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 امنؼام الأسايس اهمنوذيج نوجامـاث امصايضية

امحاة الأول 

ملذضياث ؿامة 

 املادت الأوىل

 امخبأسيس وامدسمية

ههياامللصتية نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية  ، ويه مجـية رايضية 1982احملسزة يف   د.ك.ث.م.م.ح   تـ ادذطارااملشار ا 

: جرسي ؿوهيا بأحاكم 

املخـوق حبق ثبأسيس  (1958 هومفرب 15 )1378 جٌلدى الأوىل 3 امطادر يف 1.58.376امؼيري امرشيف رمق  -

 ادلـياث، نٌل وكؽ ثليريه وحمتميو ؛

 13 تخارخي 1.10.150 املخـوق ابمرتتية امحسهية وامصايضة امطادر تدنفيشه امؼيري امرشيف رمق 30.09املاهون رمق  -

 ؛ (2010 بأقسعس 24 )1431من رمضان 

 املخـوق 30.09تخعحيق املاهون رمق  (2011 هومفرب 4 )1432 ذي احلجة 7 امطادر يف 2.10.628املصسوم رمق  -

 ابمرتتية امحسهية وامصايضة ؛

 .ىشا امنؼام الأسايس وبأهؼمهتا امـامة -

 2املادت 

املست 

ملست كري حمسودت، ؿسا يف حاةل احلل املـون ؾنو وفق امرشوط املنطوص ؿوهيا نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية ثؤسس 

.  من ىشا امنؼام الأسايس52يف املادت 

 3املادت 

امللص الاجامتؾي 

جن سينا ملص امصايضاث انسال امصابطتـنوخايكوهسو  نوجامـة املوكية امللصتية امللص الاجامتؾي  يوجس  وميكن حتويهل .شارع ا 

ىل بأية مسينة بأدصى داذل املموكة تلصار من ادلؽ امـام  ىل بأي ماكن ب دص يف هفس املسينة تلصار من املكذة املسيصي وا  ا 

 .ؿاديالكري 
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 4املادت 

امشـار، امصمز 

   : ىونوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية شـار 

   

 

مس اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو ابنولة رمز اجلامـة املوكية امللصتية مـ نوخايكوهسو شلك دائصي ابنوون الأمحص حيمل ا 

 (ث)ابلأسود  (م)ابنوون الأمحص  (ح)امـصتية وامفصوس ية وال مازيلية ثخوسعو ال مس اخملخرص نوجامـة ابحلصوف امـصتية  

ابنوون  (M ) ابنوون الأسود (R) ابنوون الأمحص (F)ابنوون الأسود واحلصوف امفصوس ية  (د)ابنوون الأدرض  (ك)ابلأزرق 

. ابنوون الأدرض (D)ابنوون الأزرق  (K)ابنوون الأمحص و  (T)الأضفص 

. دلى املكذة امللصيب نوموكية امطناؾية وامخجاريةاجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو يمت جسجيل امشـار وامصمز ابمس 

 5املادت 

اميسف 

ىل اس خفادت ادليؽ من ممارسة رايضة اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو هتسف  . بأشاكمياجبميؽ  امخايكوهسوا 

 بأدانه من ظصف بأؾضاهئا، ونشا احرتام كواؿس الأذالكياث 6وجسيص ؿىل احرتام مدسبأ ؿسم اهمتيزي املنطوص ؿويو يف املادت 

 .نوخايكوهسووامكنفسرامية ال فصيلية  نوخايكوهسوامللصرت من دلن احلصنة امصايضية ادلومية وذاضة اجلامـة ادلومية 

: وميشه املاايث، ثناط ابجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو امليام امـامة امخامية . بأ 

 يف ٍلوع حصاة املموكة وتواسعة ،جبميؽ بأشاكميا وجشجيـيا وثعويصىا وثـمميياامخايكوهسو ثنؼمي ممارسة رايضة  .1

  ؛مجيؽ اموسائل املناس حة

يف مجيؽ امرتاة اموظين تلصض ثـيني ؾطحة بأو مجـية رايضية بأو رشنة امخايكوهسو ثنؼمي وثستري منافساث  .2

اجلامـة ادلومية  وذكل ظحلا نولواؿس واملـايري اميت حتسدىا  ،رايضية بأو راييض فائزا تولة وظين بأو هجوي

 ؛ نوخايكوهسو

حتطيل وثستري واجة الاخنصاط اجلامـي اذلي يؤديو بأؾضاؤىا واذلي يخضمن وجواب حطة ختطص نوخلعية  .3

ظص اميت كس يخـصضون ميا ذالل االاجامتؾية نوصايضيني ونشا نوخبأمني ال جداري ميؤلال امصايضيني ضس اخلبأ 

 امخؼاىصاث واملنافساث اميت ثنؼميا اجلامـة ؛

 ؛ نوخايكوهسوالاخنصاط يف اجلامـة ادلومية  .4
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 نوخايكوهسو؛الاخنصاط يف امكنفسرامية ال فصيلية  .5

ظار امخبأىيل املمنوخ ميا من ظصف امسوعاث امـمومية، ثضعوؽ اجلامـة ابمليام امخامية . ة  :يف ا 

رايضة امخايكوهسو وذاضة حتسيس املواؿس امخلنية املعحلة ؿىل ممارسة رايضة امخايكوهسو نوخايكوهسو ثنؼمي ممارسة  .1

 وامسيص ؿىل احرتاهما ؛

امسيص ؿىل ثليس بأؾضاهئا ابمنطوص امدرشيـية وامخنؼميية اجلاري امـمل هبا املخـولة ابمرتتية امحسهية وامصايضة  .2

مصايضة وماكحفة امـنف بأزناال املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية اونشا ثكل املخـولة مباكحفة ثـاظي املنشعاث يف 

 بأو مبناسخهتا ؛

ؿىل امطـيسين اموظين رايضة امخايكوهسو امسيص ؿىل ثليس بأؾضاهئا ابملواهني والأهؼمة املعحلة ؿىل ممارسة  .3

اجلامـة وادلويل، ولس امي امنؼام الأسايس والأهؼمة وامخوجهياث واملصاراث وكواؿس انوـة ومسوهة بأذالكياث 

ههيا ؛نوخايكوهسو املوكية امللصتية   واجلامـة ادلومية اميت ثنضوي ا 

 ، وذكل ابحلفاظ ؿىل املطاحل املشرتنة لأؾضاهئا ومتثيويم دلى نوخايكوهسو ادلفاع ؾن املطاحل املـنوية واملادية ل .4

وانوجنة اموظنية امحارملحية امللصتية ونشا اجلامـة ادلومية / امسوعاث امـمومية واجلنة اموظنية الأوملحية امللصتية 

 ؛نوخايكوهسو اجليوية  ال حتاد الافصيلي نوخايكوهسو ىوالاحتاداثونوخايكوهسو ل

حساج  .5 منؽ امعصق واملٌلرساث اميت من شبأهنا بأن ثوحق رضرا تزناىة انوـة بأو املنافساث بأو اميت ثدسخة يف ا 

، ونشا اختاذ امخساتري امالزمة نووكاية من ثـاظي املنشعاث وماكحفخو اميت امخايكوهسو جتاوزاث يف رايضة 

