أطٕاخٔتؼذ رنك  -17-6  

نهفشق. تطٕنح انًغشبػهٗ  ئػافٙ تانُغثح نهذاطمطٕخ  -17-7  

تكأط انؼشػ. انفائض ئػافٙػهٗ طٕخ  أٚؼاذظم ٔٚ -17-8  

انًذظم ػهٛٓا خًغح األطٕاخٚرجأص يجًٕع  أٌٔال ًٚكٍ   

. 

  يجهس انعصبت : 18انفصم: 

 انغٛاعحُٚثثك يجهظ انؼظثح ػٍ انجًغ انؼاو، ٔتٕطفّ جٓاصا يمشسا ٔنّ طالدٛح انًشالثح فٕٓ ٚؼًم ػهٗ ذطثٛك  -18-1

ذٕطٛاخ  ذُفٛزنهثاديُرٌٕ. ٔٚغٓش يجهظ انؼظثح ػهٗ  انًغشتٛح ح انًهكٛحانًشعٕيح يٍ لثم انؼظثح ٔانجايؼ انؼايح انجٕٓٚح

 انجًغ انؼاو نهؼظثح تٕاعطح انهجُح انًغٛشج.

 ويتكىٌ يجهس انعصبت يٍ:

ػشش ػؼٕا. 15ٔ  9يٍ ػذد األػؼاء يا تٍٛ   

انشئٛظ انًُرخة يٍ ؽشف انجًغ انؼاو. -18-2  

نهشئٛظ. األٔلانُائة  -18-3  

انُائة انثاَٙ نهشئٛظ. -18-4  

انكاذة انؼاو. -18-5  

َائة انكاذة انؼاو -18-6  

أيٍٛ انًال. -18-7  

َائة أيٍٛ انًال. -18-8  

يغرشاسٍٚ. -18-9  

ًٚكٍ نهًجهظ االعرؼاَح تكم شخض ًٚكُّ ذمذٚى يغاًْح يفٛذج نهثاديُرٌٕ. -18-10  

ًٚكٍ نهًجهظ انًظادلح ػهٗ انمٕاٍَٛ انذاخهٛح ٔذؼذٚهٓا أٔ ذرًًٛٓا. -18-11  

ٚجرًغ يجهظ انؼظثح يشج فٙ انشٓش تذػٕج يٍ انشئٛظ أٔ تطهة يٍ ثهثٙ أػؼائّ. -18-12  

تؼؼٕ ٔادذ. أػؼائّانذاػشٍٚ َظف ػذد  األػؼاءق ػذد فا ئرأذكٌٕ لشاساذّ لإََٛح  -18-13  

ًٚغك انكاذة انؼاو عجال تانمشاساخ انرٙ ٕٚلؼٓا يغ انشئٛظ فٙ َٓاٚح كم جهغح. -18-14  

.انشئٛظ فٙ دانح غٛاتّ ,ئثٙ انشئٛظٚؼٕع َا -18-15  



 

 
6 

 
 

 انرئيس 19انفصم : 

ًٚثم انشئٛظ انؼظثح فٙ كم انًؼايالخ انًذَٛح ٔٚغٓش ػهٗ عٛشْا ٕٔٚلغ انٕثائك انًهضيح نٓا ذجاِ انغٛش.    -  

انرٙ  انهجٍٚشأط انشئٛظ ٔٚغٓش ػهٗ دغٍ عٛش اجرًاػاخ انجًٕع انؼايح ٔيجهظ انؼظثح ٔػُذ االلرؼاء اجرًاػاخ  –

 ٚشأعٓا.

نهشئٛظ دك انرظٕٚد ٔفٙ دانح ذؼادل األطٕاخ ٚشجخ طٕخ انشئٛظ. -  

ٔٚظشح تانُفماخ ئال أٌ اللرطاػاخ ٔ انغذٕتاخ يٍ األسطذج ذرى ترٕلٛؼٍٛ يشرشكٍٛ يٍ انشئٛظ ٔأيٍٛ انًال أٔ َائثّ . -  

 ٚرٕنٗ أدذ َائثٙ انشئٛظ سئاعح انجهغاخ فٙ دانح غٛاب انشئٛظ.

