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 احلسكة العاوة لمكػافة واملسغدات

 لمخسكة العاوة لمكػافة واملسغدات األضاضي لٍعاًا

 األوهالباب 

  تعسيفات

 ( 1وادة )

 ضٝام ايٓص١ٝٞ املعاْٞ قسٜٔ نٌ َٓٗا َا مل ٜكتطايٜكصد بايهًُات ٚايعبازات ايت ايٓعاّ ايػسض تطبٝل ٖر

 خالف ذيو.

 الػسح زقي املادة املوضوع

 سغداتاملٚايعا١َ يًهػاف١ سن١ اسب  -  اسبسن١

 يًشسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات املؤمتس ايعاّ  -  املؤمتس ايعاّ

 ًهػاف١ ٚاملسغداتملؤمتس ايعاّ يًشسن١ ايعا١َ يز٥اض١ ا  -  ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ

 ايعاّ يًشسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغداتز٥ٝظ املؤمتس   -  ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ

 يًشسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات١٦ٖٝ ايكٝاد٠ ايعا١َ   -  ايكٝاد٠ ايعا١َ

 يًشسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغداتايكا٥د ايعاّ   -  ايكا٥د ايعاّ

 املهتب ايتٓفٝرٟ هل١٦ٝ ايكٝاد٠ ايعا١َ  -  املهتب ايتٓفٝرٟ

 َفٛض١ٝ ايهػاف١ ٚاملسغدات  -  املفٛض١ٝ

 َؤمتس َفٛض١ٝ ايهػاف١ ٚاملسغدات  -  َؤمتس املفٛض١ٝ

 ١٦ٖٝ َفٛض١ٝ ايهػاف١ ٚاملسغدات ـــــ   ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ

 املسغداتهتب تٓفٝرٟ فمفٛض١ٝ ايهػاف١ ٚامل ـــــ   املهتب ايتٓفٝرٟ باملفٛض١ٝ

 ٚاملسغدات ١َفٛض١ٝ ايهػاف عاّ َفٛض  -  املفٛض ايعاّ

 فٛز ايهػاف١ ٚاملسغدات  -  ايفٛز

 َؤمتس فٛز ايهػاف١ ٚاملسغدات  -  َؤمتس ايفٛز

 ٚاملسغدات ١قٝاد٠ فٛز ايهػاف    -  قٝاد٠ ايفٛز

 ػاف١ ٚاملسغداتهتب تٓفٝرٟ بفٛز ايهامل ــــــ   املهتب ايتٓفٝرٟ بايفٛز

 قا٥د فٛز ايهػاف١ ٚاملسغدات ـــــ   قا٥د ايفٛز

  ٖٞ املسس١ً ايط١ٝٓ ألفساد ايهػاف١ ٚاملسغدات  -  ًك١اسب
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 الػسح زقي املادة املوضوع

 فسق١ ايهػاف١ / فسق١ املسغدات  -  ايــــفـــسقـــــــ١

 طًٝع١ ايهػاف١ / طًٝع١ املسغدات  -  ايطًٝع١

 زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات زابط١  -  زابط١ ايسٚاد

 ال٥ش١ االْتدابات باسبسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات  -  ال٥ش١ االْتدابات

 ْتدابات ايًذ١ٓ اييت ٜػهًٗا املؤمتس ايعاّ يإلغساف ع٢ً اال  -  ْتداباتزب١ٓ اال

 االْتداب ايفرت٠ اييت تبدأ َٔ بدا١ٜ  -  ْتداب١ٝايدٚز٠ اال

 ايٛشٜس ايرٟ تتٛىل ٚشازت٘ َٚا يف سهُٗا اإلغساف ع٢ً اسبسن١  -  ايٛشٜس املدتص

 ( 2ملادة )ا

 الػسح زقي املادة املوضوع

  وباغسة االختصاصات

يًهػاف١ ٚاملسغدات االختصاصات املدٛي١ هلا ايعا١َ تباغس اسبسن١ 

ٚايٓعاّ  َٝالدٟ ،يط١ٓ  (زقِ)تٓعِٝ اسبسن١  فمٛدب أسهاّ قإْٛ

 .ايٛشٜس املدتصذبت إغساف  ااألضاضٞ ٚايًٛا٥ح ايصادز٠ فمكتطاٖ

 

  (3ملادة )ا

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

  تعسيف احلسكة
 ضِادتُاع١ٝ أ١ًٖٝ ذات ْفع عاّ ذبٌُ ا١٦ٖٝ تسبٜٛـ١  ايهػف١ٝاسبسن١ 

 )اسبسن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات ( 

 

 ( 4املادة )

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

  ِدف احلسكة

 ت١ُٝٓاياملطا١ُٖ يف  سن١ ايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات إىلتٗدف اسب

ايعك١ًٝ طاقاتِٗ أقص٢  ضتفاد٠ َٔالٚاايػباب ايفت١ٝ ٚ كدزاتي املتها١ًَ

يٝصبشٛا أعطا٤ فاعًني يف صبتُعِٗ احملًٞ  ٚاالدتُاع١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ايبد١ْٝٚ

 .ٚايٛطين ٚايعاملٞ

 

 



 

4 
 

 ( 5) املادة

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

  احلسكة وبادئ

١ املجٌ األع٢ً يًهػاف١ ٚاملسغدات ٜتذ٢ً يف ايتُطو فمبادئ ايػسٜع

ايهػفٞ ٚض١ًٝ يتشكٝل ٖرٙ املبادئ اييت  قاْْٛ٘عٗدٙ ٚ اإلضال١َٝ ، ٜٚتدر َٔ

  ثِ ايٛطٔ ٚايرات ٚاآلخسٜٔ.تٓص ع٢ً قٝاّ ايهػاف ٚاملسغد٠ بٛادبُٗا حنٛ اهلل 

  (6املادة )

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

  الطسيكة الكػفية
 ايعامل١ٝ ايطسٜك١ ايهػف١ٝايعا١َ يًهػاف١ ٚاملسغدات تطبل اسبسن١ 

 .يتشكٝل أٖدافٗا ايرتب١ٜٛ

 ( 7املادة )

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

  عّد الكػاف واملسغدة

ٛ اهلل، ثِ ايٛطٔ )) أعاٖد ع٢ً إٔ أبرٍ دٗدٟ يف ضبٌٝ ايكٝاّ بٛاديب، حن

 كإْٛبٚايػعب، ٚإٔ أضاعد ايٓاع ٚباقٞ املدًٛقات يف نٌ سني، ٚإٔ أيتصّ 

 ((املسغد٠/ ايهػاف 

 ( 8املادة )

 ايػسح زقِ املاد٠ املٛضٛع

 واملسغدة الكػاف قاٌوُ

 ايهػاف / املسغد٠ ٜٛثل ب٘ ٜٚعتُد عًٝ٘. عٗد  - 

 ٚيٛطٓ٘، ٚيهٌ َٔ زؤضا٥٘ َٚسؤٚضٝ٘.ايهػاف / املسغد٠ طبًص يٛيٞ أَسٙ،   - 

 ايهػاف / املسغد٠ ْافع ٜٚطاعد اآلخسٜٔ.   - 

 .ايهػاف / املسغد٠ صدٜل يًذُٝع   - 

 ايهػاف / املسغد٠ َٗرب.   - 

 افغ ع٢ً ايب١٦ٝ.ضبايهػاف / املسغد٠    - 

 .سددايهػاف / املسغد٠ َطٝع ألٚيٝا٥٘ ٚزؤضا٥٘ يف اسبل دٕٚ ت   - 

 ٜبطِ ٜٚٗصأ بايصعاب.ايهػاف / املسغد٠    - 

 ايهػاف / املسغد٠ َكتصد.   - 

  ايهػاف / املسغد٠ طاٖس ايفهس ٚايكٍٛ ٚايعٌُ.   - 
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 ( 9املادة )

   الثاٌي الباب

 املؤمتس العاً

 ( 11املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 املؤمتس العاًتكويَ 

 .املؤمتس ايعاّز٥اض١   - 

 أعطا٤ ايكٝاد٠ ايعا١َ.  - 

 أعطا٤ ٦ٖٝات املفٛضٝات يًهػاف١ ٚاملسغدات.  - 

 -  

َٔ  ملسغداتا فسم % َٔ قا٥داتٚ ايهػف١ٝفسم اي قاد٠ َٔ %سطٛز ْطب١ 

ٜتٛيٕٛ َٗاّ أخس٣  ٚالفسق١  فم١ُٗ قا٥د ني٢ ايػاز٠ اشبػب١ٝ ٚاملهًفصًني عًاسبا

 .املؤمتس ايعأَّ َؤمتس املفٛض١ٝ يعط١ٜٛ  ختٝازِٖاٜتِ ب١٦ٝٗ املفٛض١ٝ 

 .ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘نٌ َٔ غػٌ ١َُٗ   - 

 ( 11املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 املؤمتس العاً

 

 فما ًٜٞ : س ايعاّ املؤمتتص خي 

 .زضِ ايطٝاض١ ايعا١َ  يًشسن١  ــــ 

   ـــــ 

يٓصف ايدٚز٠ اسبطاب اشبتاَٞ ايتدقٝل يف املايٞ ٚاألدبٞ ٚ ٜٔايتكسٜس َٓاقػ١ ٚإقساز

 طالع ع٢ً املسنص املايٞ يًشسن١ٚاال ايكاد١َ ْصف ايدٚز٠ َٚػسٚع َٝصا١ْٝايطابك١ 

 .اٚارباذ ايكسازات ايالش١َ سٝاهل

 .ْٚعاَٗا األضاضٞ اسبسن١ تٓعِٝ اقرتاح تعدٌٜ قإْٛ   ـــــ 

 املصادق١ ع٢ً ايًٛا٥ح ٚايٓعِ ايصادز٠ َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ.   ــــ 

 .املؤمتس ايعاّددٍٚ أعُاٍ املصادق١ ع٢ً    ــــ 

 .ٚتعدًٜٗا يًُؤمتس ايعاّإصداز ايال٥ش١ ايداخ١ًٝ    ـــــ 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 ٖٛ  ن١ًُ   )) ٚأعـــدٚا ((.  غعاز الكػاف واملسغدة
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 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 املؤمتس العاً

 

  ــــ   

ٚاملهتب  ٚايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘املؤمتس ايعاّ ٚضع ضٛابط ايرتغح يعط١ٜٛ ز٥اض١

ََنيايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملفٛبايتٓفٝرٟ  ٚاملفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات  َضني ايعا

 ٚفل ال٥ش١ تصدز بٗرا ايػإٔ.ت ٚقاد٠ األفٛاز ٚايكا٥دات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدا

 .ٚايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ ْٚا٥بٝ٘ ايعاّ ٝظ املؤمتسز٥ اْتداب  ـــــ   

  .ٚايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بْٝ٘ٚا٥بٝ٘ ايعاّ املؤمتس ٝظز٥ ٚإعفا٤دبُٝد ايعط١ٜٛ   ـــــ   

 إيػا٤ ايكسازات ايصادز٠ باملدايف١ َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ .  ــــ  

 ٚ األٚمس١ زفٝع١ املطت٣ٛ. َٓح قالد٠ ايطٓب١ً ايرٖب١ٝ ٚقالد٠ ايػصاٍ ايفطٞ ــــ 

 تػهٌٝ صبايظ ايتأدٜب يس٥اض١ املؤمتس ايعاّ.  ـــــ 

 املصادق١ ع٢ً االتفاقٝات اييت تربَٗا اسبسن١ َع ازبٗات األخس٣. ــــ  

 ــــ  
ٚفما ال خيايف  ٜٓص عًٝ٘ يف أسهاّ ٖرا ايٓعاّارباذ ايكسازات ايالش١َ فُٝا مل 

 أسهاّ قإْٛ تٓعِٝ اسبسن١ .

 ( 12املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اجتىاعات

 املؤمتس العاً
-  

 نُا جيٛش ي٘، ع٢ً األقٌنٌ ضٓتني ٚاسد٠ َس٠  اعادٜ اادتُاًع املؤمتس ايعاّعكد ٜ

املؤمتس نًتا اسبايتني ٜهٕٛ اْعكاد  عكد ادتُاعات غري عاد١ٜ عٓد ايطسٚز٠ ، ٚيف

يف املهإ ٚايصَإ  ٜعكد االدتُاعٚ ٥٘أعطا ٞثًجأٚ َٔ  ز٥اضت٘بدع٠ٛ َٔ  ايعاّ

 .ايكٝاد٠ ايعا١ََع ٚايتعإٚ ايس٥اض١ بايتٓطٝل ايًرٜٔ ذبددُٖا 

  - دعوة االجتىاع

 اضت٘ز٥َٔ ز بكساعاد١ٜ ايغري  ٚأايعاد١ٜ  يدٚزت٘ املؤمتس ايعاّايدع٠ٛ الْعكاد تتِ 

إىل األعطا٤ قبـٌ َٛعـد اْعكـادٙ احملدد بػٗسٜٔ ع٢ً األقٌ  املكسزٚتٛد٘ َٔ قبٌ 

ّٝٔ  فٝ٘ شَإ َٚهإ  بهتاب َطذٌ بعًِ ايٛصٍٛ أٚ بٛضا٥ٌ االتصاالت اسبدٜج١ َب

 .َٚسفكات٘ ددٍٚ األعُاٍ املكرتح َع٘ االدتُاع َسفل

  - صخة االجتىاع

ًٝـــقاْ اّــعـياملؤمتس اعـد اْعكــاد ــُٜ عطا٤ َٔ األ (ف+ص)ايٓ األغـًـبـ١ٝطسٙ ــإذا س ــاْٛ

( أزبـع ٚعػـسٜٔ ضاعــ١ فــإذا سطـس ثًـح ٓصاب ٜؤدــٌ ملـد٠ )ـٚإذا مل ٜهتٌُ ٖرا اي

، ٚإال أّدٌ إيٞ ا ع٢ً األقـٌ ٜعكــد االدتُـاع ٜٚعترب صشًٝش املؤمتس ايعاّأعطــا٤ 

ٚإذا بدأ االدتُـاع ، س َٔ تازٜذ َٛعــد ايتأدٌٝ ايجاْٞأغٗ ثالث١ َٛعــد آخس غاٜتــ٘

 .ال ٜؤثـس ع٢ً صشـ١ اْعكـادٙ اْطشاب أٟ عدد َٔ األعطا٤ ــاصشًٝش
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 الػسح زقي املادة املوضوع

 ــــــ   صخة اختاذ الكساز

باضتجٓا٤ َٔ قبٌ األعطا٤ اسباضسٜٔ،  (باألغًب١ٝ )ايٓصف + ايكسازات تتدر

ٚاإلعفا٤ يس٥ٝظ املؤمتس ْٕٛ تٓعِٝ اسبسن١ ٚ ْعاَٗا األضاضٞ قرتاح تعدٌٜ قاا

 .ناًًَا املؤمتس ايعاّأعطا٤  ٚاييت تتطًب ثالث١ أزباعْٚا٥بٝ٘ ٚايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ 

   - تطديد االغرتاكات
 ست٢ نا١ًَ ايط١ٜٛٓ ايرٜٔ مل ٜطددٚا اغرتاناتِٗ املؤمتس ايعاّال حيل ألعطا٤ 

 سطٛز دًطات٘.ايعاّ َٔ ض١ٓ اْعكاد املؤمتس 

 (13املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

  املؤمتس العاًزئاضة 

 :َٔتتهٕٛ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ 

 . ــ ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ 

 ـ ْا٥ب ايس٥ٝظ يػؤٕٚ ايهػاف١. 

