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هلاذامنظام الأسايس نوجامؼة املوكية املـصتية   ملإ

 

 امحاة الأول

 ملذضياث ػامة

 املادت الأوىل

 ميةامدس  امخبأسيس و
 

هلاذاجلامؼة املوكية املـصتية   ملإ
La Fédération Royale Marocaine de Sauvetage 

Royal Moroccan Lifesaving Federation 
 

ههيا ادذطارا تـ  ، ويه مجؼية رايضية 3129فربايص  32احملسزة يف «F.R.M.S» ابمفصوس ية  و "اإ  م.م.ح." امؼصتيةاملشار اإ

 بأحاكم : جرسي ػوهيا

( املخؼوق حبق ثبأسيس 2:69هومفرب  26) 2489جامدى الأوىل  4امطادر يف  2.69.487مرشيف رمق امظيري ا -

 ادلؼياث، نام وكع ثـيريه وحمتميو؛

 24تخارخي  2.21.261املخؼوق ابمرتتية امحسهية وامصايضة امطادر تدنفيشه امظيري امرشيف رمق  :41.1املاهون رمق  -

 (؛3121بأؾسعس  35) 2542من رمضان 

املخؼوق  :41.1( تخعحيق املاهون رمق 3122هومفرب  5) 2543ذي احلجة  8امطادر يف  2.10.628صسوم رمق امل -

 ابمرتتية امحسهية وامصايضة؛

( ثسن 3124مارس  29) 2545جامدى الأوىل  7ضادر يف  3758.23كصار وزيص امش حاة وامصايضة رمق  -

 امنظام الأسايس اهمنوذيج نوجامؼاث امصايضية.

 ام الأسايس وبأهظمهتا امؼامة.ىشا امنظ -

 

 3املادت 

 املست
 

هلاذثؤسس اجلامؼة املوكية املـصتية  ملست ؿري حمسودت، ػسا يف حاةل احلل املؼون غنو وفق امرشوط املنطوص ػوهيا يف  ملإ

 من ىشا امنظام الأسايس. 63املادت 
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 4املادت 

 امللص الاجامتغي
 

هلاذـصتية امللص الاجامتغي نوجامؼة املوكية امل يوجس وميكن حتويهل  الأمري موالي غحس هللا مبسينة امصابط.ابملصهة امصاييض  ملإ

ىل بأية مسينة بأدصى داذل املموكة تلصار من ادلع امؼام  ىل بأي ماكن ب دص يف هفس املسينة تلصار من املكذة املسيصي واإ اإ

 ؿري امؼادي.

 

 5املادت 

 امشؼار، امصمز
 

هلاذ شؼار اجلامؼة املوكية املـصتية  ىو:  ملإ

 
 

هلاذاجلامؼة املوكية املـصتية  شؼار هلاذ، حييط هبا ىو غحارت  ملإ شلك دائصي يخوسعو غوامة جنات، دالةل ػىل مؼساث االإ

هلاذ ابنوون الأتيظ ابنوـخني امؼصتية و الاجنوزيية، مث  رشيط دائصي بأمحص يضم الامس اماكمل نوجامؼة املوكية املـصتية ملإ

هلاذ، يؼووىا اتح وجنمة ذىحيني هصمز مخاح املوكية املـصتية، رمز اترخي وخفص لك املـارتحييط تو حدل بأضف ة، ص يصمز حلحل االإ

  امؼة ابالجنوزيية.ثخوسعو الأحصف الأوىل المس اجل

هلاذرمز اجلامؼة املوكية املـصتية   .« F.R.M.S »ابمفصوس ية  " واإ "ح.م.م.ىو ابمؼصتية  ملإ

هلاذابمس اجلامؼة املوكية املـصتية مت جسجيل امشؼار وامصمز             حتت رمق:  دلى املكذة املـصيب نوموكية امطناغية وامخجارية ملإ

 .21/21/3129تخارخي  1867464

 

 6املادت 

 اميسف
 

هلاذهتسف اجلامؼة املوكية املـصتية  ىل اس خفادت ادليع من ممارسة رايضة  ملإ هلاذاإ  جبميع بأشاكميا. االإ
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بأدانه من ظصف بأغضاهئا، ونشا احرتام كواػس الأذلكياث  7ػسم اهمتيزي املنطوص ػويو يف املادت  اإ  احرتام مدسجسيص ػىلو 

هلاذالاامللصرت من دلن احلصنة امصايضية ادلومية وذاضة  هلاذو امكنفسرامية االإفصيلية  حتاد ادلول  ملإ  .ملإ

 

هلاذكية املـصتية ميشه امـاايث، ثناط ابجلامؼة املو  بأ. و  امليام امؼامة امخامية : ملإ

هلاذثنظمي ممارسة رايضة  .2 ثعويصىا وثؼممييا يف مجموع حصاة املموكة وتواسعة مجيع  جشجيؼيا و جبميع بأشاكميا و االإ

 اموسائل املناس حة؛

هلاذثستري منافساث  ثنظمي و .3 ية رايضية بأو جبميع بأشاكميا يف مجيع امرتاة اموظين تـصض ثؼيني غطحة بأو مجؼ  االإ

االإحتاد ادلول  رشنة رايضية بأو راييض فائزا تولة وظين بأو هجوي، وذكل ظحلا نولواػس واملؼايري اميت حتسدىا 

هلاذ  ؛ملإ

حتطيل وثستري واجة الاخنصاط اجلامؼي اذلي يؤديو بأغضاؤىا واذلي يخضمن وجواب حطة ختطص نوخـعية  .4

جداري ميؤال  امصايضيني ضس اخملاظص اميت كس يخؼصضون ميا ذلل الاجامتغية نوصايضيني ونشا نوخبأمني االإ 

 امخظاىصاث واملنافساث اميت ثنظميا اجلامؼة؛

هلاذ الاالاخنصاط يف  .5  ؛حتاد ادلول  ملإ

هلاذالاخنصاط يف امكنفسرامية االإفصيلية  .6  .ملإ

 

ظار امخبأىيل املمنوخ ميا من ظصف امسوعاث امؼمومية، ثض  امخامية:عوع اجلامؼة ابمليام ة. يف اإ

هلاذثنظمي ممارسة رايضة  .2 هلاذوذاضة حتسيس املواػس امخلنية املعحلة ػىل ممارسة رايضة  االإ وامسيص ػىل  االإ

 احرتاهما؛

امخنظميية اجلاري امؼمل هبا املخؼولة ابمرتتية امحسهية وامصايضة  امسيص ػىل ثليس بأغضاهئا ابمنطوص امدرشيؼية و .3

ؼولة مباكحفة ثؼاظي املنشعاث يف امصايضة وماكحفة امؼنف بأزنا  املنافساث وامخظاىصاث امصايضية ونشا ثكل املخ

 بأو مبناسخهتا؛

هلاذػىل ثليس بأغضاهئا ابملواهني والأهظمة املعحلة ػىل ممارسة رايضة  امسيص .4 ػىل امطؼيسين اموظين وادلول ،  االإ

راث وكواػس انوؼة ومسوهة بأذلكياث اجلامؼة املوكية والس امي امنظام الأسايس والأهظمة وامخوجهياث واملصا

هلاذاملـصتية  ههيا؛واجلامؼة ادلومية اميت ثنضوي  ملإ  اإ

هلاذادلفاع غن املطاحل املؼنوية واملادية  .5 ، وذكل ابحلفاظ ػىل املطاحل املشرتنة لأغضاهئا ومتثيويم دلى ملإ

هلاذالاامسوعاث امؼمومية ونشا  هلاذفصيلي االإحتاد االإ  و حتاد ادلول  ملإ هلاذحتاداث اجليوية و االإ  ملإ  ؛ملإ

حساج  .6 منع امعصق واملامرساث اميت من شبأهنا بأن ثوحق رضرا تزناىة انوؼة بأو املنافساث بأو اميت ثدسخة يف اإ

هلاذجتاوزاث يف رايضة  جبميع بأشاكميا، ونشا اختاذ امخساتري املزمة نووكاية من ثؼاظي املنشعاث وماكحفخو  االإ

ههيا اجلامؼة؛ا  ميت ثؼمتسىا امييئاث امصايضية ادلومية اميت ثنضوي اإ

ادذيار ادلؼياث امصايضية وامرشاكث امصايضية وامصايضيني همتثيل املـصة يف املنافساث وامخظاىصاث امصايضية  .7

، ـصتيةمل، وذكل دون االإذلل ابالدذطاضاث اميت ثضعوع هبا يف ىشا امشبأن انوجنة اموظنية الأوملحية اادلومية

هلاذونشا حكوين وثستري امفصق اموظنية   جبميع بأشاكميا؛ ملإ
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ىل امصايضيني والأظص امصايضية املندس حني نوجمؼياث وامرشاكث امصايضة املنضوية  .8 جسومي االإجازاث وامصدص اإ