  اتب انعاو: انك 21انفصم. 

، انجٕٓٚح. ٔٚغٓش ػهٗ كم انًشاعالخ انخاطح تانؼظثح انهجٍٚرٕنٗ انكاذة انؼاو ذذشٚش يذاػش اجرًاػاخ نجُح انرغٛٛش ٔ 

ٗ خالل انجًٕع انؼايح.انرمشٚش االدت نٗ َائثّ يٓايّ فٙ دال غٛاتّ ٔذٓٛئٔٚرٕ  

  اييٍ انًال:  21انفصم. 

انرمشٚش انًانٙ خالل انجًٕع انؼايح. ٔٚٓٛئٔٚرٕنٗ َائثّ يٓايّ فٙ دال غٛاتّ  انثُكٛح، ٕٚلغ يغ انشئٛظ جًٛغ انًؼايالخ   

  أخري: يقتضياث  22انفصم 

 ذركٌٕ يٕاسد انؼظثح يٍ:-1

ٔ انًإعغاخ انؼًٕيٛح ٔ انجايؼح انًهكٛح انًغشتٛح نهثاديُرٌٕ ٔيٍ  ٔانجًاػاخ انًذهٛحانًمذيح يٍ ؽشف انذٔنح  اإلػاَاخ-

 انذمٕق.

 ذثشػاخ انخٕاص. ٔ ْثاخ-

 كاخ انجًؼٛاخ.ااشرش-

 .انًُافغاخٔ االدرؼاٌ ٔ  اإلشٓاسانًذاخٛم انًذظهح يٍ -

 كم انًذاخٛم األخشٖ-

 ػٍ انطؼٌٕ ٔ انغشاياخ ٔٔاجثاخ االَخشاؽ ٔغٛشْا. انًإراخانشعٕو -

 انخرايٙ.َرائج انغُح انًانٛح ٔانذغاب ذًغك يذاعثح تانًذاخٛم ٔ انُفماخ ذٕػخ عُٕٚا ؽشٚمح طشفٓا ٔ

ال ًٚكٍ ذغٛٛش أٔ ذؼذٚم انمإٌَ األعاعٙ نهؼظثح أٔ ذكًٛهّ ئال يٍ ؽشف انجًغ انؼاو نهؼظثح تالرشاح يٍ نجُح انرغٛٛش أٔ  -2

 ( أػؼاء انؼظثح.4/3ثالثح أستاع) 

 ٌ ػهّٛ.ال ذظثخ انرغٛٛشاخ ٔانرؼذٚالخ انًظادق ػهٛٓا َٓائٛح ئال تؼذ يٕافمح انجايؼح انًهكٛح انًغشتٛح نهثاديُرٕ

 ( األػؼاء.4/3ُٚثغٙ أٌ ٚؼى انجًغ انؼاو انًذػٕ نهثد فٙ انؼظثح ٔانًذػٕ خظٛظا نٓزِ انغاٚح ثالثح أستاع ) -3

 ٔال ٚكٌٕ اَذالل انؼظثح فؼهٛا ئال تمشاس يٍ انغهطاخ انؼًٕيٛح. 
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  انحم أو انتىقف عٍ انُشاط.  :23انفصم 

 ٚمشس دم انجًؼٛح أٔ ذٕلٛف َشاؽٓا.انجًغ انؼاو انغٛش انؼاد٘ ٔ دذِ ًٚكُّ أٌ   

 ٔذرى دػٕذّ خظٛظا نٓزا انغشع يٍ ؽشف يكرة انجًؼٛح.   

 فٙ دانح دم انجًؼٛح, ذرى ذظفٛح يًرهكاذٓا ؽثما نهرششٚغ انجاس٘ تّ انؼًم.  

  اندخىل حيز انتُفيذ : 24انفصم 

 . انرأعٛغٙٚذخم ْزا انُظاو األعاعٙ دٛض انرُفٛز تًجشد انًظادلح ػهّٛ يٍ ؽشف انجًغ انؼاو 

 ب............... ............. نهؼظثح  انًُؼمذ تراسٚخ  انرأعٛغٙذًد انًظادق ْذا انُظاو األعاعٙ يٍ ؽشف  انجًغ انؼاو 

 




