
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية 

 للطيران المدني

1996 



 

 

 

 

 

 

 إن مجلس جامعة الدول العربٌة على المستوى الوزاري 

 :بعد إطالعه  -

 على مذكرة األمانة العامة 

 على توصٌة لجنة الشؤون القانونٌة 

 وبعد المناقشة -

  

 ٌقرر 

 الموافقة على اتفاقٌة إنشاء الهٌئة العربٌة للطٌران المدنً بالصٌغة المرفقة 

  (10/09/1994(- 102)ع .د- 5440قرار رقم  )

 

 

   

 

 

1996 فبراير 7دخلت اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني المرفقة حيز التنفيذ في   

 

 

 

 

 

 

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية 

 للطيران المدني



 

  اتفبقية انهيئة انعشبية نهطيشان انمذوي

 :ئٕ ؽٌٞٓبد

 أٌُِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ،

 دُٝخ اإلٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح،

 دُٝخ اُجؾش٣ٖ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُغضائش٣خ اُذ٣ٔوشاط٤خ اُشؼج٤خ،

 عٜٔٞس٣خ ع٤جٞر٢ اُذ٣ٔوشاط٤خ،

 أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ،

 عٜٔٞس٣خ اُغٞدإ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ،

 عٜٔٞس٣خ اُظٞٓبٍ اُذ٣ٔوشاط٤خ،

 عٜٔٞس٣خ اُؼشام،

 عِط٘خ ػٔبٕ،

 دُٝخ كِغط٤ٖ،

 دُٝخ هطش،

 عٜٔٞس٣خ اُؤش االرؾبد٣خ اإلعال٤ٓخ،

 دُٝخ ا٣ٌُٞذ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُِج٘ب٤ٗخ،

 اُغٔب٤ٛش٣خ اُؼشث٤خ ا٤ُِج٤خ اُشؼج٤خ االشزشا٤ًخ اُؼظ٠ٔ،

 عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ،

 أٌُِٔخ أُـشث٤خ،

 اُغٜٔٞس٣خ اإلعال٤ٓخ أُٞس٣زب٤ٗخ،

 اُغٜٔٞس٣خ ا٤٘ٔ٤ُخ،

 اػزشاكب ثبٕ اُط٤شإ أُذ٢ٗ ٣ٔضَ هٞح ٖٓ أعَ اُغِْ ٝ األٖٓ ٝأداح ُِٜ٘ٞع ثبإلٗٔبء االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢؛

ٝاػزشاكب ثبٕ رط٣ٞش اُط٤شإ أُذ٢ٗ ث٤ٖ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ اُٞهذ اُؾبضش ٝك٢ أُغزوجَ عٞف ٣غزل٤ذ ٖٓ ٝعٞد 

 ٓ٘ظٔخ ػشث٤خ ٣ٌٜٔ٘ب إٔ روذّ اُخجشح ك٢ أٓٞس اُط٤شإ أُذ٢ٗ ٝعٜبصا ُِزؼبٕٝ أُشزشى ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب؛

  

ٝاعز٘بدا ئ٠ُ أؽٌبّ أُبدح اُضب٤ٗخ ٖٓ ٤ٓضبم عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ اُخبطخ ثزٞص٤ن اُظالد ث٤ٖ اُذٍٝ األػضبء 

 :ٝر٘غ٤ن خططٜب ٝرؾو٤وب ُِزؼبٕٝ ث٤ٜ٘ب ك٢ ٓغبٍ اُط٤شإ أُذ٢ٗ كوذ ارلوذ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣

  



 1انمبدة 

 تعبسيف

 :٣وظذ ثبُؼجبساد اُزب٤ُخ ك٢ رطج٤ن أؽٌبّ ٛزٙ االرلبه٤خ أُؼب٢ٗ اُٞاسدح هش٣ٖ ًَ ٜٓ٘ب

 ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ؛:   انهيئة- 1

 عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ؛:  انجبمعة- 2

 األ٤ٖٓ اُؼبّ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ؛:  األميه انعبو- 3

 ارلبه٤خ ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ؛:  االتفبقية- 4

 اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٤ُِٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ؛:  انجمعية انعبمة- 5

  ؛أُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ:  انمذيش انعبو- 6

 اإلداسح اُؼبٓخ ٤ُِٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ؛: اإلداسة انعبمة- 7

 أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٤ُِٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ؛:  انمجهس انتىفيزي- 8

 .سئ٤ظ أُغِظ اُز٘ل٤ز١:  انشئيس- 9

 

 2انمبدة 

 إوشبء انهيئة 

رٌٕٞ ُٜب " ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ"ر٘شأ ك٢ ٗطبم عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٤ٛئخ ػشث٤خ ٓزخظظخ رغ٠ٔ 

 .شخظ٤خ اػزجبس٣خ ٤ٓٝضا٤ٗخ ٓغزوِخ

 3انمبدة 

 انعضىية

 .رٌٕٞ اُؼض٣ٞخ ك٢ ا٤ُٜئخ ُِذٍٝ اُؼشث٤خ األػضبء ك٢ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ

 

 4انمبدة 

 مقش انهيئة

 أٌُِٔخ أُـشث٤خ؛/ ٣ٌٕٞ أُوش اُذائْ ٤ُِٜئخ ثٔذ٣٘خ اُشثبط-     1

 .٣غٞص ثوشاس ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٤ُِٜئخ ٗوَ أُوش ئ٠ُ دُٝخ أخشٟ ٖٓ أػضبئٜب-     2

  

 



 

 األهذاف وانمهبو

 5 انمبدة 

 أهذاف وأغشاض انهيئة

رزٔضَ أؿشاع ٝأٛذاف ا٤ُٜئخ ك٢ رض٣ٝذ عِطبد اُط٤شإ أُذ٢ٗ ك٢ اُذٍٝ األػضبء ثاطبس ُِؼَٔ أُشزشى ٖٓ 

 :اعَ

 ٝضغ رخط٤ظ ػبّ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ ث٤ٖ اُذٍٝ اُؼشث٤خ هظذ ر٤ٔ٘خ ٝرأ٤ٖٓ عالٓزٚ؛-   

اُٜ٘ٞع ثبُزؼبٕٝ ٝاُز٘غ٤ن اُٞاعت ث٤ٖ اُذٍٝ األػضبء ه٢ ٓغبٍ اُط٤شإ أُذ٢ٗ ٝٝضغ األعظ -   

 اٌُل٤ِخ ثزُي ٤ٌُٕٞ را طبثغ ٓٞؽذ؛

اُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞش اُط٤شإ أُذ٢ٗ اُؼشث٢ ثشٌَ ٣غزغ٤ت ُؾبع٤بد األٓخ اُؼشث٤خ ك٢ ٗوَ ع١ٞ -   

 .آٖٓ ٝع٤ِْ ٝٓ٘زظْ

  

  6انمبدة 

 اختصبصبت انهيئة

 :روّٞ ا٤ُٜئخ ثأداء ع٤ٔغ أُٜبّ اُضشٝس٣خ ُز٘ل٤ز أؿشاضٜب ٝأٛذاكٜب، ٝثٞعٚ خبص ٓب ٢ِ٣

ئعشاء اُجؾٞس ٝئػذاد اُذساعبد، ؽغجٔب ٣ِضّ، ثشإٔ اُغٞاٗت االهزظبد٣خ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ - 1

 .ٝاُل٤٘خ ٝاأل٤٘ٓخ أُزؼِوخ ثبُط٤شإ أُذ٢ٗ ث٤ٖ اُذٍٝ األػضبء

ر٘غ٤ن ٓٞاكن اُذٍٝ األػضبء ثظذد األٓٞس راد أُظِؾخ أُشزشًخ ٝاالٛزٔبّ أُشزشى ك٢ ٓغبٍ -  2

 .اُط٤شإ أُذ٢ٗ

 .رشغ٤غ ٝٓغبٗذح اُزٌبَٓ ث٤ٖ ٓإعغبد اُ٘وَ اُغ١ٞ اُؼشث٤خ-  3

 .رشغ٤غ ٝٓغبٗذح ط٘بػخ اُط٤شإ ثٞعٚ ػبّ ٝ اُٜ٘ٞع ثبعزخذآٜب ك٢ اُذٍٝ األػضبء -  4

سطذ اُزـ٤٤شاد، ثٔب ك٢ رُي اُزـ٤٤شاد اُزو٤٘خ، ك٢ اُط٤شإ أُذ٢ٗ ٝرو٤٤ْ ٓزطِجبد اُذٍٝ األػضبء -  5

 .ُالعزغبثخ ُِزؾذ٣بد أُٜٔخ

رشغ٤غ اُز٘غ٤ن ٝاُزٞاكن ث٤ٖ رشش٣ؼبد ٝئعشاءاد اُط٤شإ أُذ٢ٗ ك٢ اُذٍٝ األػضبء ٝاُؼَٔ ػ٠ِ -  6

 .رٞؽ٤ذ رِي اُزشش٣ؼبد ٝاإلعشاءاد

رشغ٤غ رطج٤ن اُوٞاػذ اُو٤بع٤خ ٝأعب٤ُت اُؼَٔ أُٞط٠ ثٜب ك٢ ٓالؽن ارلبه٤خ اُط٤شإ أُذ٢ٗ -  7

 .اُذ٢ُٝ

رؼض٣ض اُزشر٤جبد ث٤ٖ اُذٍٝ األػضبء ًِٔب عبْٛ رُي ك٢ ر٘ل٤ز اُخطظ اإله٤ٔ٤ِخ اُظبدسح ػٖ ٓ٘ظٔخ -  8

 .اُط٤شإ أُذ٢ٗ اُذ٢ُٝ ثخظٞص اُزغ٤ٜضاد ٝاُخذٓبد اُخبطخ ثبُٔالؽخ اُغ٣ٞخ

 .رغ٤َٜ رجبدٍ أُؼِٞٓبد اُخبطخ ثغالٓخ اُط٤شإ ٝاُٜ٘ٞع ثبُٞػ٢ األ٢٘ٓ ث٤ٖ اُذٍٝ األػضبء-  9

اُز٘غ٤ن ثخظٞص ثشآظ اُزذس٣ت ٝاُز٣ٌٖٞ ٓغ رشغ٤غ ٝضغ اُجشآظ ُزط٣ٞش ٓؼبٛذ اُز٣ٌٖٞ -      10