ههيا كطس املشارنة يف املنافساث وامخظاىصاث امصايضية   هلاذاإ  ؛ملإ

 هتم لك س نة؛غامتد اموالك  امصايضيني وورش الحئاإ  .9

مصاكدة بأوشعة اموالك  امصايضيني واحلصص ػىل بأن ثضمن امؼلود واالثفاكياث اميت يربموهنا مع امصايضيني  .:

والأظص امصايضية وادلؼياث وامرشاكث امصايضية بأو لك منظم مخظاىصاث رايضية مطاحل امصايضيني ورايضة 

هلاذ  بأشاكميا؛جبميع  االإ

 ول  وؿريىا ػىل امرتاة اموظين؛ثنظمي املنافساث من املس خوى ادل .21

هلاذمصاكدة انولا اث امودية  .22  جبميع بأشاكميا اميت جتصي ػىل ضؼيس مجموع امرتاة اموظين واالإرشاف ػوهيا؛ ملإ

ممارسة سوعة ثبأديخية ػىل امصايضيني اجملازين والأظص امصايضية اجملازت واملسريين واحلاكم واموالك  امصايضيني  .23

ههيا وتطفة ػامة ػىل بأي خشص ب دص ينرصط يف ونشا ػىل امؼطة وادلؼي اث وامرشاكث امصايضية املنضوية اإ

 امنظام الأسايس نوجامؼة؛

هلاذثعحيق امربانمج اموظين مصايضة  .24  احملسد من ظصف امسوعاث امؼمومية؛ االإ

هلاذاملسامهة يف ثنظمي امخكوين امصاييض يف رايضة  .25  ؛االإ

هلاذاثنظمي امخكوين يف وشاط امخحكمي يف رايضة  .26  ضامن ممارس خو؛ و الإ

 ػرتاف واملطادكة ػىل الأركام املياس ية والأملاة امصايضية اموظنية؛االإ  .27

 سن بأهظمهتا امؼامة؛ .28

كذضا ، وادلؼياث امصايضية ال س امي غن ظصيق حرتافية، غنس االإ ت ودمع امؼطة اجليوية وامؼطحة االإ مساػس .29

امسامف اذلهص،  :41.1من املاهون رمق  93ظحلا نوامدت  مسىا ابالإػاانث امؼمومية اميت متنحيا امسوعاث امؼمومية

جناز جصاجميا؛  وذكل من بأجل اإ

ػساد جسول س نوي نومنافساث اموظنية و .:2  انولا اث ادلومية وثنس يلو واحلصص ػىل احرتامو؛ اإ

هلاذامؼمل ػىل ثعويص امحنياث امخحخية الس خلدال ادليور وملامرسة رايضة  .31  .االإ

  

 7املادت 

 ػسم اهمتيزي
 

هلاذحكون اجلامؼة املوكية املـصتية   ادلينية. وبأغضاؤىا حمايسين من امناحية امس ياس ية و ملإ

هلاذحيظص رصاحة ػىل لك غضو من بأغضا  اجلامؼة املوكية املـصتية  حتت ظائةل امخوكيف بأو امشعة بأو امعصد،  ملإ

ثسخة الأضل اموظين بأو الأضل ص امخحصيظ ػىل اهمتيزي بأو ػىل امكصاىية ضس بأي تدل بأو خشص بأو مجموػة بأشزا

و االإهامت  امنلايب بأو جامتغي بأو انوون بأو اجلنس بأو اموضؼية امؼائوية بأو احلاةل امطحية بأو االإػاكة بأو امصبأي امس يايس بأ االإ 

 هامت  احلليلي بأو املفرتض مؼصق بأو لأمة بأو مسلةل بأو دلين مؼني.ثسخة االإهامت  بأو ػسم االإ 
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 امحاة امثاين

هلاذمؼة املوكية املـصتية حكوين اجلا   ملإ

 8املادت 

 امخكوين
 

هلاذثخكون اجلامؼة املوكية املـصتية   بأغضا  رشفيني. عني ويمن بأغضا  وش   ملإ

 

 امنش يعون:بأ. الأغضا  

ههيا مجيؼا يف ىشا امنظام الأسايس ابمييئاث  - امؼطة اجليوية وادلؼياث امصايضية وامرشاكث امصايضية، املشار اإ

هلاذنرصظة رصاحة يف ىشا امنظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية امصايضية، امل   .ملإ

 

 ة. الأغضا  امرشفيون : 

هلاذالأشزاص اذلاثيون بأو املؼنويون اذلين يلسمون بأو كسموا ذسماث مفائست رايضة  - . متنح ىشه امطفة من االإ

هلاذنوجامؼة املوكية املـصتية ظصف ادلع امؼام تنا  ػىل اكرتاخ من املكذة املسيصي   .ملإ

هلاذالأغضا  املـارتة اب - هلاذحتاد االإفصيلي االإ ونشا  الإحتاد ادلول  ملإ هلاذحتاداث اجليوية واالإ  ملإ  .ملإ

ال تطوث اسدشاري. غضا  امرشفيني بأن يشارهوا يف ادلع امؼام اإ  ال ميكن ملأ

 

 9املادت 

 رشوط املدول
 

  بأن:ة لأجل كدول غضويهتا ابجلامؼة جية ػىل امييئاث امصايضي

مسريت تطفة كاهوهية ظحلا لأحاكم امنطوص امدرشيؼية وامخنظميية املؼمول هبا وذاضة بأحاكم  حكون مؤسسة و -

 املخؼوق ابمرتتية امحسهية وامصايضة؛ :41.1املاهون رمق 

 حكون مس خوفية لأدا  واجة اخنصاظيا امس نوي؛ -

 ون مؼمتست من دلن امسوعة احلكومية امللكفة ابمصايضة.ابمنس حة نوجمؼياث امصايضية، بأن حك -

 جية ػىل الأشزاص اذلاثيني لأجل كدول غضويهتم ابجلامؼة بأن ثخوفص فهيم امرشوط امخامية:

 الأكل؛س نة ػىل  31بأن يكوهوا ابمـني من امسن  -

  مـصتية؛بأن يكوهوا من جنس ية  -

  امس ياس ية؛ بأن يمتخؼوا حبلوكيم املسهية و -

  ساتلة؛ة سواتليم ذامية من لك بأن حكون تعاك -
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 بأن يكوهوا مس خوفني لأدا  واجة اخنصاظيم امس نوي. -

هلاذحتسد يف الأهظمة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية   املسعصت وهيفياث كدول الأغضا . ملإ

 ويا.مزتاماث املرتثحة غن غضويخو مبجصد ما يطحح كدوهل فؼ جلسيس يف اجلامؼة حلوكو وخيضع ملإ يكدسة امؼضو ا

 

 :املادت 

 حلوق الأغضا 
 

هلاذمتخع بأغضا  اجلامؼة املوكية املـصتية ي   ابحللوق امخامية : ملإ

ىل حضوره داذل ال جال االإ  املشارنة يف ادلع امؼام نوجامؼة، و - ظلع مس حلا ػىل جسول الأغامل وثولي ادلغوت اإ

 وممارسة حق امخطويت؛

تسا  ملحظاث خبطوص امنلط املسرجة يف - ؾنائو؛غامل ادلع امؼام وثلسمي اإ جسول بأ  اإ  كرتاحاث تـصض اإ

 ىيالكيا اخملططة ميشا امـصض؛ ظلع ػىل كضااي اجلامؼة غن ظصيق بأهجزهتا واالإ  -

 كذضا ، يف املنافساث وامخظاىصاث امصايضية اميت ثنظميا بأو حصدص ميا اجلامؼة؛املشارنة، غنس االإ  -

 منظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة.ممارسة ابيق احللوق الأدصى املنطوص ػوهيا يف ىشا ا -

 

 21املادت 

 مزتاماث الأغضا اإ 
 

هلاذلك غضو من بأغضا  اجلامؼة املوكية املـصتية  جية ػىل  بأن: ملإ

يخليس ترصامة مبلذضياث ىشا امنظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة ونشا ابمخوجهياث واملصاراث املخزشت من  -

 ظصف بأهجزهتا؛

احرتاهما من  كذضا  فصض ملصرت من ظصف اجلامؼة، وغنس االإ ق امصايضية وكواػس انوؼة نام يهحيرتم الأذل -

 ظصف بأغضائو؛

ىل مسعصت امخحكمي وفلا نورشوط املنطوص ػوهيا يف املادت  -  ؛:41.1من املاهون امسامف اذلهص رمق  55يوجبأ اإ

هلاذجلامؼة املوكية املـصتية ال يصتط بأية ػلكة ذاث ظاتع راييض مع ىيئاث  ميست ميا ضفة غضو يف ا - بأو مع  ملإ

