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اوالَ :الالئحة التنفيذية
انببة األول
انتسميت وانتعبريف:

مبدة ()1تطُٖ ٢ر ٙايال٥ش ١بايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜزبُع ١ٝبٓا ٤اشبري ١ٜيًتُٓ ١ٝاإلْطاْ. ١ٝ
مبدة (ٖ )2ر ٙايال٥ش ١تؿطري ١ٜتٛقٝش ١ٝيًٓعاّ األضاض ٞيًذُعٚ, ١ٝتعترب دصَٚ َ٘ٓ ٤هُالً ي٘ ٜٚعٌُ بٗا
َٔ تازٜذ إقسازٖا.
مبدة ()3تعسف ايتطُٝات ٚايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف ايٓعاّ األضاض ٞيًذُع ١ٝنُا ٚزدت ؾ.٘ٝ

انببة انثبين
اهداف اجلمعيت

مبدة (ٚ )4زد يف ايٓعاّ األضاض ٞيًذُع ١ٝاٖداف زٝ٥طٚ ١ٝعاَ ١تكُٓتٗا املبدة ( َٔ )5ايٓعاّ األضاضٞ
ٜٚهتؿ ٞمبا أغري يف تًو األٖداف ٚيًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜتؿطريٖا ٚتٛقٝشٗا عٓد ٚقع اشبطط هلا ٚعٓد ايكٝاّ
بايٓػاط اجملطد هلا يف ايٛاقع ايعًُ ٞاملًُٛع.
ٚهلا إتباع ناؾ ١ايطبٌ ٚايٛضا ٌ٥املتاسٚ ١املُهٓٚ ١املػسٚع ١يتشكٝل أٖداف ازبُع. ١ٝ

انببة انثبنث
احكبو انعضويت
مبدة (:)5شروط انعضويت:

 )1إ ٜه َٔ ٕٛابٓا ٤عصي ١بين ٜٛضـ ٚإ ال ٜكٌ عُس ٙعٔ ()18ضٓ.١
 )2إ ٜه ٕٛسطٔ ايطريٚ ٠ايطًٛى ٚضبُٛد اشبًـ ٚاٖالً يًعكَٚ ١ٜٛطتعداً يًُطاُٖ ١يف اْػط١
ازبُعٚ ١ٝإ ال ٜتدر َٔ ازبُعٚ ١ٝض ١ًٝيتشكٝل أغساق٘ ايػدؿ. ١ٝ
 )3إ ٜطدد زض ّٛاالْتطاب  ٚاالغرتانات ايػٗس ١ٜبؿٛزَٓ ٠تعُ. ١
 )4إ ٜك ّٛبتٓؿٝر املٗاّ املٛنً ١إيٚ ٘ٝإٔ ٜطاِٖ َطاُٖ ١ؾعً ١ٝيف ربؿٝـ اٖداف ازبُع. ١ٝ
 )5االيتصاّ بايٓعاّ األضاضٚ ٞايًٛا٥ح ايداخً ١ٝيًذُعٚ ١ٝتٓؿٝر ناؾ ١قسازاتٗا.
 )6تٓح ايعك ١ٜٛايؿدس ١ٜا ٚايػسؾ ١ٝألغداف طبٝعٝني ٚاعتبازٜني بٓا ً٤عً ٢تسغٝح َكدّ َٔ ثالث١
اعكا ٤عاًَني يف ازبُعٜٚ ١ٝؿدز قساز َٔ اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜبريو.
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مبدة ()6بطبقت انعضويت

 )1بطاق ١ايعك ٖٞ ١ٜٛدي ٌٝاْتُا ٤ايعك ١ٜٛيًذُع.١ٝ
 )2يهٌ عك ٛيف ازبُع ١ٝسل اسبؿ ٍٛعً ٢بطاق ١عك ١ٜٛمبٛدب اسهاّ ايٓعاّ األضاضٚ ٞال٥شت٘
ايتٓؿٝرٜٚ , ١ٜتِ ايتعاٌَ بٗا بعد تٛقٝعٗا َٔ زٝ٥ظ ازبُع ١ٝاٜ َٔ ٚؿٛض ٚطبت ١َٛخبتِ ازبُع١ٝ
.
 )3جيب إ ذب ٟٛايبطاق ١املعًَٛات اييت تبني ٖ ١ٜٛايعكٜٚ ٛجبت عًٗٝا ؾٛز ٠ساًَٗا ٜٚه ٕٛختِ
ازبُع ١ٝعً ٢ايؿٛزٚ ٠ايبطاق ١حبٝح ال ٜطُح بتػري ايؿٛز ٠بدَ ٕٚعسؾ ١ازبُع. ١ٝ
 )4إذا ؾكدت بطاق ١ايعك ١ٜٛجيب عً ٢ايعك ٛإ ٜبًؼ ازبُع ١ٝبريو نتابٝاً.
ٜ )5تِ اضتبداٍ ايبطاق ١يألضباب ايتاي١ٝ
 اْتٗا ٤ؾرت ٠ايبطاق. ١ ؾكدإ ايبطاق. ١ تًـ ايبطاقٚ, ١تسؾل ايتايـ بطًب االضتبداٍ َامل ٜهٔ ذيو َطتشٝالً. )6عٓد اضتبداٍ ايبطاق ١جيب ايتأغري يف ايطذٌ ٚايبطاق ١املطتبدي ١مبا ٜؿٝد االضتبداٍ.
مبدة ( )7واجببث انعضويت .

 )1ايتكٝد بايٓعاّ األضاض ٞيًذُعٚ ١ٝيٛا٥شٗا ايداخًٚ ١ٝايكسازات ايؿادز َٔ ٠اهل ١٦ٝاإلداز١ٜ
ٚازبُع ١ٝايعُ. ١َٝٛ
 )2تطدٜد االغرتانات بؿٛزَٓ ٠تعُ. ١
 )3إ حياؾغ عً ٢ممتًهات ازبُعٚ ١ٝمسعتٗا ٚٚسد ٠اعكاٗ٥ا.
 )4إ ٜك ّٛبتٓؿٝر األعُاٍ اييت تٛنٌ إي َٔ ٘ٝقبٌ اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜا ٚازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛيًذُعٚ ١ٝاييت
َٔ غأْٗا خدَ ١أٖداف ازبُع. ١ٝ
 )5إ ٜعٌُ عٔ شٜازَٛ ٠ازد ازبُعٚ ١ٝبًٛز ٠اٖداؾٗا ٚاْػطتٗا.
 )6إ حيكس االدتُاعات ايدٚزٚ ١ٜاالضتجٓا ١ٝ٥اييت ٜدع ٢إيٗٝا.
مبدة ( )8حقوق عضويت اجلمعيت

 )1حيل يعك ٛازبُع ١ٝاالْتداب ٚايرتغٝح يعك ١ٜٛازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػسٚ ٠اهل ١٦ٝاإلدازٚ ١ٜزبٓ١
ايسقابٚ ١ايتؿتٝؼ ٚا ٟزبإ اخس.٣
 )2حيل يعك ٛازبُع ١ٝإبدا ٤ايسأٚ ٟتكد ِٜاملػٛزٚ ٠املطاعدٚ ٠املػازن ١يف ناؾْ ١ػاطات ازبُع١ٝ
ايجكاؾ ٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايسٜاق ١ٝاييت تتبٓاٖا ازبُع. ١ٝ
 )3حيل يعك ٛازبُع ١ٝاإلضتؿاد َٔ ٠خدَات ازبُعٚ ١ٝدعُٗا املادٚ ٟاملعٓ. ٟٛ
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 )4حيل يعك ٛازبُع ١ٝطسح َُٖٚ َ٘ٛػانً٘ ٚطًبات٘ يًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜيًذُعٚ ١ٝإذا مل ٜطتذٝب يطًب٘
حيل ي٘ ايتعًِ ٚايسؾع َباغس ٠إىل زٝ٥ظ ازبُع. ١ٝ
 )5حيل يعك ٛازبُع ١ٝتكد ِٜطًب نتاب ٞملٓاقػت٘ يف أَٛ ٟقٛع ٜتدر قد َٔ ٙقبٌ اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
مبدة ( :)9اجلساءاث:

حيل يًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜيًذُع ١ٝارباذ قسازات بأغًب ١ٝاألعكا ٤يتٛقٝع ازبصا٤ات ايٛازد ٠تباعاً يف ساي ١ازتهاب
عك ٛازبُع ١ٝاملدايؿات اييت تتعازض َع ايٓعاّ األضاضٚ ٞايًٛا٥ح ايداخً ١ٝيًذُع. ١ٝ
ازبصا٤ات ٖٞ
 )1ايتٓب ٘ٝايػؿ. ٟٛ
 )2اإلْراز ايهتاب.ٞ
 )3دبُٝد ايعك.١ٜٛ
ٚحياٍ إىل ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠الرباذ َا تسآَ ٙاضباً يف سك٘ ٚيف ساي ١قساز ايؿؿٌ البد إ ٜهَٔ ٕٛ
أغًب ١ٝاعكا ٤ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس. ٠
مبدة ( :)11زوال انعضويت.