 .ٝعؼِٜب رغزغ٤ت ُِؾبع٤بد اُؾب٤ُخ ٝأُغزوج٤ِخ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُط٤شإ أُذ٢ٗ

دساعخ أ١ ٓٞهق ٖٓ شأٗٚ ػشهِخ روذّ اُ٘وَ اُغ١ٞ ٝأُالؽخ اُغ٣ٞخ ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝرُي -      11

 .ث٘بء ػ٠ِ طِت أ١ دُٝخ ػضٞ ٝاُزٞط٤خ ثٔب رشاٙ ٓ٘بعجب

 
 



  

 7انمبدة 

 أجهضة انهيئة

 :رزٌٕٞ أعٜضح ا٤ُٜئخ ٖٓ

 .عٔؼ٤خ ػبٓخ-     1

 .ٓغِظ ر٘ل٤ز١-     2

 .ئداسح ػبٓخ-     3

 

 

 8انمبدة 

  انجمعية انعبمة

رزأُق اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٖٓ ٓٔض٢ِ ع٤ٔغ اُذٍٝ األػضبء ثب٤ُٜئخ ٣ٌٕٝٞ اُزٔض٤َ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُشؤعبء -           1

. ٝأُذ٣ش٣ٖ اُؼب٤ٖٓ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػْٜ٘

رٌٕٞ سئبعخ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِذٍٝ األػضبء ثبُز٘بٝة ٝكوب ُِزشر٤ت اُٜغبئ٢ ألعٔبئٜب ٝٓذح اُشئبعخ -           2

. ع٘ز٤ٖ

. رؼوذ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ دٝسح ػبد٣خ ًَ ع٘ز٤ٖ، ٣ٌٕٝٞ االٗؼوبد طؾ٤ؾب ثؾضٞس أؿِج٤خ اُذٍٝ األػضبء-           3

٣غٞص ُِغٔؼ٤خ ػوذ دٝساد ؿ٤ش ػبد٣خ ث٘بء ػ٠ِ طِت أؽذ األػضبء ٝٓٞاكوخ أػضبء اُغٔؼ٤خ أٝ -           4

. أُغِظ اُز٘ل٤ز١، ٣ٝؾذد سئ٤ظ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ صٓبٕ ٌٝٓبٕ االٗؼوبد ثبُزشبٝس ٓغ ٓذ٣ش ػبّ ا٤ُٜئخ

. ٣غٞص ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثوشاس ٜٓ٘ب إٔ رؼوذ دٝسرٜب ك٢ ٌٓبٕ آخش خبسط ٓوش ا٤ُٜئخ-           5

. ٣ٌٕٞ ٌَُ دُٝخ ػضٞ طٞد ٝاؽذ-           6

 .رظذس اُوشاساد ٝاُزٞط٤بد ثأؿِج٤خ أطٞاد األػضبء اُؾبضش٣ٖ ٓب ُْ ٣٘ض خالف رُي-           7

  

 

 

 

 

 

 



 9انمبدة 

 اختصبصبت انجمعية انعبمة

اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٢ٛ اُغِطخ اُؼ٤ِب ٤ُِٜئخ، ُٜٝب إٔ رزخز ٓب رشاٙ الصٓب ٖٓ هشاساد ٝئعشاءاد ُزؾو٤ن أؿشاع ا٤ُٜئخ 

 :ك٢ ؽذٝد ٛزٙ االرلبه٤خ، ٝػ٠ِ األخض

 .اٗزخبة أػضبء أُغِظ اُز٘ل٤ز١-     1

 .رؼ٤٤ٖ أُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ ٝئٜٗبء خذٓزٚ-     2

اػزٔبد اُخطظ ٝاُجشآظ ٝأُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ ٤ُِٜئخ ًَ ػب٤ٖٓ ٝػشضٜب ػ٠ِ ُغ٘خ اُز٘غ٤ن -     3

 .ٝأُزبثؼخ الػزٔبدٛب ٖٓ أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢

 .اػزٔبد ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٤ُِٜئخ ٝػشضٚ ػ٠ِ أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢ ُِزظذ٣ن ػ٤ِٚ-     4

 .ئهشاس األٗظٔخ األعبع٤خ ٝاإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاُذاخ٤ِخ ٤ُِٜئخ-     5

 .أُٞاكوخ ػ٠ِ رش٤ٌَ اُِغبٕ اُذائٔخ ٝأُإهزخ ٝاُزظذ٣ن ػ٠ِ رٞط٤برٜب-     6

 .ئٗشبء أُشاًض ٝاُلشٝع اُخبطخ ثب٤ُٜئخ ثششط ٓٞاكوخ أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢-     7

دساعخ ٝاػزٔبد اُزوبس٣ش اُز٢ ٣ضؼٜب أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝأُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ ٝئطذاس اُزٞع٤ٜبد -     8

 .أُ٘بعجخ

اُزظذ٣ن ػ٠ِ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼبٓخ ُٝؾغبة اُخزب٢ٓ ٤ُِٜئخ ُؼشضٜب ػ٠ِ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِشهبثخ أُب٤ُخ -     9

 .ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ

 .رؼذ٣َ ارلبه٤خ ا٤ُٜئخ ثأؿِج٤خ صِض٢ اُذٍٝ األػضبء-      10

 .أُٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ أػضبء عذد ك٢ ا٤ُٜئخ ثٔٞاكوخ صِض٢ األػضبء-      11

 .أُٞاكوخ ػ٠ِ ؽَ ا٤ُٜئخ-      12

 .ئهشاس أعظ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ ا٤ُٜئخ ٝث٤ٖ اُذٍٝ ٝا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد اُؼشث٤خ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ-      13

 .هجٍٞ أُؼٞٗبد ٝاُزجشػبد ٝأُ٘ؼ اُز٢ روذّ ٤ُِٜئخ-      14

 .ئهشاس أُششٝػبد اُالصٓخ ُزط٣ٞش أٛذاف ا٤ُٜئخ -      15

 .ئهشاس ٓششٝع عذٍٝ األػٔبٍ-      16

 .ٗوَ أُوش اُذائْ ٤ُِٜئخ ثٔٞاكوخ صِض٢ أػضبء اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-      17

 .رؼ٤٤ٖ ٓشاهت اُؾغبثبد اُوب٢ٗٞٗ ٝئٜٗبء خذٓبرٚ-      18

 .رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ-      19

 

 

 



 

 10انمبدة 

 انمجهس انتىفيزي

٣زٌٕٞ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٖٓ خٔغخ أػضبء ر٘زخجْٜ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٖٓ ث٤ٖ ٓششؾ٢ اُذٍٝ األػضبء -     1

 .ُٔذح ع٘ز٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ٌَُ ػضٞ طٞد ٝاؽذ

٣ٌٕٞ أػضبء أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٖٓ ث٤ٖ اُشؤعبء ٝأُذ٣ش٣ٖ اُؼب٤ٖٓ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ أٝ ٖٓ ًجبس -     2

أُغإ٤ُٖٝ ك٢ عِطبد اُط٤شإ أُذ٢ٗ ُِذٍٝ األػضبء، اُز٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثبُٔؼشكخ أُالئٔخ ٝاُخجشح ك٢ 

 .ٓغبٍ اُط٤شإ أُذ٢ٗ ُالضطالع ثٞاعجبرْٜ

 .٣٘زخت أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٖٓ ث٤ٖ أػضبئٚ سئ٤غب ُٚ ٝٗبئجب ُِشئ٤ظ، ُٔذح ع٘ز٤ٖ-     3

٣ٌٕٞ اُشئ٤ظ ٝٗبئت اُشئ٤ظ ٖٓ اُشؤعبء أٝ أُذ٣ش٣ٖ اُؼب٤ٖٓ ُِط٤شإ أُذ٢ٗ أٝ ٖٓٔ ٣شـَ ٓ٘ظجب -     4

 .ٓؼبدال

٣ز٠ُٞ ٗبئت اُشئ٤ظ اخزظبطبد اُشئ٤ظ ك٢ ؽبٍ ؿ٤بثٚ، ٝال ٣غٞص ئػبدح اٗزخبة اُشئ٤ظ ٝٗبئجٚ -     5

 .ُٔ٘ظج٤ٜٔب ألًضش ٖٓ دٝسح ٝاؽذح

 .روذ٣ْ روش٣ش ػٖ أٗشطخ ا٤ُٜئخ ٝٗزبئظ أػٔبُٜب ئ٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-     6

 .٣ذػٞ اُشئ٤ظ ئ٠ُ اٗؼوبد أُغِظ اُز٘ل٤ز١-     7

٣غزٔغ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٓشر٤ٖ ًَ ػبّ ػ٠ِ األهَ ثٔوش ا٤ُٜئخ ثذػٞح ٖٓ سئ٤غٚ ٣ٝغٞص إٔ ٣ؼوذ -     8

 .اعزٔبػبرٚ ك٢ ئؽذٟ اُذٍٝ األػضبء ث٘بء ػ٠ِ دػٞح ٜٓ٘ب

٣غٞص ُِٔغِظ اُز٘ل٤ز١ ػوذ اعزٔبػبد ؿ٤ش ػبد٣خ ثطِت ٖٓ ئؽذٟ اُذٍٝ األػضبء أٝ أُذ٣ش اُؼبّ -     9

 .٤ُِٜئخ ٝثٔٞاكوخ أؿِج٤خ أػضبء أُغِظ ٣ٝؾذد ك٢ اُذػٞح عذٍٝ األػٔبٍ ٝٓٞػذ ٌٝٓبٕ االٗؼوبد

٣ٌٕٞ اٗؼوبد أُغِظ اُز٘ل٤ز١ طؾ٤ؾب ثؾضٞس األؿِج٤خ اُؼبد٣خ ألػضبئٚ، ٝرظذس رٞط٤بد -      10

 .ٝهشاسارٚ ثأؿِج٤خ اُؾبضش٣ٖ

 .٣ؾضش أُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ اعزٔبػب د أُغِظ اُز٘ل٤ز١-      11

 

 

 



 11انمبدة 

  اختصبصبت انمجهس انتىفيزي

 :٣ٌٕٞ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ثٔضبثخ ٓغِظ ئداسح ا٤ُٜئخ ٣ز٠ُٞ اُؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن أٛذاكٜب ٝػ٠ِ األخض