 بأغضا  س حق ثوكيفيم بأو امشعة ػوهيم؛

 ابمنس حة نوجمؼياث بأو امرشاكث امصايضية، بأن خترب اجلامؼة جلك ثـيري يعصبأ ػىل هظاهما الأسايس وبأهظمهتا. -
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 22املادت 

 فلسان امؼضوية
 

هلاذثفلس ضفة غضو ابجلامؼة املوكية املـصتية   مبا ييل : ملإ

 

 امصايضية:. ابمنس حة نوجمؼياث وامرشاكث 2

 مذخاميخني؛س خلاةل بأو امخوكف غن املشارنة يف املنافساث امصمسية ذلل س ندني احلل بأو االإ  -

هلاذامشعة امللصر من ظصف ادلع امؼام ابكرتاخ من املكذة املسيصي مسخة دعري يوحق رضرا ػىل ممارسة  -  االإ

من ىشا امنظام الأسايس. ويف ىشه احلاةل، ال جيوز نومكذة  6املادت  بأو يدناكظ مع بأىساف اجلامؼة احملسدت يف

ختاذاملسيصي  ال تؼس دغوت ادلؼية بأو امرشنة امصايضية املؼنية مخلسمي ثوضيحاهتا؛ اإ  اكرتاحو اإ

 ملصر هنايئ ضادر غن امييئاث املضائية اخملخطة. -

 

 نوؼطة:. ابمنس حة 3

هلاذمن املكذة املسيصي مسخة دعري يوحق رضرا ػىل ممارسة  امشعة امللصر من ظصف ادلع امؼام ابكرتاخ -  االإ

من ىشا امنظام الأسايس. ويف ىشه احلاةل، ال جيوز نومكذة  6بأو يدناكظ مع بأىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت 

ال تؼس دغوت امؼطحة املؼنية مخلسمي ثوضيحاهتا؛اإ املسيصي   ختاذ اكرتاحو اإ

 لضائية اخملخطة.در غن امييئاث امملصر هنايئ ضا -

 

 اذلاثيني:. ابمنس حة ملأشزاص 4

 

 اموفات؛ -

 س خلاةل؛االإ  -

امشعة امللصر من ظصف ادلع امؼام ابكرتاخ من املكذة املسيصي يف حق لك خشص ذايت غضو ابجلامؼة ارحكة   -

، ال من ىشا امنظام الأسايس. ويف ىشه احلاةل 6دعبأ جس امي بأو يدناكظ مع بأىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت 

ال تؼس دغوت املؼين ابلأمص مخلسمي ثوضيحاثو؛اإ جيوز نومكذة املسيصي   ختاذ اكرتاحو اإ

 ملصر هنايئ ضادر غن امييئاث املضائية اخملخطة. -
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 امحاة امثامر

هلاذبأهجزت اجلامؼة املوكية املـصتية    ملإ

 23املادت 

هلاذبأهجزت اجلامؼة املوكية املـصتية    ملإ
 

هلاذاملوكية املـصتية ثخكون بأهجزت اجلامؼة   من: ملإ

 ادلع امؼام؛ -

 املكذة املسيصي؛ -

 امييئاث امخبأديخية؛ -

 الأهجزت املصنزية.  -

 

 الأول امفصع

 ادلع امؼام

 24املادت 

 حكوين ادلع امؼام

 

هلاذادلع امؼام ىو بأػىل هجاز يف اجلامؼة املوكية املـصتية   .ملإ

 اص اذلاثيني اذلين هلم ضفة غضو وش يط ابجلامؼة.والأشز ةاملؼنوييخكون ادلع امؼام من الأشزاص 

ونشا بأي ، حيرض يف ادلع امؼام، تطفة اسدشارية، الأغضا  امرشفيون ابجلامؼة وممثل امسوعة احلكومية امللكفة ابمصايضة 

 خشص يؼخرب حضوره رضوراي بأو مفيسا من كدل رئيس اجلامؼة.

امطحافيون امصايضيون املؼمتسون ميشا امـصض واملسغوون من كدل  ميكن بأيضا بأن حيرض يف ادلع امؼام، تطفة ملحظني،

 رئيس اجلامؼة، ما مل يخلصر غلس ادلع امؼام تطفة ؿري ػونية.

 

 25 املادت

 اهمتثيل
 

ذا ػاكو ػائق مربر تطفة كاهوهية، مت  ثل لك مجؼية ولك رشنة رايضية يف ادلع امؼام من كدل رئيس هجازىا املسيصي، بأو اإ

 رص املفوض من ظصفو ميشا امـصض، وثخوفص ػىل ضوث واحس. من كدل امش

ضايف:ػلوت ػىل ذكل، ثخوفص ػىل ضوث    اإ

ههيا ويشارهون ػىل الأكل يف  61 ادلؼية بأو امرشنة امصايضية غن لك مجموػة - من  25%راييض جماز ينمتون اإ

 اجلامؼة؛املنافساث وامخظاىصاث امصايضية اميت ثنظميا 
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 امساتق؛صايضية اميت فازث تولة كأس امؼصش جصمس املومس امصاييض ادلؼية بأو امرشنة ام -

 امساتق؛ادلؼية بأو امرشنة امصايضية اميت فازث تولة تعوةل املـصة جصمس املومس امصاييض  -

 

ذا ػاكو ػائق مربر تطفة كاهوهية، من كدل امشرص املفوض من مت  ثل لك غطحة هجوية يف ادلع امؼام من كدل رئيسيا بأو اإ

 ميشا امـصض، وثخوفص ػىل ضوث واحس.ظصفو 

 

ىل اجلامؼة املوكية املـصتية  ثحوؽ بأسام  ممثيل امييئاث هلاذامصايضية املخوفصت ػىل حق امخطويت اإ تواسعة رساةل مضموهة  ملإ

 مع االإشؼار ابمخوضل مخسة بأايم ػىل الأكل كدل افذخاخ بأشـال ادلع امؼام.

ال جمتثيل ىيئاهتم ام صايضية. وميشه امـاية، غنسما يكون مصئيس اجلياز املسيصي الإحسى ادلؼياث ال يصدص نوممثوني اإ

وجة ػويو بأن يفوض خشطا ب دصا لأجل متثيل ادلؼية ث امصايضية ضفة رئيس غطحة هجوية، امصايضية بأو امرشاك

 امصايضية بأو امرشنة امصايضية اميت يصبأسيا.

 

ههيا بأغضا  املكذة املسيصي ابجلامؼة ذلل مست واليهتم ونشا ال جيوز بأن يؼني مكمثوني غن امييئاث امصايضية اميت  ينمتون اإ

الأشزاص اذلاثيني املمثوني نوييئاث امصايضية اذلين ضسرث يف حليم غلوتة امعصد من ظصف ادلع امؼام ابكرتاخ من 

ن ىشا امنظام الأسايس. م 6املكذة املسيصي ثسخة ارحاكهبم دعبأ جس امي بأو يدناكظ مع بأىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت 

ويف ىشه احلاةل، جية ػىل اجلياز املسيصي نوييئة امصايضية املؼنية بأن يفوض من تني بأغضائو خشطا ب دصا لأجل متثيويا 

 دلى اجلامؼة.

   

 26املادت 

 بأهواع ادلوع امؼامة
 

ما ػاداي بأو ؿري ػادي.  يكون ادلع امؼام اإ

 

 اجلز  امفصغي الأول

 ادلع امؼام امؼادي

 27املادت 

 امطلحياث
 

ىل ادلع امؼام امؼادي مبا ييل :  يؼيس اإ

 املنرصمة؛واملال  نوس نة املامية  الأديبامخساول يف امخلصيصين  -

 امخساول يف جصانمج امؼمل امس نوي امخوكؼي؛ -
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 املوامية؛املطادكة ػىل مزياهية امس نة املامية  -

هلاحتسيس امس ياسة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية  -  مصاكدهتا؛ وثوجهييا و ذملإ

هلاذثخؼوق جصايضة  امحت يف لك كضية ثسذل مضن ادذطاضاثو و -  ؛االإ

 اهخزاة بأغضا  املكذة املسيصي؛ -

ضسار لك ملرتخ بأو ثوضية كطس غصضيا ػىل الأهجزت امصايضية  -  اخملخطة؛اإ

امية، كطس اهخساة مصاكة نوحساابث مس خلل، تنا  ػىل اكرتاخ من املكذة املسيصي وابمنس حة ملك س نة م -

 دراسة حساابث اجلامؼة وامخطسيق ػوهيا؛

 حتسيس مدوؽ واجة الاخنصاط امس نوي تنا  ػىل اكرتاخ من املكذة املسيصي؛ -

 ثؼيني رؤسا  وبأغضا  الأهجزت امخبأديخية من تني بأغضا ه وتنا  ػىل اكرتاخ من املكذة املسيصي؛ -

 سايس.ممارسة امطلحياث اخملوةل هل رصاحة مبلذىض ىشا امنظام الأ  -

  

 28املادت 

 ؼلاد ادلع امؼام امؼادياه
 

ىل بأ  ثوجو ادلغوت حلضور ادلع امؼام امؼادي تواسعة امربيس ينؼلس ادلع امؼام امؼادي مصت لك س نة. و و ػرب امطحافة اإ

 يوما ػىل الأكل كدل امخارخي احملسد الهؼلاده. 26الأشزاص ال دصين املصدص هلم حضوره  الأغضا  و

 هعلق املومس امصاييض.اإ يوما ػىل الأكل كدل موػس  26لس ادلع امؼام امؼادي جية بأن ينؼ و

ىل  ال مبحادرت من رئيس اجلامؼة بأو تعوة زور اإ ال ثمت ادلغوت اإ الأغضا  اذلين ميثوون هطف  4/2هؼلاد ادلع امؼام اإ

 الأضواث املكوهة هل زائس ضوث واحس.