 ــ ْا٥ب ايس٥ٝظ يػؤٕٚ املسغدات. 

 (14املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 املؤمتس العاًة زئاض

 فما ًٜٞ : املؤمتس ايعاّتص ز٥اض١ رب 

-  
داز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ دٕٚ ؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ يًكٝاّ باالعُاٍ اإليًػ ًاٚعطٛ هلا تهًٝف َكسز

 رباذ ايكساز.ا سل اإٔ ٜهٕٛ هلُ

 بايتٓطٝل َع ايكٝاد٠ ايعا١َ. املؤمتس ايعاَّٚهإ اْعكاد  شَإ ذبدٜد  -

 .املؤمتس ايعاّٝ٘ دعٛات سطٛز ادتُاعات تٛد  -

 .بايتٓطٝل َع ايكٝاد٠ ايعا١َ املؤمتس ايعاّإعداد َكرتح ددٍٚ أعُاٍ ادتُاعات   -

-  
ٚايتٛقٝع  ضباضس دًطات٘ ٚعسض ٚتدٜٚٔاملؤمتس ايعاّ ٚإداز٠ ادتُاعات  تٓعِٝ

 .ب٘ ٚسفغ ٚضبط ضذٌ ايعط١ٜٛ ع٢ً قسازات٘

 . ١ يالْتدابات ٚاإلغساف ع٢ً زباْٗا٤ات ٚايرتتٝبات ايالشَإعداد اإلدسا  -

 ـ ــــ 
 يًُفٛضٝات ٚاملفٛضات ش١َ بػإٔ اختٝاز املفٛضني ايعاَنيارباذ اإلدسا٤ات ايال

 صداز ايكسازات اشباص١ بتهًٝفِٗ. املطاعدات يًُسغدات باملفٛضٝات ٚإ

-  
 ايف١ يكإْٛ اسبسن١ ْٚعاَٗاايكٝاد٠ ايعا١َ ايصادز٠ باملد تدبُٝد قسازا

  .اُٗاألضاضٞ ٚايًٛا٥ح ايصادز٠ فمكتطٝ
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 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 زئاضة املؤمتس العاً

-  
ٚضري  املؤمتس ايعاّإعداد تكازٜس َتابع١ ايكٝاد٠ ايعا١َ فُٝا خيص تٓفٝر قسازات 

 عٌُ قطاعاتٗا ٚزباْٗا ايف١ٝٓ.

 ٌ يف االعرتاضات ع٢ً املرتغشني يف االْتدابات.تػهٌٝ زبإ ايفص  -

-  

ٚايفصٌ يف  تػهٌٝ صبايظ ايتأدٜب ألعطا٤ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٦ٖٝٚات املفٛضٝات

بٗرا ايطعٕٛ ٚتأٜٝد ٚإيػا٤ قسازاتٗا ٚفكا يال٥ش١ اجملايظ ايتأدٜب١ٝ ايصادز٠ 

 .ايػإٔ

-  
ٚدعٛتِٗ بايتٓطٝل َع ايكٝاد٠  ّاملؤمتس ايعاضبط قٛا٥ِ املػازنني يف ادتُاعات 

 ايعا١َ ٚاملفٛضٝات.

 َا ٜطٓد إيٝٗا َٔ َٗاّ ٚأعُاٍ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ  -

 ( 15املادة ) 

 (  16) املادة 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

آليات ممازضة اختصاصات 

 زئاضة املؤمتس العاً
 

اد٠ ايعا١َ ملُازض١ اختصاص ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ ٚزبط ايعالق١ بٝٓ٘ ٚبني ايكٝ

حيل يس٥ٝظ املؤمتس ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ سطٛز ادتُاعات ايكٝاد٠ ايعا١َ نًُا دعت 

 اسباد١ إىل ذيو ٜٚتِ بايتٓطٝل ٚايتػاٚز َع ايكا٥د ايعاّ. 

 الػسح زقي املادة املوضوع

زئيظ غسوط الرتغح ملّىة 

 املؤمتس العاً وٌائبيْ

 : ًٜٞ ْا٥بٝ٘ َاٜػرتط يف ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ ٚ 

ًٝإٔ ٜهٕٛ َٛاطًٓ   -   ا.ا يٝب

 -  
يًهػاف١  ١ضٓ مخط١ عػسَد٠ زع ايعٌُ ايهػفٞ يف ١َُٗ قٝاد١ٜ إٔ ٜهٕٛ قد َا

 يًُسغدات ع٢ً األقٌ.ضٓٛات بايٓطب١  ٚ عػس

 .عتبازٙ َا مل ٜسد إيٝ٘ ا أال ٜهٕٛ قد سهِ عًٝ٘ يف دٓا١ٜ أٚ دٓش١ طب١ً بايػسف  - 

 -  
إٔ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً َؤٌٖ داَعٞ أٚ َا ٜعادي٘ َٚؤٌٖ نػفٞ ٚفل ايطٛابط 

 اييت ٜطعٗا املؤمتس ايعاّ يف ال٥شت٘ يػػٌ مجٝع املٗاّ.

. ض١ٓ َٝالد١ٜ أزبعنيال ٜكٌ عُسٙ عٔ أ  - 
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 (  17املادة ) 

 

 (  18املادة ) 

 

 (  19املادة ) 

 

 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

ودة الدوزة االٌتدابية 

  لسئاضة املؤمتس
 

أزبع ضٓٛات َٔ تازٜذ يس٥اض١ املؤمتس  َد٠ ايدٚز٠ االْتداب١ٝ

ثا١ْٝ إال فمطٞ  يدٚز٠ اْتداب١ٝايرتغح  هلِ ٚال جيٛش االْتداب،

 ْتداب١ٝ أخس٣.  دٚز٠ ا

 الػسح زقي املادة املوضوع

 الػؤوُ املالية 

 املؤمتس العاً لسئاضة
 

باير١َ املاي١ٝ املٓفص١ً عٔ  ز٥اض١ املؤمتس ال حيل هلا االضتكالٍ

اسبسن١ ع٢ً إٔ تكّٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ بإدزاز طبصصات ز٥اض١ 

املؤمتس املاي١ٝ يتطٝري غؤْٚٗا يف املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ ايعا١َ يًشسن١ 

ع٢ً إٔ  ستٝاداتٗا ايفع١ًٝيتٓطٝل َع ز٥اض١ املؤمتس يتشدٜد ابا

   .١نتهٕٛ إدسا٤ات ايصسف ٚخالف٘ ٚفكا يال٥ش١ املاي١ٝ يًشس

 الػسح زقي املادة املوضوع

وػازكة زئاضة املؤمتس يف 

 األٌػطة اخلازجية
 

أثٓا٤ ايكٝاّ فمٗاَِٗ املػازن١ يف  ايعاّ جيٛش يس٥اض١ املؤمتس

ع١ هلا اسبسن١ ٚتتُاغ٢ َع طبٝ ٢اييت تدعاألْػط١ اشبازد١ٝ 

ازب نتطاب اشبربات ٚايتذَُٗتِٗ يتأًِٖٝٗ ٚتدزٜبِٗ أٚ ا

املدتًف١. ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيو طبكا يطٝاض١ ايكٝاد٠ ايعا١َ يف 

األْػط١ اشبازد١ٝ ٚيف نٌ األسٛاٍ ال جيٛش املػازن١ يف أٟ 

 ْػاط خازدٞ إال بايتٓطٝل َع ايكا٥د ايعاّ يف ذيو.
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 لباب الثالثا

 واملكتب التٍفيري  الكيادة العاوة

 ( 21املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 الكيادة ويَتك

 العاوة

 تتهٕٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ َٔ : 

 : املهتب ايتٓفٝرٟ ٜٚطِ  - 

 ايكا٥د ايعاّ  -  - 

 ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ ايهػاف١  -  - 

 ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ املسغدات  -  - 

 املفٛض ايتٓفٝرٟ )حبهِ امل١ُٗ(  -  - 

  ايػؤٕٚ املاي١ٝأَني  -  - 

 ٚاملُتًهات  املاي١َٝفٛض ت١ُٝٓ املٛازد   -  - 

 َفٛض ايتدطٝط ٚغؤٕٚ املفٛضٝات  -  - 

/ املسغدات يهػاف١ااملفٛض ايدٚيٞ   -  - 

 / املسغدات يهػاف١اَفٛض ت١ُٝٓ ايكٝادات   -  – 

 ايرباَر نػاف١ / املسغدات َفٛض  -  - 

 زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات زابط١ َفٛض  -  - 

 نػاف١ / َٚسغدات  َفٛض خد١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع  - 

 َفٛض سًك١ األغباٍ / َفٛض١ سًك١ ايصٖسات  - 

 َفٛض سًك١ ايفتٝإ / َفٛض١ سًك١ ايفتٝات ـــــــ  

 َفٛض سًك١ املتكدّ / َفٛض١ سًك١ املسغدات ـــــ  

 َفٛض سًك١ ازبٛاي١ / َفٛض١ سًك١ ايديٝالت  ـــــ  

 َفٛض ايهػاف١ ايبشس١ٜ ـــــــ  

 عالّ َفٛض اإل ــــــ  

 زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات َفٛض زابط١ْا٥ب  ــــــ  

 املفٛضٕٛ ايعإَٛ يًُفٛضٝات  – 

 املفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات ــــــــ  
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 ( 21)  ملادة ا

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 الكيادة العاوة

 

 ربتص ايكٝاد٠ ايعا١َ فما ًٜٞ :  

 .تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ  - 

 العتُادٖا. املؤمتس ايعاّ ايطٝاضات ٚاشبطط ايعا١َ يًشسن١ ٚعسضٗا ع٢ً قرتاحا  - 

-  
يال٥ش١ املاي١ٝ  اطاب اشبتاَٞ ٚاملٛقف املايٞ ٚفًكإعداد املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚاسب

 .ملؤمتس ايعاّايًشسن١ ٚإسايتٗا إىل 

 اعتُاد خط١ األْػط١ ايط١ٜٛٓ ٚاملٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ هلا.  - 

 -  
ايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايالش١َ يًشسن١ فما ٜتفل ٚأسهاّ ايكإْٛ ٖٚرا ايٓعاّ  إصداز

 ٚايتػسٜعات ايٓافر٠.

 إصداز ايًٛا٥ح ٚايٓعِ ايف١ٝٓ ايالش١َ يٓػاط اسبسن١.  - 

 ا يًتػسٜعات ايٓافر٠.ذبدٜد زضّٛ االغرتانات ٚفًك  -

 -  
إصداز ايًٛا٥ح ٚايٓعِ اشباص١ بتشدٜد األشٜا٤ ٚاألٚمس١ ٚايػازات ٚاألعالّ اشباص١ 

 باسبسن١.

 -  
س٣، ٚنريو بٝٓٗا ٚبني ازبُعٝات تٓعِٝ ايعالق١ بني اسبسن١ ٚازبٗات األخ

 ٚاهل٦ٝات ايهػف١ٝ ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ. 

 -  
 إبساّ االتفاقٝات ٚبساَر ايتعإٚ بني اسبسن١ ٚاهل٦ٝات ٚازبُعٝات ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ايعامل١ٝ.   ٚ

 ٠.اعتُاد إداش٠ تأٌٖٝ قٝادات ايهػاف١ ٚاملسغدات ٚفل ايًٛا٥ح املعتُد  - 

 إساي١ ايكسازات ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚضباضس ادتُاعاتٗا إىل ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ.  - 

 -  
 املػازنني يف األْػط١ ايهػف١ٝ ٚاإلزغاد١ٜ ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ اختٝاز

 .اسبسن١ يف ايًذإ ايهػف١ٝ ايعسب١ٝ املدتص١ ٚنريو ممجًٞ

 ازات املكرتس١ َٔ املهتب ايتٓفٝرٟ.  اعتُاد ٚتعدٌٜ ايكس  - 

 .يال٥ش١ املاي١ٝ يًشسن١ اعتُاد ربصٝص َبايؼ َاي١ٝ يًُفٛضٝات ٚفكًا  - 

 ٚذبدٜد اختصاصاتٗا ٚصالسٝاتٗا ٚفل ايال٥ش١ ايصادز٠ بٗرا ايػإٔ.تػهٌٝ ايًذإ املعا١ْٚ  - 

 سازاتٗا.تػهٌٝ زب١ٓ َٓح األٚمس١ ايتكدٜس١ٜ ٚاعتُاد ق  - 

 ,تسغٝح ايكاد٠ ٚايكا٥دات يٌٓٝ األٚمس١ ايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ  - 

 .َٓح قالد٠ ايطٓب١ً ايرٖب١ٝ ٚقالد٠ ايػصاٍ ايفطٞقرتاح ا   - 

  .َا ٜطٓد إيٝٗا َٔ َٗاّ ٚأعُاٍ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ  - 
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  ( 22  املادة )

 

  (23املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

ية غسوط عضو

 الكيادة العاوة

 

 ٜػرتط يف عط١ٜٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ َا ًٜٞ :  

ًٝ اإٔ ٜهٕٛ َٛاطًٓ    -   .ايٝب

 -  
يًهػاف١  ٛاتضٓ َد٠ عػسػفٞ يف ١َُٗ قٝاد١ٜ ايه إٔ ٜهٕٛ قد َازع ايعٌُ 

 . ع٢ً األقٌيًُسغدات ضٓٛات بايٓطب١  ٚضبع

 -  
َا مل ٜسد إيٝ٘  ٓش١ طب١ً بايػسفأال ٜهٕٛ قد سهِ عًٝ٘ يف دٓا١ٜ أٚ د

 .اعتبازٙ

 -  

ميهٓ٘ َٔ أدا٤  نػفَٞؤٌٖ ٚأٚ َا ٜعادي٘  داَعٞع٢ً َؤٌٖ  ٜهٕٛ ساصالإٔ 

ٚاملؤٌٖ  ألعطا٤ املهتب ايتٓفٝرٟ ٚاملٗاّ املتدصص١ بايكٝاد٠ ايعا١َ  امل١ُٗ

ل ٚفملٓاضب ملفٛضٞ املفٛضٝات ٚاملفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات  ايعًُٞ

 .املٗاّمجٝع يف ال٥شت٘ يػػٌ  املؤمتس ايعاّطعٗا ٜاييت غ ايطٛاب

 -  
ٚعػسٜٔ ض١ٓ  مخظٚض١ٓ َٝالد١ٜ يًهػاف١  ثالثنيال ٜكٌ عُسٙ عٔ أ

يًُسغدات. 