 .اهزشاػ ثشآظ ا٤ُٜئخ ٝػشضٜب ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-     1

 .اهزشاػ رؼ٤٤ٖ أٝ ئٜٗبء خذٓخ أُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ-     2

 .ٝضغ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ُِٔغِظ ٝػشضٜب ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-     3

ٝضغ ٓششٝػبد األٗظٔخ األعبع٤خ ٝأُب٤ُخ ٝاالداس٣خ ٝاُذاخ٤ِخ اُخبطخ ثغ٤ش اُؼَٔ ك٢ ا٤ُٜئخ -     4

 .ٝأعٜضرٜب اُشئ٤غ٤خ ٝاُلشػ٤خ ٝػشضٜب ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

 .اهزشاػ ٓششٝع ٓٞاصٗخ ا٤ُٜئخ ٝػشضٚ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إلهشاسٙ-     5

 .ٓ٘بهشخ اُؾغبة اُخزب٢ٓ ٤ُِٜئخ ٝػشضٚ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إلهشاسٙ-     6

دساعخ ٝئهشاس اُزوبس٣ش اُغ٣ٞ٘خ أُوذٓخ ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ٤ُِٜئخ ػٖ ع٤ش اُؼَٔ ثٜب ٝر٘ل٤ز أٗشطزٜب -     7

 .ٝعجَ االرلبم ٝاُزٞع٤ٜبد أُوزشؽخ ؽ٤بُٜب

 .ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز هشاساد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝٓشاهجخ ر٘ل٤ز خطظ ا٤ُٜئخ ٝثشآغٜب-     8

 .ارخبر ًبكخ اُٞعبئَ اُز٢ ٖٓ شأٜٗب رؾو٤ن أٛذاف ا٤ُٜئخ ٝرط٣ٞش اُخذٓبد اُز٢ رإد٣ٜب-     9

 .اهزشاػ رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ئ٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝكوب ُِ٘ظبّ األعبع٢ ٤ُِٜئخ-      10

 .اهزشاػ رؼ٤٤ٖ ٓشاهت اُؾغبثبد اُوب٢ٗٞٗ ٝئٜٗبء ػوذٙ، ٝػشضٚ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-      11

 .اهزشاػ ئٗشبء كشٝع ٝٓشاًض ٤ُِٜئخ-      12

 .اهزشاػ رش٤ٌَ اُِغبٕ اُذائٔخ ٝأُإهزخ-      13

 .اهزشاػ ػوذ دٝسح ؿ٤ش ػبد٣خ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-      14

 اهزشاػ ٓششٝع عذٍٝ أػٔبٍ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-      15

 .روذ٣ْ روش٣ش ػٖ ٗشبط ا٤ُٜئخ ئ٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ-      16

 .دػٞح ٖٓ ٣شاٙ ُؾضٞس اعزٔبػبرٚ-      17

 اُ٘ظش ك٢ أ١ أٓٞس ٣شكؼٜب ئ٤ُٚ أُذ٣ش اُؼبّ-      18

  12انمبدة 

 اإلداسة انعبمة

اإلداسح اُؼبٓخ ٢ٛ عٜبص اإلداس١ ٤ُِٜئخ ٝرزٌٕٞ ٖٓ أُذ٣ش اُؼبّ ٝأُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ٝاُل٤٤ٖ٘ -     1

 .ٝاإلداس٤٣ٖ

٣زْ رؼ٤٤ٖ ٓٞظل٢ اإلداسح اُؼبٓخ ٝكوب ُِ٘ظبّ األعبع٢ ُٔٞظل٤ٖ ا٤ُٜئخ ٣ٝشاػ٠ ك٢ رؼ٤٤ْٜ٘ رٞكش اٌُلبءح -     2

 .ٝاُزخظض ٝاُخجشح ٝاُزٞص٣غ اُغـشاك٢ ٓغ ٓشاػبح طالؽ٤بد أُغِظ اُز٘ل٤ز١

رز٠ُٞ اإلداسح اُؼبٓخ ارخبر ًبكخ اإلعشاءاد ُزظش٣ق شإٕٝ ا٤ُٜئخ ٝر٘ل٤ز هشاساد أعٜضرٜب ٝػ٠ِ -     3

 :األخض

 ئػذاد ٓششٝع أُٞاصٗخ ٝا٤ُٔضا٤ٗخ ٝاُؾغبة اُخزب٢ٓ؛    ( أ

ئػذاد ٓششٝػبد اُ٘ظْ اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاُذاخ٤ِخ ٝرٞط٤ق اُٞظبئق ٤ُِٜئخ ٝػشضٜب ػ٠ِ   ( ة

 أُغِظ اُز٘ل٤ز١؛

ئػذاد ٓشبس٣غ خطظ ا٤ُٜئخ ٝثشآظ ػِٜٔب ٝاإلششاف ػ٠ِ ر٘ل٤زٛب ثؼذ ئهشاسٛب ٖٓ أُغِظ  ( ط

 اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛

 ئػذاد اُجؾٞس ٝاُذساعبد ٝاُزوبس٣ش اُز٢ رطِجٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝأُغِظ اُز٘ل٤ز١؛    ( د

اُو٤بّ ثٌبكخ االرظبالد ثبُذٍٝ األػضبء ٝثبُٔ٘ظٔبد اُؼشث٤خ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ راد اُؼالهخ    ( ٙ

 ث٘شبط ا٤ُٜئخ؛

 .أ٣خ ٜٓبّ رًَٞ ئ٤ُٜب ٖٓ هجَ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝأُغِظ اُز٘ل٤ز١  ( ٝ



  

 13انمبدة 

  انمذيش انعبو واختصبصبته

 .أُذ٣ش اُؼبّ ٛٞ سئ٤ظ اإلداسح اُؼبٓخ ٝأُغإٍٝ اُز٘ل٤ز١ ٤ُِٜئخ-           1

ر٘زخت اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٓذ٣شا ػبٓب ٓزلشؿب ثأؿِج٤خ أػضبئٜب ُٔذح ع٘ز٤ٖ هبثِخ ُِزغذ٣ذ ٓشر٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ -           2

ث٤ٖ ٓٞاط٢٘ اُذٍٝ األػضبء ٖٝٓ أُزخظظ٤ٖ ك٢ ٤ٓذإ اُط٤شإ أُذ٢ٗ ٣ٝشاػ٠ ك٢ اخز٤بسٙ اُزضآٚ 

 .ثبُؼَٔ اُو٢ٓٞ ٝاٌُلبءح ٝاُوذسح ػ٠ِ اُو٤بدح

ك٢ ؽبُخ شـٞس ٓ٘ظت أُذ٣ش اُؼبّ ٣وّٞ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝكوب ُِ٘ظبّ األعبع٢ ٤ُِٜئخ ثزؼ٤٤ٖ ٓذ٣ش ػبّ -           3

 .ٓإهذ ُشـَ ٛزا أُ٘ظت ئ٠ُ ؽ٤ٖ اٗؼوبد اُذٝسح اُؼبد٣خ اُزب٤ُخ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

٣ٌٕٞ أُذ٣ش اُؼبّ ٓغإٝال أٓبّ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٤ُِٜئخ ػٖ ع٤ٔغ أػٔبٍ اإلداسح -           4

 .اُؼبٓخ

٣ز٠ُٞ أُذ٣ش اُؼبّ ئداسح أػٔبٍ ا٤ُٜئخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُوشاساد ٝاُزٞط٤بد ٝاُجشآظ أُؼزٔذح ٖٓ -           5

اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝأُغِظ اُز٘ل٤ز١، ٣ٝوّٞ ثزٔض٤َ ا٤ُٜئخ ك٢ أُإرٔشاد ُٝذٟ ا٤ُٜئبد ٝاُذٍٝ أُخزِلخ 

ٝاُذكبع ػٖ ٓظبُؾٜب ٝاُزؼبهذ ٝاُزوبض٢ ثبعٜٔب ًٔب ٣وّٞ ثٌَ ٓب ٣ؼٜذ ئ٤ُٚ ثٚ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ 

 :اُؼبٓخ ٖٓ ٜٓبّ ٝػ٠ِ األخض

 رشش٤ؼ أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ئ٠ُ أُغِظ اُز٘ل٤ز١؛     ( أ

 رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ ٝاُخجشاء ٝئٜٗبء خذٓبرْٜ طجوب ُألٗظٔخ اُز٢ رضؼٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛ ( ة

روذ٣ْ روش٣ش دٝس١ ُِٔغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ػٖ أػٔبٍ اإلداسح اُؼبٓخ ُٝٚ إٔ ٣وذّ   ( ط

 ُٜٔب ٓب ٣شاٙ ضشٝس٣ب ٖٓ روبس٣ش أخشٟ؛

 ئػذاد ٓششٝع خطظ ا٤ُٜئخ اإلٗٔبئ٤خ ٝاإلششاف  ػ٠ِ ر٘ل٤زٛب؛    ( د

ئػذاد ٓششٝع خطخ ٝثشآظ ػَٔ ا٤ُٜئخ ُؼب٤ٖٓ ٝػشضٚ ػ٠ِ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ     ( ٙ

 اُؼبٓخ؛

 ئػذاد ٓششٝع ٓٞاصٗخ ا٤ُٜئخ؛   ( ٝ

روذ٣ْ روش٣ش ػٖ اُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ أُؼزٔذح ٖٓ أُشاعغ اُوب٢ٗٞٗ ٤ٛٝئخ اُشهبثخ أُب٤ُخ   ( ص

 ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝسكؼٚ ئ٠ُ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٖٝٓ صْ ئ٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛

 ئػذاد اُجؾٞس ٝاُزوبس٣ش اُز٢ ٣طِجٜب أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٝاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛   ( ػ

 اُذػٞح ُؼوذ دٝساد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛   ( ط

 دػٞح أُغِظ اُز٘ل٤ز١ العزٔبع ؿ٤ش ػبد١؛     ( ١

 .روذ٣ْ روش٣ش ع١ٞ٘ ػٖ أٗشطخ ا٤ُٜئخ ئ٠ُ ٓغِظ ٝصساء اُ٘وَ اُؼشة ( ى



  