ال حبضور هطف الأغضا  املكوهة هل زائس غضو واحس بأو من ميثويم حسة  ال ميكن نوجمع امؼام بأن يخساول تطفة حصيحة اإ

 بأػله. 25مسمول املادت 

ميكن هل يف  يوما ػىل الأكل. و 26يف حاةل ػسم ثوفص ىشا امنطاة، ثمت ادلغوت جمسدا مؼلس ادلع امؼام امؼادي تؼس بأجل  و

 بأػله. 25ين بأو املمثوني حسة مسمول املادت ىشه احلاةل، بأن يخساول تطفة حصيحة، همام اكن ػسد الأغضا  احلارض 

ذا ثؼشر ذكل بأحس هواة امصئيس.  يصبأس ادلع امؼام امؼادي رئيس املكذة املسيصي نوجامؼة بأو اإ

بأػله زائس ضوث  25ت ثخزش كصاراث ادلع امؼام امؼادي تنطف بأضواث الأغضا  احلارضين بأو املمثوني حسة مسمول املاد

ثفاق ػىل منط امخطويت، يؼمتس طويت جصفع اميس. ويف حاةل ػسم االإ امخطويت امرسي بأو امخما تواسعة واحس، وذكل اإ 

 امخطويت امرسي.

 ال يلدل امخطويت ابملصاسةل بأو ابمواكةل.

 

 

 



         

 

12  

 

 29املادت 

 جسول الأغامل
 

 خامية :يمت حتسيس جسول بأغامل ادلع امؼام امؼادي من ظصف املكذة املسيصي. وجية بأن يخضمن ػىل الأكل امنلط ام 

 امنطاة؛من ثوفص  امخحلق من امطلحياث و -

فذخاحية؛لكمة امصئيس  -  االإ

 ظلع ػىل حمرض ادلع امؼام امساتق؛االإ  -

 املال ؛ و امخساول يف امخلصيصين الأديب -

 ظلع ػىل ثلصيص مصاكة احلساابث؛االإ  -

 امخساول يف مرشوع مزياهية امس نة املامية املوامية؛ -

 احملارض؛ثؼيني فاحيص الأضواث ومصاكيب  -

 تؼسه؛ 33اهخزاة بأغضا  املكذة املسيصي غنس حوول الاس خحلاق، ظحلا نوامدت  -

 ؛ ضا  بأو ظصد بأحس املمثونيامشعة ػىل بأحس الأغ -

 ؛ كدول بأغضا  جسد -

ىل ادلع امؼام من ظصف بأغضائو.دراسة االإ  -  كرتاحاث وامصؾحاث امللسمة اإ

 هؼلاد ادلع امؼام امؼادي.بأايم ػىل الأكل كدل اترخي اإ  6ث حاكرتاحاث وامصؾ بأن يخوضل املكذة املسيصي هبشه االإ وجية 

ىل بأغضا  ادلع امؼام امؼادي   بأايم ػىل الأكل كدل اترخي اهؼلاده. 21جية ثوجيو جسول الأغامل وامخلصيصين الأديب واملال  اإ

 نام ميكن حسة ىشه امواثئق من ظصف بأغضا  ادلع امؼام امؼادي مدارشت من ملص اجلامؼة.

 وز بأن يخساول ادلع امؼام امؼادي يف بأية هلعة ؿري مسرجة يف جسول الأغامل.ال جي

 ميكن نوصئيس غلة ادلع امؼام بأن يؼلس مؤمتصا حصفيا حول حمخوى بأشـاهل.

 

 اجلز  امفصغي امثاين

 ادلع امؼام ؿري امؼادي

 :2املادت 

 امطلحياث
 

 بأجل: من ميكن بأن ينؼلس ادلع امؼام ؿري امؼادي يف بأي وكت والس امي

 نوجامؼة؛الأهظمة امؼامة  املطادكة ػىل امنظام الأسايس و -
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ما من ظصف رئيس  - دذاميا ػىل امنظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة امللرتحة اإ امخساول يف امخؼسيلث املصاد اإ

ابكرتاخ اجلامؼة بأو من ظصف غضو بأو ػست بأغضا . ويف ىشه احلاةل الأذريت، جية بأن يخوضل املكذة املسيصي 

 ؛ اهؼلاد ادلع امؼام ؿري امؼاديبأايم ػىل الأكل كدل اترخي 6امخؼسيل يف بأجل 

 اجلامؼة؛دراسة لك كضية مس خؼجةل يلرتهحا رئيس  -

كاةل املكذة املسيصي؛ -  اإ

 حل اجلامؼة. -

ال يف املضااي املسرجة يف جسول الأغامل.  ال جيوز امخساول اإ

 

 31املادت 

 هؼلاد ادلع امؼام ؿري امؼادياإ 
 

ال مبحادرت من رئيس اجلامؼة بأو تعوة من هطف بأغضائو اذلين ميثوون ػىل  ال ثمت ادلغوت الهؼلاد ادلع امؼام ؿري امؼادي اإ

 جية بأن ينؼلس غنسئش ادلع امؼام ؿري امؼادي يف بأجل بأكطاه شيصين. الأكل زويث الأضواث املكوهة هل. و

ىل الأغضا  والأشزاص ال دصين املصدص هلم  ثوجو ادلغوت حلضور ادلع امؼام ؿري امؼادي غن ظصيق امربيس وامطحافة اإ

 يوما ػىل الأكل كدل امخارخي احملسد الهؼلاده. 26حضوره 

ىل الأغض  هؼلاد ادلع امؼام ؿري امؼادي.يوما ػىل الأكل كدل اترخي اإ  26ا  يوجو جسول الأغامل اإ

ال حب ضور زويث الأغضا  ػىل الأكل بأو من ميثويم حسة ال ميكن نوجمع امؼام ؿري امؼادي بأن يخساول تطفة حصيحة اإ

 بأػله. 25مسمول املادت 

يف ىشه  يوما ػىل الأكل. و 26يف حاةل ػسم ثوفص ىشا امنطاة، ثمت ادلغوت جمسدا مؼلس ادلع امؼام ؿري امؼادي تؼس بأجل  و

ا  احلارضين بأو املمثوني حسة احلاةل، ميكن نوجمع امؼام ؿري امؼادي بأن يخساول تطفة حصيحة، همام اكن ػسد الأغض

 بأػله.  25مسمول املادت 

 بأػله. 26ثخزش كصاراث ادلع امؼام ؿري امؼادي تبأؿوحية زويث بأضواث الأغضا  احلارضين بأو املمثوني حسة مسمول املادت 

ذا ثؼشر ذكل بأحس هواة امصئيس.   يرتبأس ادلع امؼام ؿري امؼادي، رئيس املكذة املسيصي نوجامؼة بأو اإ

 متس امخطويت امرسي.يؼ 

 ال يلدل امخطويت ابملصاسةل بأو ابمواكةل.