ههيا اجلامـة ؛  ثـمتسىا امييئاث امصايضية ادلومية اميت ثنضوي ا 

ادذيار ادلـياث امصايضية وامرشاكث امصايضية وامصايضيني همتثيل امللصة يف املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية  .6

/ ادلومية، وذكل دون ال ذالل ابلدذطاضاث اميت ثضعوؽ هبا يف ىشا امشبأن انوجنة اموظنية الأوملحية امللصتية 

 ؛ (امنشاط امصاييض املـين) نوخايكوهسو انوجنة اموظنية امحارملحية امللصتية، ونشا حكوين وثستري امفصق اموظنية 

ىل امصايضيني والأظص امصايضية املندس حني نوجمـياث وامرشاكث امصايضة املنضوية  .7 جسومي ال جازاث وامصدص ا 

ههيا كطس املشارنة يف املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية    ؛نوخايكوهسو ا 

 اؾامتد اموالكال امصايضيني وورش لحئهتم لك س نة ؛ .8

مصاكدة بأوشعة اموالكال امصايضيني واحلصص ؿىل بأن ثضمن امـلود والثفاكياث اميت يربموهنا مؽ امصايضيني  .9

والأظص امصايضية وادلـياث وامرشاكث امصايضية بأو لك منؼم مخؼاىصاث رايضية مطاحل امصايضيني ورايضة 

  ؛امخايكوهسو وامصايضاث املمخازةل

 ؛ ثنؼمي املنافساث من املس خوى ادلويل وكريىا ؿىل امرتاة اموظين .10

 جبميؽ بأشاكميا اميت جتصي ؿىل ضـيس ٍلوع امرتاة اموظين وال رشاف ؿوهيا ؛نوخايكوهسو مصاكدة انولاالاث امودية  .11

ممارسة سوعة ثبأديخية ؿىل امصايضيني اجملازين والأظص امصايضية اجملازت واملسريين واحلاكم واموالكال امصايضيني  .12

ههيا وتطفة ؿامة ؿىل بأي خشص ب دص ينرصط يف  ونشا ؿىل امـطة وادلـياث وامرشاكث امصايضية املنضوية ا 

 امنؼام الأسايس نوجامـة ؛

  احملسد من ظصف امسوعاث امـمومية ؛امخايكوهسوثعحيق امربانمج اموظين مصايضة  .13

  ؛امخايكوهسو وامصايضاث املٌلمثةاملسامهة يف ثنؼمي امخكوين امصاييض يف رايضة  .14



 2647.12 قرار وزير الشباب والرياضة رقن  النظام األساسي النووذجي للجاهعات الرياضية

ر.ج.م.م./ى.ر.ق./ر.م   5 

 

 وضٌلن ممارس خو ؛امخايكوهسو ثنؼمي امخكوين يف وشاط امخحكمي يف رايضة  .15

 الاؿرتاف واملطادكة ؿىل الأركام املياس ية والأملاة امصايضية اموظنية ؛ .16

 سن بأهؼمهتا امـامة ؛ .17

مساؿست ودمع امـطة اجليوية وامـطحة الاحرتافية، ؾنس الاكذضاال، وادلـياث امصايضية ل س امي ؾن ظصيق  .18

 امسامف اذلهص، 30.09 من املاهون رمق 82مسىا ابل ؿاانث امـمومية اميت متنحيا امسوعاث امـمومية ظحلا نوٌلدت 

جناز جصاجميا ؛  وذكل من بأجل ا 

ؿساد جسول س نوي نومنافساث اموظنية وانولاالاث ادلومية  .19  ثنس يلو واحلصص ؿىل احرتامو ؛وا 

 امخايكوهسو امـمل ؿىل ثعويص امحنياث امخحخية لس خلدال ادليور وملٌلرسة رايضة  .20

 6املادت 

ؿسم اهمتيزي 

. ن من امناحية امس ياس ية وادلينيةيوبأؾضاؤىا حمايسنوخايكوهسو حكون اجلامـة املوكية امللصتية 

حتت ظائةل امخوكيف بأو امشعة بأو امعصد، نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية حيؼص رصاحة ؿىل لك ؾضو من بأؾضاال 

امخحصيظ ؿىل اهمتيزي بأو ؿىل امكصاىية ضس بأي تدل بأو خشص بأو ٍلوؿة بأشزاص ثسخة الأضل اموظين بأو الأضل 

الاجامتؾي بأو انوون بأو اجلنس بأو اموضـية امـائوية بأو احلاةل امطحية بأو ال ؿاكة بأو امصبأي امس يايس بأو الاهامتال امنلايب بأو 

.  ثسخة الاهامتال بأو ؿسم الاهامتال احلليلي بأو املفرتض مـصق بأو لأمة بأو مسالةل بأو دلين مـني

امحاة امثاين 

 نوخايكوهسو حكوين اجلامـة املوكية امللصتية 

 7املادت 

امخكوين 

.  من بأؾضاال وشعني وبأؾضاال رشفينينوخايكوهسو لاجلامـة املوكية امللصتية ثخكون 

 :الأؾضاال امنشعون . بأ 

ههيا مجيـا يف ىشا امنؼام الأسايس ابمييئاث  - امـطة اجليوية وادلـياث امصايضية وامرشاكث امصايضية، املشار ا 

 ؛......... امصايضية، املنرصظة رصاحة يف ىشا امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة املوكية امللصتية 

جازاث وفلا نونطوص امخنؼميية اجلاري هبا امـمل  - ؾنس )الأشزاص اذلاثيون اذلين جسوميم اجلامـة مدارشت ا 

 .(الاكذضاال

 : الأؾضاال امرشفيون . ة
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متنح ىشه امطفة من امخايكوهسو الأشزاص اذلاثيون بأو املـنويون اذلين يلسمون بأو كسموا ذسماث مفائست رايضة  -

 .نوخايكوهسونوجامـة املوكية امللصتية ظصف ادلؽ امـام تناال ؿىل اكرتاخ من املكذة املسيصي 

 .نوخايكوهسو  والاحتاداث اجليوية ال حتاد ال فصيلي نوخايكوهسو  ونشا  نوخايكوهسوالأؾضاال امللارتة ابجلامـة ادلومية  -

ل تطوث اسدشاري . ل ميكن ملأؾضاال امرشفيني بأن يشارهوا يف ادلؽ امـام ا 

 8املادت 

 رشوط املدول

:  جية ؿىل امييئاث امصايضية لأجل كدول ؾضويهتا ابجلامـة بأن 

حكون مؤسسة ومسريت تطفة كاهوهية ظحلا لأحاكم امنطوص امدرشيـية وامخنؼميية املـمول هبا وذاضة بأحاكم  -

  املخـوق ابمرتتية امحسهية وامصايضة ؛30.09املاهون رمق 

 حكون مس خوفية لأداال واجة اخنصاظيا امس نوي ؛ -

 .ابمنس حة نوجمـياث امصايضية، بأن حكون مـمتست من دلن امسوعة احلكومية امللكفة ابمصايضة -

: جية ؿىل الأشزاص اذلاثيني لأجل كدول ؾضويهتم ابجلامـة بأن ثخوفص فهيم امرشوط امخامية 

  س نة ؿىل الأكل ؛20بأن يكوهوا ابملني من امسن  -

 بأن يكوهوا من جنس ية ملصتية ؛  -

 بأن يمتخـوا حبلوكيم املسهية وامس ياس ية ؛  -

 بأن حكون تعاكة سواتليم ذامية من لك  ساتلة ؛  -

 .بأن يكوهوا مس خوفني لأداال واجة اخنصاظيم امس نوي -

 .سعصت وهيفياث كدول الأؾضاالامل نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتيةحتسد يف الأهؼمة امـامة 