 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

يادة اجتىاعات الك

 العاوة
 

عادٜا دٚزٜا َس٠ نٌ أزبع١ أغٗس ع٢ً األقٌ  تُع ايكٝاد٠ ايعا١َ ادتُاعادب

ٚايرٟ ي٘ دع٠ٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ الدتُاع غري  ْا٥بٝ٘،أسد بس٥اض١ ايكا٥د ايعاّ أٚ 

١َ بٓا٤ ع٢ً طًب ْصف عادٟ نًُا اقتط٢ األَس ، نُا دبتُع ايكٝاد٠ ايعا

١ اد٠ ايعا١َ صشٝش١ حبطٛز األغًبٝيكٝٚتهٕٛ ادتُاعات ا ، عدد أعطا٥ٗا

٘ ٜرتأع االدتُاع أنرب ( ٚيف ساي١ غٝاب ايكا٥د ايعاّ ٚ ْا٥بٝ)ايٓصف +

، ٚيألعطا٤ ايًٝبٝني يف ايًذإ ايهػفٝــ١ ٚاإلزغاد١ٜ ايعسب١ٝ آًاألعطا٤ ض

 ٚايدٚي١ٝ اسبل يف سطٛز ادتُاعاتٗا.
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 ( 24املادة )

 (  25املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

تكويَ املكتب 

 التٍفيري

 َٔ :ًكٝاد٠ ايعا١َ ي ٝرٟٜتهٕٛ املهتب ايتٓف  - 

 ايكا٥د ايعاّ  -  - 

 ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ ايهػاف١  -  - 

 ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ املسغدات  -  - 

 املفٛض ايتٓفٝرٟ )حبهِ امل١ُٗ(  -  - 

 أَني ايػؤٕٚ املاي١ٝ  -  - 

 هات َفٛض ت١ُٝٓ املٛازد ٚاملُتً  -  - 

 َفٛض ايتدطٝط ٚغؤٕٚ املفٛضٝات  -  - 

َسغدات/  املفٛض ايدٚيٞ نػاف١ ـ ــــــ  - 

 َسغدات/  َفٛض ت١ُٝٓ ايكٝادات نػاف١  -  - 

 َسغداتنػاف١ /  ايرباَر  َفٛض  -- 

 زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات زابط١ َفٛض  -- 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اٌتّاء العضوية 

 الكيادة العاوةب

 سد األضباب اآلت١ٝ:ايكٝاد٠ ايعا١َ ألبتٓتٗٞ ايعط١ٜٛ   - 

 .ايٛفا٠  - - 

 .َٔ امل١ُٗ اإلعفا٤   -- 

 --  
ادتُاعات َتتاي١ٝ بدٕٚ أٟ عرز غسعٞ َهتٛب  ايتدًف عٔ سطٛز ثالخ 

 تكبً٘ ايكٝاد٠ ايعا١َ.

 - -  
بٌ اعترازٙ يف ادتُاع عٔ َٛاص١ً امل١ُٗ املهًف بٗا ٚق إذا اعترز نتابٝا

 .ا١َايع ايكٝاد٠

 .غسٚط ايعط١ٜٛ  ٣إذا فكد أسد    - – 

 -  
ز٥اض١  بإساي١ األَس إىل أٚ ايكا٥د ايعاّٚيف ٖرٙ اسباي١ تكّٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 املؤمتس ايعاّ الرباذ اإلدسا٤ ايالشّ.
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 ( 26املادة )

 ( 27ملادة )ا

 

 الػسح ي املادةزق املوضوع

اجتىاعات املكتب 

 التٍفيري
 

جيتُع املهتب ايتٓفٝرٟ بصف١ دٚز١ٜ ادتُاعا ٚاسدا َس٠ نٌ مخط١ عػس 

عدد َٔ ادتُاعات٘ صشٝش١ حبطٛز األغًب١ٝ َٜٛا ع٢ً األقٌ، ٚتهٕٛ 

(، غسٜط١ إٔ ٜهٕٛ َٔ بِٝٓٗ ايكا٥د ايعاّ أٚ أسد  األعطا٤) ايٓصف +

 ْا٥بٝ٘.

 الػسح زقي املادة وضوعامل

 اختصاصات

 التٍفيري املكتب 

 

 

 ًكٝاد٠ ايعا١َ فما ًٜٞ : يخيتص املهتب ايتٓفٝرٟ   

 تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ.   - 

 -   
اقرتاح اشبطط ايالش١َ يت١ُٝٓ اسبسن١ ٚايعٌُ ع٢ً تٓفٝرٖا بعد إقسازٖا َٔ 

 ايكٝاد٠ ايعا١َ.

  .ايكٝاد٠ ايعا١َ اقرتاح َػسٚع املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ ٚاسبطاب اشبتاَٞ ٚإسايت٘ إىل    - 

 -  
اقرتاح أْػط١ اشبط١ ايط١ٜٛٓ يًشسن١ ٚاملٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ هلا ٚايعٌُ ع٢ً 

 تٓفٝرٖا بعد اعتُادٖا َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ.

 -   
الق١ بني اسبسن١ ٚازبٗات ارباذ اإلدسا٤ات ٚاالتصاالت اشباص١ بتٓعِٝ ايع

 األخس٣.

 -   

 ػازن١ يف املؤمتسات ٚاالدتُاعات ٚايٓدٚات ٚاملدُٝات ايهػف١ٝامل بساَراقرتاح 

ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ٚتٓعِٝ االدتُاعات ٚاملؤمتسات  ٚاإلزغاد١ٜ

 يٝبٝا.ٚاملدُٝات املسنص١ٜ ٚايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ اييت ٜتكسز إقاَتٗا يف 

 -  
 ٚاملفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات  ايتٓطٝل املطبل َع املفٛضني ايعاَني

 اسبسن١. إيٝٗاعٓد اختٝاز املػازنني يف األْػط١ اييت تدع٢ 

 اقرتاح ايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايالش١َ يًشسن١.  - 

 .١ يألفٛاز ٚاملهاتب ايتٓفٝرٜ اعتُاد تػهٌٝ ٦ٖٝات املفٛضٝات  - 

 تػهٌٝ زبإ ازبسد ايطٟٓٛ َٚطابك١ املٛدٛدات ٚاملُتًهات ٚاعتُاد ضباضسٖا.  - 

 . اقرتاح تػهٌٝ زب١ٓ األٚمس١ ايتكدٜس١ٜ   - 

 .إعداد ددٍٚ أعُاٍ ادتُاعات ايكٝاد٠ ايعا١َ     - 
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 (  28 املادة )

 الباب السابع

 العاوةاملكتب التٍفيري والكيادة ختصاصات أعضاء ا

  (29املادة )
 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 التٍفيري املكتب 

 

 قبٍٛ اهلبات ٚايتربعات غري املػسٚط١ ٚفما ال ٜتعازض ٚأٖداف اسبسن١.   - 

 -   
املٛافك١ ع٢ً إقا١َ ايدٚزات ٚايدزاضات ايتدزٜب١ٝ ٚفكا يًٛا٥ح ْٚعِ ايتأٌٖٝ 

 املعٍُٛ بٗا ٚاعتُاد أدٗص٠ اإلغساف عًٝٗا.

 –  
١ ٚاعتُاد األدٗص٠ املٛافك١ ع٢ً إقا١َ املدُٝات ٚاألْػط١ ايهػف١ٝ املسنصٜ

 ايكٝاد١ٜ هلا.

 –  
اإلذٕ بتأضٝظ فسم نػف١ٝ ٚإزغاد١ٜ يٝب١ٝ باشبازز، ٚ فسم نػف١ٝ ٚإزغاد١ٜ 

 يًذايٝات بايداخٌ بايتٓطٝل َع ازبٗات ذات ايعالق١.

 –      
اإلذٕ باإلدسا٤ات املتعًك١ بايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚت١ُٝٓ َٛازد اسبسن١ ٚفكا يًٛا٥ح 

 ريو.املٓع١ُ ي

 –   

 

َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ ٚأعُاٍ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚفما ال خيايف 

 أسهاّ ٖرا ايٓعاّ .

 الػسح زقي املادة املوضوع

  المجاُ املعاوٌة 

ٚ أيًكٝاّ بـبع  األعُـاٍ   َعا١ْٚ ٚ املهتب ايتٓفٝرٟ تػهٌٝ زبإ ًكٝاد٠ ايعا١َ ي

  اسبسن١،ذبتادٗا اييت رباَر ايطط ٚاشباد ايدزاضات أٚ إعد

 .َدتٗااختصاصاتٗا ٚ تٓعُٝٗا ٚ ايتػهٌٝقساز يف  حيدد ع٢ً إٔ 

 الػسح زقي املادة املوضوع

  اختصاصات

 الكائد العاً

 خيتص ايكا٥د ايعاّ فما ًٜٞ :   

 ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ.ٚ املؤمتس ايعاّتٓفٝر قسازات  َتابع١  - 

 ٚتٛقٝع ضباضسٖا.ٗا ايكٝاد٠ ايعا١َ يالدتُاع ٚإداز٠ دًطات دع٠ٛ  - 

 دع٠ٛ املهتب ايتٓفٝرٟ يالدتُاع ٚإداز٠ دًطات٘ ٚتٛقٝع ضباضسٙ .   - 

 .َطتٜٛات٘اسبسن١ فمدتًف ٚاملايٞ ٚايفين يف  ٟايهػفٞ اإلدازأدا٤ ايعٌُ  َتابع١   - 

 .متجٌٝ اسبسن١ أَاّ ايكطا٤ ٚايػري   - 
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 ( 31 املادة )

 (  31 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

  اختصاصات

 الكائد العاً

 -  
تعصٜص ٚتٛطٝد أٚاصس ايتعإٚ ٚزبط ايعالقات َع ازبٗات ذات ايعالق١ باسبسن١ 

 ٚتُٓٝتٗا يف إطاز أٖداف َٚبادئ اسبسن١.

 ايتٛقٝع ع٢ً ايكسازات ٚاالتفاقات ٚايعكٛد اييت تربَٗا اسبسن١.  - 

 –  
َٚطاعدِٜٗ ٚاألٚمس١ ايتكدٜس١ٜ  ايتٛقٝع ع٢ً بسا٤ات ايػاز٠ اشبػب١ٝ ٚقاد٠ ايتدزٜب

 . َع املدٛيني بريو

 َع املدٛيني بريو. املاي١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً ايصهٛى  – 

 –   
يٞ ع٢ً األْػط١ ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ اييت تٓعُٗا ايكٝاد٠ ايعا١َ اإلذٕ بايصسف املا

 يال٥ش١ املاي١ٝ يًشسن١.  ايع١َُٝٛ ٚفكًا ٚع٢ً املصسٚفات

    ٚفكًا يال٥ش١ املاي١ٝ يًشسن١. أٚاَس ايػسا٤ ٚأذْٚات ايصسفاعتُاد   – 

 –     
يعا١َ ٚفما ال خيايف أسهاّ ٖرا َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ ٚايكٝاد٠ ا

 ايٓعاّ.

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 ٌائب الكائد العاً 

 لػؤوُ الكػافة

 خيتص ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ ايهػاف١ فما ًٜٞ :  

 َطاعد٠ ايكا٥د ايعاّ يف أدا٤ َٗاَ٘ املتعًك١ بػؤٕٚ ايهػاف١.  -

 يف ساٍ غٝاب٘.حيٌ ضبٌ ايكا٥د ايعاّ   -

 ًػؤٕٚ ايف١ٝٓ يًهػاف١ بايتٓطٝل َع املدتصني يف ذيو. يتابع١ املغساف ٚاإل  -

-  
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚفما ال خيايف أسهاّ ٖرا َٚا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ 

ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 الكائد العاً ئبٌا

 لػؤوُ املسغدات

 ربتص ْا٥ب ايكا٥د ايعاّ يػؤٕٚ املسغدات فما ًٜٞ : 

 . َطاعد٠ ايكا٥د ايعاّ يف أدا٤ َٗاَ٘ املتعًك١ بػؤٕٚ املسغدات  ـــ 

 .يف ساي١ غٝابُٗا يػؤٕٚ ايهػاف١ ذبٌ ضبٌ ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥ب٘  ـــ 

 ؤٕٚ ايف١ٝٓ بايتٓطٝل َع املدتصات يف ذيو.غساف ٚاملتابع١ يًػاإل ـــ   

 ــــ  
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚفما ال خيايف أسهاّ ٖرا َٚا ٜطٓد إيٝٗا َٔ َٗاّ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ 

 .ايٓعاّ
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 (  32 املادة )

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 املفوض التٍفيري

 

ٕٛ ي٘ صف١ ايعط١ٜٛ باملهتب ته اتعني ايكٝاد٠ ايعا١َ َفٛض تٓفٝرٟ َتفسًغ

ٜهٕٛ َٔ َٓتطيب اسبسن١ ٚخيتص ٚايتٓفٝرٟ بايكٝاد٠ ايعا١َ حبهِ امل١ُٗ، 

 فما ًٜٞ:

 اإلغساف ع٢ً مجٝع األعُاٍ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يًشسن١.  - 

 -   
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚارباذ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يتفعٌٝ قسازات املؤمتس ايعاّ 

 ب ايتٓفٝرٟ بايتٓطٝل َع املدتصني.ٚاملهت

 ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس ازباْب اإلدازٟ يًشسن١.   - 

 اإلغساف ع٢ً صٝا١ْ املكاز ايهػف١ٝ َٚسانص ايتدزٜب بايتٓطٝل َع املدتصني.   - 

 اإلغساف ع٢ً إداز٠ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ايتابع١ يًشسن١.   - 

 ٢ً إداز٠ ٚتٓعِٝ ايعالقات ايعا١َ يًشسن١.ع اإلغساف املباغس   - 

 -   
ارباذ نٌ اإلدسا٤ات ٚايتدابري ايالش١َ ملطاعد٠ َفٛض اإلعالّ بايكٝاد٠ ايعا١َ 

 ألدا٤ َٗاَ٘ َٔ خالٍ عطٜٛت٘ باملهتب ايتٓفٝرٟ.