كاةل املكذة املسيصي، يؼني ادلع امؼام ؿري امؼادي جلنة حلكف ىل حني  يف حاةل امخطويت ػىل اإ تخرصيف الأمور اجلارية اإ

 هخزاة مكذة مسيصي جسيس من كدل بأكصة مجع ػام ػادي.اإ 
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 امفصع امثاين

 املكذة املسيصي

 امفصغي الأول اجلز 

 امدس يري كواػس امخنظمي و

 32املادت 

 دذطاضاثاالإ 
 

دارت و هلاذجس يري اجلامؼة املوكية املـصتية  املكذة املسيصي ىو هجاز اإ  وميشا امـصض يخوىل: ملإ

 ثنفيش املصاراث اميت يخزشىا ادلع امؼام؛ .2

ػساد مرشوع جصانمج امؼمل واالإضلحاث من بأجل غصضيا ػىل مطادكة ادلع ا .3  مؼام؛اإ

 امؼام؛امخساول يف مرشوع مزياهية اجلامؼة وغصضو ػىل مطادكة ادلع  .4

ػساد امفصق اموظنية نومشارنة يف املنافساث ادلومية واملارية واجليوية؛ .5  امسيص ػىل اإ

 اموظنية؛مصاكدة املنافساث  ثددع و .6

جصا  يخؼوق اباإ  .7 ظار االإ ختاذ بأي كصار بأو اإ  حرتام امخام منظاهما الأسايس وبأهظمهتا امؼامة؛مدس يري اجليس نوجامؼة يف اإ

 امصئيس؛املسيص امخلين اموظين ابكرتاخ من  ثوظيف املسيص امؼام نوجامؼة و .8

 ؛وضع امنظام الأسايس ملس خزسيم اجلامؼة وغصضو ػىل مطادكة ادلع امؼام .9

ػساد مشاريع الأهظمة امؼامة نوجامؼة وغصضيا ػىل مطادكة ادلع  .:   امؼام؛اإ

حساج الأ  .21  سريىا؛واحلصص ػىل حسن  هجزت املصنزيةاإ

هلاذفصض احرتام ىشا امنظام الأسايس ونشا بأهظمة  .22 ههيا اجلامؼة وثوجهياهتا  االإحتاد ادلول  ملإ اميت ثنضوي اإ

   و مس خزسمهيا؛وكصاراهتا ومسوهة بأذلكياهتا، من كدل بأهجزهتا 

ص ميثل ىيئة رايضية دلى اجلامؼة، ػىل ادلع كرتاخ امشعة ػىل بأحس بأغضا  اجلامؼة بأو ظصد بأحس الأشزااإ  .23

 امؼام؛

 ثؼيني بأغضا  الأهجزت املصنزية من تني بأغضا  ادلع امؼام؛ .24

 كرتاخ ثؼيني رؤسا  وبأغضا  الأهجزت امخبأديخية.اإ  .25

ىشا ػلوت ػىل ذكل، يخت املكذة املسيصي يف لك املضااي املرتثحة غن حاةل كوت كاىصت بأو احلاالث ؿري املنطوص ػوهيا يف 

ههيا.  امنظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة بأو نوجامؼة ادلومية اميت ثنضوي اإ
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 33املادت 

 امشـور -امخساول  -هخزاابث االإ  -امخكوين 
 

 :  امخكوين. 2

 غضوا. 25ػلوت ػىل امصئيس، يخكون املكذة املسيصي من 

 ينذرة املكذة املسيصي من تني بأغضائو : 

 نوصئيس؛انئة بأول  

 انئة اثن نوصئيس؛ 

 اكثة ػام؛ 

 اكثة ػام مساػس؛ 

 بأمني مال؛ 

 بأمني مال مساػس؛ 

 مثاهية مسدشارين. 

يشارك، حبمك املاهون، يف املكذة املسيصي ممثل غن امسوعة احلكومية امللكفة ابمصايضة، تطفة اسدشارية، ظحلا لأحاكم 

 امسامف اذلهص.  :41.1من املاهون رمق  38املادت 

فادثو حول كضية بأو ػست كضااي مسرجة يف وجيوز نومكذة امل ميو، تطفة اسدشارية، بأي خشص ميكن هل اإ سيصي بأن يضم اإ

 جسول الأغامل.

 ال ميكن لأغضا  املكذة املسيصي ثولي بأي بأجص ملاتل امليام مبياهمم.

 يساػس املكذة املسيصي مسيص ػام بأجري.

 ويت.يشارك املسيص امؼام يف بأشـال املكذة املسيصي دون حق امخط 

 : هخزاابثاالإ . 3

س نواث كاتةل نوخجسيس مصت واحست من ظصف  5كرتاع ابملحئة ملست كذة املسيصي وبأغضاؤه غن ظصيق االإ ينذرة رئيس امل 

 ادلع امؼام نوجامؼة وفق امرشوط املنطوص ػوهيا تؼسه. 

من الأسام  يؼادل ػسد  جية ػىل لك مرتحش ملنطة امصئيس بأن يلسم الحئة ابمرتش يحاث، يكون وهيويا، ثخضمن ػسدا

 امللاػس امواجة شـويا ومتثل امفئاث امخامية :

 امصايضية؛بأغضا  ميثوون ادلؼياث وامرشاكث  (:1جسؼة ) -

 بأغضا  ميثوون امؼطة اجليوية؛( 16مخسة )  -

 جية بأن ثخضمن وجواب لك الحئة ابمرتش يحاث متثيوية وسائية.

مضا اث امل رتيحني مطادق ػوهيا وبأن ثحني فهيا بأسام  املرتيحني امشرطية وامؼائوية جية بأن حتمل لك الحئة ابمرتش يحاث اإ

ههيا.  وجنسيم ونشا امفئة اميت ينمتون اإ
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ىل نخاتة اجلامؼة توا س خلم بأو سعة رساةل مضموهة مع االإشؼار ابالإ جية ػىل وهيل املحئة بأن يوجو الحئة امرتش يحاث اإ

 هؼلاد ادلع امؼام امؼادي اذلي يلوم ابهخزاة املكذة املسيصي.ل اترخي اإ بأايم ػىل الأكل كد 9 يودغيا دلهيا، ملاتل وضل،

ثنذرة يف ادلور الأول املحئة اميت حطوت ػىل الأؿوحية املعولة من الأضواث املؼرب غهنا، يف حاةل ثؼشر ذكل، يمت 

حطوخا ػىل بأنرب ػسد من هخزاة املحئخان انوخان يوما املوامية واذلي ثلسم فيو ملإ  26ثنظمي دور اثين داذل بأجل 

 هخزاة املحئة اميت حطوت ػىل بأنرب ػسد من الأضواث.اإ يف ىشه احلاةل يمت  الأضواث يف ادلور الأول. و

ذا حطوت املحئخان ػىل هفس ػسد الأضواث يف ادلور امثاين، يمت  هخزاة املحئة اميت يكون وهيويا بأضـص س نا، ويف اإ اإ

 هخزاة.        املحئة امفائزت ابالإ  لصػة مخؼينيحاةل ثؼادل امسن جتصى ام

امسامف ذهصه، يؼني  :41.1من املاهون رمق  34يف احلاالث املنطوص ػوهيا يف امحنس الأذري من امفلصت امثامثة من املادت 

ىل امصئيس.  رئيس املكذة املسيصي، من تني الأغضا  املسدشارين ابملكذة، رئيسا منخساب يلكف مبامرسة امليام اخملوةل اإ

  : امخساول. 4

ال حبضور مثاهية بأغضا  ػىل الأكل من الأغضا  املكوهني هل.  ال ميكن نومكذة املسيصي بأن يخساول تطفة حصيحة اإ

 ثخزش املصاراث تبأؿوحية الأضواث. ويف حاةل ثؼادل الأضواث، يصحج اجلاهة اذلي يكون فيو امصئيس.

 جامتػاث مذوامية تسون ػشر ملدول.ج اإ لك غضو ثـية ذلل زل يؼخرب مس خليل من املكذة املسيصي،

 

  : امشـور. 5

، امنائة امثاين نوصئيس كذضا امنائة الأول نوصئيس بأو، غنس االإ  يف حاةل شـور منطة امصئيس، يمت ثؼويضو مؤكذا من كدل

ىل حني اإ   هؼلاد بأكصة مجع ػام ػادي اذلي يلوم ابهخزاة مكذة مسيصي جسيس موالية جسيست.اإ

ىل غلس مجع ػام ؿري ػادي من بأجل ثؼيني ويف حاةل شـور حي ول دون ثساول املكذة املسيصي تطفة حصيحة، ثمت ادلغوت اإ

ىل حني   هخزاة مكذة مسيصي جسيس من كدل بأكصة مجع ػام ػادي.اإ جلنة حلكف تخرصيف الأمور اجلارية اإ

 

 34املادت 

 جسول الأغامل -جامتػاث االإ 
 

 ػىل الأكل تسغوت من رئيسو. جامتػاثو مصت لك شيصاإ يؼلس املكذة املسيصي 

 جامتع. بأايم ػىل الأكل كدل اترخي االإ  21 جية ثوجيو ادلغوت لأغضا  املكذة املسيصي مصفوكة جبسول الأغامل

ػساد جسول الأغامل. وملك غضو م كرتاخ امنلط اميت يصؾة يف ن بأغضا  املكذة املسيصي احلق يف اإ يخوىل اماكثة امؼام اإ

دراهجا مضن جسول الأغامل ىل اماكثة امؼام  اإ  بأايم ػىل الأكل كدل اترخي الاجامتع. 6ػىل بأن يوهجيا اإ
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 اجلز  امفصغي امثاين

 همام املسؤومني امصئيس يني

 35املادت 

 امصئيس
 

هلاذيكون رئيس املكذة املسيصي، حبمك املاهون، رئيس اجلامؼة املوكية املـصتية   وهبشه امطفة : ملإ