 14انمبدة 

 ميضاوية انهيئة ومىاسدهب

ٝروش اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٓشبس٣ؼٜب . ٣ٌٕٞ ٤ُِٜئخ ٤ٓضا٤ٗخ ٓغزوِخ ال رزغبٝص ٓجِؾ ٗظق ٤ِٕٓٞ دٝالس ع٣ٞ٘ب -     1

 .٣ٝؼزٔذٛب أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢

 .رؼذ ٓشبس٣غ ا٤ُٜئخ ٌَُ ع٘ز٤ٖ-     2

 :رزٌٕٞ ٓٞاسد ا٤ُٜئخ ٖٓ-     3

 ٓغبٛٔبد اُذٍٝ األػضبء ك٢ ا٤ُٜئخ؛           ( أ

 دخَ ا٤ُٜئخ ٖٓ خذٓبرٜب ٝأٗشطزٜب ًج٤ذ خجشح ػشث٢ ٓزخظض؛       ( ة

 اُٜجبد ٝاُٞطب٣ب ٝاُزجشػبد ٝأُغبػذاد اُز٢ روشس اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ هجُٜٞب؛        ( ط

 .رخضغ ٤ٓضا٤ٗخ ا٤ُٜئخ ُِشهبثخ أُب٤ُخ ُِغبٓؼخ-     4

 .رذكغ ٓغبٛٔبد اُذٍٝ ك٢ اُؾغبة أُٞؽذ ُذٟ ط٘ذٝم اُ٘وذ اُؼشث٢-     5

  

 15انمبدة 

 انعالقة بيه انهيئة وجبمعة انذول انعشبية

رِزضّ ا٤ُٜئخ ثبُوٞاػذ اُز٢ ٣وشٛب أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢ ٝٓغِظ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝٓغِظ -     1

ٝصساء اُ٘وَ اُؼشة ثشإٔ ٓإعغبد اُؼَٔ اُؼشث٢ أُشزشى ًٝزُي ثز٘ل٤ز هشاسارْٜ ك٤ٔب ٣زؼِن ثجشآغٜب 

 .ٝر٘غ٤ن اُؼَٔ ٓغ األٓبٗخ اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝأُ٘ظٔبد األخشٟ

رِزضّ ا٤ُٜئخ ثؼشع ٓشبس٣غ خططٜب ٝثشآغٜب ٝٓٞاصٗزٜب ػ٠ِ ُغ٘خ اُز٘غ٤ن اُؼ٤ِب ُِؼَٔ اُؼشث٢ -     2

 .أُشزشى ر٤ٜٔذا الػزٔبدٛب ٖٓ أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢

رضغ ا٤ُٜئخ أٗظٔزٜب األعبع٤خ اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ ٝأُؾبعج٤خ ثٔب ٣زلن ٝاألٗظٔخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ األٓبٗخ -     3

 اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝهشاساد أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢

 .رطجن ا٤ُٜئخ أؽٌبّ اُ٘ظبّ أُؾبعج٢ أُٞؽذ-     4

 .رز٠ُٞ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِشهبثخ أُب٤ُخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٓشاعؼخ ؽغبثبد ا٤ُٜئخ-     5

 روذّ ا٤ُٜئخ روش٣شا دٝس٣ب ػٖ ٗشبطٜب ئ٠ُ ٓغِظ ٝصساء اُ٘وَ اُؼشة ٝأُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢-     6

 .رؾضش ا٤ُٜئخ اعزٔبػبد أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢ ٝٓغِظ ٝصساء اُ٘وَ اُؼشة ثظلخ ٓشاهت-     7

 .رؾضش األٓبٗخ اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ع٤ٔغ اعزٔبػبد ا٤ُٜئخ ثظلخ ٓشاهت-     8



  

 16انمبدة 

  انمحكمة اإلداسية

 .رٌٕٞ أُؾٌٔخ اإلداس٣خ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٢ٛ أُؾٌٔخ أُخزظخ ك٢ ًَ ٗضاع ٣٘شأ ث٤ٖ ئداسح ا٤ُٜئخ ٝٓٞظل٤ٜب

  

 17انمبدة 

 انتعبون مع انمىظمبت وانهيئبت انذونية

٤ُِٜئخ إٔ رزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ أٝ اإله٤ٔ٤ِخ ؽ٤ٌٓٞخ أٝ ؿ٤ش ؽ٤ٌٓٞخ أُؼ٤٘خ ثبُط٤شإ أُذ٢ٗ، 

ُٜٝب إٔ رؼوذ ارلبهبد خبطخ ٓؼٜب ُز٘ظ٤ْ ٛزا اُزؼبٕٝ ٝػ٠ِ األخض االرؾبد اُؼشث٢ ُِ٘وَ اُغ١ٞ ٝٓ٘ظٔخ اُط٤شإ 

 .أُذ٢ٗ اُذ٢ُٝ

ٖٝٓ أعَ ر٘ل٤ز ٛزا اُؾٌْ رزجبدٍ ا٤ُٜئخ ٓغ ٓ٘ظٔخ اُط٤شإ أُذ٢ٗ اُذ٢ُٝ ٓشبس٣غ ثشآظ اُؼَٔ ٝاُذػٞاد ُؾضٞس 

 .دٝساد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٌَُ ٖٓ أُ٘ظٔز٤ٖ

  

 18انمبدة 

  

 وتبئج عذو انىفبء ببالنتضامبت

٣غٞص ثوشاس ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثأؿِج٤خ صِض٢ اُذٍٝ األػضبء ك٢ ا٤ُٜئخ ؽغت ؽن اُزظ٣ٞذ ػٖ اُذُٝخ اُؼضٞ اُز٢ 

رزأخش ك٢ دكغ ٓغبٛٔبرٜب ُٔذح رض٣ذ ػٖ ع٘ز٤ٖ ٝؽشٓبٜٗب ٖٓ اُخذٓبد اُز٢ روذٜٓب ا٤ُٜئخ ثذٕٝ ٓوبثَ ٓب ُْ روذّ 

 .اُذُٝخ أعجبثب روجِٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

  

 19انمبدة 

  

 انمضايب وانحصبوبت

رغش١ ػ٠ِ ا٤ُٜئخ ع٤ٔغ أؽٌبّ ارلبه٤خ ٓضا٣ب ٝؽظبٗبد عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ُٜٝب إٔ رؼوذ ارلبهب خبطب ٓغ دُٝخ 

 .أُوش ثشإٔ رطج٤ن أُضا٣ب ٝاُؾظبٗبد اُٞاسدح ك٢ االرلبه٤خ أُشبس ئ٤ُٜب

  

 



 

   20انمبدة 

 تسىية انخالفبت وانمىبصعبت

ئرا ٗشأ خالف ث٤ٖ دُٝز٤ٖ أٝ أًضش ٖٓ أػضبء ا٤ُٜئخ ؽٍٞ رلغ٤ش أٝ رطج٤ن ٛزٙ االرلبه٤خ أٝ ؽٍٞ شإٕٝ -     1

اُط٤شإ أُذ٢ٗ ُْٝ رلِؼ أُلبٝضبد ك٢ كضٚ، ٣وّٞ أُذ٣ش اُؼبّ ث٘بء ػ٠ِ طِت أؽذ األطشاف، ثجزٍ أهظ٠ 

كارا ُْ ٣زٞطَ أُذ٣ش . عٜذٙ ُؾَ ٛزا اُخالف، ٝرُي ك٢ ِٜٓخ ال رزغبٝص عز٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ سكغ األٓش ئ٤ُٚ

 .اُؼبّ ئ٠ُ ؽَ ٣شض٢ األطشاف أُز٘بصػخ ٝعت ػ٤ِٚ سكغ األٓش ئ٠ُ أُغِظ اُز٘ل٤ز١

ئرا ُْ ٣زٌٖٔ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٖٓ اُزٞطَ ئ٠ُ ؽَ ثشإٔ كظَ اُخالف كؼ٤ِٚ إٔ ٣شكغ األٓش ئ٠ُ اُغٔؼ٤خ -     2

 .اُؼبٓخ ك٢ أٍٝ دٝسح ػبد٣خ رؼوذٛب أٝ ك٢ دٝسح ؿ٤ش ػبد٣خ رؼوذ خظ٤ظب ُٜزٙ اُـب٣خ

ئرا ُْ رزٌٖٔ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٖٓ اُزٞطَ ئ٠ُ  ؽَ اُخالف ٣ؼشع األٓش ٖٓ هجَ أؽذ األطشاف أُز٘بصػخ -     3

ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓؾ٤ٌٖٔ رشٌَ ٝكن اُ٘ظبّ اُزؾ٢ٔ٤ٌ اُز١ روشسٙ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، أٝ ػ٠ِ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼشث٤خ ثؼذ 

 .ئٗشبئٜب

ال ٣ؾن ُِذُٝخ اُز٢ رٌٕٞ طشكب ك٢ اُ٘ضاع اُزظ٣ٞذ ػ٘ذ ثؾش ٛزا اُخالف عٞاء ًبٕ رُي ك٢ أُغِظ -     4

 .اُز٘ل٤ز١ أٝ ك٢ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

 .٣ؼزجش هشاس ا٤ُٜئخ اُزؾ٤ٔ٤ٌخ أٝ ؽٌْ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼشث٤خ ٜٗبئ٤ب ِٝٓضٓب ُِلشهبء-     5

  

 21انمبدة 

  تعذيم االتفبقية

٣غٞص رؼذ٣َ االرلبه٤خ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ػضٞ أٝ أًضش ٣وذّ ئ٠ُ أُذ٣ش اُؼبّ ٣ٝٞاكن ػ٤ِٚ ٗظق -           1

األػضبء، أٝ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ أُغِظ اُز٘ل٤ز١ ٣ٝوّٞ أُذ٣ش اُؼبّ ثاثالؽ ُالهزشاػ ئ٠ُ ع٤ٔغ اُذٍٝ 

 .األػضبء ك٢ ا٤ُٜئخ

رذسط اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُزؼذ٣َ أُوزشػ ك٢ أٍٝ اعزٔبع ػبد١ ٣ؼوذ ثؼذ روذ٣ْ اهزشاػ اُزؼذ٣َ، ًٔب ٣غٞص -           2