تص ٍٚايعك ١ٜٛيف األسٛاٍ ايتاي:١ٝ
 )1االْطشاب املعًٔ ٚاالضتكاي ١اشبط. ١ٝ
 )2ايؿؿٌ ايٓٗا ٞ٥بكساز َٔ أغًب ١ٝأعكا ٤ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس. ٠
 )3ؾكد ايعك ٛيػسط َٔ غسٚط ايعك. ١ٜٛ
 )4ايٛؾا.٠
مبدة ( :)11شروط انعضويت يف اهليئت اإلداريت .

ٜٚػرتط يف عك ١ٜٛاهل ١٦ٝاإلدازَ ١ٜا .ًٜٞ
 )1إ ٜه ٕٛذ ٚنؿاٚ ٠٤قدز ٠عً ٢إداز ٠غ ٕٛ٦ازبُعٚ ١ٝتطٜٛس أعُاهلا.
 )2إٔ ٜه َٔ ٕٛأبٓا ٤عصي ١بين ٜٛضـ.
 )3إٔ ال ٜكٌ عُس ٙعٔ(  )18ضٓٚ ١جيٝد ايكساٚ ٠٤ايهتاب. ١
 )4إ ٜهًَ ٕٛتصَاً بايٓعاّ األضاضٚ ٞايًٛا٥ح ايداخً ١ٝيًذُعٚ ١ٝتٓؿٝر ناؾ ١قسازاتٗا.
 )5إ ٜطدد زض ّٛاالْتطاب ٜٚدؾع االغرتانات ايػٗس ١ٜبؿٛزَٓ ٠تعُ. ١
 )6إ ٜه ٕٛناٌَ األًَٖٚ ١ٝتُتعاً بهاؾ ١اسبكٛم املدْ. ١ٝ
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مبدة ( :)12شروط انعضويت يف جلىت انرقببت
)1

ٜػرتط يف عك ١ٜٛزبٓ ١ايسقابَ ١ا ٜػرتط يف عك ١ٜٛاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاملٛقش ١يف املبدة (. )11

 )2ان يكون ملماً في األعمال المحاسبية .

مبدة ( )13االستقبنت مه اهليئت اإلداريت.

 )1تكدّ اضتكاي ١عك ٛاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜنتابٝاً إىل زٝ٥ظ ازبُع ١ٝأْ ٚا٥ب٘ أ ٚاالَني ايعاّ يدزاضتٗا
ٚعسقٗا يف أ ٍٚادتُاع يًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜيًدزاضٚ ١ارباذ َا تسآَ ٙاضباً سٝاهلا.
 )2االضتكاي ١ازبُاع ١ٝيًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜتكدّ يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠يدزاضتٗا ٚارباذ َا تسآَ ٙاضباً
مبدة ( )14االستقبنت مه جلىت انرقببت .

 )1تكدّ اضتكاي ١عك ٛزبٓ ١ايسقاب ١اىل زٝ٥ظ ايًذٓ ١أْ ٚا٥ب٘ ملٓاقػتٗا يف أ ٍٚادتُاع يًذٓ. ١
 )2االضتكاي ١ازبُع ١ٝيًٗ ١٦ٝاإلداز ١ٜتكدّ يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠يدزاضتٗا ٚارباذ َا تسآَ ٙاضباً .
مبدة ( )15جتمد انعضويت يف اهليئت اإلداريت خالل مدهتب وبعد موافقت ثهثي أعصبء اجلمعيت انعموميت املصغرة
يف األحوال انتبنيت :
 )1إذا ؾكد ايعك ٛاسد غسٚط ايعك. ١ٜٛ
 )2إذا تػٝب عٔ سكٛز ٙثالث ١ادتُاعات َتتاي ١ٝد ٕٚعرز َكب ٍٛأ ٚاَتٓع ٚمتًـ عٔ أدا ٤ايٛادبات املرتتب١
عًٚ ٘ٝؾكًا يٓعاّ ازبُعٚ ١ٝيٛا٥ش٘ .
مبدة ( :)16جتميد انعضويت يف جلىت انرقببت خالل مدهتب وبعد موافقت ثهثي أعضبء اجلمعيت انعموميت املصغرة
يف وفس األحوال انيت جتمد هبب انعضويت يف اهليئت اإلداريت انواردة يف املبدة (.)15
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انببة انرابع  :اهليكم انتىظيمي
مبدة ( )17يتكون اهليكم انتىظيمي نهجمعيت مه االيت :
 )3ازبُع ١ٝايعُ١َٝٛ
 )4ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس٠
 )5اهل ١٦ٝاإلداز١ٜ
 )6ايًذٓ ١ايسقاب١ٝ

مبدة ( )18ازبُع ١ٝايعُ ٖٞ ١َٝٛايطًط ١ايعًٝا يًذُعٚ ١ٝاملػسؾ ١عً ٢مجٝع غ ٕٛ٦ازبُعٚ ١ٝاْػطتٗا ٦ٖٝٚاتٗا
ايتٓؿٝرٚ ١ٜايسقابٚ ١ٝغري.ٙ
مبدة ( : )19تته ٕٛازبُع ١ٝايعُ َٔ ١َٝٛمجٝع األعكا ٤ايرَ ٜٔكت عً ٢عكٜٛتِٗ َد )3(ٙثالث ١اغٗس عً ٢االقٌ
َٚطتٛؾني غسٚط ايعكٚ ١ٜٛؾكًا يًٓعاّ األضاضٚ ٞيٛا٥شٗا .
مبدة ( :)21تٓتدب ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛمجع ١ٝعَُ ١َٝٛؿػس َٔ ٠بني أعكاٗ٥ا َسٚ ٠اسد ٠نٌ ( )3ثالخ ضٓٛات
ٚحبٝح ال ٜصٜد عدد أعكاٗ٥ا عٔ ( )75مخطٚ ١ضبع ٕٛعكٛاً ٚال ٜكٌ عٔ ( )50مخط ٕٛعكٛاً حبٝح ٜه ٕٛأعكا٤
اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜأعكا ٤يف ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠حبهِ َٛقعِٗ  َٔٚقُٔ ايعدد املرنٛز ٚميجً ٕٛمجٝع قس٣
ٚدبُعات بين ٜٛضـ ٚتتدر ْطب ١ايتُجٚ ٌٝؾكاً يتعداد ايطهإ ٚعدد أعكا ٤ازبُع ١ٝحبٝح ال ٜكٌ متج ٌٝأ ٟقس١ٜ
عٔ غدـ ٚاسد ٚمتٓشٗا ناؾ ١ايؿالسٝات املُٓٛس ١هلا ٚاختؿاؾاتٗا.