 اإلغساف ع٢ً أَٔ ٚضال١َ َكس ايكٝاد٠ ايعا١َ َٚسانص ايتدزٜب ايتابع١ هلا.  – 

 اقرتاح ربسٜد املعدات ٚاآليٝات ٚ ايتذٗٝصات املطتًٗه١.  – 

 ايتٛقٝع ع٢ً ايصهٛى َع املدٛيني بريو.  – 

 ايتٛقٝع ع٢ً أٚاَس ايػسا٤ ٚأذْٚات ايصسف ٚفل ايال٥ش١ املاي١ٝ باسبسن١.  - 

 -  
ايكٝاّ بإدسا٤ات تٛفري ايتذٗٝصات اييت ذبتادٗا اسبسن١ بايتٓطٝل َع 

 دتصني.امل

 اقرتاح ٖٝه١ًٝ ايعٌُ اإلدازٟ ٚاملايٞ يًشسن١ ٚاعتُادٖا َٔ املهتب ايتٓفٝرٟ.   - 

 -  
 غسافٚاإل ايهػفٞ يًعٌُ املتفسغني ايعاًَني بػؤٕٚ املتعًك١ االدسا٤ات ارباذ

 .املدتصني َع بايتٓطٝل أعُاهلِ أدا٤ ع٢ً املباغس

 ادتُاعات ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ.إزضاٍ ايدعٛات سبطٛز دًطات   – 

 –  
اإلعداد الدتُاعات ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ ٚتدٜٚٔ ضباضسٖا يف 

  ضذٌ خاص ٚايتٛقٝع عًٝٗا َع ايكا٥د ايعاّ. 

 سفغ ًَفات ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚضذالتٗا.  – 
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 (  33  املادة )

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات يتبع 

 وض التٍفيرياملف

 تعُِٝ ددٍٚ أعُاٍ ادتُاعات ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َٚسفكات٘.  - 

ارباذ َا ًٜصّ َٔ إدسا٤ات بػإٔ تعُِٝ قسازات ايكٝاد٠ ايعا١َ.   – 

 اإلغساف ع٢ً إعداد ايتكسٜس ايعاّ يًكٝاد٠ ايعا١َ َٚهتبٗا ايتٓفٝرٟ.  – 

 –  

ٓعِٝ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات ٚايتعًُٝات اشباص١ سفغ ٚدبُٝع ٚت

ًٜا ناْت د١ٗ إصدازٖا ٚتعُُٝٗا بعد عسضٗا ع٢ً ايكٝاد٠ ايعا١َ  باسبسن١ أ

 يدزاضتٗا ٚتبٜٛبٗا ٚتٓعُٝٗا ٚارباذ َا ٜساٙ َٓاضًبا خبصٛصٗا.

 ــــــ  
ا ال خيايف َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ ٚفم

 أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 الػؤوُ املالية أوني

 فما ًٜٞ :  ايػؤٕٚ املاي١ٝخيتص أَني   

-  
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ ايػؤٕٚ ٚتٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ 

 املاي١ٝ.

-  
سن١ َٔ إٜسادات َٚصسٚفات طبكا يألصٍٛ ايف١ٝٓ ٚايال٥ش١ تٓعِٝ سطابات اسب

 املاي١ٝ يًشسن١ .

 َع ايكطاعات املدتًف١.إعداد َػسٚع املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًشسن١ بايتٓطٝل   -

 إعداد املسنص املايٞ يًشسن١ بصف١ دٚز١ٜ.  - 

 اإلغساف املايٞ ٚايفين ع٢ً املداشٕ.  - 

 ًكٝاد٠ ايعا١َ َٚفٛضٝات ايهػاف١ ٚاملسغدات.  ياف ع٢ً ايػؤٕٚ املاي١ٝ اإلغس ــــ  

 اإلغساف ع٢ً إدسا٤ ازبسد ايطٟٓٛ ملٛدٛدات ٚممتًهات اسبسن١. ــــ  

 ايتٛقٝع ع٢ً ايصهٛى َع املدٛيني بريو. ــ  

 صاص.إعداد اسبطابات اشبتا١َٝ ايط١ٜٛٓ َٚتابع١ اعتُادٖا َٔ د١ٗ االخت ـــ  

 -  
َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ ٚفما الخيايف 

 أسهاّ ٖرا ايٓعاّ.
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  ( 34) املادة 

 الػسح زقي املادة املوضوع

اختصاصات وفوض 

املالية تٍىية املوازد 

 واملىتمكات

 فما ًٜٞ :  ٚاملُتًهات املاي١ٝاملٛازدَفٛض ت١ُٝٓ  خيتص 

 -  
تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ ت١ُٝٓ املٛازد 

 يًشسن١. ٚاملُتًهاتاملاي١ٝ 

-  
إدسا٤ ايدزاضات ٚاقرتاح اشبطط ٚاملػسٚعات اييت َٔ غأْٗا تٓعِٝ ٚت١ُٝٓ املٛازد 

 يًشسن١.  ٚاملُتًهات

 ملسغدات فُٝا ٜتعًل بت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ فٝٗا.ايتٓطٝل َع َفٛضٝات ايهػاف١ ٚا  - 

 ارباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ملتابع١ تٓفٝر َػسٚعات ايت١ُٝٓ ٚتطٜٛس َٛازد اسبسن١.  - 

 ايسأٟ ٚاملػٛز٠ يًُفٛضٝات يف صباٍ املٛازد ٚتُٓٝتٗا. ا٤بدإ  - 

 -  
 متتًهٗا اسبسن١ ع٢ً اإلغساف املباغس ع٢ً مجٝع املػازٜع االضتجُاز١ٜ اييت

 َطت٣ٛ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملفٛضٝات  ٚاألفٛاز.

 -  

اقرتاح أضًٛب إداز٠ املػازٜع االضتجُاز١ٜ ٚممتًهات اسبسن١ ٚفل طبٝع١ املػسٚع 

ٚخصٛصٝت٘ ٚعسض٘ ع٢ً ١٦ٖٝ ايكٝاد٠ ايعا١َ الرباذ ايكسازات ٚاإلدسا٤ات 

 ايتٓفٝر١ٜ ايالش١َ يريو.

 –  
ٜس دٚز١ٜ بػإٔ ضري املػازٜع االضتجُاز١ٜ يًشسن١ ٚعسضٗا ع٢ً ١٦ٖٝ إعداد تكاز

 ايكٝاد٠ ايعا١َ متٗٝدا الرباذ اإلدسا٤ املٓاضب سٝاهلا.

 –  

 فٛاز ٚاملفٛضٝات ٚايكٝاد٠ ايعا١َاإلغساف ع٢ً ممتًهات اسبسن١ َٔ َكاز األ

عالق١ ازبٗات ذات اي ٣ًَٚشكاتٗا ٚايعٌُ ع٢ً َتابع١ تٛثٝكٗا ٚتطذًٝٗا يد

 بايتٓطٝل َع ذٟٚ االختصاص. 

 –  
ٚفما ال خيايف  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ
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 ( 35 املادة ) 

 ( 36املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

اختصاصات وفوض 

التدطيط و غؤوُ 

 املفوضيات

 ٛضٝات فما ًٜٞ:خيتص َفٛض ايتدطٝط ٚ غؤٕٚ املف  

 -   
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ اييت ربص ٚتٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ 

 ايتدطٝط ٚغؤٕٚ املفٛضٝات.

-   
ٚإعداد ايبٝاْات ايط١ٜٛٓ هلا ْٚػسٖا  َتابع١ غؤٕٚ ايعط١ٜٛ يف اسبسن١

 .ٚتعُُٝٗا

 َتابع١ اختٝاز أعطا٤ ٦ٖٝات املفٛضٝات.    - 

 َتابع١ ادتُاعات َؤمتسات املفٛضٝات.   - 

 .َع ازبٗات ذات ايعالق١ إضرتاتٝذ١ٝ ت١ُٝٓ اسبسن١ ١َتابع١ تٓفٝر خط   - 

 -  
طالع ع٢ً املساضالت ٚ دزاض١ ايتكازٜس ٚ احملاضس ايٛازد٠ َٔ املفٛضٝات اال

 بايتػاٚز َع املدتصني. سٛهلاٚإبدا٤ ايسأٟ ٚاملػٛز٠ 

 -  
اّ بايدزاضات اإلسصا١ٝ٥ يتشدٜد استٝادات اسبسن١ َٔ ايتذٗٝصات ايكٝ

 ٚاألدٚات ٚاملعدات املدتًف١.

 -  
ٚفما ال  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 . خيايف أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات 

املفوض الدولي  -

 مكػافة ل

املفوض الدولي  -

 لمىسغدات

 املفٛض ايدٚيٞ يًهػاف١ / املسغدات فما ًٜٞ :  خيتص 

 -  
تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ ايعالقات 

 اشبازد١ٝ.

-  
ٚ املسغدات اإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ يًهػاف١ أٚايتٛاصٌ َع ازبُعٝات ٚاهل٦ٝات ايعسب١ٝ 

 فما حيكل تٛطٝد ايعالقات َعٗا بايتٓطٝل َع ازبٗات ذات ايعالق١.

 -  

 ايدعٛات ٚتكدِٜ االقرتاسات اشباص١ فمػازن١ اسبسن١ يف املؤمتسات عسض

ٚاملدُٝات ٚاالدتُاعات ايهػف١ٝ أٚ اإلزغاد١ٜ ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ع٢ً 

 املهتب ايتٓفٝرٟ.

 -  
ط املػازن١ يف األْػط١ اشبازد١ٝ يًهػاف١ ٚاملسغدات ٚتطٌٗٝ إعداد خط

 .املػازن١ فٝٗا بايتٓطٝل َع ذٟٚ االختصاص



 

21 
 

 

 (  37 ملادة )ا

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات يتبع 

املفوض الدولي  -

 لمكػافة 

املفوض الدولي  -

 لمىسغدات

 -  
١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ اقرتاح بساَر ايتعإٚ َع املٓعُات ايهػف١ٝ أٚ اإلزغاد١ٜ ايعسب

 َٚتابع١ تٓفٝرٖا بايتٓطٝل َع ذٟٚ االختصاص.

 تٓفٝر االتفاقٝات املرب١َ بني اسبسن١ ٚازبُعٝات املُاث١ً .َتابع١   - 

 َتابع١ فسم ايهػاف١ ٚاملسغدات ايًٝب١ٝ يف اشبازز  بايتٓطٝل َع ايكطاعات املدتًف١.  - 

 –  

اسبسن١ ٚاملٓعُات ٚاهل٦ٝات ٚاملؤضطات ٚازبُعٝات ايدٚي١ٝ إدسا٤ االتصاالت بني 

املتٛادد٠ ع٢ً أزض  يٝبٝا اييت تتُٝص بايٓػاط ايرٟ ٜتُاغ٢ َع أٖداف َٚبادئ 

 اسبسن١.

–  
َتابع١ تٓفٝر االتفاقٝات املرب١َ بني اسبسن١ ٚاهل٦ٝات ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ يف يٝبٝا يف 

 يف املهتب ايتٓفٝرٟ. نٌ اجملاالت بايتٓطٝل َع املدتصني

–  
ٚفما ال خيايف أسهاّ  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 ٖرا ايٓعاّ .

 الػسح زقي املادة املوضوع

وفوض  اختصاصات

  تٍىية الكيادات

 الكػافة / املسغدات

 غدات فما ًٜٞ :َفٛض ت١ُٝٓ ايكٝادات ايهػاف١ / املس خيتص 

 -  
ت١ُٝٓ تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ  

 .ايكٝادات

 -  
ملدتًف املٗاّ ٚايعٌُ ع٢ً اعتُادٖا  ت١ُٝٓ ايكٝاداتإعداد َػسٚع خط١ 

 ٚتٓفٝرٖا.

 اّ ايكٝاد١ٜ املدتًف١.يًُٗ ت١ُٝٓ ايكٝاداتتٓعِٝ ايدزاضات ٚايدٚزات املتعًك١ ب  – 

 .   ت١ُٝٓ ايكٝاداتإعداد ٚتٓعِٝ ضذالت   – 

 .ت١ُٝٓ ايكٝاداتإعداد اإلسصا٥ٝات ٚايبٝاْات اشباص١ ب  – 

 .ت١ُٝٓ ايكٝاداتَتابع١ َا ٜطتذد يف صباٍ   – 

 –  
بايتٓطٝل َع َفٛض  اإلغساف املباغس ع٢ً ناف١ دٛاْب ٌْٝ ايػاز٠ اشبػب١ٝ

 .ؤٕٚ اسبًكاتغ

 اإلغساف ايفين ع٢ً َسانص ايتدزٜب.  – 
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 (  38املادة ) 

 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصاتيتبع 

وفوض تٍىية 

  الكيادات

 الكػافة / املسغدات

  –  
إصداز ايٓػسات ٚاملطبٛعات ٚايدٚزٜات اييت َٔ غأْٗا ايسفع َٔ نفا٠٤ 

 ايكٝادات.

   –  
 ايال٥ش١ ايصادز٠ ٚفل ٠ ايتدزٜب َٚطاعدِٜٗاشباص١ بكاد ايدزاضات تٓعِٝ

 باشبصٛص.

 َتابع١ قاد٠ ايتدزٜب َٚطاعدِٜٗ ٚتكِٝٝ أدا٤ َٗاَِٗ بايتٓطٝل َع املفٛضٝات.  –  

–  
قاد٠ ايتدزٜب َٚطاعدِٜٗ ايػاز٠ اشبػب١ٝ ٚ ايتٛقٝع َع ايكا٥د ايعاّ ع٢ً بسا٤ات

 .األخس٣ ٚبسا٤ات ايتأٌٖٝ يًُٗاّ

 –  
ٚفما ال خيايف  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات 

 وفوض الرباوج 

 كػافة / وسغدات

 نػاف١ / َٚسغدات فما ًٜٞ  ايرباَر َفٛض  خيتص  

 ايرباَر. ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍٚتٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ    - 

-   

دسا٤ات ٚايتدابري ايالش١َ ملطاعد٠ َفٛض خد١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع ارباذ نٌ اإل

َٚفٛضٞ اسبًكات َٚفٛض ايهػاف١ ايبشس١ٜ ألدا٤ َٗاَِٗ َٔ خالٍ عطٜٛت٘ 

 باملهتب ايتٓفٝرٟ.

 -   
 خبد١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع ٚتٓفٝر اشبطط ٚايرباَر ٚ املٓاٖر املتعًك١ َتابع١ 

 .بايتٓطٝل َع املدتصني بريو ٚايهػاف١ ايبشس١ٜ اسبًكات

 –   
غساف ع٢ً تٓفٝر نٌ َا خيص غؤٕٚ ايرباَر َٔ أٚمس١ دٚي١ٝ أٚ َػازٜع اإل

 ت١ُٜٛٓ أٚ َا يف سهُٗا بايتٓطٝل َع املدتصني بريو.