هلاذ ميثل اجلامؼة املوكية املـصتية -  امؼمومية؛يف مجيع امخرصفاث املصثحعة ابحليات املسهية ودلى امسوعاث  ملإ

 املكذة املسيصي؛ يلوم تدنفيش كصاراث ادلع امؼام و -

 نوجامؼة؛يسيص ػىل امدس يري املنخظم  -

دارت اجلامؼة ويؼصضو ػىل مطادكة املكذة املسيصي؛م يؼس  -  نظام اإ

 امتػاث املكذة املسيصي؛يسيص ػىل امدس يري اجليس نوجموع امؼامة والج -

 يوكع ػىل لك كصار بأو مصاسةل بأو بأية وزيلة موزمة نوجامؼة؛ -

 بأمص ترصف امنفلاث، وذكل يف حسود املزياهية املطادق ػوهيا من ظصف ادلع امؼام؛ي -

 يفاوض يف شبأن ادلمع املال  ػىل املسى املطري مع املؤسساث امحنكية؛ -

 حنكية مذوسعة بأو ظويةل الأمس؛ ترتديص من ادلع امؼام، املصوض ام  يربم، -

 اس خـلميا؛س خـلل امخجاري نومنافساث وامخظاىصاث امصايضية اميت نوجامؼة احلق يف يسجص حلوق االإ  -

 يلوم تخستري ممخواكث اجلامؼة ترتديص من ادلع امؼام؛ -

 يوظف ويؼزل مس خزسيم اجلامؼة.  -

ىل بأحس هواة امصئيس اذلي ي جيوز هل بأن يفوض تؼظ اإ  ساػسه يف مزاوةل همامو ويلوم ملامو يف حاةل ؾياتو بأو دذطاضاثو اإ

ذا ػاكو ػائق.  اإ

 

 36املادت 

 اماكثة امؼام
 

ىل اماكثة امؼام امليام مبا ييل :   يؼيس اإ

كذضا ، وامؼطة اجليوية مؼة وثددع امؼلكاث مع امؼطحة االإحرتافية، غنس االإ ثنس يق بأوشعة الأهجزت املصنزية ابجلا -

 صايضية؛وادلؼياث وامرشاكث ام

 هخزاابث واجامتػاث ادلوع امؼامة واملكذة املسيصي؛حتضري االإ  -
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ػساد امخلصيص الأديب نوجامؼة مؼصضو ػىل مطادكة ادلع امؼام وورشه تؼس املطادكة ػويو ػىل املوكع االإمكرتوين  - اإ

حسى جصائس االإػلانث املاهوهية؛  نوجامؼة بأو يف اإ

ػساد حمارض مساوالث ادلوع امؼامة واملكذ -  ة املسيصي.اإ

ذا ػاكو ػائق.  يساػس اماكثة امؼام يف ممارسة همامو اكثة ػام مساػس ينوة غنو يف حاةل ؾياتو بأو اإ

 

 37املادت 

 بأمني املـال
 

ىل بأمني املال امليام مبا ييل :  يؼيس اإ

ا ومسم ثطفية امنفلاث اميت يبأمص امصئيس ترصفي ثستري موارد اجلامؼة. وهبشه امطفة، يلوم تخحطيل املساديل و -

 حماس حة اجلامؼة اميت جية بأن حكون مطادكا ػوهيا من ظصف مصاكة احلساابث؛

 امخوكيع مع امصئيس ػىل امش ياكث وس نساث الأدا  امطادرت ابمس اجلامؼة؛ -

ػساد مرشوع مزياهية امس نة املامية املوامية وغصضو نوخساول ػىل املكذة املسيصي؛ -  اإ

ػساد امخلصيص املال  نوجامؼة مؼصضو ػىل -  ادلع امؼام. اإ

ذا ػاكو ػائق.  يساػس بأمني املال يف مزاوةل همامو بأمني مال مساػس اذلي ينوة غنو يف حاةل ؾياتو بأو اإ

 

 38املادت 

 املسيص امؼام
 

دارت اجلامؼة. يلوم املسيص امؼام مبساػست امصئيس وبأغضا  املكذة املسيصي يف مزاوةل هماهمم وذاضة ثكل املخؼولة تدس يري و  اإ

 

 مثامرامفصع ا

 الأهجزت امخبأديخية

 39املادت 

هلاذالأهجزت امخبأديخية نوجامؼة املوكية املـصتية   ملإ
 

 الأهجزت امخبأديخية نوجامؼة يه : 

 انوجنة اجلامؼية امخبأديخية؛  -

 س خئناف اجلامؼية.جلنة االإ  -

 



         

 

19  

 

 :3املادت 

 انوجنة اجلامؼية امخبأديخية
 

يهنم رئيس يساػسمه اكثة نوضحط، مؼينني مجيؼا من كدل ادلع امؼام بأغضا  من ت  4ثخكون انوجنة اجلامؼية امخبأديخية من 

 غخحار نفا اهتم املاهوهية. املكذة املسيصي مع الأذش تؼني االإ امؼادي ابكرتاخ من 

امسامف اذلهص  :41.1ذاضة بأحاكم املاهون رمق  يف حاةل االإذلل ابلأحاكم امدرشيؼية وامخنظميية املنظمة نوصايضة و

هلاذخزشت مخعحيلو بأو تبأحاكم ىشا امنظام الأسايس واملواػس امخلنية والأذلكية املعحلة ػىل رايضة وامنطوص امل  ، ثطسر االإ

يف حق الأشزاص اذلاثيني  وهيا يف امنظام امخبأدييب نوجامؼةانوجنة اجلامؼية امخبأديخية امؼلوابث امخبأديخية املنطوص ػ

 امسامف اذلهص. :41.1من املاهون رمق  35هيم وفق املادت واملؼنويني اذلين حكون نوجامؼة سوعة ثبأديخية ػو

 جسري انوجنة اجلامؼية امخبأديخية وثخت وفق امنظام امخبأدييب نوجامؼة نام ىو حمسد تبأهظمهتا امؼامة. 

 

 41املادت 

 س خئناف اجلامؼيةجلنة االإ 
 

اث امطادرت غن انوجنة اجلامؼية  س خئناف اجلامؼية ابمنظص اس خئنافيا يف امعؼون امللسمة ضس املصار ختخص جلنة االإ 

بأغضا  من تيهنم رئيس يساػسمه  اكثة نوضحط، مؼينني مجيؼا من كدل ادلع امؼام امؼادي ابكرتاخ  4امخبأديخية. وثخكون من 

 غخحار نفا اهتم املاهوهية.االإ  من املكذة املسيصي مع الأذش تؼني

 نوجامؼة نام ىو حمسد تبأهظمهتا امؼامة. امؼية وثخت وفق امنظام امخبأدييبس خئناف اجلجسري جلنة االإ 

 

 امفصع امصاتع

هلاذالأهجزت املصنزية نوجامؼة املوكية املـصتية    ملإ

 42املادت 
 

هلاذالأهجزت املصنزية نوجامؼة املوكية املـصتية  بأػله يه انوجان ادلامئة وانوجان اخملخطة اميت  23املنطوص ػوهيا يف املادت  ملإ

 بأن يفوض ميا تؼضا من سوعو.ميكن نومكذة املسيصي 

ميو بأػله حمل اثفاكية ثوكع تني املكذة املسيصي و من املاهون  41انوجنة املؼنية، وذكل ظحلا نوامدت  يكون امخفويظ املشار اإ

 امسامف اذلهص. :41.1

هيفياث مصاكدة  ثفاكية اميت حتسد ػلوت ػىل ذكل رشوط وكرتاخ من رئيسو، ػىل تنود ىشه االإ يطادق املكذة املسيصي، اب

 انوجنة من كدل املكذة املسيصي.