مبدة ( : )21ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٖٞ ٠ايطًط ١املػسؾ ١عً ٢مجٝع ٖ٦ٝاتٗا ايتٓؿٝرٚ ١ٜايسقاب ١ٝاملٓتدب١
ٚاملدتاز َٔ ٜٔقبًٗا ٚؾكاً ألسهاّ املاد.)22- 20( ٠
مبدة (: )22ربتاز ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠يف أ ٍٚادتُاع هلا ( )5أعكا َٔ ٤ذ ٟٚايهؿا٤ات ٚاشبربات ٚاملؤٖالت
ايعًُٚ ١ٝايػدؿٝات االدتُاع ١ٝيًسؾع َٔ قٛاَٗا ٚال خيكع ٕٛيًُعاٜري ايٛازد ٠يف املاد َٔ )6( ٠ايٓعاّ األضاض.ٞ
مبدة ( : )23تعترب ادتُاعات ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠ؾشٝش ١حبكٛز األغًب ١ٝؾذذا مل ٜهتٌُ ايٓؿاب ٜؤدٌ
االدتُاع إىل دًط ١أخس ٣ملد ٠ال تصٜد عٔ أضبٛع ؾذذا مل ٜهتٌُ ايٓؿاب ٜؤدٌ االدتُاع ملد )24( ٠ضاع ١أخسٜٚ ٣هٕٛ
االدتُاع يف ٖر ٙاسباي ١ؾشٝشاً مبٔ سكس.
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مبدة (: )24االدتُاع ايعادٜ ٟعكد نٌ ضَٓ ١اي ١ٝيًذُعٜٚ ١ٝتِ اْعكاد ٙبعد اْتٗا ٤ايطٓ ١املاي ١ٝايطابك ١مبد ٠ال
تتذاٚش ثالث ١أغٗس.
مبدة ( : )25االدتُاعات غري ايعاد ١ٜتعكد يكسٚز ٠أُٖٗا َا ٚزد يف املاد َٔ )20( ٠ايٓعاّ األضاضٜٚ ٞه ٕٛبٓا ً٤عً٢
طًب َُطبب َٔ ايٛشاز ٠املدتؿ ١أ َٔ ٚزٝ٥ظ اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜأ َٔ ٚثًج ٞأعكا ٤اهل ١٦ٝأ ٚثًح أعكا ٤ازبُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠عً ٢إٔ ٜه ٕٛقد َك ٢أزبع ١أغٗس عً ٢إمجاعٗا األخري نُا ال تٓعكد ٖر ٙاالدتُاعات يف ؾرت٠
األزبع ١األغٗس قبٌ َٛعد االدتُاع ايطٓ ٟٛأ ٚايدٚز ٟايتايٜٚ ,ٞطتجٓ َٔ ٢ذيو االدتُاعات اييت تعكد بٓا ً٤عً٢
طًب ايٛشاز ٠املدتؿ. ١
مبدة (ٜ : )26رتأع ازبًطات االؾتتاس ١ٝالدتُاعات ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠زٝ٥ظ ازبُع ١ٝأٜٛٓ َٔ ٚب٘ أَا
ازبًطات ايتاي ٞهلا ؾترتأضٗا ٖ ١٦ٝز٥اضَ ١ه َٔ ١ْٛزٝ٥ظ ٚعك ٜٔٛأسدُٖا َكسز ٜتِ اْتدابِٗ َٔ بني األعكا٤
اجملتُعني .
مبدة ( : )27تد ٕٚمجٝع ادتُاعات ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػسٚ ٠قسازاتٗا مبشكس دًطات زمس ١ٝتٛقع َٔ قبٌ ٖ١٦ٝ
ز٥اضتٗا ,عً ٢إٔ تتكُٔ نػٛؾات ٚاؾ ١ٝبأمساٚ ٤تٛقٝعات األعكا ٤املػازنني ٚتٛثل ٚقا٥ع ازبًطات بايٛضاٌ٥
املطُٛعٚ ١املس ١ٝ٥قدز اإلَهإ .
اختصبصبث اجلمعيت انعموميت املصغرة
مبدة ( : )28تعترب َا ٚزد يف ايٓعاّ األضاض ٞيًذُع ١ٝبػإٔ اختؿاؾات ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػسٚ ٠اقشاً يف مبدة
()21