 –  
ٚفما ال خيايف  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ د إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١ََا ٜطٓ

 .أسهاّ ٖرا ايٓعاّ



 

23 
 

  ( 39 املادة )

  ( 41 املادة )

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات 

وفوض خدوة وتٍىية 

 اجملتىع

 كػافة / ووسغدات 

 فما ًٜٞ: خد١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُعخيتص َفٛض  

 -  
ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚ املهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ خد١َ يعاّ املؤمتس اتٓفٝر قسازات 

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع.

 ٚ تًيب ساد١ اجملتُع.      املطا١ُٖ يف تطٜٛس ايرباَر اييت ذبكل أٖداف اسبسن١  - 

 تٓعِٝ ايدٚزات اشباص١ فمذاٍ خد١َ ٚ ت١ُٝٓ اجملتُع بايتٓطٝل َع املدتصني.  – 

 ط ٚ بساَر املفٛضٝات يف صباٍ خد١َ ٚ ت١ُٝٓ اجملتُع.َتابع١ تٓفٝر خط  – 

 اقرتاح بساَر ايتعإٚ َع املؤضطات ذات ايعالق١ فما ٜتٛافل َع أٖداف َٚبادئ اسبسن١.  – 

 –  
ايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع ازبٗات ايدٚي١ٝ املتٛادد٠ بًٝبٝا ذات االختصاص يًتعإٚ  

 .نيتُع بايتٓطٝل َع املفٛضني ايدٚيَٝع اسبسن١ يف صباٍ خد١َ ٚ ت١ُٝٓ اجمل

 –  
تٓفٝر االتفاقٝات املرب١َ بني اسبسن١ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ يف صباٍ خد١َ 

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع .

 –  
ٚفما ال خيايف  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 ياختصاصات وفوض

 احلمكات ووفوضات 

  واملسغدات  لمكػافة

وتكدً   ) أغباه ـ فتياُ ــ

 ــ جوالة (

) شِسات ـــ فتيات ــ 

 وسغدات ــ دليالت (

 وفوض الكػافة البخسية

 :فما ًٜٞ ٞ اسبًكات نػاف١ َٚسغدات َٚفٛض ايهػاف١ ايبشس١َٜفٛض خيتص  

 -   
 غؤٕٚ فٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍتٓ

 .ًكاتاسب

-   
اإلغساف ع٢ً تطٜٛس َٓاٖر ايدزدات ٚاألٚمس١ ٚاملٗازات فما ًٜيب سادات 

 ايفت١ٝ.

 -   
ساد١  ١تًبٝ ِٗ يفايرتب١ٜٛ ٚتط تطٜٛس ايرباَر اييت ذبكل أٖداف اسبسن١

 اجملتُع.

 -   

 .ًك١اقرتاح ايدزاضات ٚ ايدٚزات اشباص١ بتدزٜب ايكٝادات ٚفل اسب
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 (  41املادة )

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

يتبع اختصاصات  

ي ووفوضات وفوض

الكػافة  احلمكات

 ملسغداتوا

وفوض الكػافة و

 البخسية

 باملفٛضٝات.ػؤٕٚ اسبًكات َتابع١ تٓفٝر اشبطط ٚايرباَر ٚ املٓاٖر املتعًك١ ب   - 

 -   
ايهػف١ٝ اييت َٔ  دال٥ٌاملطا١ُٖ يف تٛفري ٚإعداد ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ َٔ املطبٛعات ٚاي

 غأْٗا َطاعد٠ ايهػافني ٚاملسغدات ٚقٝادات ايفسم يف تٓفٝر األْػط١.

 املفٛضٝات ملٗاَِٗ.يف َٚفٛضٞ ايهػاف١ ايبشس١ٜ  سبًكاتَتابع١ أدا٤ َفٛضٞ ا   - 

 .سًك١ ايطذالت اشباص١ بكاد٠ نٌ غساف ع٢ً إعداد اإل  – 

 –  
ٚفما الخيايف  ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ َِا ٜطٓد إيٝٗ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 

 اختصاصات 

 وفوض اإلعالً

 

 خيتص َفٛض اإلعالّ فما ًٜٞ: 

  ــــ 
ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ يف صباٍ اإلعالّ  ؤمتس ايعاّ ٚتٓفٝر قسازات امل

 بايتعإٚ َع املدتصني.

 ـــ  
إبساش دٚز اسبسن١ يف اجملتُع بايتعإٚ َع أدٗص٠ اإلعالّ املدتًف١، ٚت١ُٝٓ  

 ايعالقات َع ازبٗات ذات ايعالق١  بايٛضا٥ٌ املٓاضب١.

 ـــ  
يجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚاألدب١ٝ ٚاملٗسداْات بايتٓطٝل َع اإلغساف ع٢ً إقا١َ األْػط١ ا

 ازبٗات ذات ايعالق١.

 إدسا٤ ايتػط١ٝ اإلعال١َٝ ايها١ًَ ألْػط١ ايهػاف١ ٚاملسغدات.  ـــ 

  ــــ 
ع٢ً  عسضٗاإداش٠ اإلصدازات ايهػف١ٝ َٔ نتب ٚصبالت ْٚػسات ٚصشف بعد 

 املهتب ايتٓفٝرٟ.   

 ـــ  
ٛعات ايهػف١ٝ ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ٚتٛشٜعٗا ع٢ً َهتبات تٛفري املطب

 َفٛضٝات ايهػاف١ ٚاملسغدات.

 . ٚأقساص يٝصز١ٜ طباع١ ٚتطذٌٝ األْاغٝد ٚاألٖاشٜر يف غهٌ نتٝبات ٚأغسط١ ـ ـــ 

 ايعٌُ ع٢ً ْػس املهتبات ايهػف١ٝ ٚدعُٗا.   ــــ 

 عًَٛات يتٛثٝل ناف١ أْػط١ َٚطتٓدات اسبسن١.َتابع١ َهتب ايتٛثٝل ٚامل  ـــ 

  ــــ 
َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ ٚفما الخيايف 

 أسهاّ ٖرا ايٓعاّ.
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 (  42 املادة )

 (  43 املادة )

 (  44 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

زواد  زابطة وفوض

 واملسغدات الكػافة

 

 فما ًٜٞ: املسغداتزٚاد ايهػاف١ ٚ ١عاّ زابط َفٛضخيتص  

 -  
زابط١ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ فُٝا خيص  ايكٝاد٠ ٚ املؤمتس ايعاّتٓفٝر قسازات 

 زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات.

 -  
بايتٓطٝل َع  ٚايسا٥دات ْػط١ اشباص١ بايسٚادع٢ً مجٝع ايرباَر ٚاأل اإلغساف

 املفٛضٝات. 

 -  
سا٤ ايدزاضات ٚ األحباخ اشباص١ بت١ُٝٓ ْػاط ايسٚاد فما حيكل ايعٌُ ع٢ً إد

 االضتفاد٠ َٔ خرباتِٗ ٚ خدَاتِٗ يف ت١ُٝٓ اسبسن١ .

 زبط ايعالقات بني ايسٚاد ٚاملٓعُات ايعسبٝـ١ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ يف صباٍ ايسٚاد.  - 

 -  
ٚفما ال خيايف  ايتٓفٝرٟٚاملهتب  َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

زابطة ٌائب وفوض 

الكػافة  زواد

 واملسغدات

 فما ًٜٞ : زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات زابط١ ربتص ْا٥ب َفٛض 

 يف أدا٤ َٗاَ٘  زابط١ ايسٚاد َطاعد٠ َفٛض  ـــــ 

 يف ساي١ غٝاب٘. ايسابط١ َفٛضٌ ضبٌ ذب  ــــ 

  ــــ 
خيايف  ٚفما ال ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َٔ َٗاّ َٔ قبٌ ايكٝاد٠ ايعا١َ اَا ٜطٓد إيٝٗ

 . أسهاّ ٖرا ايٓعاّ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

عاً وفوضية  وفوض

 الكػافة واملسغدات

 فما ًٜٞ: املسغداتٚ ايهػاف١ عاّ َفٛض١ٝ َفٛضخيتص  

  ــــ 
يف ْطام  ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ املؤمتس ايعاّتٓفٝر قسازات  َتابع١

 .املفٛض١ٝ

 .دع٠ٛ َؤمتس املفٛض١ٝ يالْعكاد   ـــــ 
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 (  45املادة ) 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصاتيتبع 

عاً  وفوض

وفوضية الكػافة 

 واملسغدات

 ٚتٓفٝر قسازات ٚتٛصٝات َؤمتس املفٛض١ٝ بايتٓطٝل َع املدتصني يف ذيو. َتابع١  ـــــ 

 ٚتٛقٝع ضباضسٖا.ٗا يالدتُاع ٚإداز٠ دًطات املفٛض١٦ٖٝ١ٝ  دع٠ٛ  ــــ 

 يالدتُاع ٚإداز٠  دًطات٘ ٚتٛقٝع ضباضسٙ . يًُفٛض١ٝ دع٠ٛ املهتب ايتٓفٝرٟ  ــــ 

 ايٓطام ازبػسايف يًُفٛض١ٝٚاملايٞ ٚايفين يف  اإلدازٟ ايهػفٞأدا٤ ايعٌُ  َتابع١ ــــ  

  ــــ 
تعصٜص ٚتٛطٝد أٚاصس ايتعإٚ ٚزبط ايعالقات َع ازبٗات ذات ايعالق١ باسبسن١  يف 

 ايٓطام ازبػسايف يًُفٛض١ٝ ٚتُٓٝتٗا يف إطاز أٖداف َٚبادئ اسبسن١.

 و.َع املدٛيني بري املاي١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً ايصهٛى ــــ  

  ـــــ 
ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ ٚع٢ً  اييت تٓعُٗا املفٛض١ٝاإلذٕ بايصسف املايٞ ع٢ً األْػط١ 

 ايع١َُٝٛ ٚفكا يال٥ش١ املاي١ٝ يًشسن١. املصسٚفات

    ٚفكا يال٥ش١ املاي١ٝ يًشسن١. أٚاَس ايػسا٤ ٚأذْٚات ايصسفاعتُاد   ــــ 

  ــــ 
سم ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ بايتٓطٝل َع املدتصني يف اعتُاد أْػط١ اسبًكات ٚايف

 ذيو.

 اعتُاد غٗادات ايدزدات ٚاألٚمس١ بايتٓطٝل َع املدتصني يف ذيو. ــــ  

  ــــ 
ٜكرتح َٔ ميجٌ املفٛض١ٝ يف األْػط١ اشبازد١ٝ بايتػاٚز ٚايتٓطٝل َع املدتصني يف 

 ْطام املفٛض١ٝ.

 ــــ  
َٗاّ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ١٦ٖٝٚ املفٛض١ٝ ٚفما ال  َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ

 خيايف أسهاّ ٖرا ايٓعاّ.

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 املفوضة املطاعدة

 لػؤوُ املسغدات

 باملفوضية 

 :فما ًٜٞ باملفٛض١ٝ يػؤٕٚ املسغداتربتص املفٛض١ املطاعد٠  

 .يف أدا٤ َٗاَ٘ املتعًك١ بػؤٕٚ املسغدات املفٛض ايعاّطاعد٠ َ ـــ  

 غساف ٚاملتابع١ يًػؤٕٚ ايف١ٝٓ بايتٓطٝل َع املدتصات يف ذيو.اإل ـــ  

  ــــ 
ٚفما ال  ١٦ٖٝٚ املفٛض١ٝ َا ٜطٓد إيٝٗا َٔ َٗاّ َٔ قبٌ املؤمتس ايعاّ ٚايكٝاد٠ ايعا١َ

 خيايف أسهاّ ٖرا ايٓعاّ.
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 (  46 دة )املا

 الباب اخلاوظ

 وفوضيات الكػافة واملسغدات  

 ( 47 املادة )

 (  48 املادة )

 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

  المجاُ الفٍية

تتبعــإ ايكٝــاد٠ ايعاَــ١   غــداتٓــ١ فٓٝــ١ يًهػــاف١ ٚزبٓــ١ فٓٝــ١ يًُس  زبتػــهٌ 

ٚذبــدد تٓعــِٝ اختصاصــات ٖــاتني ايًذٓــتني ال٥شــ١ تصــدزٖا ٦ٖٝــ١ ايكٝــاد٠    

 ايعا١َ.

 الػسح املادة زقي املوضوع

  املفوضيات

َطُٝاتٗا  دَفٛضٝات يًهػاف١ ٚاملسغدات ٚذبد باقرتاح َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ أتٓػ

ط١ ايهػاف١ ٚاملسغدات بٗا، ملكتطٝات اسباد١ ملصاٚي١ أْػ ْٚطاقٗا ازبػسايف ٚفكا

يهػاف١ ٚاملسغدات ع٢ً إٔ ٜعتُد َا تكرتس٘ اٚطبكا يال٥ش١ تٓعِٝ َفٛضٝات 

 . عأَّ املؤمتس اي

 الػسح زقي املادة املوضوع

 تكويَ 

 وؤمتس املفوضية

 ٜهٕٛ يهٌ َفٛض١ٝ َؤمتس يًهػاف١ ٚاملسغدات ٜتهٕٛ َٔ: 

 أعطا٤ ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ.  ــــ 

 أعطا٤ املهاتب ايتٓفٝر١ٜ يألفٛاز.   ـــ 

 فسم ايهػاف١ ٚاملسغدات. ٚقا٥دات قاد٠  ـــ 

 .املسغدات نٌ َٔ غػٌ ١َُٗ َفٛض عاّ أٚ َفٛض َطاعد يػؤٕٚ   ـــ 
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 (  49 املادة )

 (  51 املادة )

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اجتىاع 

 وؤمتس املفوضية
49 

جيتُع َؤمتس املفٛض١ٝ َس٠ ٚاسد٠ يف ايط١ٓ ٚذيو يف ايصَإ ٚاملهإ 

١ ايًرٜٔ ذبددُٖا ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ نُا جيٛش ي٘ عكد ادتُاعات غري عادٜ

ختٝاز اٜٚتِ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ثًجٞ األعطا٤ أٚ ناٌَ ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ

ثالث١ قاد٠ َٔ أعطا٤ املؤمتس يف بدا١ٜ ازبًط١ نس٥اض١ يًُؤمتس تتهٕٛ 

َٔ ز٥ٝظ يًُؤمتس ْٚا٥ب٘ َٚكسزا إلداز٠ دًطات٘ ٚايتٛقٝع ع٢ً ضباضسٖا 

ألٟ ٚيف نٌ األسٛاٍ ال جيٛش  .ٚتٓتٗٞ َُٗتِٗ بٓٗا١ٜ دًطات املؤمتس

غرتان٘ ايطٟٓٛ سطٛز أ أعطا٤ َؤمتس املفٛض١ٝ مل ٜطدد عطٛ َ

  دًطات املؤمتس.