. يكدسة امـضو اجلسيس يف اجلامـة حلوكو وخيضؽ مالمزتاماث املرتثحة ؾن ؾضويخو مبجصد ما يطحح كدوهل فـويا

 9املادت 

 حلوق الأؾضاال

: ابحللوق امخامية نوخايكوهسو املوكية امللصتية  اجلامـةيمتخؽ بأؾضاال 

ىل حضوره داذل ال جال  - املشارنة يف ادلؽ امـام نوجامـة، وال ظالع مس حلا ؿىل جسول الأؾٌلل وثولي ادلؾوت ا 

 وممارسة حق امخطويت ؛
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قنائو ؛ - تساال مالحؼاث خبطوص امنلط املسرجة يف جسول بأؾٌلل ادلؽ امـام وثلسمي اكرتاحاث تلصض ا   ا 

 ال ظالع ؿىل كضااي اجلامـة ؾن ظصيق بأهجزهتا وىيالكيا اخملططة ميشا املصض ؛ -

 املشارنة، ؾنس الاكذضاال، يف املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية اميت ثنؼميا بأو حصدص ميا اجلامـة ؛ -

 .ممارسة ابيق احللوق الأدصى املنطوص ؿوهيا يف ىشا امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة -

 10املادت 

 امزتاماث الأؾضاال

: بأن نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية لجية  ؿىل لك ؾضو من بأؾضاال 

يخليس ترصامة مبلذضياث ىشا امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة ونشا ابمخوجهياث واملصاراث املخزشت من  -

 ظصف بأهجزهتا ؛

احرتاهما من  حيرتم الأذالق امصايضية وكواؿس انوـة نٌل يه ملصرت من ظصف اجلامـة، وؾنس الاكذضاال فصض -

 ظصف بأؾضائو ؛

ىل مسعصت امخحكمي وفلا نورشوط املنطوص ؿوهيا يف املادت  -   ؛30.09 من املاهون امسامف اذلهص رمق 44يوجبأ ا 

بأو  اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو ل يصتط بأية ؿالكة ذاث ظاتؽ راييض مؽ ىيئاث  ميست ميا ضفة ؾضو يف -

 مؽ بأؾضاال س حق ثوكيفيم بأو امشعة ؿوهيم ؛

 .ابمنس حة نوجمـياث بأو امرشاكث امصايضية، بأن خترب اجلامـة جلك ثليري يعصبأ ؿىل هؼاهما الأسايس وبأهؼمهتا -

 11املادت 

 فلسان امـضوية

: مبا يًل ابجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو ثفلس ضفة ؾضو 

 :ابمنس حة نوجمـياث وامرشاكث امصايضية . 1

 احلل بأو الاس خلاةل بأو امخوكف ؾن املشارنة يف املنافساث امصمسية ذالل س ندني مذخاميخني ؛ -

امشعة امللصر من ظصف ادلؽ امـام ابكرتاخ من املكذة املسيصي مسخة دعري يوحق رضرا ؿىل ممارسة  -

ويف ىشه احلاةل، ل جيوز .  من ىشا امنؼام الأسايس5بأو يدناكظ مؽ بأىساف اجلامـة احملسدت يف املادت مخايكوهسو ا

ل تـس دؾوت ادلـية بأو امرشنة امصايضية املـنية مخلسمي ثوضيحاهتا ؛  نومكذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ا 

 .ملصر هنايئ ضادر ؾن امييئاث املضائية اخملخطة -

 :ابمنس حة نوـطة . 2
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امشعة امللصر من ظصف ادلؽ امـام ابكرتاخ من املكذة املسيصي مسخة دعري يوحق رضرا ؿىل ممارسة  -

ويف ىشه احلاةل، ل جيوز .  من ىشا امنؼام الأسايس5بأو يدناكظ مؽ بأىساف اجلامـة احملسدت يف املادت امخايكوهسو 

ل تـس دؾوت امـطحة املـنية مخلسمي ثوضيحاهتا ؛  نومكذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ا 

 ملصر هنايئ ضادر ؾن امييئاث املضائية اخملخطة ؛ -

 :ابمنس حة ملأشزاص اذلاثيني . 3

 اموفات ؛ -

 الاس خلاةل ؛ -

امشعة امللصر من ظصف ادلؽ امـام ابكرتاخ من املكذة املسيصي يف حق لك خشص ذايت ؾضو ابجلامـة ارحكة   -

ويف ىشه احلاةل، ل .  من ىشا امنؼام الأسايس5دعبأ جس امي بأو يدناكظ مؽ بأىساف اجلامـة احملسدت يف املادت 

ل تـس دؾوت املـين ابلأمص مخلسمي ثوضيحاثو ؛  جيوز نومكذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ا 

 .ملصر هنايئ ضادر ؾن امييئاث املضائية اخملخطة -

امحاة امثامر 

 نوخايكوهسو بأهجزت اجلامـة املوكية امللصتية 

 12املادت 

 نوخايكوهسو بأهجزت اجلامـة املوكية امللصتية 

: ثخكون بأهجزت اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو من 

 ادلؽ امـام ؛ -

 املكذة املسيصي ؛ -

 امييئاث امخبأديخية ؛ -

.  الأهجزت املصنزية -

 

 

 

 

 

امفصع الأول 

ادلؽ امـام 
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 13املادت 

حكوين ادلؽ امـام 

 نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية ادلؽ امـام ىو بأؿىل هجاز يف 

. يخكون ادلؽ امـام من الأشزاص املـنوية والأشزاص اذلاثيني اذلين هلم ضفة ؾضو وش يط ابجلامـة

حيرض يف ادلؽ امـام، تطفة اسدشارية، الأؾضاال امرشفيون ابجلامـة وممثل امسوعة احلكومية امللكفة ابمصايضة وممثل انوجنة 

ابمنس حة نوجامـاث امللكفة ابلأوشعة امصايضية امواردت يف )انوجنة اموظنية امحارملحية امللصتية / اموظنية الأوملحية امللصتية 

. ونشا بأي خشص يـخرب حضوره رضوراي بأو مفيسا من كدل رئيس اجلامـة (امحارملحية/ جصانمج الأمـاة الأوملحية 

ميكن بأيضا بأن حيرض يف ادلؽ امـام، تطفة مالحؼني، امطحافيون امصايضيون املـمتسون ميشا املصض واملسؾوون من كدل 

. رئيس اجلامـة، ما مل يخلصر ؾلس ادلؽ امـام تطفة كري ؿونية

 14املادت 

 اهمتثيل

ذا ؿاكو ؿائق مربر تطفة كاهوهية،  متثل لك مجـية ولك رشنة رايضية يف ادلؽ امـام من كدل رئيس هجازىا املسيصي، بأو ا 

.  من كدل امشرص املفوض من ظصفو ميشا املصض، وثخوفص ؿىل ضوث واحس

ضايف ىلؿالوت ع :   ذكل، ثخوفص ؿىل ضوث ا 

ههيا ويشارهون ؿىل الأكل يف 50 ادلـية بأو امرشنة امصايضية ؾن لك ٍلوؿة -  من 25% راييض جماز ينمتون ا 

 املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية اميت ثنؼميا اجلامـة ؛

 ادلـية بأو امرشنة امصايضية اميت فازث تولة كأس امـصش جصمس املومس امصاييض امساتق ؛ -

 ادلـية بأو امرشنة امصايضية اميت فازث تولة تعوةل امللصة جصمس املومس امصاييض امساتق ؛ -

ابمنس حة نوجامـاث اميت ثخوفص ؿىل ؿست )ادلـية بأو امرشنة امصايضية املصثحة يف اجملموؿة الأوىل من املنافسة  -

 .(مس خوايث يف املنافسة

ذا ؿاكو ؿائق مربر تطفة كاهوهية، من كدل امشرص املفوض من  متثل لك ؾطحة هجوية يف ادلؽ امـام من كدل رئيسيا بأو ا 

. ظصفو ميشا املصض، وثخوفص ؿىل ضوث واحس

ههيم يف املادت   بأؿاله يف ادلؽ امـام وفلا نومسعصت وامكيفياث املنطوص ؿوهيا يف الأهؼمة 7ميثل الأشزاص اذلاثيون املشار ا 

 (ؾنس الاكذضاال). امـامة نوجامـة
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ىل  تواسعة رساةل اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو ثحوف بأسٌلال ممثًل امييئاث امصايضية املخوفصت ؿىل حق امخطويت ا 

. مضموهة مؽ ال شـار ابمخوضل مخسة بأايم ؿىل الأكل كدل افذخاخ بأشلال ادلؽ امـام

ل جمتثيل ىيئاهتم امصايضية  ادلـياث ل حسىوميشه املاية، ؾنسما يكون مصئيس اجلياز املسيصي . ل يصدص نوممثوني ا 

امصايضية بأو امرشاكث امصايضية ضفة رئيس ؾطحة هجوية وجة ؿويو بأن يفوض خشطا ب دصا لأجل متثيل ادلـية امصايضية 

. بأو امرشنة امصايضية اميت يصبأسيا

ههيا بأؾضاال املكذة املسيصي ابجلامـة ذالل مست وليهتم ونشا  ل جيوز بأن يـني مكمثوني ؾن امييئاث امصايضية اميت ينمتون ا 

الأشزاص اذلاثيني املمثوني نوييئاث امصايضية اذلين ضسرث يف حليم ؾلوتة امعصد من ظصف ادلؽ امـام ابكرتاخ من 

.  من ىشا امنؼام الأسايس5املكذة املسيصي ثسخة ارحاكهبم دعبأ جس امي بأو يدناكظ مؽ بأىساف اجلامـة احملسدت يف املادت 

ويف ىشه احلاةل، جية ؿىل اجلياز املسيصي نوييئة امصايضية املـنية بأن يفوض من تني بأؾضائو خشطا ب دصا لأجل متثيويا 

.   دلى اجلامـة

 15املادت 

بأهواع ادلوع امـامة 

ما ؿاداي بأو كري ؿادي . يكون ادلؽ امـام ا 

اجلزال امفصؾي الأول 

ادلؽ امـام امـادي 

 16املادت 

امطالحياث 

ىل ادلؽ امـام امـادي مبا يًل  : يـيس ا 

 امخساول يف امخلصيصين الأديب واملايل نوس نة املامية املنرصمة ؛ -

 امخساول يف جصانمج امـمل امس نوي امخوكـي ؛ -

 املطادكة ؿىل مزياهية امس نة املامية املوامية ؛ -

 وثوجهييا ومصاكدهتا ؛نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية حتسيس امس ياسة امـامة  -

 ؛امخايكوهسو جصايضة امحت يف لك كضية ثسذل مضن ادذطاضاثو وثخـوق  -

 اهخزاة بأؾضاال املكذة املسيصي ؛ -

ضسار لك ملرتخ بأو ثوضية كطس ؾصضيا ؿىل الأهجزت امصايضية اخملخطة ؛ -  ا 
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اهخساة مصاكة نوحساابث مس خلل، تناال ؿىل اكرتاخ من املكذة املسيصي وابمنس حة ملك س نة مامية، كطس  -

 دراسة حساابث اجلامـة وامخطسيق ؿوهيا ؛

 حتسيس مدوف واجة الاخنصاط امس نوي تناال ؿىل اكرتاخ من املكذة املسيصي ؛ -

 ثـيني رؤساال وبأؾضاال الأهجزت امخبأديخية من تني بأؾضااله وتناال ؿىل اكرتاخ من املكذة املسيصي ؛ -

.    ممارسة امطالحياث اخملوةل هل رصاحة مبلذىض ىشا امنؼام الأسايس -

 17املادت 

 اهـلاد ادلؽ امـام امـادي

ىل . ينـلس ادلؽ امـام امـادي مصت لك س نة وثوجو ادلؾوت حلضور ادلؽ امـام امـادي تواسعة امربيس بأو ؿرب امطحافة ا 

.  يوما ؿىل الأكل كدل امخارخي احملسد لهـلاده15الأؾضاال والأشزاص ال دصين املصدص هلم حضوره 

.  يوما ؿىل الأكل كدل موؿس اهعالق املومس امصاييض15وجية بأن ينـلس ادلؽ امـام امـادي 

ل مبحادرت من رئيس اجلامـة بأو تعوة زور  ىل اهـلاد ادلؽ امـام ا   الأؾضاال اذلين ميثوون هطف 3/1ل ثمت ادلؾوت ا 

. الأضواث املكوهة هل زائس ضوث واحس

ل حبضور هطف الأؾضاال املكوهة هل زائس ؾضو واحس بأو من ميثويم حسة  ل ميكن نوجمؽ امـام بأن يخساول تطفة حصيحة ا 

.  بأؿاله14مسمول املادت 

وميكن هل يف .  يوما ؿىل الأكل15ويف حاةل ؿسم ثوفص ىشا امنطاة، ثمت ادلؾوت جمسدا مـلس ادلؽ امـام امـادي تـس بأجل 

.  بأؿاله14ىشه احلاةل، بأن يخساول تطفة حصيحة، همٌل اكن ؿسد الأؾضاال احلارضين بأو املمثوني حسة مسمول املادت 

ذا ثـشر ذكل بأحس هواة امصئيس . يصبأس ادلؽ امـام امـادي رئيس املكذة املسيصي نوجامـة بأو ا 

 بأؿاله زائس ضوث 14ثخزش كصاراث ادلؽ امـام امـادي تنطف بأضواث الأؾضاال احلارضين بأو املمثوني حسة مسمول املادت 

ويف حاةل ؿسم الثفاق ؿىل منط امخطويت، يـمتس . واحس، وذكل اما تواسعة امخطويت امرسي بأو امخطويت جصفؽ اميس

. امخطويت امرسي

. ل يلدل امخطويت ابملصاسةل بأو ابمواكةل

 18املادت 

جسول الأؾٌلل 

: وجية بأن يخضمن ؿىل الأكل امنلط امخامية . يمت حتسيس جسول بأؾٌلل ادلؽ امـام امـادي من ظصف املكذة املسيصي
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 امخحلق من امطالحياث ومن ثوفص امنطاة ؛ -