مبدة (ٜ : )29تِ ايسدٛع إىل اختؿاؾات اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜايٛازد ٠بايٓعاّ األضاض ٞيًذُع ١ٝيف املاد/22( ٠ب) .
مبدة ( : )31اهل ١٦ٝاإلداز ٖٞ ١ٜاهل ١٦ٝايتٓؿٝر ١ٜايعًٝا يًذُع ١ٝتته )15( َٔ ٕٛعكٛاً َٓتدبني باالقرتاع ايطس٣
املباغس ٚايتصن َٔ ١ٝقبٌ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس َٔٚ ٠بني أعكاٗ٥ا يف االدتُاع ايدٚز ٟايعاّ أ ٚيف أَٔ ٟ
ادتُاعاتٗا األخري ٠إذا اقتك ٢اسباٍ اْتداب ٖ ١٦ٝإداز ١ٜددٜد ٠إقاؾ ١ٝإىل ايعك ١ٜٛاالستٝاط. ١ٝ
مبدة ( : )31متازع اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاختؿاؾاتٗا ٚؾالسٝاتٗا َٚطٛ٦يٝاتٗا املٓؿٛف عًٗٝا يف ايٓعاّ األضاضٞ
يًذُع ١ٝملد 3 ٠ثالث ١ضٓٛات َٝالدٜ ١ٜبدا ضسٜاْٗا َٔ تازٜذ اْتدابٗا .
مبدة ( : )32تعترب ايعك ١ٜٛيف اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜطٛع ١ٝال ٜطتشل عًٗٝا أَ ٟكابٌ َاد ٟعَُٛاً ٜٚطتجٓ َٔ ٢ذيو
ساالت ايتؿسؽ ايهً ٞأ ٚازبص ٞ٥أ ٚاملٓتدب ١أ ٚاملؤقت يًعٌُ أل َٔ ٟأعكا ٤اهلٚ ١٦ٝمبٛدب قساز َٓٗا.
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مبدة (ٜ : )33ك ّٛأعكا ٤اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاملٓتدب ١بعكد أ ٍٚادتُاع هلِ ٜٚتِ يف ٖرا االدتُاع اْتداب أ ٚاختٝاز زٝ٥طاً
ْٚا٥ب اً يًسٝ٥ظ ٚأَٓٝاً عاَاً َٚطؤَ ٍٚايٚ ٞتطٓد ايٛادبات ببك ١ٝاالعكا ٤سطب االْػط ١ايالشَ ١يًعٌُ ٚؾكاً
يكدزاتِٗ ٚخرباتِٗ .
مبدة ( : )34تػه ٌٝاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜيًذُع ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 )1زٝ٥ظ.
ْ )2ا٥ب ايسٝ٥ظ
 )3أَني عاّ .
َ )4طَ ٍٛ٦اي.ٞ
َ )5طٛ٦ي ١ايكطاع ايٓطا.ٞ٥
 )6املط ٍٛ٦االدتُاع.ٞ
 )7املط ٍٛ٦ايجكايف ٚاإلعالَ.ٞ
 )8ايطهستازٚ ١ٜايتٛثٝل.
َ )9ط ٍٛ٦ايعالقات .
 )10املط ٍٛ٦ايتعً.ُٞٝ
َ )11ط ٍٛ٦اإلسؿاٚ ٤ايتدطٝط .
 )12املط ٍٛ٦ايؿش.ٞ
 )13عك.ٛ
 )14عك.ٛ
 )15عك.ٛ
مبدة ( : )35ميازع زٝ٥ظ ازبُعْٚ ١ٝا٥بٚ ١األَني ايعاّ َٚطٛ٦ي ١ايكطاع ايٓطا ٞ٥االختؿاؾات ايٛازد ٠يف ايٓعاّ
األضاض ٞيًذُع ١ٝنٌ ؾُٝا خيؿ٘.
مبدة ( : )36ميازع املط ٍٛ٦املاي ٞإقاؾ ١اىل َا ٚزد يف ايٓعاّ األضاض ٞاالختؿاؾات ايتاي:١ٝ
ٚ )1قع ٚتكد ِٜاملكرتسات بػإٔ املٛاشْ ١ايطٓ ١ٜٛيًذُعٚ ١ٝأٚد٘ ٚدٛاْب َٚؿادز مت ٌٜٛؾعايٝات ْٚػاطات
ازبُع ١ٝاملدتًؿ. ١
 )2اإلغساف ٚاملساقب ١عً ٢تطبٝل ايال٥ش ١املايٚ ١ٝناؾ ١ازبٛاْب املاي ١ٝيف ازبُع ١ٝبػهٌ عاّ َٚتابع ١ايتكازٜس
ايدٚز ١ٜاملسؾٛع َٔ ١املطٛ٦يني املايٝني يف ايًذٓ. ١
 )3االغرتاى يف ايتٛقٝع َع ايسٝ٥ظ ٚاالَني ايعاّ عً ٢ناؾ ١ايعكٛد االتؿاقٝات ٚايػٝهات ٚايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات
املاي ١ٝاشباؾ ١بازبُع. ١ٝ
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َ )4تابعٚ ١اضتالّ األَٛاٍ املطتشك ١يًذُعٚ ١ٝإعطا ٤اإلٜؿاالت ايسمسٚ ١ٝإٜدعٗا يف سطاب ازبُع ١ٝيف
ايبٓو.
 )5قٝد اإلزادات ٚاملؿسٚؾات ٚاملٛدٚع يف ايبٓو بطذالت ذات اؾ ٍٛضباضبٚ ١ٝسؿغ نٌ ايطذالت ٚايٛثام
املاي ١ٝاشباؾ ١بازبُعٚ ١ٝدعًٗا داٖص ٠يف أٚ ٟقت إلدسا ٤ايؿشـ عًٗٝا.
 )6ذبؿ ٌٝاالغرتانات ٚايتربعات  ٚاإلٜسادات املدتًؿ. ١
 )7تط ١ٜٛسطاب اإلٜسادات ٚاملؿسٚؾات ٚاملٝصاْ ١ٝايعاَ , ١متٗٝداً ملسادعتٗا َٔ قبٌ زبٓ ١ايسقابٚ ١اهل ١٦ٝاإلداز١ٜ
بػسض إعداد تكسٜس ْٗا ٞ٥عٓٗا ٚذيو َع ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي. ١ٝ
 )8إعداد تكسٜس ؾؿً ٞنٌ ثالث ١أغٗس يإلٜسادات ٚاملؿسٚؾات ٚتٛقٝح املسنص املاي ٞيًذُعٜٚ ١ٝتِ ذيو ذبت
إغساف اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
 )9إعداد اسبطاب اشبتاَ ٞيًذُعَ ١ٝع إزؾام ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ايالَ ١عٓد تكد ِٜاسبطاب اشبتاَٚ ٞإٜكاح
أضباب ايٛؾس أ ٚايتذاٚش يف املؿسٚؾات إٕ ٚددت .
 )10ؾسف املبايؼ املطتشك ١سطب أَٚس ايؿسف ايسمسٚ ١ٝايتٛقٝع عًٗٝا َع ايسٝ٥ظ ٚاالَني ايعاّ بعد إ تهٕٛ
قد اضتهًُت اإلدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيًؿسف ٚعً ٘ٝاالعرتاض عً ٢ايؿسف يف ساي ١ثبٛت ايتذاٚش يف ايؿسف.
 )11تكع عًَ ٘ٝطٛ٦ي ١ٝاإلغساف عً ٢املػرتٜات ٚنٌ َا ٜسد إىل طباشٕ ازبُعَٚ ١ٝا ٜؿسف َٓٗا ٚطسم تأَني
استٝادات ازبُع َٔ ١ٝاملٛاد ايالشَٚ ١ايسقاب ١عًٗٝا.
 )12أَٗ ٟاّ أخسٜ ٣هًـ بٗا َٔ قبٌ اهل ١٦ٝاإلداز١ٜ
مبدة ( : )37ميازع املط ٍٛ٦االدتُاع ٞاالختؿاؾات ايتاي:١ٝ
َ )1تابع ١ازبٗات اشبري ١ٜيتكد ِٜاملطاعدات يًؿكسا َٔٚ ٤ال عا ٌ٥هلِ َٔ ابٓا ٤املٓطك. ١
 )2دزاض ١اسباالت املتعًك ١باملطاعدات ٚاإلعاْات ٚتكد ِٜايسأ ٟإىل اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜعً ٢ق ٤ٛأٖداف ازبُع١ٝ
ٚإَهاْٝاتٗا املتاس. ١
َ )3عسؾ ١األضس اييت تطتشل َعاؽ ايسعا ١ٜاالدتُاع ١ٝمتٗٝدًا يعسقٗا عً ٢اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
 )4ايتأند َٔ إٜؿاٍ ايتربعات ٚاإلعاْات ٚاملعاغات يًُطتؿٝد. ٜٔ
 )5ايتٓطٝل إلقاَ ١ايًكا٤ات اشبري. ١ٜ
 )6تكد ِٜايدزاضات املكرتس ١ايهؿ ١ًٝبتشطني ٚتطٜٛس اعُاٍ ازبُع ١ٝإىل اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
ال
 )7سٌ ايككاٜا ٚاملػانٌ االدتُاع ١ٝألعكا ٤ازبُع ١ٝبٓا ً٤عً ٢تهًٝـ اهل ١٦ٝاإلدازٚ ١ٜايسؾع بايٓتا٥ر أً ٚ
بأ.ٍٚ
 )8تٓؿٝر نٌ َا ضٓٝد إي َٔ ٘ٝقبٌ اهل ١٦ٝاإلدازٚ ١ٜزٝ٥طٗا .
مبدة ( : )38ميازع املط ٍٛ٦ايجكايف اإلعالَ ٚ ٞاالختؿاؾات ٚاملٗاّ ايتاي.١ٝ
ٜ )1تٛىل ز٥اض ١ايٓػس ٠اييت تؿدزٖا ازبُع. ١ٝ
َ )2طَ ٍٛ٦طٛ٦ي ١ٝناًَ ١عٔ املٛاقٝع اييت تٓػس.
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 )3تػذٝع املٛاٖب ٚاملٗازات ٚزعاٜتٗا ٚؾكًٗا.
 )4عٌُ بساَر ثكاؾَ ١ٝتٓٛع ٚ ١إؾداز ايٓػسات ايدٚز ١ٜيتُٓ ١ٝايٛع ٞايجكايف .
 )5تكد ِٜايدزاضات ٚاملكرتسات ايهؿ ١ًٝبتشطني ٚتطٜٛس أعُاٍ ازبُع ١ٝإىل اهل ١٦ٝاإلداز.١ٜ
 )6تٓؿٝر نٌ َا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝقبٌ ايسٝ٥ظ أ ٚاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜملا خيدّ أٖداف ازبُع. ١ٝ
مبدة ( : )39ميازع َط ٍٛ٦ايطهستازٚ ١ٜايتٛثٝل الختؿاؾات ٚاملٗاّ ايتعً١ٝ
 )1تد ٜٔٚضباقسات دًطات ادتُاعات اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
 )2ذبسٜس ٚقٝد املساضالت اشباؾ ١بازبُع١ٝ
)3

االستؿاظ بهاؾ ١ايٛثا٥ل ٚايطذالت ٚاحملاقس اشباؾ ١بازبُعٚ ١ٝازغؿتٗا بايطسم املعازف عًٗٝا ٚنرا
ايتكازٜس ٚايدزاضات املكدَ ١يًٗ ١٦ٝاإلداز.١ٜ