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اختصاصات

 وؤمتس املفوضية

 خيتص َؤمتس املفٛض١ٝ فما ًٜٞ: 

 املصادق١ ع٢ً ددٍٚ أعُاٍ َؤمتس املفٛض١ٝ  – 

 يعا١َ يًشسن١.املػازن١ يف زضِ ايطٝاض١ ا  – 

 اقرتاح ايًٛا٥ح ٚايٓعِ ايالش١َ يتطٝري ْػاط ايهػاف١ ٚاملسغدات. 3 – 55

 –  
َتابع١ تٓفٝر قسازات املؤمتس ايعاّ ٚ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚاملهتب ايتٓفٝرٟ َٚؤمتس 

 املفٛض١ٝ.

 اعتُاد خطط ٚبساَر األْػط١ باملفٛض١ٝ  .  - 

 ١ ٚاسبطابات اشبتا١َٝ يًُفٛض١ٝ  اعتُاد َػسٚع املٝصاْٝ  - 

 األفٛازات ٚقٝاد َٔ ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ ١املكدَ ايتكازٜس األدب١ٝ ٚاملاي١َٝٓاقػ١   - 

 -  
اختٝاز قاد٠ ٚقا٥دات ايفسم ايهػف١ٝ ٚاإلزغاد١ٜ يعط١ٜٛ املؤمتس ايعاّ ٚفل َا 

 ( يف ٖرا ايٓعاّ.  05( باملاد٠ )  4ٚزد بايفكس٠ ) 
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 ( 51 ) املادة

 (  52 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اجتىاعات 

 ِيئة املفوضية
 

َس٠ نٌ غٗسٜٔ ع٢ً األقٌ ٜٚتٛىل املفٛض  تُع ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ ادتُاعا عادٜادب

ز٥اض١ االدتُاع ْٝاب١  ٠املطاعد ١غٝاب٘ تتٛىل املفٛض ٚيف ساٍايعاّ ز٥اض١ االدتُاع ، 

يألعطا٤ غسٜط١ إٔ  ( ) ايٓصف + ٜٚتٛفس ايٓصاب ايكاْْٛٞ حبطٛز األغًب١ٝ عٓ٘ 

 .يػؤٕٚ املسغدات ٠املطاعد ١أٚ املفٛض املفٛض ايعاّ َٔ بِٝٓٗ ٜهٕٛ

 الػسح زقي املادة املوضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ ِيئة يتكو

 املفوضية

  تتهٕٛ ١٦ٖٝ املفٛض١ٝ َٔ: 

 املهتب ايتٓفٝرٟ ٚ ٜتهٕٛ َٔ:   - 

 عاّ.اياملفٛض   -  - 

 يػؤٕٚ املسغدات.املفٛض١ املطاعد٠   -  -

املفٛض ايتٓفٝرٟ.  -  - 

 املاي١ٝ ٚايتذٗٝصات. َفٛض ايػؤٕٚ  -  - 

 َفٛض ايتدطٝط ٚغؤٕٚ األفٛاز.  -  - 

 َسغداتت١ُٝٓ ايكٝادات نػاف١ /  َفٛض  -  - 

 َسغداتنػاف١ /   َفٛض خد١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع  -  - 

األغباٍ / ايصٖسات. سًك١َفٛض   -  - 

ايفتٝإ / ايفتٝات  سًك١َفٛض   -  - 

املتكدّ / املسغدات. سًك١َفٛض   -  - 

 ازبٛاي١ / ايديٝالت. سًك١ َفٛض  -  -

 َفٛض ايهػاف١ ايبشس١ٜ .  -  - 

 عالّ .َفٛض اإل  -  - 

َفٛض زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات.  -  - 

 َفٛض زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات ْا٥ب  -  -   

 ٠ األفٛازقاد    - 

 يػؤٕٚ املسغدات باألفٛاز. اتاملطاعد ٥داتايكا   - 
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  ( 53 املادة ) 

 (   54املادة ) 

 (  55 ملادة )ا

 (  56املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

اختياز املفوض العاً 

واملفوضة املطاعدة 

  لػؤوُ املسغدات

 

تٝاز املفٛض ايعاّ يًُفٛض١ٝ ٚاملفٛض١ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات ٜتِ اخ

بايتػاٚز ٚايتٛافل َع قاد٠ األفٛاز ٚايكا٥دات املطاعدات يًُسغدات باألفٛاز أٚ 

أعطا٤ َؤمتس املفٛض١ٝ سطب األسٛاٍ َع ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ ٜٚهٕٛ ذيو 

ًٝف َٔ ز٥ٝظ َؤثكًا فمشاضس زمس١ٝ يًذًطات املعد٠ يريو ٜٚصدز قساز ايته

ٚيف ساٍ تعرز إمتاّ ع١ًُٝ ايتػاٚز ٚايتٛافل ٜتِ ايًذ٤ٛ إىل املؤمتس ايعاّ . 

   ع١ًُٝ االقرتاع ايطسٟ َٔ قبٌ أعطا٤ َؤمتس املفٛض١ٝ.

 الػسح زقي املادة املوضوع

ختياز املكتب التٍفيري ا

 باملفوضية
54 

ض١ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات باختٝاز َفٛضٞ ٜكّٛ املفٛض ايعاّ ٚاملفٛ

اسبًكات بايتػاٚز َع قاد٠ ايفسم باسبًك١ ٚاختٝاز باقٞ ايكطاعات بايتػاٚز َع 

يف ادتُاعات َٛثك١  باألفٛاز قاد٠ األفٛاز ٚايكا٥دات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات

 ايكٝاد٠ ايعا١َ إلصداز ايكساز ايالشّ.بٚعسضِٗ ع٢ً املهتب ايتٓفٝرٟ 

 الػسح زقي املادة املوضوع

تب اودة تولي املّاً باملك

 باملفوضيات ةالتٍفيري
 

املد٠ احملدد٠ يتٛيٞ املٗاّ باملهتب ايتٓفٝرٟ باملفٛض١ٝ أزبع ضٓٛات َٔ تازٜذ 

حيل  ٚ الدبدٜدٖا أزبع ضٓٛات أخس٣ يف ْفظ امل١ُٗ أٚ غريٖا ٚجيٛش  ،ايتهًٝف

 .أزبع ضٓٛات أخس٣ال فمطٞ إأٚ غريٖا يًُس٠ ايجايج١ دبدٜدٖا يف ْفظ امل١ُٗ 

 الػسح زقي املادة املوضوع

الئخة تٍعيي غؤوُ 

 املفوضيات
 

بٓا٤  ال٥ش١ تٓعِٝ َفٛضٝات ايهػاف١ ٚاملسغدات املؤمتس ايعاّبكساز َٔ  تصدز

 .ع٢ً اقرتاح َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ 
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 الباب الطادع

 سغداتأفواج الكػافة وامل

 (  57  املادة )

 (  58 املادة )

 

 (  59 املادة )

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

  إٌػاء األفواج
بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح ايعا١َ ٜهٕٛ إْػا٤ أفٛاز ايهػاف١ ٚاملسغدات بكساز َٔ ايكٝاد٠ 

 .تٓعِٝ أفٛاز ايهػاف١ ٚاملسغدات ٚفل ال٥ش١ َٔ املفٛض١ٝ املدتص١

 الػسح زقي املادة املوضوع

 الفوجتكويَ وؤمتس 

 ٜتهٕٛ َٔ: ٜهٕٛ يهٌ فٛز َؤمتسا 

 املهتب ايتٓفٝرٟ.    -

فسم ايهػاف١ / املسغدات ٚٚنال٥ِٗ ٚ َطاعدِٜٗ . ٚقا٥دات قاد٠  -

.نٌ َٔ تٛىل ١َُٗ قا٥د فٛز َٚطاعد٠ قا٥د ايفٛز يًُسغدات    -

 الػسح زقي املادة املوضوع

  جاجتىاع وؤمتس الفو

َس٠ ٚاسد٠ يف ايط١ٓ يف املهإ ٚايصَإ ايرٜٔ  جيتُع َؤمتس ايفٛز ادتُاعا عادٜا

نُا جيٛش ي٘ عكد ادتُاعات غري عاد١ٜ بٓا٤ حيددُٖا املهتب ايتٓفٝرٟ يًفٛز 

ختٝاز ثالث١ قاد٠ َٔ اٜٚتِ  .١يفٛز ناًَاقٝاد٠أٚ ع٢ً طًب َٔ ثًجٞ األعطا٤ 

ض١ يًُؤمتس تتهٕٛ َٔ ز٥ٝظ يًُؤمتس أعطا٤ املؤمتس يف بدا١ٜ ازبًط١ نس٥ا

ْٚا٥ب٘ َٚكسزا إلداز٠ دًطات٘ ٚايتٛقٝع ع٢ً ضباضسٖا ٚتٓتٗٞ َُٗتِٗ بٓٗا١ٜ 

مل  ايفٛز ٚيف نٌ األسٛاٍ ال جيٛش ألٟ عطٛ َٔ أعطا٤ َؤمتس. دًطات املؤمتس

  غرتان٘ ايطٟٓٛ سطٛز دًطات املؤمتس.اٜطدد 
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 (  61 املادة )

 (  61 املادة )

 (  62املادة ) 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 تكويَ قيادة الفوج

تتهٕٛ قٝاد٠ ايفٛز َٔ: 

 املهتب ايتٓفٝرٟ يًفٛز ٜٚتهٕٛ َٔ :   -  

قا٥د ايفٛز .   - -

 يػؤٕٚ املسغدات. ٠املطاعد ايكا٥د٠   - -

أَني ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚاإلعالّ.  --

أَني ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚايتذٗٝصات.    - -

 َطاعد قا٥د ايفٛز يػؤٕٚ ايرباَر ٚايتدزٜب. - -

 أَني ايتدطٝط ٚغؤٕٚ ايفسم.  - -

.َٓطل زٚاد ايهػاف١ ٚ املسغدات - -

ْا٥ب١ َٓطل زٚاد ايهػاف١ ٚاملسغدات.ــــ  

قاد٠ ٚقا٥دات فسم ايهػاف١ ٚاملسغدات.ــــ  

 الػسح زقي املادة املوضوع

 ختياز قائد الفوجا

والكائدة املطاعدة 

 لػؤوُ املسغدات

 

ٚايكا٥د٠ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات بايتػاٚز ٚايتٛافل  ختٝاز قا٥د ايفٛزاٜتِ 

ٜٚهٕٛ زغاد١ٜ ٚقاد٠ ٚقا٥دات ايفسم ايهػف١ٝ ٚاإلعاّ املفٛض١ٝ  َفٛض بني

شاضس زمس١ٝ يًذًطات املعد٠ يريو ٚذباٍ املطتٓدات فم ًاذيو َؤثك

 صداز ايكساز ايالشّ .إل ملهتب ايتٓفٝرٟ بايكٝاد٠ ايعا١َإىل اشباص١ بريو ا

قرتاع الع١ًُٝ ا١ٝ ايتػاٚز ٚايتٛافل ٜتِ ايًذ٤ٛ إىل تعرز إمتاّ عًُ ٚيف ساٍ

   ايطسٟ َٔ قبٌ أعطا٤ َؤمتس ايفٛز.

 الػسح زقي املادة املوضوع

ختياز أعضاء املكتب ا

 التٍفيري لمفوج
 

ٜكّٛ قا٥د ايفٛز ٚايكا٥د٠ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات باختٝاز أعطا٤ املهتب 

ايتٓفٝرٟ يًفٛز بايتػاٚز ٚايتٛافل َع قاد٠ ايفسم يف ادتُاع َٛثل ٚعسضِٗ 

 بريو. إلصداز ايكساز ايالشّ هل١٦ٝ ايكٝاد٠ ايعا١َع٢ً املهتب ايتٓفٝرٟ 
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  (  63املادة )  

 (  64املادة ) 

 

 الباب الطابع

  الرتغح لتولي املّاً الكػفية

 .بيْزئيظ املؤمتس وٌائ( : اٌتدابات  65املادة ) 

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالػ زقي املادة املوضوع

الرتغح الٌتدابات 

   زئيظ املؤمتس وٌائبيْ
- 

ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ قبٌ َٛعد االْتداب ز٥ٝظ املؤمتس  ٜفتح باب ايرتغح يتٛيٞ َٗاّ

بجالث١ أغٗس، ٜٚكفٌ قبٌ َٛعد االْتداب بػٗس ٚاسد فكط، ٜٚتكدّ نٌ َٔ 

َكسز املؤمتس ايعاّ  ىلب٘ ضريت٘ ايرات١ٝ إ غب يف ايرتغح بطًب نتابٞ َسفكاٜس

عٔ طسٜل املفٛض١ٝ ايتابع هلا عرب ايُٓٛذز املعد يريو، ٚايعرب٠ بتازٜذ ايٛصٍٛ 

 .أٚ االضتالّ

  -  إعالُ أمساء املرتغخني

ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ بايتدقٝل يف طًبات ايرتغح ٚاإلعالٕ عٔ أمسا٤ تكّٛ 

خس ّٜٛ َٔ أٜاّ قبٍٛ ايطًبات بايطسم آملرتغشني خالٍ ضبع١ أٜاّ َٔ اْتٗا٤ ا

 اإلداز١ٜ املعتاد٠ فما يف ذيو ايٓػس اإليهرتْٚٞ.

  حيدد َٛعد االْتدابات بكساز َٔ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ.   ـــــ   ووعد االٌتداب     

  .َٔ بني أعطا٥٘ أعطا٤ خيتازِٖ املؤمتس ايعاّ ثالث١زب١ٓ َػه١ً تتهٕٛ َٔ   ـــــ  غساف عمى االٌتداباإل

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

كاتب ودة تولي املّاً بامل

 التٍفيرية باألفواج
 

 ،املد٠ احملدد٠ يتٛيٞ املٗاّ باملهتب ايتٓفٝرٟ بايفٛز أزبع ضٓٛات َٔ تازٜذ ايتهًٝف

ٚجيٛش دبدٜدٖا أزبع ضٓٛات أخس٣ يف ْفظ امل١ُٗ أٚ غريٖا ع٢ً اال حيل دبدٜدٖا 

 يف ْفظ امل١ُٗ أٚ غريٖا يًُس٠ ايجايج١ إال فمطٞ أزبع ضٓٛات أخس٣ . 