اُذػٞح ئ٠ُ اعزٔبع ؿ٤ش ػبد١ ُِ٘ظش ك٢ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اهزشاػ اُزؼذ٣َ هذ رْ رٞص٣ؼٚ ػ٠ِ األػضبء 

 . ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ االعزٔبع90هجَ 

رظذس اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ هشاسارٜب ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ اُزؼذ٣َ ثأؿِج٤خ صِض٢ اُذٍٝ األػضبء ك٢ ا٤ُٜئخ ٣ٝظجؼ -           3

 .اُزؼذ٣َ ٗبكزا ثؼذ ٓٞاكوخ أُغِظ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢ ٝٓغِظ اُغبٓؼخ

  

 

 

 



  22انمبدة 

 انتصذيق واالوضمبو

 .٣ظذم ػ٠ِ ٛزٙ االرلبه٤خ ٖٓ عبٗت اُذٍٝ أُٞهؼخ-     1

 .رٞدع ٝصبئن اُزظذ٣ن ُذٟ األٓبٗخ اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ-     2

٣غٞص أل٣خ دُٝخ ػشث٤خ ؿ٤ش ٓٞهؼخ ػ٠ِ ٛزٙ االرلبه٤خ إٔ ر٘ظْ ئ٤ُٜب ثاػالٕ ٣شعَ ئ٠ُ ًَ ٖٓ األ٤ٖٓ اُؼبّ -     3

 .ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝأُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ اُز١ ٣جِؾ اٗضٔبٜٓب ئ٠ُ اُذٍٝ األػضبء

 

  23انمبدة 

 االوسحبة مه انهيئة

٣غٞص أل١ دُٝخ ػضٞ إٔ ر٘غؾت ٖٓ ٛزٙ االرلبه٤خ ثاخطبس ًزبث٢ ٓٞعٚ ئ٠ُ ًَ ٖٓ األ٤ٖٓ اُؼبّ ُغبٓؼخ -     1

 .اُذٍٝ اُؼشث٤خ ٝأُذ٣ش اُؼبّ ٤ُِٜئخ اُز١ ٣وّٞ ثاثالؿٚ ئ٠ُ ع٤ٔغ اُذٍٝ اُؼشث٤خ األػضبء

٣ؼزجش االٗغؾبة ٗبكزا ثؼذ ٓشٝس ع٘خ ػ٠ِ ربس٣خ ئخطبس األ٤ٖٓ اُؼبّ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ثٚ، ٝك٢ ع٤ٔغ -     2

 .األؽٞاٍ رجو٠ اُذُٝخ أُ٘غؾجخ ٓغإُٝخ ػٖ ع٤ٔغ االُزضآبد أُزشرجخ ػ٤ِٜب ؽز٠ صٝاٍ اُؼض٣ٞخ

 

  24انمبدة 

 حم انهيئة

٣غٞص ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثأؿِج٤خ صالصخ أسثبع أػضبئٜب ؽَ ا٤ُٜئخ ػ٠ِ إٔ ٣ؼشع هشاس اُؾَ ػ٠ِ أُغِظ االهزظبد١ 

 .ٝاالعزٔبػ٢ ٝٓغِظ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ ُِٔٞاكوخ ػ٤ِٚ ٝرإٍٝ أٓٞاُٜب أُ٘وُٞخ ٝؿ٤ش أُ٘وُٞخ ئ٠ُ اُغبٓؼخ

 

  25انمبدة 

 وفبر االتفبقية

٣ؼَٔ ثٜزٙ االرلبه٤خ ثؼذ اٗوضبء صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ ئ٣ذاع خٔظ دٍٝ ػشث٤خ ٝصبئن رظذ٣وٜب أٝ -     1

 .اٗضٔبٜٓب ئ٠ُ االرلبه٤خ ُذٟ األٓبٗخ اُؼبٓخ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ

رظجؼ االرلبه٤خ ٗبكزح أُلؼٍٞ ثبُ٘غجخ ُِذٍٝ أُظذهخ ٝأُ٘ضٔخ ثؼذ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ ئ٣ذاع ٝصبئن -     2

 .رظذ٣وٜب أٝ اٗضٔبٜٓب ئ٠ُ ا٤ُٜئخ

 

 

 

 



 26انمبدة 

٣ذػٞ األ٤ٖٓ اُؼبّ ُغبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ العزٔبع اُذٝسح اُؼبد٣خ األ٠ُٝ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ػ٘ذ دخٍٞ االرلبه٤خ ؽ٤ض 

 .اُز٘ل٤ز

 :          وقع انمىذوبىن انمفىضىن عه حكىمبت

 أٌُِٔخ األسد٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ،

 دُٝخ اإلٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح،

 دُٝخ اُجؾش٣ٖ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُزٞٗغ٤خ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُغضائش٣خ اُذ٣ٔوشاط٤خ اُشؼج٤خ،

 عٜٔٞس٣خ ع٤جٞر٢ اُذ٣ٔوشاط٤خ،

 أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ،

 عٜٔٞس٣خ اُغٞدإ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ،

 عٜٔٞس٣خ اُظٞٓبٍ اُذ٣ٔوشاط٤خ،

 عٜٔٞس٣خ اُؼشام،

 عِط٘خ ػٔبٕ،

 دُٝخ كِغط٤ٖ،

 دُٝخ هطش،

 عٜٔٞس٣خ اُؤش االرؾبد٣خ اإلعال٤ٓخ،

 دُٝخ ا٣ٌُٞذ،

 اُغٜٔٞس٣خ اُِج٘ب٤ٗخ،

 اُغٔب٤ٛش٣خ اُؼشث٤خ ا٤ُِج٤خ اُشؼج٤خ االشزشا٤ًخ اُؼظ٠ٔ،

 عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ،

 أٌُِٔخ أُـشث٤خ،

 اُغٜٔٞس٣خ اإلعال٤ٓخ أُٞس٣زب٤ٗخ،

 .اُغٜٔٞس٣خ ا٤٘ٔ٤ُخ
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مرشوع ثـدًل 

وشاء إمَِئةثفاكِةإ                                  إمـرتَة نوعريإن إملدين إ 
 

ن حكومات : إ 

 

إملموكـــة إلأردهِـــة إمِامشِــــة 

مــارإت إمـرتِـة إملخحـدة  دومـــة إل 

ـــــــن  مموكــــــــة إمححًر

إدلِورًـــــــة إمخووسِـــــة 

ة إدلميلرإظِـة إمشـحَة  إدلِورًة إجلزإئًر

مجِورًــة حِحوثـــي  

إملموكــــة إمـرتِـــة إمسـودًـــة 

مجِورًــــــة إمســـــــودإن 

إدلِورًـــة إمـرتِــة إمسورًـــة 

  مجِورًـــة إمطومــال

مجِورًــــــة إمــــــــرإق 

سوعٌـــــــة معــــــــان 

دومــــــــة فوسعِـــــــن 

دومــــــــة كعـــــــــر 

  إملخحدةمجِورًـة إملمـر 

دومــــــــة إمكوًـــــــت 

 إدلِورًـــــة إنوحياهِـــــــة

 مَحِـــــا دوةل 

مجِورًـــة مطــــر إمـرتِـــة 

إملموكـــــــة إمللرتِـــــــة 

إدلِورًــة إل سالمِــة إملورًخاهِــة 

 إدلِورًـــــة إهمييِــــــــة
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ىل أأحاكم إملادة إمثاهَة من مِثاق خامـة إدلول إمـرتَة إخلاضة تخوزَق إمطالت تني إدلول إلأؾضاء وثًس َق خععِا، وحتلِلا نوخـاون تُهنا إ   سدٌادإ إ 

 .يف جمال إمعريإن إملدين

إؿرتإفا ابن إمعريإن إملدين ميثل كوة من أأخل إمسمل وإلأمن وأأدإة نوهنوض ابل مناء الاكذطادي والاحامتؾي؛ و

وإؿرتإفا تبأن ثعوٍر إمعريإن إملدين تني إدلول إمـرتَة يف إموكت إحلارض ويف إملس خلدل سوف ٌس خفِد من وحود مٌؼمة ؾرتَة ميكهنا أأن ثلدم إخلربة 

 يف أأمور إمعريإن إملدين وهجازإ نوخـاون إملشرتك فامي تُهنا؛
 

 :  ًًلماو تياء ؿوََ فلد إثفلت ُذٍ إدلول إمـرتَة ؿىل 
 

ف   :(1)إدة إمل   ثـاًر
: حاكم ُذٍ إلثفاكِة إملـاين إموإردة كٍرن لك مهناأأ ًلطد ابمـحارإت إمخامَة يف ثعحَق 

إمـرتَة نوعريإن إملدين     إمليؼمة :إمليؼمة -1

 ةــدول إمـريبــة إلــخامؽ: إمـرتََة ـــــإجلامؽ  -2

 (إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي إمخاتؽ جلامـة إدلول إمـرتَة) إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي -3

 أأمني   ؿام خامـة إدلول إمـرتَة :  إلأمِـن إمـــام -4

 إثفاكِـة إمليؼمة إمـرتِـة نوعِـرإن إملدهـي :  إلثفاكِـــــة -5

 .إدلـَة إمـامة نوميؼمة   إمـرتَة نوعِـرإن إملدين :  إدلـِـة إمـامـة -6

 .رئُس إدلـَة إمـامة نوميؼمة إمـرتَة نوعريإن إملدين: رئُس إدلـَة إمـامة -7

 إمـرتَة نوعريإن إملديننوميؼمة إجملوس إمخيفِذي :  إجملوس إمخيفِذي -8

 رإن إملدينــإمـرتَة نوعينوميؼمة   إل دإرة إمـامة : ةــإل دإرة إمـام -9

 رإن إملدينـإمـرتَة نوعي نوميؼمة   ر إمـامـإملدي: إمـر إمؽــإملدي  -10

 إدلوهل إمىت ٍكون فهيا ملر إمليؼمَ تطفَ  دإمئَ أأو مؤكذَ : دوةل إمللر -11

. ويه إلأهجزة وإملاكثة إخلارحِة إميت ثًشبأ تلرإر من إدلـَة إمـامة نوميؼمة تـد موإفلة إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي: إلأهجزة إملوحلة  -12
  