 )4إؾداز بطا٥ل ايعك ١ٜٛملٓتطيب ازبُع. ١ٝ
 )5تكد ِٜايدزاضات ٚاملكرتسات ايهؿ ١ًٝبتشطني ٚتطٜٛس أعُاٍ ازبُع. ١ٝ
 )6تٓؿٝر نٌ َا ضٓٝد إي َٔ ٘ٝقبٌ ايسٝ٥ظ ٚاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜملا خيدّ أٖداف ازبُع. ١ٝ
َاد : )40( ٠ميازع َط ٍٛ٦ايعالقات ٚاإلختؿاؾات ٚاملٗاّ ايتاي: ١ٝ
َ )1تابع ١إظباش أعُاٍ ازبُع ١ٝيد ٣املؤضطات ٚازبٗات ايسمسٚ ١ٝغري ايسمس. ١ٝ
 )2االتؿاٍ ٚايتٓطٝل بني اهل ١٦ٝاإلدازٚ ١ٜازبُعٚ ١ٝايؿٓادٜل اشبريٚ ١ٜاملؤضطات األًٖٚ ١ٝاملٓعُات ذات
ايعالق.١
 )3االتؿاٍ بر ٟٚاإلَهاْٝات ٚأٌٖ اشبري يتكد ِٜايتربعات يًذُع. ١ٝ
 )4ايتعسٜـ بسضاي ١ازبُعٚ ١ٝأْػطتٗا ٚأٖداؾٗا.
 )5إعداد ايرتتٝبات ايالشَ ١يالدتُاعات ٚايؿعايٝات األخس.٣
 )6تكد ِٜايدزاضات ٚاملكرتسات ايهؿ ١ًٝبتشطني ٚتطٜٛس أعُاٍ ازبُع. ١ٝ
 )7تٓؿٝر نٌ َا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝقبٌ ايسٝ٥ظ ٚاهل ١٦ٝاإلداز ١ٜملا خيدّ أٖداف ازبُع. ١ٝ
َاد : )41( ٠ميازع املط ٍٛ٦ايتعًٚ ُٞٝايؿش ٞاالختؿاؾات ٚاملٗاّ ايتاي: ١ٝ
 )1عٌُ دزاضَٝ ١داْ ١ٝعٔ املدازع ٚاملطتٛؾؿات يف املٓطكٚ ١عدد ايدازضني يف املدازع ٚعدد ايعاًَني يف
املطتٛؾؿات ٚتًُظ اسبادات ٚايكسٚز ١ٜاييت ذبتادٗا.
 )2تكد ِٜايع ٕٛاملُهٔ يًطًب ١ايدازضني يف املدازع ٚازباَعات ٚاملعاٖد ايؿٓ ١ٝسطب إَهاْٝات ازبُعٚ ١ٝتًُظ
َػهالتِٗ ٚعسقٗا عً ٢اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜيدزاضتٗا ٚارباذ ايكسازات املٓاضب ١بػأْٗا .
 )3ؾتح ًَـ يًطًب ١املدعَٛني َٔ قبٌ ازبُعٚ ١ٝتكد ِٜتكازٜس عٔ ضري دزاضتِٗ يًٗ ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
َ )4عسؾ ١ايطًب ١املطتشكني يًدعِ بعد إدسا ٤املكابالت املطًٛبَ ١عِٗ ٚايعسض عً ٢اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
 )5ايتٓطٝل َع املدازع س ٍٛاملطتشكني يًشكٝب ١املدزضٚ ١ٝاضتكباٍ ايهػٛؾات ٚايتكازٜس ايٛازدَ َٔ ٠دزا٤
املدازع س ٍٛذيو ٚؾسشٖا ٚتكد ِٜتكسٜس باملطتشكني إىل اهل ١٦ٝاإلداز. ١ٜ
َ )6تابع ١ازبٗات املدتؿ ١يػسض تٛؾري املطتًصَات ٚاألدٗصٚ ٠ايعالدات ايطب ١ٝملطتٛؾؿات املٓطك. ١
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َ )7تابعَ ١دزا ٤املطتٛؾؿات يًشؿ ٍٛعً ٢تكازٜس دٚزٚ ١ٜضٓ ١ٜٛعٔ ضري أعُاٍ املطتٛؾؿات ٚٚقع خطط
ٚبساَر ضَٓٚ ١ٜٛطتكبًَ ١ٝعِٗ يتطٜٛس اشبدَات ايؿش ١ٝيف املٓطك. ١
 )8تكد ِٜايدزاضات ٚاملكرتسات ايهؿ ١ًٝبتشطني ٚتطٜٛس أعُاٍ ازبُع. ١ٝ
 )9تٓؿٝر نٌ َا ٜطٓد إي َٔ ٘ٝقبٌ زٝ٥ظ اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜملا خيدّ أٖداف ازبُع. ١ٝ
َاد : )42( ٠ميازع َط ٍٛ٦اإلسؿاٚ ٤ايتدطٝط االختؿاؾات ٚاملٗاّ ايتاي١ٝ
 )1عٌُ املطٛسات ايالشَ ١الستٝادات املٓطك ّ ١املػازٜع ٚتكد ِٜايتٛؾٝات ٚاملكرتسات إىل اهل ١٦ٝاإلداز.١ٜ
 )2ايكٝاّ مبطح ضهاْ ٞيًكاطٓني يف املٓطكٚ ١نرا عٌُ َطح يًكاطٓني خازز املٓطك ١يًتعاَ ٕٚع ايًذإ .
َ )3عسؾ ١املػازٜع اشبدَٚ ١ٝاإلْتاد ١ٝاملٛدٛد ٠يف املٓطكٚ ١زؾع َكرتح إىل اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜعٔ نٝؿ ١ٝضريٖا
ٚايعٌُ عً ٢تطٜٛسٖا.
 )4تٓؿٝر َا ضٓٝد إي َٔ ٘ٝزٝ٥ظ أعكا ٤اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜملا خيدّ أٖداف ازبُع١ٝ
ايؿؿٌ ايسابع َٗ :اّ ٚاختؿاؾات ايًذٓ ١ايسقاب١ٝ

َاد : )43( ٠متازع ايًذٓ ١ايسقاب ١ٝاملٗاّ  ٚاالختؿاؾات ايٛازد ٠يف ايٓعاّ األضاض ٞيًذُع ١ٝيف املاد.)30(٠
َاد : )44( ٠خيتـ زٝ٥ظ زبٓ ١ايسقاب ١مبا :ًٜٞ
 )1تٛشٜع املٗاّ  ٚاالختؿاؾات بني أعكا ٤ايًذٓ. ١
 )2ايدع ٠ٛالدتُاع ايًذٓٚ ١ز٥اضتٗا ٚذبدٜد دد ٍٚأعُاهلا.
 )3ايتٛقٝع عً ٢احملاقس املكسز.٠
 )4ايتعسٜـ بازبُعٚ ١ٝاْػطتٗا.
 )5أَٗ ٟاّ تٓاط ب٘ َٔ قبٌ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس. ٠
 )6تكد ِٜايدزاضات اييت َٔ غأْٗا تطٜٛس ٚذبطني أعُاٍ ازبُع. ١ٝ
َاد : )45( ٠خيتـ َكسز ايًذٓ ١مبا :ًٜٞ
 )1تد ٜٔٚضباقس دًطات ادتُاعات ايًذٓ.١
 )2ذبسٜس ٚقٝد املساضالت اييت تؿٌ إىل ايًذٓ. ١
 )3االستؿاظ بهاؾ ١ايٛثا٥ل ٚايطذالت ٚاحملاقس املتعًك ١بايًذٓٚ ١أزغؿتٗا بايطسٜك ١املتعازف عًٗٝا.
 )4تٓؿٝر األعُاٍ املٛنً ١إي َٔ ٘ٝقبٌ ايًذٓ. ١
َادْ : )46( ٠ا٥ب زٝ٥ظ ايًذٜٓ ١طاعد ايسٝ٥ظ يف تٓؿٝر أعُاٍ ايًذٜٓٛٓٚ ١ب عٓ٘ عٓد غٝاب٘ ٚاْػػاي٘ ٚي٘ سل تكدِٜ
االقرتاسات .
َاد : )47( ٠ميازع أعكا ٤زبٓ ١ايسقاب ١األعُاٍ املٛنً ١إي َٔ ِٗٝقبٌ ازبُع. ١ٝ
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ثانيا :الالئحة املالية
َادٖ : )48(٠دف ايال٥شٚ ١ايطٓ ١املاي:١ٝ
 تٗدف ايال٥ش ١املاي ١ٝاىل تٓع ِٝاالَٛز املاي ١ٝيًذُعٚ ١ٝنٝؿ ١ٝتؿسٜؿٗا . تبدأ ايطٓ٘ املاي ١ٝؾ١ٝال  ٣آٜ ٍٚاٜس َٔ نٌ عاّ ٚتٓتٗ ٞيف اخس غٗس دٜطُرب َٔ ْؿظ ايعاّ ٜٚطتجين َٔذيو ضٓ ١ايتأضٝظ.
َاد :)49( ٠املٛازد املاي١ٝ
ذبدد َٛازد ازبُعٚ ١ٝؾكا ملا : ًٜٞ
 املٛازد ايجابتٚ: ١اييت تٓشؿس يف االغرتانات ايػٗس ١ٜيألعكاٚ ٤ؾكا يًؿ٦ات ايتاي:١ٝ أ  500-زٜاٍ االغرتاى ايػٗس ٟيًتذاز ٚاملكاٚيني  َٔٚيف سهُِٗ .  200زٜاٍ االغرتاى ايػٗس ٟيًُٛظؿني ٚاملصازعني  َٔٚيف سهُِٗ  100زٜاٍ االغرتاى ايػٗس ٟيًعُاٍ ٚايطالب  َٔٚيف سهُِٗٚزض ّٛاالْتطاب يعك ١ٜٛازبُعٜ ١ٝطا ٟٚاغرتاى غٗس ٚاسد يهٌ ؾٜٚ ١٦عترب ايتكدٜس ايػٗس ٟيًجالث ١ايؿ٦ات
املرنٛز ٠سد أدْٚ ٢يًعك ٛإ ٜدؾع انجس طٛاعٚ ١ٝاختٝازا
)2املٛازد عري ايجابتٚ : ١تٓشؿس َُٝا :ًٜٞ
أ -اهلبات ٚاالعاْات ٚاملطاعدات ٚايتربع ايٓكدٚ ١ٜايع ١ٝٓٝايػري َػسٚط ٚ ١اييت ال تتعازض َع اٖداف ازبُع١ٝ
ْٚعاَٗا االضاضٚ ٞيٛا٥ش٘ ٚايكٛاْني ايٓاؾر٠
ب -ايدعِ اير ٟتكدَ٘ اسبه ١َٛيًذُع١ٝ
ت -عا٥دات املػازٜع االضتجُاز ١ٜاييت تك ّٛبٗا ازبُعْ ١ٝتٝذ ١اضتجُاز ؾا٥ض اَٛاهلا ٚاضتدداّ َساؾكٗا اٚ
َٓػأتٗا
خ  -ايٛؾاٜا ٚاالٚقاف اييت تتًكاٖا ازبُع َٔ ١ٝاٌٖ اشبري
ز -أَٛ ٟازد اخس ٣تتؿل َع ايٓعاّ االضاض ٞيًذُعٚ ١ٝايكٛاْني ايٓاؾرٚ ٠ذبكٝل اٖداف ازبُع١ٝ