 الػسح زقي املادة املوضوع

  الئخة تٍعيي األفواج
ال٥ش١ تٓعِٝ أفٛاز ايهػاف١ ٚاملسغدات بٓا٤ ع٢ً  املؤمتس ايعاّبكساز َٔ  تصدز

 اقرتاح َٔ ايكٝاد٠ ايعا١َ.
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 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالػ زقي املادة املوضوع

 االغرتاك يف التصويت

 ــ  ـــ  

ٜــتِ إدــسا٤ عًُٝــ١ ايتصــٜٛت بــاالقرتاع ايطــسٟ بٓعــاّ ايصــٛت ايٛاســد يًُفٛضــ١ٝ  

  ٚ ْا٥ــب ايـــس٥ٝظ يػــؤٕٚ ايهػـــاف١ ٚ تفـــٛض   عًــ٢ املرتغـــشني ملُٗــ١ ز٥ـــٝظ املـــؤمتس 

ممــجال هلـــا يف ايتصـــٜٛت َـــٔ بـــني أعطـــا٥ٗا يف املـــؤمتس ايعـــاّ ٚ ٜـــتِ عـــسض ْتـــا٥ر  

 ايتصٜٛت ع٢ً املؤمتس ايعاّ العتُادٖا ٚاملصادق١ عًٝٗا.

 ــ  ـــ  

ٜــتِ إدــسا٤ عًُٝــ١ ايتصــٜٛت بــاالقرتاع ايطــسٟ بٓعــاّ ايصــٛت ايٛاســد يًُفٛضــ١ٝ  

 ٗ ُــ١ ْا٥ــب ايــس٥ٝظ يًػــؤٕٚ املسغــدات ٚ تفــٛض ممــجال هلــا يف        عًــ٢ املرتغــشات مل

ايتصٜٛت َٔ بني أعطا٥ٗا يف املـؤمتس ايعـاّ ٚال حيـل ايتصـٜٛت يًُفٛضـٝات ايـيت       

ٚ ٜــتِ عــسض ْتــا٥ر ايتصــٜٛت عًــ٢ املــؤمتس ايعــاّ     يًُسغــداتالٜٛدــد بٗــا ْػــاط  

 العتُادٖا ٚاملصادق١ عًٝٗا.

 .باألفواج طاعدات لػؤوُ املسغدات كائدات املوال األفواج قادةختياز ا(   66 املادة )

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالػ زقي املادة املوضوع

قائد الفوج ملّىة الرتغح 

والكائدة املطاعدة 

 لػؤوُ املسغدات 

  ـــ 

ٜفتح باب ايرتغح يتٛيٞ َٗاّ قا٥د ايفٛز ٚايكا٥د٠ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات 

  يًطٛابغ فٛض١ٝ ٚفكًأَ قبٌ املفٛض ايعاّ يًُ يهػاف١ ٚاملسغداتبأفٛاز ا

 ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف ٖرا ايػإٔ.

 ــــ   لمىّىة الرتغح تكديي

ايرات١ٝ  بطًب نتابٞ َسفكا ب٘ ضريت٘ ي١ًُُٗ ٜتكدّ نٌ َٔ ٜسغب يف ايرتغح

ايُٓٛذز املعد ايتابع هلا عرب  إىل املفٛض ايعاّ يًُفٛض١ٝ َٚكرتح يربْاَر عًُ٘

ع٢ً إٔ ٜتأند املفٛض ايعاّ َٔ  االضتالّ يريو، ٚايعرب٠ بتازٜذ ايٛصٍٛ أٚ

٥ش١ غػٌ املٗاّ ايهػف١ٝ ايصادز٠ تطابل نٌ ايػسٚط ع٢ً املرتغشني ٚفكا يال

 .املؤمتس ايعاّ َٔ

  ـــ  ختيازليات االآ

 ٙ املٗاّ ع٢ًٜتٛىل املفٛض ايعاّ ٚاملفٛض١ املطاعد٠ عسض أمسا٤ املرتغٝشني هلر

زغاد١ٜ بايفٛز ٚايتعسٜف برباصبِٗ املكد١َ قاد٠ ٚقا٥دات ايفسم ايهػف١ٝ ٚاإل

ألدا٤ ٖرٙ املٗاّ َٔ خالٍ دًطات زمس١ٝ تكاّ هلرا ايػسض ٚع٢ً املفٛض ايعاّ 

أقص٢ دزدات  يطُإايالش١َ دسا٤ات ٚايتدابري اإل رباذ نٌض١ املطاعد٠ اٚاملفٛ

 املطاعد٠.  ايفٛز ٚايكا٥د٠ ختٝاز قا٥دايتػاٚز ٚايتٛافل ال

   ــــ    التكميف باملّىة     

ضتهُاٍ اشبطٛات املتعًك١ بايتػاٚز ٚايتٛافل َٔ قبٌ املفٛض ايعاّ ذباٍ بعد ا

إىل  تصنٝتِٗ يًكٝاّ بامل١ُٗاحملاضس َسفك١ بهٌ املطتٓدات اشباص١ بايرٜٔ مت 

 ّ.إلصداز ايكساز ايالش ملهتب ايتٓفٝرٟ يًكٝاد٠ ايعا١َا
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 .ختياز املفوض العاً واملفوضة املطاعدة لػؤوُ املسغداتا (  67املادة ) 

 

 .الكائد العاً وٌائبيْ ( : اٌتدابات 68املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

ملّىة املفوض العاً الرتغح 

املطاعدة لػؤوُ واملفوضة 

 املسغدات 

  ـــ 

املفٛض ايعاّ ٚاملفٛض١ املطاعد٠ يػؤٕٚ املسغدات ٜفتح باب ايرتغح يتٛيٞ َٗاّ 

املؤمتس ايعاّ نًُا دعت اسباد١  ١ ٚاملسغدات َٔ قبٌ ز٥اض١فمفٛضٝات ايهػاف

 ذيو ٚٚفكا يًطٛابغ  ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف ٖرا ايػإٔ.إىل 

 ــــ   لمىّىةالرتغح تكديي 

ايرات١ٝ  بطًب نتابٞ َسفكا ب٘ ضريت٘ ي١ًُُٗ ٜتكدّ نٌ َٔ ٜسغب يف ايرتغح

ٔ طسٜل املفٛض١ٝ ايتابع هلا عرب َكسز املؤمتس ايعاّ عإىل  َٚكرتح يربْاَر عًُ٘

ع٢ً إٔ ٜتأند املكسز  .ايُٓٛذز املعد يريو، ٚايعرب٠ بتازٜذ ايٛصٍٛ أٚ االضتالّ

تطابل نٌ ايػسٚط ع٢ً املرتغشني ٚفكا يال٥ش١ غػٌ املٗاّ ايهػف١ٝ َٔ 

 .ايصادز٠ عٔ املؤمتس ايعاّ

  ـــ  آليات االختياز

ٗا ايتٛاصٌ َع قاد٠ األفٛاز أٚ أعطا٤ تتٛىل ز٥اض١ املؤمتس تػهٌٝ زب١ٓ َُٗت

َؤمتس املفٛض١ٝ سطب األسٛاٍ يعسض أمسا٤ املرتغشني هلرٙ املٗاّ عًِٝٗ 

ٚايتعسٜف برباصبِٗ املكد١َ ألدا٤ ٖرٙ املٗاّ َٔ خالٍ دًطات زمس١ٝ تكاّ هلرا 

ايػسض ٚع٢ً ايًذ١ٓ املهًف١ بٗرٙ امل١ُٗ ارباذ نٌ اإلدسا٤ات ٚايتدابري ايالش١َ 

أقص٢ دزدات ايتػاٚز ٚايتٛافل الختٝاز املفٛض ايعاّ ٚاملفٛض١ املطاعد٠ يطُإ 

 يػؤٕٚ املسغدات. 

   ـــ    التكميف باملّىة     

بعد اضتهُاٍ اشبطٛات املتعًك١ بايتػاٚز ٚايتٛافل َٔ قبٌ ايًذ١ٓ املهًف١ ذباٍ 

١ُٗ إىل احملاضس َسفك١ بهٌ املطتٓدات اشباص١ بايرٜٔ مت تصنٝتِٗ يًكٝاّ بامل

 ز٥اض١ املؤمتس إلصداز ايكساز ايالشّ. 

 الػسح زقي املادة املوضوع

الرتغيح الٌتدابات 

 الكائد العاً وٌائبيْ
 -  

ٜفتح باب ايرتغح ملٗاّ ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ ب١٦ٝٗ ايكٝاد٠ ايعا١َ قبٌ َٛعد 

أغٗس، ٜٚكفٌ قبٌ َٛعد االْتداب بػٗس ٚاسد فكط، ٜٚتكدّ االْتداب بجالث١ 

نٌ َٔ ٜسغب يف ايرتغح بطًب نتابٞ َسفكا ب٘ ضريت٘ ايرات١ٝ َٚكرتح 

يربْاَر عًُ٘ إىل َكسز املؤمتس ايعاّ عٔ طسٜل املفٛض١ٝ ايتابع هلا عرب ايُٓٛذز 

 .املعد يريو، ٚايعرب٠ بتازٜذ ايٛصٍٛ أٚ االضتالّ
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 .الكيادة العاوةبوعضوية املّاً املتدصصة  ختياز أعضاء املكتب التٍفيري: ا ( 69)  املادة

 الػسح زقي املادة املوضوع

الرتغيح لعضوية املكتب 

واملّاً  التٍفيري

  املتدصصة

  ــــــ 

ب١٦ٝٗ ايكٝاد٠  ٚاملٗاّ املتدصص١ ٜفتح باب ايرتغح يعط١ٜٛ املهتب ايتٓفٝرٟ

ٜٚكفٌ قبٌ َٛعد  ،بػٗسٜٔبٝ٘ اْتدابات ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥ايعا١َ قبٌ َٛعد 

 ايرتغح بطًب ٜسغب يففكط، ٜٚتكدّ نٌ َٔ  خبُط١ عػس َٜٛااالْتداب 

َكسز املؤمتس ايعاّ  ايرات١ٝ َٚكرتح يربْاَر عًُ٘ إىل ب٘ ضريت٘ نتابٞ َسفكا

عٔ طسٜل املفٛض١ٝ ايتابع هلا عرب ايُٓٛذز املعد يريو، ٚايعرب٠ بتازٜذ ايٛصٍٛ 

 أٚ االضتالّ.

   ــــــ   إعالُ أمساء املرتغخني

غح ٚبساَر املرتغشني ٚاإلعالٕ تكّٛ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ بايتدقٝل يف طًبات ايرت

َٔ بعد اْتدابات ايكا٥د ايعاّ  امخط١ عػس َٜٛ عٔ أمسا٤ املرتغشني خالٍ

  ْٚا٥بٝ٘.

اختياز أعضاء املكتب 

واملّاً  التٍفيري

 املتدصصة

     ــــــ

ٜكّٛ ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ بعد اْتدابِٗ باالطالع ع٢ً قا١ُ٥ أمسا٤ ايكاد٠ 

ٚاملٗاّ  عٔ صش١ تسغشِٗ يتٛيٞ َٗاّ باملهتب ايتٓفٝرٟ ٚايكا٥دات املعًٔ

ٚبٗرا ٜتِ إساي١ َكرتح بأعطا٤ املهتب ايتٓفٝرٟ  ،املتدصص١ بايكٝاد٠ ايعا١َ

َٔ  ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ خالٍ مخط١ عػس َٜٛا َٔ قبٌ ايكا٥د ايعاّ املٓتدب إىل

  . اضتالّ ايكا١ُ٥

 
 

 الػسح ةزقي املاد املوضوع

  - إعالُ أمساء املرتغخني

تكّٛ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ بايتدقٝل يف طًبات ايرتغح ٚبساَر املرتغشني ٚاإلعالٕ 

عٔ أمسا٤ املرتغشني خالٍ ضبع١ أٜاّ َٔ اْتٗا٤ آخس ّٜٛ َٔ أٜاّ قبٍٛ ايطًبات 

 بايطسم اإلداز١ٜ املعتاد٠ فما يف ذيو ايٓػس اإليهرتْٚٞ .

 حيدد َٛعد االْتدابات بكساز َٔ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ.    -   تدابووعد االٌ     

 زب١ٓ َػه١ً تتهٕٛ َٔ مخط١ أعطا٤ خيتازِٖ املؤمتس ايعاّ َٔ بني أعطا٥٘  -  اإلغساف عمى االٌتداب 

  -  االغرتاك يف التصويت

١ٝ قرتاع ايطسٟ بٓعاّ ايصٛت ايٛاسد يًُفٛضٜتِ إدسا٤ ع١ًُٝ ايتصٜٛت باال

تفٛض ممجال هلا يف ايتصٜٛت َٔ بني أعطا٥ٗا يف  ٚع٢ً قٛا٥ِ املرتغشني 

عتُادٖا ٚاملصادق١ ايعاّ الس ٜتِ عسض ْتا٥ر ايتصٜٛت ع٢ً املؤمت ٚاملؤمتس ايعاّ 

 عًٝٗا.
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 الػسح زقي املادة املوضوع

اء املكتب وٍح الثكة العض

التٍفيري واملّاً 

 املتدصصة

  ــــــــ

دبتُع ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ َع ايكا٥د ايعاّ املٓتدب ْٚا٥بٝ٘ ٚاملفٛضني ايعاَني 

  ٚاملفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات ملٓح ايجك١ ألعطا٤ املهتب ايتٓفٝرٟ 

 َٔ ايكا١ُ٥ املكرتس١.ٚعط١ٜٛ املٗاّ املتدصص١ بايكٝاد٠ ايعا١َ 

الٍصاب الكاٌوٌي ملٍح 

 الثكة
  ــــــ

متٓح ايجك١ بايتٛافل قدز اإلَهإ ٚيف ساٍ عدّ ايتُهٔ َٔ ذيو ٜتِ ايًذ٤ٛ 

إىل ايتصٜٛت باالقرتاع ايطسٟ ٜٚهٕٛ ايفصٌ يف َٓح ايجك١ بأغًب١ٝ ثًجٞ 

اسباضسٜٔ يالدتُاع املرنٛز ٚال ٜهٕٛ االدتُاع صشٝشا اال حبطٛز ثالث١ 

باسبطٛز يف ايفكس٠ ايطابك١ ٚإذا تعرز ذيو تتاح فسص١ يًكا٥د  أزباع املطتٗدفني

ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ بتكدِٜ َكرتح آخس َٔ قا١ُ٥ املرتغشني املعًٔ عٔ صش١ تسغشِٗ 

ٚإذا ، خس خالٍ َد٠ أقصاٖا أضبٛعني َٔ تازخي٘ آيٝتِ َٓشِٗ ايجك١ يف ادتُاع 

يتػاٚز َع ايكا٥د َٓح ايجك١ تفٛض ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ باإىل مل ٜتِ ايتٛصٌ 

ٚعط١ٜٛ املٗاّ املتدصص١  ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ باعتُاد أعطا٤ املهتب ايتٓفٝرٟ

 .بايكٝاد٠ ايعا١َ

 (  71املادة ) 

 .(  االعرتاضات 71املادة ) 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 

 مىع االعرتاض

 املرتغخني

 

 

 -  

ٜهٕٛ االعرتاض نتابٝا ع٢ً أٟ َرتغح خالٍ أضبٛع َٔ إعالٕ أمسا٤ 

غسط أٚ أنجس َٔ ايػسٚط  كصْاملرتغشني، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ضبب االعرتاض 

ايٛادب تٛافسٖا يف املرتغح ، ٜٚطًِ خطاب االعرتاض إىل زب١ٓ ايفصٌ يف 

االعرتاضات املػه١ً َٔ ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ.