وشاء:  ( 2)إدة إمل    إمليؼمةإ 

ة" إمـرتَة نوعريإن إملدين   إمليؼمة" ؾرتَة مذخططة جسمى  ثًشبأ يف هعاق خامـة إدلول إمـرتَة مٌؼمة مزيإهَة  وحكون مِا خشطَة إؾخحاًر

 مس خلةل

  إمـضوًة : (3)إملادة 

.  إمـرتَةإمـةإجلندلول إمـرتَة إلأؾضاء يف    حكون إمـضوًة يف إمليؼمة

 إمليؼمة  ملر( : 4)إملادة 
 .إملموكة إمللرتَة/ مبدًية إمرابط  مليؼمةلٍكون إمللر إدلإمئ  --1

ىل دوةل أأخرى من إدلول إلأؾضاء ابمليؼمة جيوز-2  .  مبوإفلة زويث أأؾضاء إدلـَة إمـامة هلل إمللر إدلإمئ إ 

إمليؼمة ُدإف أأ  : (5)إملادة 
ظار نوـمل  مليؼمةإ  حمتثل أأُدإف :   إملشرتك من أأخل إمـريبيف حزوًد سوعات إمعريإن إملدين يف إدلول إلأؾضاء اب 

 .وضؽ ختعَط ؿام نوعريإن إملدين تني إدلول إمـرتَة كطد حمنَة وثبأمني سالمذَ -

خِة ممتزية إ والاُامتم تخعوٍر كدرإثَإ وإمخًس َق تني إدلول إلأؾضاء وإدلفاع ؾن مطاحلَ - ة وثدًر  يف إحملافل إدمعَوثلدمي خدمات إسدشاًر

كوميَة وإدلومَة وإمرتوجي لجنازإثَ  .إإل 

 .إمـمل ؿىل حمنَة وثعوٍر إمعريإن إملدين إمـريب ثشلك ٌس خجَة حلاحِات إلأمة إمـرتَة يف هلل حوي أ من وسومي ومٌخؼم -
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 إمليؼمة  همام :  (6)إملادة 
 

: ُدإفِا وتوخَ خاص ما ًًلأأ    هماهما يف جمال إمعريإن إملدين مخيفِذ ابدإء ثلوم إمليؼمة 

  .ىف جمال إمعريإن إملدىن إلأمور ذإت إملطوحة وإل ُامتم إملشرتك ىفثًس َق موإكف إدلول إلأؾضاء  -1

كوميَة وإدلومَة ندلفاع ؾن إملوإكف وإملطاحل إمـرتَةإمفاؿلإملشاركة وإهمتثَل  -2  وإمخًس َق مؽ ىف جمال إمعريإن إملدىن  يف إحملافل إل 

كوميَة إملٌلزةل وإمليؼٌلت إدلومَة وإمرتوجي ل جنازإهتا  .إمخكذالت إل 

 جشجَؽ  إمخـاون وحتلِق إمخاكمل تني إدلول إلأؾضاء -3

خِة  وجسَِل ثحادل إخلربإت وإملـوومات -4 ة وإمخدًر  .ثوفري إخلدمات الاسدشاًر

ؿدإد  -5  .إمخخططَةإدلرإسات، وإمححوث إ 

 .جمال إمعريإن إملدىن ىفثـٍزز ماكهة إمليؼمة مكطدر موزوق نومـوومات وإل حطائَات  -6

س خفادة مهناومساؿدة إدلول إلأؾضاء  ىف جمال إمعريإن إملدىن  وإمخعورإت ضد إمخلَريإت ر -7  .مال 

 .إمـمل ؿىل حر إدلول إلأؾضاء ؿىل حتلِق إملوإمئة تني إمدرشًـات وإل حرإءإت إمليؼمة ماكفة جمالت إمعريإن إملدين فهيا -8

ثـٍزز إمخـاون تني إدلول إلأؾضاء مخعحَق إملوإؿد إملِاس َة وأأسامَة إمـمل إملوىص هبا يف مالحق إثفاكِة إمعريإن إملدين إدلويل  -9

 .وثيفِذ الامزتإمات إمطادرة ؾن إمليؼمة 

س خخدإهما ىف إدلول إلأؾضاء  -10  .جشجَؽ ومساهدة ضياؿة إمعريإن توخَ ؿام وإههنوض اب 

ة وإمخكوٍن مؽ جشجَؽ وضؽ إمربإمج مخعوٍر مـاُد إمخكوٍن، وحـوِا جس خجَة نوحاحِات إحلامَة  -11 إمخًس َق خبطوص جرإمج إمخدًر

 .وإملس خلدوَة نوـاموني يف جمال إمعريإن إملدين

 

  إمليؼمَهجزة أأ  : (7)إملادة 
 

: من  ثخكون أأهجزة إمليؼمة
مجـَة ؿامة  .1

 جموس ثيفِذي .2

دإرة ؿامة .3  إ 
 

 

  إدلـَة إمـامة : (8)إملادة 
كون  ابمليؼمة  مجَؽ إدلول إلأؾضاء ثخبأمف إدلـَة إمـامة من -1 إموزرإء إمللكفني ) إموزإرى س خوىإمل ؿىل  فهيا إهمتثَلمس خوى ٍو

 .(ابمعريإن إملدىن ابدلول إلأؾضاء

من  ء إدلول وإملـمتدلأسٌل ندلول إلأؾضاء ابمخياوب وفلا نورتثُة إمِجايئ ؾيد تدء لك دورة ؿادًة حكون رئاسة إدلـَة إمـامة -2

  .هفس إملدة وإدلوةل إمىت حرأأس إدلورة إمـادًة ثخوىل كذكل رئاسة إدلورإت إملري ؿادًة خاللوملدة س يدني  خامـة إدلول إمـرتَة

كون س يدني ثـلد إدلـَة إمـامة دورة ؿادًة لك  -3  . إدلول إلأؾضاءزوىث حصَحا حبضور الاهـلادٍو
 أأكوحَة   أأحد إلأؾضاء وموإفلة أأو   إجملوس إمخيفِذي جيوز نوجمـَة ؾلد دورإت كري ؿادًة تياء ؿىل ظوة -4

. ؿامإلدٍر  إملابمدشاور مؽ و إدلـَة ، وحيدد رئُس إدلـَة إمـامة زمان وماكن الاهـلاد  أأؾضاء

 .إمليؼمة مبوحة دؾوة أأحد إدلول إلأؾضاءن ثـلد دورهتا يف ماكن أ خر خارج ملر أأ جيوز نوجمـَة إمـامة تلرإر مهنا  -5

كرتإع ولجيوز لأى دوةل أأن متثل دوةل أأخرى أأو ثطوت هَاتة ؾهنا  ٍكون ملك دوةل ؾضو ضوت وإحد -6  .ىف إل 

 .ثطدر إملرإرإت تبأكوحَة أأضوإت إلأؾضاء إحلارضٍن -7
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  إخذطاضات إدلـَة إمـامة( :9)إملادة 
   يف  حرإءإت مخحلِق أأقرإض إمليؼمةإ  ن ثخخذ ما حرإٍ لزما من كرإرإت وأأ ، ومِا مٌؼمة إمدرشًـََ  نلإدلـَة إمـامة يه إمسوعة         

 :حدود ُذٍ إلثفاكِة، وؿىل إلأخص         
هخخاب  منؾضاء إجملوس إمخيفِذيأأ هخخاب إ   -1   .  تني مرحشى إدلول إلأؾضاء ؿىل أأن ٍرإؾى إمخوزًؽ إجللرإىف ؾيد إل 

 .إملدٍر إمـام إهخخاب وثـَني  -2

كرإر -3   وؾرضِا ؿىل جلية إمخًس َق وإملخاتـة لؾامتدُا من إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي مخيفِذُا إخلعة إل سرتإثَجَة وإملوإرد إملامَة إمالزمة إ 

كرإر   -4  إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي  وؾرضِا ؿىل جلية إمخًس َق وإملخاتـة لؾامتدُا من .إمس َاسات إمـامة وإمخـدًالت إمَِلكَة إ 

َ من إدلول إلأؾضاء ؿىل أأن لًلل إمـدد ؾن مخسة أأؾضاء -5   جشكِل َُئة إمركاتة إملامََ وإل دإًر

هناء خدماثَ  -6 كرتإح من إملدٍر إمـام وإ   .ثـَني مرإكة إحلساابت إملاهوىن تياء ؿىل إ 

 .وإؾامتد ثوضَاهتا ووضؽ إلأهؼمة إدلإخوَة مـموِا جشكِل إنوجان إدلإمئة وإملؤكذة  -7

كرتإح  -8 وشاء إملرإكز وإمفروع إخلاضة  إ  ىلمٌؼمة نلإ   . إجملوس الاكذطادي والاحامتؾيإ 

ضدإر إمخوحهيات ٍرفـِا ؾامتد إمخلاٍرر إميت إ  -  -9  .إمالزمةإجملوس إمخيفِذي وإملدٍر إمـام وإ 

  . مٌؼمةنلإمخطدًق ؿىل إملزيإهَة إمـامة وإحلساب إخلخايم  -10

كرإر  -11    مٌؼمةنلكدول إملـوانت وإمخربؿات وإمليح إميت ثلدم إ 

 . تبأكوحَة زويث إدلول إلأؾضاءإمليؼمةثفاكِة إ  ثـدًل  -12

 .مبوإفلة زويث إلأؾضاء إمليؼمةإملوإفلة ؿىل كدول أأؾضاء خدد يف   -13

حٌلع مبوإفلة إمليؼمةإملوإفلة ؿىل حل  -14    إدلول إلأؾضاءإ 

كرإر مرشوع خدول إلأؾٌلل. -15  .إ 

 .مبوإفلة زويث أأؾضاء إدلـَة إمـامة إمليؼمةهلل إمللر إدلإمئ  -16

 .  (إمفئة إلأوىل وإمثاهَة  )ٍن ثـَني إملوػفني إمرئُس يي -17

 .ثـَني رئُس وحدة إمركاتة إدلإخوَة ابكرتإح من إملدٍر إمـام وإهناء خدماثَ  -18

 
 

إجملوس إمخيفِذي  ( : 10)إملادة 
. ملك ؾضو ضوت وإحد  أأؾضاء ثًذخهبم إدلـَة إمـامة من تني مرحشي إدلول إلأؾضاء ملدة س يدني وٍكونجسـة حكون إجملوس إمخيفِذي من ي -1