َاد :)50(٠املٛاشْ ١ايعاَ ١يًذُع:١ٝ
أ ٜ-ك ّٛاملط ٍٛ٦املاي ٞبأعداد َٝصاْ ١ٝتكدٜس ١ٜيًذُع ١ٝتٓاقؼ يف اهل ١٦ٝاالدازٚ ١ٜتكدّ يالدتُاع ايعاد ٟيًذُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠يًُؿادق ١عًٗٝا .
 )2تتكُٔ املٝصاْ ١ٝاالٜسادات ٚاملؿسٚؾات املتٛقع ١خالٍ ايطٓ ١املعَٓ ١ٝكطُ ١اىل ابٛاب ٚبٓٛد ٚتعترب املٝصاْٖٞ ١ٝ
اشبط ١املايٜ ١ٝتِ َساقب ١اإلٜساد ٚؾسف ايٓؿكات عً ٢اضاع ابٛابٗا ٚبٓٛدٖا.
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َاد :)51(٠اسبطاب اشبتاَ:ٞ
ٜ)1ك ّٛاملط ٍٛ٦املاي ٞيًذُع ١ٝبأعداد اسبطاب اشبتاَٚ ٞبعد عسق٘ عً ٢زبٓ ١ايسقابٚ ١ايتؿتٝؼ ٜتِ تكدمي٘
الدتُاع اهل ١٦ٝاالداز ١ٜملٓاقػت٘ ٚإقسازٚ ٙعسق٘ عً ٢ادتُاع ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػس ٠يف ادتُاعٗا ايطٟٓٛ
يًُؿادق ١عًٗٝا
ٜ)2تكُٔ اسبطاب اشبتاَ ٞايبٝاْات ايتاي: ١ٝ
أ -بٝاْات االزادات خالٍ ايعاّ
ب -بٝإ املؿسٚؾات خالٍ ايعاّ
ت  -بٝإ ايؿا٥ض ٚايعذص املايٞ
خ -املسنص املاي ٞايرٜ ٟتكُٔ االؾ ٍٛايجابتٚ ١املٓكٛي ١بازبُع١ٝ
َاد:)52( ٠ايعٌُ احملاضيب ٚايدؾرت: ٟ
)1تطذ ٌٝنٌ ازادات ازبُعَٚ ١ٝؿسٚؾاتٗا يف دؾرت اي١َٝٛٝ
 )2جيب إ ٜؿتح دؾرت سطاب اي( ١َٝٛٝاملٛازد ٚاملؿسٚؾات )ٚزقِ املطًطٌ ٚنٌ ايعًُٝات اي ١َٝٛٝست ْ٘ٝٗ ٢ايطٓ١
) 3تٛدع اَٛاٍ ازبُع ١ٝيف أ ٟبٓو َٔ ايبٓٛى املعتُد ٠داخٌ ازبُٗٛز ١ٜباضِ ازبُعٜٚ ١ٝؿتح ضذٌ ايبٓو تطذٌ
ؾ ٘ٝايعًُٝات َع ايبٓو َع ؾتح خاْ ١االزقاّ ٚايػٝهات ٚإغعازات ايبٓو يف ساي ١ايتٛزٜد َٔ ؾتح خاْ ١يًتازٜذ
اي. َٞٛٝ
)4ضذٌ ايؿٓدٚم تطذٌ ؾ ٘ٝنٌ َا ٜؿسف ْكدا ٜٛقح ؾ ٘ٝناؾ ١ايبٝاْات ايالشَ ١يًؿسف ٚنرا ضذٌ يإلٜسادات
ٚؾكا يألؾ ٍٛاحملاضب١ٝ
)5تؿسٜـ ايٓؿكات مبٛدب اٚاَس ؾسف َد ١ْٚعً ٢ايُٓٛذز املعتُد ٠هلاذا ايػسض ٚحيٌُ زقِ تطًطًٜٛٚ ٞقع َٔ قبٌ
زٝ٥ظ ازبُع ١ٝاٜٛٓ َٔ ٚب٘ ٚاالَني ايعاّ ٚاملط ٍٛ٦املايٚ ٞؾاسب االضتشكام اقسازا باالضتالّ.
)6ال جيٛش ايؿسف االبعد اضتٝؿا ٤االدسا٤ات املطًٛبَٗٓٚ ١ا َٛاؾك ١زٝ٥ظ ازبُع ١ٝاٜٛٓ َٔ ٚب٘.
ٜ)7ؿتح ضذٌ املػرتٜات ٚاشباشٕ بايٛازد ٚاملؿسٚف َٔ اشباشٕ ٚايٗٝا.
)8حيل يًسٝ٥ظ ٚاالَني ايعاّ ٚاملط ٍٛ٦املاي ٞايػسا ٤مبا ال ٜصٜد عٔ  20000زٜاال.
)9اذا شادت عًُ ١ٝايػسا ٤عٜٔ20000تِ ايػسا ٤بٛاضط ١زبَٓٓ ١اقؿَ ١ػهً ١بكساز َٔ اهل ١٦ٝاالداز ١ٜغسٜط ١إ ال
تكٌ ايعسٚض املكدَ ١يًذٓ ١عٔ ثالث ١عسٚض.
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َاد:)53(٠ذبؿ ٌٝاالغرتانات ٜ:تِ ايتشؿ ٌٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
)1تدؾع االغرتانات ايػٗس ١ٜيًُشؿًني املهًؿني َٔ اهل ١٦ٝاالداز ١ٜمبٛدب ضٓد اضتالّ خاف باالغرتاى ٚؾكا
يإلدسا٤ات احملدد َٔ اهل ١٦ٝاالداز.١ٜ
) 2تٛزٜد املبايؼ احملؿً ١اٚال بأ ٍٚاي ٞاملط ٍٛ٦املايٚ ٞاير ٟبدٚزٜ ٙتٛىل اٜداعٗا يف سطاب ازبُع ١ٝيد ٣ايبٓٛى ٜٚتِ
االستؿاظ بطذالت االعكا ٤يف َٓطك ١ايتشؿٚ ٌٝتػعس اهل ١٦ٝاالداز ١ٜبأمسا ٤االعكا ٤ايتدًؿني عٔ اضداد
اغرتانِٗ ٚتػٝري َكسات اعُاهلِ.
)3ذبؿ ٌٝاهلبات ٚاالعاْات ٚايتربعات ٚاملطاعدات مبٛدب ضٓدات ٚنػٛؾات زمسٚ ١ٝتجبت االغٝا ٤ايع ١ٝٓٝيف
ضذالت املداشٕ.
ايٓؿكات ٚنٝؿ ١ٝاضتػالٍ َٛازد ازبُع١ٝ
َاد :)45(٠تػٌُ ايٓؿكات املؿسٚؾات املدتًؿ ١بػت ٢اْٛاعٗا االشَ ١يتٝطس ْػاط ازبُعٚ ١ؾكا يًكٛابط ايتاي:١ٝ
) 1ال ٜتِ ايؿسف َٔ اَٛاٍ ازبُع ١اال مبٛدب املطتٓدات املايٚ ١ٝؾكا يٓعاّ احملاضيب املٛسد املعُ ٍٛب٘ يف ازبُٗٛز١ٜ
ايٚ, ١ُٝٓٝايكٛاْني ذات ايؿًٚ, ١حيكس ؾسف أَ ٟبًؼ مل تهتٌُ دٚزت٘ املطتٓد ٠االشَ ١يًؿسف ا ٚقبٌ َعاد اضتشكاق٘
)2جيٛش يًُط ٍٛ٦املاي ٞإ حيتؿغ مببًؼ ال ٜتذاٚش (َ)200000ا٥تتني ايـ زٜاٍ ْكدا نعٗدٜ ٠ؿؿٗٝا ْٗا ١ٜنٌ غٗس
ملٛادٗات اسباالت ايطازٚ ١٥املؿسٚؾات ايٓجسٚ ١ٜتؿسف ذبت تٛقٝع ايسٝ٥ظ اٜ َٔ ٚؿٛق٘
)3تعط ٢االٚي ١ٜٛيف َٓح ايعاْات يألعكا ٤ايرٜٛ ٜٔؾ ٕٛبايتصاَاتِٗ دبا ٙازبُع١
)4تتِ عًُ ١ٝايػساٚ ٤ؾكا يكاْ ٕٛاملػرتٜات ٚاملداشٕ اسبه١َٝٛ
) 5حيل يًٗ ١٦ٝاالداز ١ٜاعتُاد أَ ٟبًؼ خازز عٔ املٝصاْ ١ٝخيؿـ الضتكاؾَٓ ١دٚب ٞايدٚيٚ ١اهل٦ٝات ٚاملؤضطات اذا
اضتدعت ايكسٚز ٠اآلْ ١ٝاضتكاؾتِٗ ٜٚؿسف بأَس َٔ ايسٝ٥ظ اٜ َٔٚؿٛق٘
)6ذبدد اهل ١٦ٝاالدازَ ١ٜا ًٜصّ َٔ ْؿكات ملتابع ١املػازٜع ا ٚذبؿ ٌٝاملٛازد املاي ١ٝيًذُعَٓ ١ٝدال اشبط.١
)7تؿسف املدؿؿات ايجابت َٔ ١قبٌ املط ٍ ٍٛ٦املاي ٞيًُطتؿٝد ٜٔبعد زؾع نػٛؾات اضتشكاقِٗ يًسٝ٥ظ أَ ٚ
ٜٛٓب عٓ ١يػسض ايتعُٝد ٚاملٛاؾك ١عً ٢ايؿسف.
َاد:)55( ٠تتشدد اؾ ٍٛازبُع ١ٝيف :
 )1ايٓكد ١ٜيف ايبٓٛى +ايع ١ٓٝيف طباشٕ ازبُع١ٝ
 )2ايكسٚض يد ٣االعكا٤
 )3االثاخ ٚاملؿسٚغات
 )4اآلالت ٚاملعدات
 )5املٓػ٦ات اييت متًهٗا ازبُع١ٝ
 )6آ ١ٜأؾ ٍٛاخس٣
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ٚربتـ ضذالت يتد ٜٔٚنٌ ايبٝاْات ايكسٚز ١ٜيهٌ ممتًهات ازبُعٚ ١ٝجيس ٟدسد ضٓ ٟٛهلا ٜسؾل باسبطابات
اشبتاَْٗ ٞا ١ٜنٌ عاّ