 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

ودة الدوزة االٌتدابية 

 لمكائد العاً وٌائبيْ 

املكتب وغػن املّاً ألعضاء  

التٍفيري واملّاً 

 بالكيادة العاوةاملتدصصة 

 

َد٠ ايدٚز٠ االْتداب١ٝ أزبع ضٓٛات َٔ تازٜذ االْتداب يًكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘، 

ال أٚجيٛش هلِ ايرتغح يدٚز٠ اْتداب١ٝ أخس٣ يف ْفظ امل١ُٗ أٚ غريٖا ع٢ً 

ال فمطٞ دٚز٠ اْتداب١ٝ نا١ًَ. ٚنريو إحيل ي٘ ايرتغح َس٠ ثايج١ 

حيل  ال ٝاد٠ ايعا١َٚاملٗاّ املتدصص١ بايك يػاغًٞ املٗاّ باملهتب ايتٓفٝرٟ

  .أنجس َٔ دٚزتني َتتايٝتني أٚ غريٖا هلِ غػٌ امل١ُٗ
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 الػسح زقي املادة املوضوع

  -   االعرتاضات تكديي
س٠ تكدّ االعرتاضات إىل زب١ٓ ايفصٌ يف االعرتاضات املػاز إيٝٗا يف ايفك

 َٔ تازٜذ إعالٕ أمسا٤ املرتغشني. اايطابك١ خالٍ َد٠ أقصاٖا أضبٛع

 

 يف جلٍة الفصن

 االعرتاضات

 

 

-  

 

تتٛىل ايفصٌ يف االعرتاضات املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ ايطابك١ زب١ٓ تػهًٗا 

ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ ، تط٢ُ )زب١ٓ ايفصٌ يف االعرتاضات( ٚتتهٕٛ َٔ ثالث١ 

 اسبسن١ َٚٔ غري املرتغشني ع٢ً إٔ ٜهٕٛ أسدِٖ قاْْٛٞ، أعطا٤ َٔ َٓتطيب

 ٚتهٕٛ قسازات ايًذ١ٓ َطبب١، ٚتصدز ْٗا٥ٝا بكبٍٛ االعرتاض أٚ زفط٘.

 االعرتاضات الفصن يف

 

 –  

 

تفصٌ ايًذ١ٓ يف االعرتاضات املكد١َ إيٝٗا خالٍ أضبٛع ع٢ً األنجس َٔ تازٜذ 

نتابٝا، ٚيف ساي١ ايكبٍٛ تأَس اضتالَٗا، إَا بكبٍٛ االعرتاض أٚ ايسف  

ايًذ١ٓ باضتبعاد املسغح املعرتض عًٝ٘ َٔ نػف املرتغشني ، ٚتبًؼ قسازٖا إىل 

 ز٥اض١ املؤمتس ايعاّ ٚاملرتغح.

 

 (   72املادة )   

 (   73 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 

 إلػاء وزقة االقرتاع

 ق١ االقرتاع ٚفكا يآلتٞ :ٜهٕٛ ايتصٜٛت يف االْتدابات باالقرتاع ايطسٟ ٚتًػ٢ ٚز  - 

 إذا تسى ايٓاخب اشبا١ْ غاغس٠ أَاّ اضِ املسغح.  ــــــ  ـــــ 

  ــــــ  ـــــ 
إذا سصـٌ خطـأ يف ٚضع ايعال١َ أَاّ اضِ املسغح  يدزد١ إثاز٠ ايػو فمٔ ٖٛ 

 املكصٛد.

 .حيطب ْعاّ ايصٛت ايٛاسد  يهٌ َفٛض١ٝ   -   توشيع األصوات

 ساء االٌتدابإج
 ْتداب ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ بايٓعاّ ايفسدٟ. ٜتِ ا  ـــــ  ـــــ 

 .ٜتِ اْتداب ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ بٓعاّ ايكا١ُ٥   ــــــ  ــــــ 

 الػسح زقي املادة املوضوع

فسش األصوات وإعالُ 

 الٍتيجة
-  

٢ االْتدابات بٛدٛد زب١ٓ املساقبني اييت تتهٕٛ َٔ تتٛىل زب١ٓ اإلغساف عً

ممٔ ال حيل هلِ ايتصٜٛت ،  َٔ أعطا٤ املؤمتس أعطا٤ ٜتِ اْتدابِٗ ثالث١

 .١ ايٓتا٥ر إىل ز٥اض١ املؤمتس أٚ إىل َٔ  تفٛض٘ بريوفسش األصٛات ٚإساي
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   (  74املادة ) 

 

 (  75املادة ) 

 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

  - الٍصاب الكاٌوٌي ملٍح الثكة

هٌ َٔ ز٥ٝظ املؤمتس ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ ٚقا١ُ٥ ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘ متٓح ايجك١ ي

حبصٛهلِ ع٢ً ثًجٞ األصٛات. ٚيف ساٍ عدّ اسبصٍٛ ع٢ً ايٓطب١ املكسز٠ 

أٚ تطاٟٚ عدد األصٛات بني املرتغشني تعاد ع١ًُٝ ايتصٜٛت بِٝٓٗ 

يًشصٍٛ ع٢ً األغًب١ٝ املطًك١ ٚفل َا ٜتِ ذبدٜدٙ يف ال٥ش١ االْتداب 

يًُٗاّ.   ٚايرتغح

 الػسح زقي املادة املوضوع

ضتالً زئاضة تطميي وا

 املؤمتس العاً 
 

ضتالّ بني ز٥اض١ املؤمتس املٓت١ٝٗ َدتٗا ٚز٥اض١ تتِ إدسا٤ات ايتطًِٝ ٚاال

ْتداب١ٝ يف ْٗا١ٜ أعُاٍ دًطات املؤمتس ؤمتس املٓتدب١ بعد َطٞ ايدٚز٠ االامل

ايعاَني ٚاملفٛضات ْتدابات حبطٛز املفٛضني فٝٗا اال ايعاّ املٓعكد

تالّ املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات يًُصادق١ ع٢ً ع١ًُٝ ايتطًِٝ ٚاألض

غطٕٛ مخط١ عػس َٜٛا َٔ  دسا٤ات السكا يفاملبد٥ٞ ع٢ً إٔ تتِ باقٞ اإل

 ْتداب.تازٜذ اال

 الػسح زقي املادة املوضوع

ضتالً الكائد العاً تطميي وا

املكتب ٌائبيْ وأعضاء و

التٍفيري واملّاً املتدصصة 

 بالكيادة العاوة

 

ايتٓفٝرٟ ٚاملٗاّ  أعطا٤ املهتبضتالّ بني تتِ إدسا٤ات ايتطًِٝ ٚاال

ا٤ات دسغساف ز٥اض١ املؤمتس بعد اضتهُاٍ نٌ االاملتدصص١ ذبت إ

ز٠ َٔ ز٥اض١ ختٝازٙ بكسازات صادايكا١ْْٝٛ بتهًٝف نٌ َٔ مت اْتداب٘ أٚ ا

ا٤ دًط١ املؤمتس ايعاّ املدصص١ ْتَٜٗٛا َٔ ا املؤمتس يف غطٕٛ ضتني

 ْتداب ايكا٥د ايعاّ ْٚا٥بٝ٘.ال
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 الباب الثاوَ

 أحكاً عاوة

 (  76 املادة )

 

 (  77املادة ) 

 (  78 املادة )

 (   79 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

 اٌتّاء العضوية 

بسئاضة املؤمتس 

 العاً

 آلت١ٝ:سد األضباب اال بس٥اض١ املؤمتس ايعاّ تٓتٗٞ ايعط١ٜٛ   - 

 ايٛفا٠.  ــــ ـــ 

 .َٔ امل١ُٗ اإلعفا٤  ــــــــــ 

 املؤمتس ايعاّإذا اعترز نتابٝا عٔ َٛاص١ً امل١ُٗ املهًف بٗا ٚقبٌ اعترازٙ يف ادتُاع   ـــــــــ 

 إذا فكد أسد غسٚط ايعط١ٜٛ  ـــــ ـــــ 

  ـــــ 
ايعإَٛ ٚاملفٛضات املطاعدات يػؤٕٚ املسغدات بٛضع  ٜكّٛ املفٛضٕٛٚيف ٖرٙ اسباي١ 

 ايرتتٝبات ايالش١َ إلعاد٠ اْتداب َٔ مت إعفا٥٘.

 الػسح زقي املادة املوضوع

زواد زابطة الئخة تٍعيي 

 الكػافة واملسغدات
 

زٚاد ايهػاف١ زابط١ املؤمتس ايعاّ ال٥ش١ تٓعِٝ ْػاط  بكساز َٔتصدز 

 .ٚاملسغدات

 الػسح زقي املادة املوضوع

     عفاء وَ املّىةاإل

يكا٥د ايعاّ أٚ أسـد ا عفا٤إ أعطا٥٘حيـل يًُؤمتس ايعاّ فمٛافكـ١ ثالث١ أزباع 

باالختصاصات بت إخالي٘ ثإذا  ٚز٥ٝظ املؤمتس أٚ أسد ْا٥بٝ٘ َٔ امل١ُٗ ْا٥بٝ٘

 الش١َ.ايٛازد٠ بٗرا ايٓعاّ بعد إدسا٤ ايتشكٝكات اي

 الػسح زقي املادة املوضوع

 دلالظ التأديب
 -  

 يًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف اسبسن١ إىلحياٍ نٌ َٔ خيايف ايكٛاْني ٚايٓعِ ٚا

 .صبايظ ايتأدٜب 

 ٜصدز عٔ املؤمتس ايعاّ ال٥ش١ صبايظ ايتأدٜب  - 
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 (  81 املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

  جيةاالشدوا
إٔ جيُعٛا بني  ألعطا٤ املهتب ايتٓفٝرٟٚايعاّ  املؤمتسيس٥اض١ ال جيـٛش 

 .عطـٜٛتِٗ ٚعط١ٜٛ ٦ٖٝات املفٛضٝات

 (  81 املادة )

 (  82 املادة )

  ( 83)  املادة

 الػسح زقي املادة املوضوع

  املٍح املالية
ايكٝـاد٠   أعطا٤ٚ  املؤمتس ايعاّز٥اض١ ألعطا٤ ٓح ميفُٝا عدا املُٗات ايسمس١ٝ ال 

 ٖرٙايعا١َ أٟ َستب أٚ َهافأ٠ عٔ األعُاٍ املعٗٛد بٗا إيِٝٗ بصفتِٗ 

 

 الػسح زقي املادة املوضوع

 املوازد املالية

 تتهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًشسن١ َٔ :  

 سص١ًٝ اغرتانات األعطا٤.  - 

 اييت تكسزٖا ايدٚي١.اإلعاْات    - 

 يًكإْٛ. اعات غري املػسٚط١ ٚاملكبٛي١ طبًكاهلبات ٚايترب   - 

 إٜسادات األضٛام اشبري١ٜ ٚاسبفالت ٚاملػسٚعات ايهػف١ٝ ٚغريٖا.   - 

  -  
ملا تكسزٙ ايكٝاد٠  اتجُازاتٗا، ٚممتًهات اسبسن١ طبًكَٛاٍ ٚاضاألاإلجيازات ٚزٜع  

ايعا١َ.

 الػسح زقي املادة وضوعامل

 املساجع املالي

 -  
دع سطابات خازدٞ َعتُد ربتازٙ ٚذبدد َهافأت٘ اٜسادع سطابات اسبسن١ َس

ز٥اض١ املؤمتس ٚ ٜٓاط ب٘ َا ٢ًٜ

 َسادع١ اسبطابات املاي١ٝ يًشسن١   - - 

 املؤمتس  ض١ز٥اَسادع١ تطبٝل املٝصا١ْٝ، ٚزفع َا ٜساٙ َٔ َالسعات إىل   - - 

 - -  
ز٥اض١ املؤمتس قبٌ عسض٘ ع٢ً املؤمتس ايعاّ  تكدِٜ تكسٜس اسبطاب اشبتاَٞ إىل

ٕٚ املاي١ٝ يًشسن١ بصف١ عا١َؤَع إبدا٤ َالسعات٘ عٔ ايػ
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  ( 84  املادة )

 الػسح زقي املادة املوضوع

أوواه احلسكة 

 وممتمكاتّا
 

أَٛاٍ اسبسن١ فما فٝٗا االغرتانات ٚاملُتًهات ايعكاز١ٜ ٚاملٓكٛي١ ٚايتربعات 

 ٚاهلبات ٚاإلعاْات تعترب ًَها هلا، ٚيٝظ ألعطا٥ٗا اسبل فٝٗا.

 (  85)  املادة

 (   86 املادة )

 الػسح زقي املادة ملوضوعا

 تٍفير الٍعاً 

( أعطـا٤ َـٔ قـاد٠ ٚقا٥ـدات      تهًف ايكٝـاد٠ ايعاَـ١ بتػـهٌٝ زبٓـ١ َـٔ مخطـ١ )       

اسبسن١ تتٛىل املٗـاّ املٓاطـ١ بس٥اضـ١ املـؤمتس ايعـاّ فُٝـا خيـص االْتدابـات َـٔ          

االختٝــاز ٚاالْتدــاب غــساف عًــ٢ نافــ١ دٛاْبٗــا فمــا يف ذيــو تػــهٌٝ زبٓــ١ اإل  

َـٔ   سـد أهٌ َطتٜٛات اسبسن١ يًُس٠ األٚىل فكط غسٜط١ إٔ ال ٜتكـدّ  ييًُٗاّ 

 أعطا٥ٗا يًرتغح ألٟ ١َُٗ.

 (  87املادة ) 

                                                                 

 املؤمتس العاً لمخسكة العاوة لمكػافة واملسغدات      

 

 صدز يف  وديٍة الصاوية

 ِجسي 1439....  / .....  / :   التازيذ   

 ويالدي . 29/12/2117: وافلــــــامل 

 الػسح زقي املادة املوضوع

املتفسغوُ لمعىن الكػفي 

 ) املوظفوُ (

ايعٌُ قٛاْني َٛظفٞ اسبسن١ أسهاّ يًعٌُ ايهػفٞ َٔ  ع٢ً املتفسغني ٜطسٟ

 ٚايتػسٜعات ايٓافر٠ بٗر اشبصٛص.

 الػسح زقي املادة املوضوع

 ايٓعاّ َٔ تازٜذ اعتُادٙ ًٜٚػ٢ نٌ سهِ خيايف ذيو راٜعٌُ بٗ االعتىاد