 الافذخاحية ؛لكمة امصئيس  -

 ال ظالع ؿىل حمرض ادلؽ امـام امساتق ؛ -

 امخساول يف امخلصيصين الأديب واملايل ؛ -

 ال ظالع ؿىل ثلصيص مصاكة احلساابث ؛ -

 امخساول يف مرشوع مزياهية امس نة املامية املوامية ؛ -

 ثـيني فاحيص الأضواث ومصاكيب احملارض؛ -

  تـسه ؛22اهخزاة بأؾضاال املكذة املسيصي ؾنس حوول الاس خحلاق، ظحلا نوٌلدت  -

 امشعة ؿىل بأحس الأؾضاال بأو ظصد بأحس املمثوني، ؾنس الاكذضاال ؛ -

 كدول بأؾضاال جسد، ؾنس الاكذضاال ؛ -

ىل ادلؽ امـام من ظصف بأؾضائو -  .دراسة الاكرتاحاث وامصقحاث امللسمة ا 

.  بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي اهـلاد ادلؽ امـام امـادي5وجية بأن يخوضل املكذة املسيصي هبشه الاكرتاحاث وامصقحاث 

ىل بأؾضاال ادلؽ امـام امـادي  .  بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي اهـلاده10جية ثوجيو جسول الأؾٌلل وامخلصيصين الأديب واملايل ا 

. نٌل ميكن حسة ىشه امواثئق من ظصف بأؾضاال ادلؽ امـام امـادي مدارشت من ملص اجلامـة

. ل جيوز بأن يخساول ادلؽ امـام امـادي يف بأية هلعة كري مسرجة يف جسول الأؾٌلل

. ميكن نوصئيس ؾلة ادلؽ امـام بأن يـلس مؤمتصا حصفيا حول حمخوى بأشلاهل

اجلزال امفصؾي امثاين 

ادلؽ امـام كري امـادي 

 19املادت 

امطالحياث 

: ميكن بأن ينـلس ادلؽ امـام كري امـادي يف بأي وكت ولس امي من بأجل 

 املطادكة ؿىل امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة ؛ -

دذاميا ؿىل امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة امللرتحة  - ما من ظصف رئيس ا  امخساول يف امخـسيالث املصاد ا 

ويف ىشه احلاةل الأذريت، جية بأن يخوضل املكذة املسيصي ابكرتاخ . اجلامـة بأو من ظصف ؾضو بأو ؿست بأؾضاال

 بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي اهـلاد ادلؽ امـام كري امـادي ؛ 5امخـسيل يف بأجل 
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 دراسة لك كضية مس خـجةل يلرتهحا رئيس اجلامـة ؛ -

كاةل املكذة املسيصي، ؾنس الاكذضاال ؛ -  ا 

 .حل اجلامـة -

ل يف املضااي املسرجة يف جسول الأؾٌلل  .ل جيوز امخساول ا 

 20املادت 

اهـلاد ادلؽ امـام كري امـادي 

ل مبحادرت من رئيس اجلامـة بأو تعوة من هطف بأؾضائو اذلين ميثوون ؿىل  ل ثمت ادلؾوت لهـلاد ادلؽ امـام كري امـادي ا 

. وجية بأن ينـلس ؾنسئش ادلؽ امـام كري امـادي يف بأجل بأكطاه شيصين. الأكل زويث الأضواث املكوهة هل

ىل الأؾضاال والأشزاص ال دصين املصدص هلم  ثوجو ادلؾوت حلضور ادلؽ امـام كري امـادي ؾن ظصيق امربيس وامطحافة ا 

.  يوما ؿىل الأكل كدل امخارخي احملسد لهـلاده15حضوره 

ىل الأؾضاال  .  يوما ؿىل الأكل كدل اترخي اهـلاد ادلؽ امـام كري امـادي15يوجو جسول الأؾٌلل ا 

ل حبضور زويث الأؾضاال ؿىل الأكل بأو من ميثويم حسة  ل ميكن نوجمؽ امـام كري امـادي بأن يخساول تطفة حصيحة ا 

.  بأؿاله14مسمول املادت 

ويف ىشه .  يوما ؿىل الأكل15ويف حاةل ؿسم ثوفص ىشا امنطاة، ثمت ادلؾوت جمسدا مـلس ادلؽ امـام كري امـادي تـس بأجل 

احلاةل، ميكن نوجمؽ امـام كري امـادي بأن يخساول تطفة حصيحة، همٌل اكن ؿسد الأؾضاال احلارضين بأو املمثوني حسة 

.   بأؿاله14مسمول املادت 

.  بأؿاله15ثخزش كصاراث ادلؽ امـام كري امـادي تبأكوحية زويث بأضواث الأؾضاال احلارضين بأو املمثوني حسة مسمول املادت 

ذا ثـشر ذكل بأحس هواة امصئيس .  يرتبأس ادلؽ امـام كري امـادي، رئيس املكذة املسيصي نوجامـة بأو ا 

. يـمتس امخطويت امرسي

. ل يلدل امخطويت ابملصاسةل بأو ابمواكةل

ىل حني  كاةل املكذة املسيصي، يـني ادلؽ امـام كري امـادي جلنة حلكف تخرصيف الأمور اجلارية ا  يف حاةل امخطويت ؿىل ا 

. اهخزاة مكذة مسيصي جسيس من كدل بأكصة مجؽ ؿام ؿادي

امفصع امثاين 

املكذة املسيصي 
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اجلزال امفصؾي الأول 

كواؿس امخنؼمي وامدس يري 

 21املادت 

الادذطاضاث 

دارت وجس يري  : وميشا املصض يخوىل اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو املكذة املسيصي ىو هجاز ا 

 ثنفيش املصاراث اميت يخزشىا ادلؽ امـام ؛ .1

ؿساد مرشوع جصانمج امـمل وال ضالحاث من بأجل ؾصضيا ؿىل مطادكة ادلؽ امـام ؛ .2  ا 

 امخساول يف مرشوع مزياهية اجلامـة وؾصضو ؿىل مطادكة ادلؽ امـام ؛ .3

ؿساد امفصق اموظنية نومشارنة يف املنافساث ادلومية واملارية واجليوية ؛ .4  امسيص ؿىل ا 

 ثددؽ ومصاكدة املنافساث اموظنية ؛ .5

ظار الاحرتام امخام منؼاهما الأسايس وبأهؼمهتا امـامة؛ .6 جصاال يخـوق ابمدس يري اجليس نوجامـة يف ا   اختاذ بأي كصار بأو ا 

ثوػيف املسيص امـام نوجامـة واملسيص امخلين اموظين ابكرتاخ من امصئيس ؛  .7

 ؛وضؽ امنؼام الأسايس ملس خزسيم اجلامـة وؾصضو ؿىل مطادكة ادلؽ امـام  .8

ؿساد مشاريؽ الأهؼمة امـامة نوجامـة وؾصضيا ؿىل مطادكة ادلؽ امـام ؛  .9  ا 

حساج الأهجزت املصنزية .10  واحلصص ؿىل حسن سريىا ؛ ا 

ههيا اجلامـة اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو فصض احرتام ىشا امنؼام الأسايس ونشا بأهؼمة  .11 اميت ثنضوي ا 

وثوجهياهتا وكصاراهتا ومسوهة بأذالكياهتا، من كدل بأهجزهتا ومس خزسمهيا ؛   

اكرتاخ امشعة ؿىل بأحس بأؾضاال اجلامـة بأو ظصد بأحس الأشزاص ميثل ىيئة رايضية دلى اجلامـة، ؿىل ادلؽ  .12