َاد:)56(٠اسهاّ َاي:١ٝ
 )1حيل يًٗ ١٦ٝاالداز ١ٜايتؿسف بأَٛاٍ ازبُعٚ ١ٝؾكا يًٓعاّ االضاض ٞيًذُعٚ ١ٝيٛا٥ش٘ ٚقسازات ازبُع١ٝ
ايعُ١َٝٛ
 )2املط ٍٛ٦املايَ ٞط ٍٛ٦عٔ تٓؿٝر َٛاشْ ١ازبُعٚ ١ٝتكٝد سطاباتٗا ٚعً ١ٝإ ٜكدّ نٌ ضت ١اغٗس نػـ
تؿؿ ًٞٝعٔ االٜسادات ٚاملؿسٚؾات َسؾكا باملطتٓدات املؤٜد ٠هلا ملٓاقػتٗا يف ادتُاع اهل ١٦ٝاالداز١ٜ
 )3املط ٍٛ٦املاي ٖٛ ٞاملػسف عً ٢ايًذإ املطاعد ٠يف مجٝع االغرتانات ٚايتربعات ٚعً ١ٝؾتح ضذٌ خاف
باغرتانات االعكا٤
ايباب ايسابع اسهاّ عاَ١
َاد:)57( ٠قٛابط اضتدداّ ممتًهات ازبُع:١ٝ
 )1ال جيٛش اعاز ٠أ َٔ ٟممتًهات ازبُع ١ٝأل ٟغدـ َُٗا ناْت ؾؿت٘
 )2عدّ دٛاش اضتدداّ ممتًهات ازبُع ١ٝيػري االغساض احملدد ٠هلا
ٜه ٕٛيًذُع ١ٝختِ زمس ٞحيؿغ يد ٣ايطهستاز ١ٜخيتِ ب٘ ذبت تٛقٝع ايسٝ٥ظ ا ٚاالَني ايعاّ اَٚدٜس ازبُع١ٝ
بتؿٜٛض َٔ ايسٝ٥ظ اٜٛٓ َٔ ٚب٘
َادٜ:) 58(٠ه ٕٛيًذُع ١ٝغعاز خاف بٗا ٜسَص اىل اٖداؾٗا اشبري ١ٜتعتُد ٙاهل ١٦ٝاالدازٜٛٚ ١ٜقع عً ٢املهاتبات
ٚاملطبٛعات ٚاملساضالت ايسمس.١ٝ
اهل ١٦ٝايسقاب١ٝ
َاد:)59(٠تعترب َٖ ١٦ٝؿٛق َٔ ١قبٌ ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛيػسض االغساف ٚاملساقبٚ ١تكد ِٜطًب ضباضب ١اهل١٦ٝ
االداز ١ٜيًذُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛدبتُع َع اهل ١٦ٝاالدازَ ١ٜستني نٌ عاّ يػسض االطالع عً ٢اسبطاب اشبتاَٚ ٞاشبط١
ايطَٓٚ ١ٜٛػسٚع املٛاشْ ١ايتكدٜس ١ٜإلبدا ٤املالسعات ٚايتعدٜالت ايالشَ ١عًٗٝا
َاد:)60( ٠ال جيٛش اضرتداد املبايؼ اييت دؾعٗا ايعك ٛيًذُع ١ٝضٛا ٤أناْت اغرتانات ا ٚتربعات اٖ ٚبات بطبب
تسن ١ازبُع ١ٝذبت أ ٟقسف ا ٚضبب ٜٚعؿ َٔ ٞدؾع االغرتاى نٌ َٔ ثبت عٛشٚ ٙؾكسٙ
َاد:) 61(٠حيل يًذُع ١ٝاضتجُاز ؾا٥ض اٜسادٖا ؾب اٚد٘ االضتجُاز املدتًكٚ ١املكٝد ٠غسعا ٚقاْْٛا مبٛاؾك ١ثًجٞ
اعكا ٤هل ١٦ٝاالداز١ٜ
َاد:)62(٠تعترب ايال٥ش ١ايتٓؿٝرٚ ١ٜايٓعاّ االضاضٚ ٞقسازات اهل ١٦ٝاالداز ١ٜايٓادب ١عٔ ادتُاع ؾشٝح َٛثل حباقس
زمسًَ ١ٝصَ١
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َاد:) 63(٠حيل يًٗ ١٦ٝاالداز ١ٜإ تٓؿر بسْاصبٗا يف ايكسٚ ٣ايؿسٚع يف عٛاؾِ اسباؾعات عرب ايًذإ املُجً ١هلا ؾب
ايٓطام ازبػسايف ٚال حيل يًذإ ايتعاٌَ باضِ ازبُع ١ٝخازز ْطام اهل ١٦ٝاالداز١ٜ
َٗد:)64(٠ال جيٛش قب ٍٛاضتكاي ١ا ٚاقاي ١عكَ ٛا مل ٜهٔ قد ؾؿَ ٢ا حبٛشت٘ َٔ عٗد َاي ١ٝا ٚع ١ٝٓٝا ٚادب١ٝ
َاد)65( ٠اقست اهل ١٦ٝاالداز ١ٜعًٖ ٢ر ٙايًٛا٥ح يًذُع ١ٝيف ادتُاعٗا املٓعكد بتازٜذٚ ّ2002/7/30بريو تعترب
ًَصَٚ ١ضاز ١ٜاملؿع َٔ ٍٛتازخي٘.
َاد:) 66(٠ؾُٝا مل ٜسد بػأْ٘ ْـ يف ايال٥شٜ ١تِ ايعٌُ بأسهاّ ايٓعاّ االضاض ٞيًذُعٚ ١ٝاسهاّ قاْ ٕٛازبُعٝات
ٚاملؤضطات االًٖ ١ٝزقِ()1يعاّ ٚ ّ2001نرا ايكٛاْني ايٓاؾر.٠
ثايجا :ال٥ش ١ايًذإ املٝداْ١ٝ
َاد :)67( ٠ته ٕٛقٝاد ٠ايًذإ املٝداْ َٔ ١ٝاعكا ٤ازبُع ١ٝاملؿػس ٠اير ٜٔيد ِٜٗايكدز ٚ ٠ايسغب ١يف محٌ زضاي١
ازبُع ١ٝيًذُٝع عٔ طسٜل تٓؿٝر االْػط ١اييت تك ّٛبٗا ازبُع ١ٝنآل يف َسبع٘ ازبػسايف .
َاد :)68(٠ايعٌُ يف ازبإ املٝداْ ١ٝعٌُ تطٛع ٞخري ٟاْطاْ. ٞ
َادٜ)69( ٠ه ٕٛتػه ٌٝايًذإ املٝداْ ١ٝبكساز ٜؿدز َٔ زٝ٥ظ اهل ١٦ٝاالداز ١ٜبٓا٤آ عً ٢عسض َدٜس ازبُع ١ٝيًٗ١٦ٝ