ن إمـامني نوعريإن  إموزرإء إمللكفني ابمعريإن إملدىن ابدلول إلأؾضاء ٍكون أأؾضاء إجملوس إمخيفِذي من -2   إملدىن أأو من تني إمرؤساء وإملدٍٍر

ء إدلول وإملـمتد من خامـة إدلول إمـرتَة وملدة دورة ندلول إلأؾضاء ابمخياوب وفلا نورتثُة إمِجايئ لأسٌلإجملوس إمخيفِذى حكون رئاسة  -3

 .وإحدة فلط

 .خارج دوةل إمللر ومبوإفلة إكوحَة إؾضاء إجملوس وجيوز أأن ًـلد إحامتؿاثَ   إمليؼمة  مبلر ؿىل الاكلجيمتؽ إجملوس إمخيفِذي مرثني لك ؿام -4

حدى إدلول إلأؾضاء أأو -5  إملدٍر إمـام ومبوإفلة أأكوحَة أأؾضاء إجملوس وحيدد يف إدلؾوة  منجيوز نومجوس إمخيفِذي ؾلد إحامتؿات كري ؿادًة تعوة من إ 

 .ولثدرج ىف خدول أأؾٌلل إدلورة كري إمـادًة موضوؿات كرب إمىت من أأخوِا ؾلدت إدلورة   وماكن الاهـلادزمانخدول إلأؾٌلل 

. ضدر ثوضَاثَ تبأكوحَة إحلارضٍنيو ؿىل أأن ٍكون إمرئُس من تني إحلضور ٍكون إهـلاد إجملوس إمخيفِذي حصَحا حبضور إلأكوحَة لأؾضائَ -6

 .حيرض إملدٍر إمـام إحامتؿات إجملوس إمخيفِذي -7

 .أأو أأحد إدلول إلأؾضاء وموإفلة أأكوحَة أأؾضائَ من رئُسَ تعوةًيـلد إجملوس إمخيفِذى  -8
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    إخذطاضات إجملوس إمخيفِذي( :11) إملادة

دإرة    :  ممارسة إل خذطاضات إمخامَةمعل ؿىل حتلِق إُدإفِا وؿىل إلأخص نوميؼمة  ويٍكون إجملوس إمخيفِذي مبثاتة جموس إ 

ادرإسة إخلعة إل سرتإثَجَة وؾرضِا ؿىل إدلـَة إمـامة  -1 كرإُر   . ل 

كرإر -2  . إخلعط إمدشلَوَة وإمربإمج مخيفِذ إخلعة الاسرتإثَجَةإ 

 . إكرتإح مرشوؿات إمس َاسات إمـامة وؾرضِا ؿىل إدلـَة إمـامة -3

.  وؾرضَ ؿىل إدلـَة إمـامة ل كرإٍرإمليؼمة إمللرتح من إل دإٍر إمـامَ مرشوع موإزهة مٌاكشة  -4

.  ل كرإٍر إمـامةوؾرضَ ؿىل إدلـَة  مٌؼمةنلمٌاكشة إحلساب إخلخايم  -5

هفاق   مٌؼمةنل إمللدمة من إل دإرة إمـامة  إدلورًةإمخلاٍررإؾامتد  -6 إمخوحهيات وإضدإر ؾن سري إمـمل هبا وثيفِذ أأوشعهتا وس حل إل 

إمالزمة ثشبأهنا 

كوميَة وإدلومَة  -7 كرإر أأسس إمخـاون تني إمليؼمة وتني إدلول وإمَِئات وإمليؼٌلت إمـرتَة وإل   . إ 

 . وجرإجمِاإمليؼمَمذاتـة ثيفِذ كرإرإت إدلـَة إمـامة ومرإكدة ثيفِذ خعط - -8

.    مٌؼمةنلوشاء فروع ومرإكز اب   إمخوضَة -9

. جشكِل إنوجان إدلإمئة وإملؤكذةب إمخوضَة -10

. ؾلد دورة كري ؿادًة نوجمـَة إمـامةإدلؾوة ل -11

 .خدول أأؾٌلل إدلـَة إمـامةتيود إكرتإح  -12

ىل إدلـَة إمـامة ثلدمي ثلٍرر ؾن وشاط إمليؼمة -13 . إ 

.  حلضور إحامتؿاثَ مٌاس حا دؾوة من ٍرإٍ -14

مََ إملدٍر إمـام إملوضوؿات إميتإميؼر يف  -15 ضدإر إمخوحهيات إمالزمة ثشبأهنا ٍرفـِا إ   . وإ 
 

 

 

 

 

دإرة إمـامة ( :12) إملادة  وهماهما إل 
 

:  وثخوىل إملِام إمخامَةوإخلربإء وإملخـاكدٍن إحملوَنيوثخكون من إملدٍر إمـام وإملوػفني  مٌؼمة نلإل دإرة إمـامة يه إجلِاز إل دإري      

ؿدإد مرشوع خدول أأؾٌلل إدلـَة إمـامة وإجملوس إمخيفِذى نوميؼمة  -1  .إ 

ؿدإد وثعوٍر إخلعط إل سرتإثَجَة وؾرضِا ؿىل إجملوس إمخيفِذي -2  .إ 

ؿدإد مرشوع   -3  .نوميؼمة إملوإزهة إمـامةإ 

  .إمخيفِذىرفؽ إمللرتحات وإمخوضَات ثشبأن إمخـدًالت إمَِلكَة نومجوس  -4

  .نوميؼمةثلدمي إدلمع إل دإري وإنووحس يت مـمل إنوجان إمليخثلة ؾن إدلـَة إمـامَ  -5

ا من إدلـَة إمـامَ  -6 كرإُر   .نوميؼمةثيفِذ إل سرتإثَجَة إميت ًمت إ 

كوميَة وإدلومَة ذإت إمـالكة تًشاط  -7   .إمليؼمةإملِام جاكفة إلثطالت ابدلول إلأؾضاء وابمليؼٌلت إمـرتَة وإل 
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  وهمامَ إملدٍر إمـام ( : 13)إملادة 
 .  مٌؼمةإملدٍر إمـام ُو رئُس إل دإرة إمـامة وإملسؤول إمخيفِذي نل -1

مزتإمَ  -2 ًًذخة من كدل إدلـَة إمـامة ملدة أأرتؽ س يوإت كاتةل نوخجدًد مرة وإحدة ؿىل أأن ٍكون إخذَاٍر ؿىل أأساس وػَفي ٍرإؾى فَِ إ 

ة وأأن ٍكون س حق وأأن شلل أأو ٌشلل مٌطة رئُس مدٍر ؿام سوعة ظريإن / ابمـمل إملويم وكفاءثَ إمفٌَة وكدرثَ ؿىل إملِادة إل دإًر

ة   .مدين دون أأًة إؾخحارإت س َاس َة أأو حلرإفِة أأو كعًر

تخلكَف مدٍر ؿام  (إملعاع الاكذطادي ) ابمخًس َق مؽ إلأماهة إمـامة نوجامـة رئُس إدلـَة إمـامةيف حاةل شلور مٌطة إملدٍر إمـام ًلوم  -3

ىل حني إهـلاد إدلورة إمـادًة إمخامَة نوجمـَة إمـمومِة أأو دورة إس خثٌائَة مِذٍ إملاًة  .مؤكت مشلل ُذإ إمليطة إ 

 . إملدٍر إمـام مسؤول أأمام إدلـَة إمـامة وإجملوس إمخيفِذي نوميؼمة ؾن مجَؽ أأؾٌلل إل دإرة إمـامةًـخرب -4

دإرة أأؾٌلل  -5 خوىل إمليؼمةًخوىل إملدٍر إمـام إ    وإمـمل ؿىل ثيفِذ إملرإرإت وإمخوضَات وإمربإمج إملـمتدة من إدلـَة إمـامة وإجملوس إمخيفِذي ًو

 :   إملِام إمخامَةدون كرٍي

  هؼمة وإنووإحئ وإمامنذج إخلاضة ابمليؼٌلت إمفئة إمثامثة وإمرإتـة وإخلامسة وإمخـاكدثـَني موػفي هناء خدماهتم ظحلا ملأ  مؽ إخلربإء وإ 

 .إمـرتَة إملخخططة 

 متثَل إمليؼمة يف إملؤمترإت ودلى إمَِئات وإدلول إخملخوفة وإدلفاع ؾن مطاحل إدلول إلأؾضاء يف إمليؼمة. 

  كوميَة وإدلومَة ذإت إمـالكة تًشاط إمليؼمة . إملِام جاكفة إل ثطالت وثوحَِ إخملاظحات ندلول إلأؾضاء وابمليؼٌلت إمـرتَة وإل 

 إمخـاكد وإمخلايض ابمس إمليؼمة. 

 مََ من إجملوس إمخيفِذي وإدلـَة إمـامة  .إملِام جلك ما ًـِد إ 

 ثلدمي ثلٍرر دوري نومجوس إمخيفِذي وإدلـَة إمـامة ؾن أأؾٌلل إل دإرة إمـامة وهل أأن ًلدم هلٌل ما ٍرإٍ رضوراي من ثلاٍرر أأخرى. 

  رثلدمي َئة إمركاتة إملامَة  ثلاٍر ىل مٌؼمةلل ؾن إحلساابت إخلخامِة إملـمتدة من إملرإحؽ إملاهوين ُو ىل إجملوس إمخيفِذي ومن مث إ   ورفـَ إ 

 .إدلـَة إمـامة 

 ثوحَِ إدلؾوة مـلد دورإت إدلـَة إمـامة وإجملوس إمخيلفِذي. 

 َدإرة إحلساابت إملرصفَِ نوميؼم  .إ 

 أأي إخذطاضات أأخرى ًولكِا إمََ إجملوس إمخيفِذي إو إدلـَة إمـامة. 