امـام ؛ 

ثـيني بأؾضاال الأهجزت املصنزية من تني بأؾضاال ادلؽ امـام ؛  .13

. اكرتاخ ثـيني رؤساال وبأؾضاال الأهجزت امخبأديخية .14

ؿالوت ؿىل ذكل، يخت املكذة املسيصي يف لك املضااي املرتثحة ؾن حاةل كوت كاىصت بأو احلالث كري املنطوص ؿوهيا يف ىشا 

ههيا . امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة بأو نوجامـة ادلومية اميت ثنضوي ا 

 22املادت 

 امشلور- امخساول - الاهخزاابث - امخكوين 

 : امخكوين . 1

.  ؾضوا14ؿالوت ؿىل امصئيس، يخكون املكذة املسيصي من 

:   بأؾضائو  تنيينذرة املكذة املسيصي من
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 انئة بأول نوصئيس ؛ -

 انئة اثن نوصئيس ؛ -

 اكثة ؿام ؛ -

 اكثة ؿام مساؿس ؛ -

 بأمني مال ؛ -

 بأمني مال مساؿس ؛ -

 .مثاهية مسدشارين -

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

.   امسامف اذلهص30.09 من املاهون رمق 27املادت 

فادثو حول كضية بأو ؿست كضااي مسرجة يف  ميو، تطفة اسدشارية، بأي خشص ميكن هل ا  وجيوز نومكذة املسيصي بأن يضم ا 

. جسول الأؾٌلل

. ل ميكن لأؾضاال املكذة املسيصي ثولي بأي بأجص ملاتل امليام مبياهمم

. يشارك املسيص امـام يف بأشلال املكذة املسيصي دون حق امخطويت. يساؿس املكذة املسيصي مسيص ؿام بأجري

 :الاهخزاابث . 2

 س نواث كاتةل نوخجسيس مصت واحست من ظصف 4ينذرة رئيس املكذة املسيصي وبأؾضاؤه ؾن ظصيق الاكرتاع ابمالحئة ملست 

.  ادلؽ امـام نوجامـة وفق امرشوط املنطوص ؿوهيا تـسه

جية ؿىل لك مرتحش ملنطة امصئيس بأن يلسم لحئة ابمرتش يحاث، يكون وهيويا، ثخضمن ؿسدا من الأسٌلال يـادل ؿسد 

: امللاؿس امواجة شلويا ومتثل امفئاث امخامية 

  بأؾضاال ميثوون ادلـياث وامرشاكث امصايضية ؛8 -

  بأؾضاال ميثوون امـطة اجليوية ؛4 -

جازاث ولس امي احلاكم والأظص امصايضية ازننيؾضوان - .  ميثالن الأشزاص اذلاثيني اذلين جسوميم اجلامـة مدارشت ا 

جازاث، ثلسم ابمدساوي امللاؿس ) يف حاةل ؿسم وجود فئة الأشزاص اذلاثيني اذلين جسوميم اجلامـة مدارشت ا 

ههيم ؿىل امفئخني الأوميني  .(املمنوحة ا 

.  وجواب لك لحئة ابمرتش يحاث متثيوية وسائيةنجية بأن ثخضم
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مضاالاث املرتحشني مطادق ؿوهيا وبأن ثحني فهيا بأسٌلال املرتحشني امشرطية وامـائوية  جية بأن حتمل لك لحئة ابمرتش يحاث ا 

ههيانشا وجنسيم و . امفئة اميت ينمتون ا 

ىل نخاتة اجلامـة تواسعة رساةل مضموهة مؽ ال شـار ابلس خالم بأو  جية ؿىل وهيل امالحئة بأن يوجو لحئة امرتش يحاث ا 

.  بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي اهـلاد ادلؽ امـام امـادي اذلي يلوم ابهخزاة املكذة املسيصي8يودؾيا دلهيا، ملاتل وضل، 

ثنذرة يف ادلور الأول امالحئة اميت حطوت ؿىل الأكوحية املعولة من الأضواث املـرب ؾهنا، يف حاةل ثـشر ذكل، يمت 

 يوما املوامية واذلي ثلسم فيو مالهخزاة امالحئخان انوخان حطوخا ؿىل بأنرب ؿسد من 15ثنؼمي دور اثين داذل بأجل 

. ويف ىشه احلاةل يمت اهخزاة امالحئة اميت حطوت ؿىل بأنرب ؿسد من الأضواث. الأضواث يف ادلور الأول

ذا حطوت امالحئخان ؿىل هفس ؿسد الأضواث يف ادلور امثاين، يمت اهخزاة امالحئة اميت يكون وهيويا بأضلص س نا، ويف  ا 

 .        حاةل ثـادل امسن جتصى املصؿة مخـيني امالحئة امفائزت ابلهخزاة

 امسامف ذهصه، يـني 30.09 من املاهون رمق 23يف احلالث املنطوص ؿوهيا يف امحنس الأذري من امفلصت امثامثة من املادت 

ىل امصئيس . رئيس املكذة املسيصي، من تني الأؾضاال املسدشارين ابملكذة، رئيسا منخساب يلكف مبٌلرسة امليام اخملوةل ا 

  :امخساول . 3

ل حبضور مثاهية بأؾضاال ؿىل الأكل من الأؾضاال املكوهني هل . ل ميكن نومكذة املسيصي بأن يخساول تطفة حصيحة ا 

. ويف حاةل ثـادل الأضواث، يصحج اجلاهة اذلي يكون فيو امصئيس. ثخزش املصاراث تبأكوحية الأضواث

. يـخرب مس خليال من املكذة املسيصي، لك ؾضو ثلية ذالل زالج اجامتؿاث مذوامية تسون ؿشر ملدول

  :امشلور . 4

يف حاةل شلور منطة امصئيس، يمت ثـويضو مؤكذا من كدل امنائة الأول نوصئيس بأو، ؾنس الاكذضاال، امنائة امثاين 

ىل حني اهـلاد بأكصة مجؽ ؿام ؿادي اذلي يلوم ابهخزاة مكذة مسيصي جسيس مولية جسيست  .نوصئيس ا 

ىل ؾلس مجؽ ؿام كري ؿادي من بأجل ثـيني  ويف حاةل شلور حيول دون ثساول املكذة املسيصي تطفة حصيحة، ثمت ادلؾوت ا 

ىل حني اهخزاة مكذة مسيصي جسيس من كدل بأكصة مجؽ ؿام ؿادي . جلنة حلكف تخرصيف الأمور اجلارية ا 

 23املادت 

جسول الأؾٌلل - الاجامتؿاث 

. يـلس املكذة املسيصي اجامتؿاثو مصت لك شيص ؿىل الأكل تسؾوت من رئيسو

.   بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي الاجامتع 10جية ثوجيو ادلؾوت لأؾضاال املكذة املسيصي مصفوكة جبسول الأؾٌلل 
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ؿساد جسول الأؾٌلل وملك ؾضو من بأؾضاال املكذة املسيصي احلق يف اكرتاخ امنلط اميت يصقة يف . يخوىل اماكثة امـام ا 

ىل اماكثة امـام  دراهجا مضن جسول الأؾٌلل ؿىل بأن يوهجيا ا  .  بأايم ؿىل الأكل كدل اترخي الاجامتع5ا 