االدازٚ ١ٜاقسازٚ ٙحيدد َطؤٚي ١ٝنٌ عك ٛقس ٜٔامس٘ .
َاد ) 70(٠نٌ عكَٓ ٛتٗب يعك ١ٜٛازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛاملؿػسٜ ٠ه ٕٛقُٔ قٛاّ ايًذٓ ١يف املسبع ازبػسايف ايرٟ
اْتدب ؾ ٘ٝبػط إ تتٛؾس ؾَ ٘ٝا ٚزد يف املاد.)67( ٠
َادٖٝ :)71( ٠هً ١ايًذإ املٝداْ- :١ٝ
تته ٕٛايًذإ َٔ:
 )1زٝ٥ظ
ْ )2ا٥ب
َ )3طَ ٍٛ٦ايٞ
َ )4كسز ايًذٓ١
ٚجيٛش يًذٓ ١إ تكِ يف عكٜٛتٗا آخس ٜٔحبطب اسباد.١
َادَٗ :)72(٠اّ ايًذإ املٝداْ:١ٝ
 )1ايطع ٞيتشكٝل اٖداف ازبُع ١ٝاحملدد ٠يف ايٓعاّ االضاضٚ ٞيٛا٥ش٘ ايداخً. ١ٝ
 )2تٓؿٝر ايكسازات ٚايتعًُٝات ٚايتٛدٗٝات ايؿادز ٠عٔ اداز ٠ازبُع. ١ٝ
 )3تٓؿٝر االْػطٚ ١االختؿاؾات احملدد ٠يف ٖر ٙايال٥ش.١
 )4غهًت ازبإ يتهُٖ ٕٛصٚ ٠ؾٌ بني املٝدإ ٚبني اداز ٠ازبُع. ١ٝ
 )5االعداد يًدطط ايطٓ ١ٜٛاملتكُٓ ١استٝادات املٓطكٚ ١زؾعٗا اىل اهل ١٦ٝاالداز ١ٜعٔ طسٜل َدٜس ازبُع.١ٝ
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 )6زؾع ايتكسٜس ايػٗسٚ ١ٜايدٚز ١ٜاملتعًك ١بايعٌُ اشبريٚ ٟاالْطاْ ٞيف املٝدإ.
َادَ :)73( ٠ا ذنست٘ املاد َٔ ) 33(٠ايٓعاّ االضاض ٞبػإٔ املٛاد املاي ١ٝحيل إ ٜهَٛ ٕٛازد ا َايٝا يًذٓ ١يف ْطاقٗا
ازبػسايف اىل َا خيؿـ يًذٓ َٔ ١قبٌ اهل ١٦ٝاالداز ١ٜغٗسٜا ا ٚدٚزٜا ضٜٓٛا ٚبػسط إ ٜتِ ذيو بايتٓطٝل َع اداز٠
ازبُع.١ٝ
املادٜ :) 74(٠تبع بػإ االضتالّ ٚايؿسف يًُبايؼ املٛزد ٠يًذٓ ١ا ٚاملؿسٚؾَٗٓ ١ا االدسا٤ات ايٛازد ٠يف ايال٥ش ١املاي١ٝ
ٚخاؾَ ١ا ٚزد يف املادتني (َٗٓ)54,53ا .
َاد :)75( ٠قٛابط عاَ:١
ته ٕٛازبإ املٝداْ ١ٝتابع ١ملدٜس ازبُعٚ ١ٝتستبط ب٘ ازتباط َباغس حبٝح ٜتِ تًك ٞاالٚاَس ٚايتٛدٗٝات َٜٓٚ ١تِ
ايسؾع اي ١ٝباشبطط ٚايتكازٜس يعسقٗا عً ٢اهل ١٦ٝاالداز. ١ٜ
ٜه ٕٛيهٌ َسبع َٝداْٚ ٞاسد زبَٓٝ ١داْ ١ٝزدايٚ ١ٝزبْٓ ١طا.١ٝ٥
ٜه ٕٛيًذٓ ١ادتُاع دٚز ٟغٗس ٟحيدد َٝعاد ٙزٝ٥ظ ايًذٓ ١اٜٛٓ َٔ ٚب٘ .
ال جيٛش اعازت ممتًهات ايًذٓ ١ا ٚممتًهات ازبُعٚ ١ٝال تطتددّ يػري االغساض احملدد ٠هلا
ال تعتُد أَ ٟعاًَ ١خاؾ ١باملسبع ازبػسايف َامل متس عً ٢زٝ٥ظ ايًذٓ ١املٝداْ١ٝ
ال جيٛش يًذٓ ١ممازض ١اْػطتٗا خازز املسبع ازبػسايف اسبدد هلا اال بتهًٝـ َطتكٌ َٔ َدٜس ازبُع١ٝ
ال جيٛش قب ٍٛاضتكاي ١ا ٚإقاي ١عك ٛايًذٓ ١إال بعد تؿؿَ ١ٝا حبٛشت٘ َٔ عٗد َاي ١ٝا ٚع ١ٝٓٝمبا يف ذيو ايٛثا٥ل
ٚاالدبٝات اشباؾ ١بازبُع.١ٝ
قد جيُع عك ٛازبٓ ١بني إ ٜهَ ٕٛط ٍٛ٦صباٍ ٚزٝ٥ظ ا ٚعك ٛزبَٓٝ ١داْٚ ١ٝيف ٖر ٙاسباي ١جيب إ ٜتكٝد بايبٓد
(ٖ َٔ )1ر ٙاملاد. ٠
حي ل يًذٓ ١ايسقابٚ ١االطالع عً ٢ضذالت ازبإ ٚسطاباتٗا ٚتكازٜسٖا ٚعً ٢زٝ٥ظ ازبٓٚ ١اعكاٗ٥ا متهني عك ٛزبٓ١
ايسقاب َٔ ١أ ٟضذالت ا ٚتكازٜس ا ٚخطط ٜطًبٗا يالطالع.
ٜتِ ايسدٛع إال ايٓعاّ االضاضٚ ٞيال٥شت٘ ايتٓؿٝر ١ٜبهٌ َامل ٜسد بػأْ٘ ْـ يف ٖر ٙايال٥ش١
أقست اهل ١٦ٝاالداز ١ٜايتعدٜالت عً ٢املٛاد ايٛازد ٠يف ايال٥ش ١ايتٓؿٝرٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايًذإ املٝداْ ١ٝيًذُع ١ٝيف
ادتُاعٗا املٓعكد بتازٜذ.ّ2010/4/16

ٚاسبُد هلل زب ايعاملني
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