ىل بأحس بأغضا  املكذة املسيصي من كدل رئيس ىشا املكذة. 6ثخكون لك جلنة من   بأغضا . و يؼيس جصئاس هتا اإ

يلوم رئيس لك جلنة تضامن حسن سريىا وحيسد اجلسول امزمين الجامتػاهتا اميت جية بأن ثنؼلس مبلص اجلامؼة ويلسم ثلصيصا 

ىل املكذة املسيصي.غن حطيةل   بأشـاميا اإ
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ذا ػاكو ػائق، يؼني رئيس املكذة املسيصي غضوا من بأغضا  ىشا املكذة ذوفا هل.  يف حاةل ؾياة رئيس انوجنة بأو اإ

ال يف املضااي اميت ثسذل مضن ادذطاضاهتا.    ال ثؤىل انوجان بأن ثخت اإ

 

 :ادلامئةانوجان  .2

 

 يه : هلاذملإ انوجن ادلامئة نوجامؼة املوكية املـصتية 

 امصايضية؛ثبأىيل الأظص  اغامتد اموالك  امصايضيني و جلنة وضؼية امصاييض و -

 امخحكمي؛جلنة  -

 ؛مصايضة االإهلاذ  انوجنة  امنسوية -

 جلنة امعة امصاييض؛  -

 جلنة ثنظمي املنافساث؛ -

 جلنة ادلراساث واالإضلحاث؛ -

هلاذجلنة الأهظمة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية  -  ؛ملإ

 امدسويق و االثطال؛ ملامية وجلنة ا -

 جلنة حكوين امصايضيني امطـار؛ -

 جلنة امحنياث امخحخية؛ -

 جلنة فظ امزناػاث.  -

 

 

 : انوجان اخملخطة .3

 

حساج جلان خمخطة لكام ارثبأى امصئيس ذكل رضوراي، مع مصاػات اإ  دذطاضاث انوجان ادلامئة، ميكن نومكذة املسيصي اإ

 حمسد داذل مست حمسودت.وحلكيفيا مبيام حمسدت لأجل حتليق ىسف 

ىل بأحس بأغضا  بأغضا  ادلع امؼام. ويؼيس جصئاس هتسيصي بأغضا  انوجنة اخملخطة من تنييؼني املكذة امل املكذة املسيصي  ا اإ

 من كدل رئيس ىشا املكذة. 
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 43املادت 

 اغامتد اموالك  امصايضيني جلنة وضؼية امصاييض و

 ثبأىيل الأظص امصايضية و
 

هظمة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية ثسرس ىشه انو  هلاذجنة ظحلا ملأ مجيع املضااي املخؼولة توضؼية امصايضيني واهخلاالهتم  ملإ

جازت امصايضيني والأظص امصايضية، واغامتد اموالك  امصايضيني ولك حاالث  داذل املـصة بأو ذارجو. و ثخت يف ظوحاث اإ

هظمة ام هلاذؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية ثبأىيل الأظص امصايضية، وذكل ظحلا ملأ  .ملإ

 

 44املادت 

 جلنة امخحكمي
 

جسيص ىشه انوجنة ػىل احرتام كواػس انوؼة وثؼني احلاكم يف املنافساث اميت ثنظميا اجلامؼة وثخوىل ثددع ومصاكدة وحكوين 

ىل اجلامؼة.  ىيئة احلاكم املنضوين اإ

 مؼة.اذل اجلا لك املضااي املخؼولة ابمخحكمي دوثخت يف

 

 45املادت 

هلاذانوجنة امنسوية مصايضة   االإ
  

هلاذثخوىل ىشه انوجنة جشجيع املصبأت ػىل ممارسة رايضة  هلاذوثنظمي تعوةل وظنية وسوية يف رايضة  االإ  . االإ

 

 46املادت 

 جلنة امعة امصاييض
 

ن نام جسيص ػىل اميلظة امعحية بأزنا  ثنظمي ثسرس ىشه انوجنة لك املضااي املخؼولة ابملصاكدة وامخددع امعحيني نوصايضيني اجملازي

املنافساث وامخظاىصاث امصايضية، ونشا اختاذ ثساتري اموكاية من ثؼاظي املنشعاث وماكحفخو ظحلا نونطوص امدرشيؼية 

 اجلاري هبا امؼمل.
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 47املادت 

 جلنة ثنظمي املنافساث امصايضية
 

نوجامؼة ظحلا مللذضياث ىشا امنظام الأسايس والأهظمة امؼامة نوجامؼة،  جسيص ىشه انوجنة ػىل ثنظمي املنافساث امصايضية

من  82وثؤنس هخاجئ املحارايث ومتنح امرتاديص ملأشزاص اذلاثيني واملؼنويني من بأجل ثنظمي ثظاىصت رايضة ظحلا نوامدت 

 امسامف اذلهص. :41.1املاهون رمق 

 

 48املادت 

 جلنة ادلراساث واالإضلحاث

 
جناز  االإهلاذنوجنة وضع اسرتاثيجياث حمنية ممارسة رايضة ثخوىل ىشه ا ػىل امطؼيس اموظين واجليوي واحمليل نام جسيص ػىل اإ

 ادلراساث وثددع االإضلحاث املؼمتست من كدل املكذة املسيصي.

 

 49املادت 

هلاذجلنة الأهظمة امؼامة نوجامؼة املوكية املـصتية   ملإ
  

ىل ىشه انوجنة وضع الأهظمة دذاميا ػىل ىشه الأهظمة من كدل  يؼيس اإ ػساد اكرتاحاث امخؼسيلث املصاد اإ امؼامة نوجامؼة واإ

هلاذادلع امؼام ؿري امؼادي، وذكل وفق بأهظمة  ههيا اجلامؼة. االإحتاد ادلول  ملإ  اميت ثنضوي اإ

 

 :4املادت 

 امدسويق و االثطال جلنة املامية و
 

معل اجلامؼة يف جمال امححر غن املسدشيصين واحملخضنني من بأجل حمنية مواردىا ثخوىل ىشه انوجنة وضع وثنفيش جصانمج 

 ثطال املخاحة.ة وامنعق ابمسيا ػرب لك وسائل االإ املامية ونشا حتسني ضورت اجلامؼ

 

 51املادت 

 جلنة حكوين امصايضيني امطـار
 

هلاذثخوىل ىشه انوجنة حمنية حكوين امصايضيني امطـار يف رايضة  حساج امييالك  اإ تخلسمي االإ كرتاخ نوجامؼة من بأجل اإ

حساج ىشه امييالك. ىل اجلامؼة ػىل اإ  امرضورية ميشه امـاية وجشجيع ادلؼياث وامرشاكث امصايضية املنضوية اإ

 



         

 

23  

 

 52املادت 

 جلنة امحنياث امخحخية
 

ػساد جصانمج اإ  هلاذ رايضة ث امصايضية اميت متارس هباضياهة املنشب ث وامخجيزيا جناز وثخوىل ىشه انوجنة اإ وذكل ظحلا  االإ

هلاذنومؼايري ادلومية يف ىشا اجملال. نام ثلرتخ ػىل املكذة املسيصي املواػس امخلنية املعحلة ػىل امخجيزياث امصايضية  من  ملإ

 بأجل ضامن سلمة امصايضيني واملنافساث وامخظاىصاث امصايضية.

 

 53املادت 

 جلنة فظ امزناػاث
 

ت ادذطاضاث انوجنة اموظنية الأوملحية املـصتية، امحت، تعوة من الأظصاف املؼنية، من ثخوىل ىشه انوجنة، مع مصاػا

 ذلل امخوفيق بأو اموساظة يف امزناػاث اميت ثنشبأ تني بأغضا  اجلامؼة.

 

 امحاة امصاتع

 امؼطحة الاحرتافية

 54املادت 

 امؼطحة الاحرتافية
 

هلاذسج اجلامؼة املوكية املـصتية حت  4امطادر يف  2.69.487ة ختضع لأحاكم امظيري امرشيف رمق ػىل شلك مجؼي ملإ

ن رمق ( تدنظمي حق ثبأسيس ادلؼياث، نام وكع ثـيريه وحمتميو، ونشا بأحاكم املاهو2:69هومفرب  26) 2489جامدى الأوىل 

 شهور.من املاهون امل 47حرتافية مبجصد اسديفا  امرشوط املنطوص ػوهيا يف املادت امسامف اذلهص، غطحة اإ  :41.1

ىل امؼطحة االإ  يؼيس هلاذحرتافية تخفويظ من اجلامؼة املوكية املـصتية اإ مخظاىصاث امصايضية ذاث تدنظمي املنافساث وا ملإ

ا  ابجلامؼة ونشكل حرتايف وجس يريىا وثنس يليا واميت جشارك فهيا ادلؼياث امصايضية وامرشاكث امصايضية الأغضامعاتع االإ 

 ي ميشه  املنافساث وامخظاىصاث.س خـلل امخجار ثستري حلوق االإ 

ميو بأػله موضوع اإ يكون ا هلاذثفاكية ثربم تني اجلامؼة املوكية املـصتية مخفويظ املشار اإ حرتافية واميت حتسد، وامؼطحة االإ  ملإ

 امسامف اذلهص. :41.1من املاهون رمق  49ػلوت ػىل ذكل، امؼلكة اميت حصتط تني ىاذين امعصفني، وذكل ظحلا نوامدت 

هلاذثفاكية من كدل ادلع امؼام نوجامؼة املوكية املـصتية ود ىشه االإ طادق ػىل تني  تنا  ػىل اكرتاخ من املكذة املسيصي. ملإ
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 امحاة اخلامس

 ملذضياث مامية وحماس حاثية

 55املادت 

 امس نة احملاسخية
 

هلاذمتخس امس نة احملاسخية نوجامؼة املوكية املـصتية  وثنهتيي يف ب دص شيص  هوهربيف فاحت شيص خذسئ شيصا. وث  23ػىل مسى  ملإ

  من امس نة املوامية. بأنخوجص

 

 56املادت 

 املزياهية
 

مزياهية اجلامؼة يه اموزيلة امخوكؼية جملموع املوارد اميت ميكن بأن حتطل ػوهيا اجلامؼة ومجموع امنفلاث املمكن ختطيطيا 

 ملواهجة احذياجاهتا ذلل امس نة احملاسخية.