اجلزال امفصؾي امثاين 

همام املسؤومني امصئيس يني 

 24املادت 

 امصئيس

: وهبشه امطفة اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو يكون رئيس املكذة املسيصي، حبمك املاهون، رئيس 

 يف مجيؽ امخرصفاث املصثحعة ابحليات املسهية ودلى امسوعاث امـمومية ؛نوخايكوهسو املوكية امللصتية ميثل اجلامـة   -

 يلوم  تدنفيش كصاراث ادلؽ امـام واملكذة املسيصي ؛ -

 يسيص ؿىل امدس يري املنخؼم نوجامـة ؛ -

دارت اجلامـة ويـصضو ؿىل مطادكة املكذة املسيصي ؛ -  يـس هؼام ا 

 يسيص ؿىل امدس يري اجليس نوجموع امـامة ولجامتؿاث املكذة املسيصي ؛ -

 يوكؽ ؿىل لك كصار بأو مصاسةل بأو بأية وزيلة موزمة نوجامـة ؛ -

 بأمص ترصف امنفلاث، وذكل يف حسود املزياهية املطادق ؿوهيا من ظصف ادلؽ امـام؛ي -

 يفاوض يف شبأن ادلمع املايل ؿىل املسى املطري مؽ املؤسساث امحنكية ؛ -

 يربم،  ترتديص من ادلؽ امـام، املصوض امحنكية مذوسعة بأو ظويةل الأمس ؛  -

 يسجص حلوق الاس خلالل امخجاري نومنافساث وامخؼاىصاث امصايضية اميت نوجامـة احلق يف اس خلالميا ؛ -

 يلوم تخستري ممخواكث اجلامـة ترتديص من ادلؽ امـام ؛ -

.  يوػف ويـزل مس خزسيم اجلامـة -

ىل بأحس هواة امصئيس اذلي يساؿسه يف مزاوةل همامو ويلوم ملامو يف حاةل قياتو بأو  جيوز هل بأن يفوض تـظ ادذطاضاثو ا 

ذا ؿاكو ؿائق  .ا 

 

 

 

 25املادت 
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 اماكثة امـام

ىل اماكثة امـام امليام مبا يًل  :  يـيس ا 

ثنس يق بأوشعة الأهجزت املصنزية ابجلامـة وثددؽ امـالكاث مؽ امـطحة الاحرتافية، ؾنس الاكذضاال، وامـطة اجليوية  -

 وادلـياث وامرشاكث امصايضية ؛

 حتضري الاهخزاابث واجامتؿاث ادلوع امـامة واملكذة املسيصي ؛ -

ؿساد امخلصيص الأديب نوجامـة مـصضو ؿىل ادلؽ امـام - وورشه تـس املطادكة ؿويو ؿىل املوكؽ ال مكرتوين نوجامـة بأو  ا 

حسى جصائس ال ؿالانث املاهوهية ؛  يف ا 

ؿساد حمارض مساولث ادلوع امـامة واملكذة املسيصي -  .ا 

ذا ؿاكو ؿائق . يساؿس اماكثة امـام يف ممارسة همامو اكثة ؿام مساؿس ينوة ؾنو يف حاةل قياتو بأو ا 

 26املادت 

 الـبأمني امل

ىل بأمني املال امليام مبا يًل  : يـيس ا 

وهبشه امطفة، يلوم تخحطيل املساديل وثطفية امنفلاث اميت يبأمص امصئيس ترصفيا ومسم . ثستري موارد اجلامـة -

حماس حة اجلامـة اميت جية بأن حكون مطادكا ؿوهيا من ظصف مصاكة احلساابث ؛ 

 امخوكيؽ مؽ امصئيس ؿىل امش ياكث وس نساث الأداال امطادرت ابمس اجلامـة ؛ -

ؿساد مرشوع مزياهية امس نة املامية املوامية وؾصضو نوخساول ؿىل املكذة املسيصي ؛ -  ا 

ؿساد امخلصيص املايل نوجامـة مـصضو ؿىل ادلؽ امـام -  .ا 

ذا ؿاكو ؿائق . يساؿس بأمني املال يف مزاوةل همامو بأمني مال مساؿس اذلي ينوة ؾنو يف حاةل قياتو بأو ا 

 27املادت 

 املسيص امـام

دارت اجلامـة . يلوم املسيص امـام مبساؿست امصئيس وبأؾضاال املكذة املسيصي يف مزاوةل هماهمم وذاضة ثكل املخـولة تدس يري وا 

امفصع امثامر 

الأهجزت امخبأديخية 

 28املادت 
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 نوخايكوهسو  الأهجزت امخبأديخية نوجامـة املوكية امللصتية

:  الأهجزت امخبأديخية نوجامـة يه 

انوجنة اجلامـية امخبأديخية ؛   -

.  جلنة الاس خئناف اجلامـية -

 29املادت 

 انوجنة اجلامـية امخبأديخية

، مـينني مجيـا من كدل ادلؽ امـام امـادي ملصر بأؾضاال من تيهنم رئيس يساؿسمه 3ثخكون انوجنة اجلامـية امخبأديخية من 

.  ابكرتاخ من املكذة املسيصي مؽ الأذش تـني الاؾخحار نفاالاهتم املاهوهية

 امسامف اذلهص 30.09يف حاةل ال ذالل ابلأحاكم امدرشيـية وامخنؼميية املنؼمة نوصايضة وذاضة بأحاكم املاهون رمق 

 امخايكوهسو،وامنطوص املخزشت مخعحيلو بأو تبأحاكم ىشا امنؼام الأسايس واملواؿس امخلنية والأذالكية املعحلة ؿىل رايضة 

ثطسر انوجنة اجلامـية امخبأديخية امـلوابث امخبأديخية املنطوص ؿوهيا يف امنؼام امخبأدييب نوجامـة  يف حق الأشزاص اذلاثيني 

.  امسامف اذلهص30.09 من املاهون رمق 24واملـنويني اذلين حكون نوجامـة سوعة ثبأديخية ؿوهيم وفق املادت 

.  جسري انوجنة اجلامـية امخبأديخية وثخت وفق امنؼام امخبأدييب نوجامـة نٌل ىو حمسد تبأهؼمهتا امـامة

 30املادت 

جلنة الاس خئناف اجلامـية 

ختخص جلنة الاس خئناف اجلامـية ابمنؼص اس خئنافيا يف امعـون امللسمة ضس املصاراث امطادرت ؾن انوجنة اجلامـية  

، مـينني مجيـا من كدل ادلؽ امـام امـادي ابكرتاخ من ملصر بأؾضاال من تيهنم رئيس يساؿسمه 3وثخكون من . امخبأديخية

.  نفاالاهتم املاهوهية الاؾخحاراملكذة املسيصي مؽ الأذش تـني

. جسري جلنة الاس خئناف اجلامـية وثخت وفق امنؼام امخبأدييب  نوجامـة نٌل ىو حمسد تبأهؼمهتا امـامة

امفصع امصاتؽ 

  نوخايكوهسوالأهجزت املصنزية نوجامـة املوكية امللصتية 

 31املادت 

 بأؿاله يه انوجان ادلامئة وانوجان اخملخطة 12املنطوص ؿوهيا يف املادت اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو الأهجزت املصنزية 

. اميت ميكن نومكذة املسيصي بأن يفوض ميا تـضا من سوعو
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ميو بأؿاله حمل اثفاكية ثوكؽ تني املكذة املسيصي وانوجنة املـنية، وذكل ظحلا نوٌلدت   من املاهون 30يكون امخفويظ املشار ا 