 َؿدإد مرشوع موإزهة إمليؼم  إ 

  َكرتإح ثـَني مرإكة إحلساابت إملاهوىن نوميؼم  .نوجمـَة إمـامة إ 

 كرإر  .كدول إمخربؿات إميلدًَ وإمـًََِ إمىت ثخفق مؽ أأُدإف إمليؼمَ وأأوخَ وشاظِا وؾرضِا ؿىل إدلـََ إمـامَ ىف أأول دورٍ مال 

  ََكرتإح ثـَني رئُس وحدة إمركاتَ إدلإخو  .نوجمـَة إمـامة نوميؼمةإ 
 

  وموإردُا هؼمةمزيإهَة إمل( : 14)إدة إمل

ؾامتد مٌؼمةٍكون نل -1 ا إدلـَة إمـامة وحرفؽ نومجوس إل كذطادى وإل حامتؾى مال   \. مزيإهَة س يوًة مس خلةل ثلُر

 .ختضؽ مزيإهَة وحساابت إمليؼمة نوركاتة إملامَة من كدل َُئات  إمركاتة إملامَة نوميؼمة -2

 : من إمليؼمة ثخكون موإرد  -3

  إمليؼمةمساٌُلت إدلول إلأؾضاء يف   . 

 إملوإرد إذلإثَة من خدماهتا وأأوشعهتا كحُت خربة ؾرىب مذخطص . 

  إمِحات وإمخربؿات وإموضااي وإملساٌُلت ىف مرشوؿات إمىت ثلرر إدلـَة إمـامة كدومِا. 

 إملوإرد إمرأأسٌلمَة  . 
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 وخامـة إدلول إمـرتَة  هؼمة إمـالكة تني إمل: (15)إملادة 
  .إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي ُو إمسوعة إمـوَا وإملرحـَة إملومِة ملؤسسات إمـمل إمـرىب إملشرتك وكرإرإثَ هنائَة وموزمة -1

ماهة إمـامة جلامـة إدلول إمـرتَة وجبمَؽ كرإرإت إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي وجموس إمليؼمةثوزتم  -2  جبمَؽ إلأهؼمة إملوحدة ملأ

 .إجلامـة

ؽ خععِا وجرإجمِا ؿىل جلية إمليؼٌلت نوخًس َق وإملخاتـة إمليخثلَ ؾن إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي إمليؼمةثلوم  -3   تـرض مشاًر

. متَِدإ لؾامتدُا

. جشارك إلأماهة إمـامة جلامـة إدلول إمـرتَة يف  إحامتؿات إمليؼمة تطفة مرإكة-  -4

ههيا -5 حامتؿات إلأماهَ إمـامَ جلومـة إدلول إمـرتََ إمىت ثدؾى إ   جشارك إمليؼمَ ىف إ 

ىل إلأماهة إمـامة جلامـة إدلول إمـرتَةإمليؼمةثلدم - -6  . ثلٍررإ دوراي ؾن وشاظِا إ 

 .حترض إمليؼمَ إحامتؿات إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي وجموس وزرإء إميلل إمـرب تطفة مرإكة -7
 

 

ة إمليازؿات : (16)إملادة  دإًر  إل 
ة جلامـة إدلول إمـرتَة يه إحملمكة إخملخطة يف لك ىزإع ًًشبأ تني   . وموػفهياإمليؼمة             حكون إحملمكة إل دإًر

 

 

 إمخـاون مؽ إمليؼٌلت وإمَِئات إدلومَة  :  (17)إملادة 
 

كوميَة إملـيَة إمعريإن إملدين ومِا أأن ثـلد إثفاكات خاضة مـِا مخيؼمي ُذإ مٌؼمةنل  أأن ثخـاون مؽ إمَِئات وإمليؼٌلت إدلومَة أأو إل 

 .  إمخـاون

 
 

 هخاجئ ؿدم إموفاء ابلمزتإمات  : (18)إملادة 
 

حيجة حق إمخطوًت وإمرتش َح ؾن لك دوةل مل جسدد إمزتإماهتا إملامَة ملدة زالث س يوإت دون وحود مربرإت ذلكل ثوإفق ؿوهيا 

إدلـَة إمـامة 
 

 إملزإاي وإحلطاانت : (19)إملادة 
 إدلول إمـرتَة ومِا أأن ثـلد إثفاكا خاضا مؽ دوةل إمللر ثشبأن ثعحَق   مجَؽ أأحاكم إثفاكِة مزإاي وحطاانت خامـةإمليؼمةجرسي ؿىل 

ههيا  .إملزإاي وإحلطاانت إموإردة يف إلثفاكِة إملشار إ 
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 جسوًة إخلالفات وإمليازؿات : (20)إملادة 
ذإ وشبأ خالف تني دومخني أأو إكرث من إدلول  إلأؾضاء ابمليؼمة حول ثفسري أأو ثعحَق أأحاكم  ُذٍ إلثفاكِة ومل ثخوضل  -1 إ 

ىل حل مريض، ًلوم إملدٍر إمـام تياء ؿىل ظوة أأحد إلأظرإف، ابمخًس َق تُهنم  حلل ُذإ إخلالف، وذكل يف  إملفاوضات إ 

ىل حل ٍريض إلأظرإف إملخيازؿة وحة ؿوََ رفؽ إلأمر  ذإ مل ًخوضل إملدٍر إمـام إ  همةل أأكطاُا س خني ًوما من اترخي إمعوة فا 

ىل إجملوس إمخيفِذي  .إ 
 

ىل إدلـَة  -2 هناء إخلالف خالل س خني ًوما من اترخي رفؽ إمزنإع، وحة ؿوََ رفؽ إلأمر إ  ذإ مل ٍمتكن إجملوس إمخيفِذي من إ  إ 

 .إمـامة يف أأول دورة ؿادًة ثـلدُا أأو يف دورة كري ؿادًة ثـلد خطَطا مِذٍ إملاًة
  

ل حيق ندلوةل إميت حكون ظرفا يف إمزنإع إمخطوًت ؿىل إملرإر ؾيد حبر ُذإ إخلالف من إجملوس إمخيفِذي أأو يف إدلـَة  -3

 .إمـامة

هناء  إخلالف، ًـرض إلأمر من كدل إحد إلأظرإف إملخيازؿة ؿىل َُئة حممكني  -4 ىل إ  ذإ مل حمتكن إدلـَة إمـمومَِ من إمخوضل إ  إ 

تلرإر إدلـَة إمـامة، 

 .ًـخرب كرإر إمَِئة إحملمكني هنائَا وموزما ماكفة إلأؾضاء إملـيَني -5
 

 ثـدًل إلثفاكِة : (21)إملادة 
وإفق ؿوََ أأكوحَة إلأؾضاء يف إدلـَة إمـامة، أأو  -1  جيوز ثـدًل إلثفاكِة تياء ؿىل إكرتإح ًلدمَ ؾضو أأو أأكرث إىل إملدٍر إمـام  ًو

لوم إملدٍر إمـام تخـممي مرشوع إمخـدًل ؿىل مجَؽ إدلول إلأؾضاء يف   .إمليؼمةتياء ؿىل إكرتإح إجملوس إمخيفِذي ًو

ىل إحامتع  -2 ًـرض مرشوع إمخـدًل ؿىل إدلـَة إمـامة يف أأول إحامتع ؿادي ًـلد تـد ثلدمي مرشوع إمخـدًل، كٌل جيوز إدلؾوة إ 

خعار إدلول إلأؾضاء مبرشوع إمخـدًل كدل   .  ًوما من إمخارخي إحملدد مالحامتع60كري ؿادي نويؼر يف إمخـدًل وجية أأن ًمت إ 

طحح إمخـدًل انفذإ تـد موإفلة إجملوس مٌؼمةللثطدر إدلـَة إمـامة كرإرإهتا ابملوإفلة ؿىل إمخـدًل تبأكوحَة زويث إدلول إلأؾضاء  -3  ًو

 .الاكذطادي والاحامتؾي
 

 إمخطدًق والاهضٌلم : (22)إملادة 
 .ًطدق ؿىل ُذٍ إلثفاكِة من خاهة إدلول إملوكـة -1

 .ثودع واثئق إمخطدًق دلى إلأماهة إمـامة جلامـة إدلول إمـرتَة -2

ىل لك من إلأمني إمـام نوجامـة وإملدٍر إمـام  -3 ؿالن ٍرسل إ  ههيا اب  جيوز لأًة دوةل ؾرتَة كري موكـة ؿىل ُذٍ إلثفاكِة أأن ثيضم إ 

ىل إدلول إلأؾضاء  إذلي ًحوف إهضٌلهما إ 

  

 الاوسحاب من إمليؼمة :  (23)إملادة 
ىل لك من إلأمني إمـام نوجامـة وإملدٍر إمـام نوميؼمة إذلي ًلوم  -1 خعار كخايب موخَ إ  جيوز لأي دوةل ؾضو أأن ثًسحة من ُذٍ إلثفاكِة اب 

ىل مجَؽ إدلول إلأؾضاء تالكَ إ   .اب 

خعار إلأمني إمـام تَ كخاتة ويف مجَؽ إلأحوإل ثحلى إدلوةل إملًسححة مسؤوةل ؾن مجَؽ  -2 ًـخرب الاوسحاب انفذإ تـد مرور س ية ؿىل اترخي إ 

 .الامزتإمات إملرتثحة ؿوهيا حىت زوإل إمـضوًة  
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 حل إمليؼمة :  (24)إملادة 
حٌلع أأؾضاهئا حل  ؿىل أأن ًـرض كرإر إحلل ؿىل إجملوس الاكذطادي والاحامتؾي وجموس خامـة إدلول  إمليؼمةجيوز نوجمـَة إمـامة اب 

ىل إجلامـة  .  إمـرتَة نوموإفلة ؿوََ وثؤول أأموإمِا إمليلوةل وكري إمليلوةل إ 
 

 

إخلوف إملاهوىن   (25)إملادة 
ىل إمَِئة كٌل ثخحمل مجَؽ الامزتإمات  ىل إمليؼمة مجَؽ إحللوق إمـائدة إ  ثـخرب إمليؼمة إخلوف إملاهوين نوَِئة إمـرتَة نوعريإن إملدين وثؤول إ 

. إملرتثحة ؾن ذكل
 

 

من وسخة إضوَة وإحدة حتفغ دلى الاماهة إمـامة نوجامـة إمـرتَة ................................................................................................................................................................................................................تخارخي ............................................................................................................................................................حررت ُذٍ إلثفاكِة إملـدةل  يف مدًية

 . و جسمل وسخة معاتلة مالضل مهنا إىل إمليؼمة إمـرتَة نوعريإن إملدين و إىل لك دوةل ظرف

  
-----…………………………………………………………………………………….………………………….----- 