ػساد امل  زياهية من كدل بأمني املال ويمت امخساول ثشبأهنا من كدل املكذة املسيصي ويطادق ػوهيا ادلع امؼام.يمت اإ

 هفلاث اجلامؼة مذوازهة ذلل امس نة احملاسخية. جية بأن حكون موارد و

كرتاخ من بأمني املال ثنفيش املزياهية حسة املساظص احملاس حاثية احملسدت من ظصف املكذة املسيصي اب يخوىل امصئيس و

 مصاكة احلساابث امللكف ابمخطسيق ػىل حساابث اجلامؼة والافذحاص املال  مسريىا.

 

 57املادت 

 املوارد
 

هلاذثخكون موارد اجلامؼة املوكية املـصتية   من: ملإ

 خنصاط امس نوي اميت يؤدهيا بأغضا  اجلامؼة؛واجداث االإ  

 صاث امصايضية ادلومية اميت ثنظميا اجلامؼة؛مساديل امخظاى مساديل انولا اث ادلومية نوفصق اموظنية و 

ػائساث جسويق حلوق امحر امخوفزي بأو مذؼسد اموسائط نومنافساث وامخظاىصاث املنظمة من ظصف اجلامؼة بأو  

رشافيا؛  حتت اإ

بأو امودية اميت ثنظميا  كذعاػاث احملطل ػوهيا من مساديل املنافساث امصايضية امصمسيةامنس حة املئوية و االإ  

 حرتافية، غنس االإكذضا ؛ة بأو امؼطة اجليوية بأو امؼطحة االإ امرشاكث امصايضي و اثادلؼي

 اجلامؼة؛حلوق امعؼن وامـصاماث وامؼلوابث املعحلة ػىل بأغضا   

 ادلاػاث امرتاتية بأو لأية ىيئة بأدصى معومية بأو ذاضة؛ االإػاانث املامية ندلوةل و 
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 مساديل ثوظيف بأموال اجلامؼة؛ 

 حذضان؛واالإشيار و االإ مساديل االإسدشيار  

 امؼلارية اميت متوكيا اجلامؼة؛ مساديل املمخواكث املنلوةل و 

 مساديل تيع املعحوػاث بأو جسويق امحضائع امخجارية اميت ثنذجيا اجلامؼة؛ 

 اميحاث و اموضااي؛ 

 بأية موارد بأدصى جسمح هبا املواهني اجلاري هبا امؼمل. 

 

 58املادت 

 امنفلاث
 

 مدس يري اجلامؼة وحتليق بأىسافيا. خيطص اس خؼامل املوارد

سدامثر وهفلاث اههتيئة بأو ي يحني هفلاث امدس يري وهفلاث املإ ميشه امـاية، حتسد هفلاث اجلامؼة يف اخملعط احملاس يب اذل و

 امخجيزي.

ال تؼس امخوكيع   املشرتك:ال ميكن حسة الأموال اإ

ما نوصئيس وبأمني املال؛ -  اإ

ما نوصئيس وبأمني املال املساػس يف - ذا ػاكو ػائق. اإ  حاةل ؾياة بأمني املال بأو اإ

 يف حاةل ؾياة امصئيس، ميكن منائة امصئيس املؼني تطفة كاهوهية ميشا امـصض بأن يوكع حمهل.

 

 59ملادت ا

 احملاس حة
 

 يمت مسم حماس حة ثربز هخاجئ امخستري املال  نوجامؼة.

ابث مسجل يف ىيئة اخلربا  احملاس حيني واذلي يمت امخسكيق يف حساابث وبأوشعة اجلامؼة س نواي من كدل مصاكة احلسا

 جية بأال يكون منرصظا ابجلامؼة.

ىل االإشياد ػىل معاتلة ثلسمي احلساابث نولواػس احملاس حاثية اميت ثعحق ػوهيا، وػىل بأهنا ثؼكس ضورت  هيسف امخسكيق اإ

مزتاماث املنطوص اػس و االإ س يري اجلامؼة نولو حليلية نوؼموياث املامية املنجزت من كدل اجلامؼة وذلمهتا املامية وػىل معاتلة ج 

 ػوهيا يف ىشا امنظام الأسايس.

 جامتع نوجمع امؼام تؼس امخوضل تو من كدل املكذة املسيصي. سم ثلصيص ثسكيق احلساابث يف بأول اإ يل

امس نة ونشا وضؼية  يكون مصفلا ابمخلصيص املال  اذلي يؼسه بأمني املال واذلي يحني امؼموياث املنجزت داذل املزياهية يف و

 اذلمة املامية نوجامؼة.
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جية لك س نة ورش ثلصيص ثسكيق احلساابث وامخلصيص املال  نوجامؼة يف موكؼيا االإمكرتوين بأو يف جصيست ملإػلانث 

 املاهوهية.

 

 :5املادت 

 خنصاط امس نويواجة االإ 
 

خنصاط امس نوي ابمنس حة ملك واجة االإ . وحيسد مدوؽ من لك س نة هوهرب شيصتساية يف خنصاط امس نوي االإ يس خحق واجة 

 فئة من بأغضا  اجلامؼة لك س نة من كدل ادلع امؼام ابكرتاخ من املكذة املسيصي.

يوما تؼس اترخي اهؼلاد ادلع امؼام اذلي كدل  41جية بأدا  واجة اخنصاط الأغضا  اجلسد ذلل امس نة اجلارية داذل بأجل 

 غضويهتم.

 

 61املادت 

 كذعاػاث امنس حة املئوية و االإ 
 

كذعاػاث احملطل ػوهيا من مساديل املنافساث امصايضية امصمسية بأو امودية اميت ثنظميا حتسد لك س نة امنس حة املئوية واالإ 

 من ظصف ادلع امؼام ابكرتاخ من املكذة املسيصي.ة بأو امؼطة اجليوية بأو امؼطحة االإحرتافية، ادلؼياث وامرشاكث امصايضي

 

 امحاة امسادس

 خوفةملذضياث خم 

 62املادت 

 الأهظمة امؼامة
 

 حتسد هيفياث جس يري وثنظمي بأهجزت اجلامؼة يف بأهظمهتا امؼامة.

مزامية االإ  خنصاط يف اجلامؼة حبمك املاهون ويرتثة ػىل االإ   خنصاط يف هظاهما الأسايس وبأهظمهتا امؼامة.تطفة اإ

ىل الأ  ظار امنطوص امدرشيؼية اجلاري هبا امؼمل، اإ ههيا حصجع اجلامؼة، يف اإ هظمة الأساس ية نوجامؼة ادلومية املنضوية اإ

 وبأهظمهتا امؼامة خبطوص بأية مسبأةل مل يؼاجليا ىشا امنظام الأسايس.

 

 63املادت 

 احلل
 

ميو دطيطا ميشا امـصض. ال من ظصف مجع ػام ؿري ػادي ثمت ادلغوت اإ  ال ميكن حل اجلامؼة اإ
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احلل وفق رشوط امنطاة والأؿوحية وامخطويت املنطوص ػوهيا يف يخساول ادلع امؼام ؿري امؼادي الإضسار كصار  ينؼلس و

 من ىشا امنظام الأسايس. 31املادت 

 يف حاةل احلل، يؼني ادلع امؼام املسغو ميشه امـاية ددريا بأو ػست ذربا  يلكفون تخطفية ممخواكث اجلامؼة.

ىل مجؼية بأو ػست مجؼياث ممازةل بأو مؼرتف ميا تط  فة املنفؼة امؼامة ظحلا نولواهني اجلاري هبا امؼمل.متنح الأضول امطافية اإ

 

 64املادت 

 ادلدول حزي امخنفيش
 

امخنفيش مبجصد املطادكة ػويو من ظصف ادلع امؼام ؿري امؼادي نوجامؼة املوكية املـصتية يسذل ىشا امنظام الأسايس حزي 

هلاذ   .3132يوميوز  35 تخارخي مصابطاب، املنؼلس ملإ

امنظام الأسايس املطادق ػويو يف ادلع امؼام ؿري امؼادي نوجامؼة املوكية املـصتية  الأسايس وحيل حملينسخ ىشا امنظام 

هلاذ  .:312ماي  18 تخارخيمصابط امبسينة املنؼلس  ملإ

 

 امصئيس 

 ؾـــصتــال حمــــمس ػوـــــي                                     