.  امسامف اذلهص30.09

يطادق املكذة املسيصي، ابكرتاخ من رئيسو، ؿىل تنود ىشه الثفاكية اميت حتسد ؿالوت ؿىل ذكل رشوط وهيفياث مصاكدة 

. انوجنة من كدل املكذة املسيصي

ىل بأحس بأؾضاال املكذة املسيصي من كدل رئيس ىشا املكذة.  بأؾضاال5ثخكون لك جلنة من  . و يـيس جصئاس هتا ا 

يلوم رئيس لك جلنة تضٌلن حسن سريىا وحيسد اجلسول امزمين لجامتؿاهتا اميت جية بأن ثنـلس مبلص اجلامـة ويلسم ثلصيصا 

ىل املكذة املسيصي . ؾن حطيةل بأشلاميا ا 

ذا ؿاكو ؿائق، يـني رئيس املكذة املسيصي ؾضوا من بأؾضاال ىشا املكذة ذوفا هل . يف حاةل قياة رئيس انوجنة بأو ا 

ل يف املضااي اميت ثسذل مضن ادذطاضاهتا .   ل ثؤىل انوجان بأن ثخت ا 

 :انوجان ادلامئة . 1

: يه نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية انوجن ادلامئة 

 جلنة وضـية امصاييض واؾامتد اموالكال امصايضيني وثبأىيل الأظص امصايضية ؛ -

 جلنة امخحكمي ؛ -

  ؛ امنسويةانوجنة  -

 جلنة امعة امصاييض ؛  -

 جلنة ثنؼمي املنافساث ؛ -

 جلنة ادلراساث وال ضالحاث ؛ -

 ؛نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية جلنة الأهؼمة امـامة  -

 جلنة املامية وامدسويق والثطال ؛ -

 جلنة حكوين امصايضيني امطلار؛ -

 جلنة امحنياث امخحخية ؛ -

 . جلنة فظ امزناؿاث -
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 :انوجان اخملخطة . 2

حساج جلان خمخطة لكٌل ارثبأى امصئيس ذكل رضوراي،  مؽ مصاؿات ادذطاضاث انوجان ادلامئة، ميكن نومكذة املسيصي ا 

. وحلكيفيا مبيام حمسدت لأجل حتليق ىسف حمسد داذل مست حمسودت

ىل بأحس بأؾضاال  املكذة املسيصي . يـني املكذة املسيصي بأؾضاال انوجنة اخملخطة من ينب بأؾضاال ادلؽ امـام ويـيس جصئاس هتا ا 

.  من كدل رئيس ىشا املكذة

 32املادت 

جلنة وضـية امصاييض واؾامتد اموالكال امصايضيني 

وثبأىيل الأظص امصايضية 

هؼمة امـامة  مجيؽ املضااي املخـولة توضـية امصايضيني نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية ثسرس ىشه انوجنة ظحلا ملأ

جازت امصايضيني والأظص امصايضية، واؾامتد اموالكال امصايضيني ولك . واهخلالهتم داذل امللصة بأو ذارجو وثخت يف ظوحاث ا 

هؼمة امـامة   نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية حالث ثبأىيل الأظص امصايضية، وذكل ظحلا ملأ

 33املادت 

جلنة امخحكمي 

جسيص ىشه انوجنة ؿىل احرتام كواؿس انوـة وثـني احلاكم يف املنافساث اميت ثنؼميا اجلامـة وثخوىل ثددؽ ومصاكدة وحكوين 

ىل اجلامـة . ىيئة احلاكم املنضوين ا 

. وثخت يف لك املضااي املخـولة ابمخحكمي داذل اجلامـة

 34املادت 

 امخايكوهسو انوجنة امنسوية مصايضة 

امخايكوهسو    رايضةوثنؼمي تعوةل وظنية وسوية يفامخايكوهسو ثخوىل ىشه انوجنة جشجيؽ املصبأت ؿىل ممارسة رايضة 

.  ونوخايكوهس

 35املادت 

جلنة امعة امصاييض 

ثسرس ىشه انوجنة لك املضااي املخـولة ابملصاكدة وامخددؽ امعحيني نوصايضيني اجملازين نٌل جسيص ؿىل اميلؼة امعحية بأزناال ثنؼمي 

املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية، ونشا اختاذ ثساتري اموكاية من ثـاظي املنشعاث وماكحفخو ظحلا نونطوص امدرشيـية 

. اجلاري هبا امـمل
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 36املادت 

جلنة ثنؼمي املنافساث امصايضية 

جسيص ىشه انوجنة ؿىل ثنؼمي املنافساث امصايضية نوجامـة ظحلا مللذضياث ىشا امنؼام الأسايس والأهؼمة امـامة نوجامـة، 

 من 71 هخاجئ املحارايث ومتنح امرتاديص ملأشزاص اذلاثيني واملـنويني من بأجل ثنؼمي ثؼاىصت رايضة ظحلا نوٌلدت ؾمتسوث

.  امسامف اذلهص30.09املاهون رمق 

 37املادت 

جلنة ادلراساث وال ضالحاث 

ؿىل امطـيس اموظين واجليوي واحملًل نٌل جسيص ؿىل امخايكوهسو رايضة ثخوىل ىشه انوجنة وضؽ اسرتاثيجياث حمنية ممارسة 

جناز ادلراساث وثددؽ ال ضالحاث املـمتست من كدل املكذة املسيصي . ا 

 38املادت 

 نوخايكوهسو جلنة الأهؼمة امـامة نوجامـة املوكية امللصتية 

دذاميا ؿىل ىشه الأهؼمة من كدل  ؿساد اكرتاحاث امخـسيالث املصاد ا  ىل ىشه انوجنة وضؽ الأهؼمة امـامة نوجامـة وا  يـيس ا 

ههيا اجلامـة  نوخايكوهسوبأهؼمة اجلامـة ادلوميةادلؽ امـام كري امـادي، وذكل وفق  .  اميت ثنضوي ا 

 39املادت 

جلنة املامية وامدسويق والثطال 

ثخوىل ىشه انوجنة وضؽ وثنفيش جصانمج معل اجلامـة يف جمال امححر ؾن املسدشيصين واحملخضنني من بأجل حمنية مواردىا 

. املامية ونشا حتسني ضورت اجلامـة وامنعق ابمسيا ؿرب لك وسائل الثطال املخاحة

 40املادت 

جلنة حكوين امصايضيني امطلار 

حساج امييالك امخايكوهسو رايضة ثخوىل ىشه انوجنة حمنية حكوين امصايضيني امطلار يف  تخلسمي اكرتاخ نوجامـة من بأجل ا 

حساج ىشه امييالك ىل اجلامـة ؿىل ا  . امرضورية ميشه املاية وجشجيؽ ادلـياث وامرشاكث امصايضية املنضوية ا 

 41املادت 

جلنة امحنياث امخحخية 

ؿساد جصانمج اجناز وضياهة املنشب ث وامخجيزياث امصايضية اميت متارس هبا رايضة    وذكل امخايكوهسوثخوىل ىشه انوجنة ا 

 امصايضية نٌل ثلرتخ ؿىل املكذة املسيصي املواؿس امخلنية املعحلة ؿىل امخجيزياث. ظحلا نومـايري ادلومية يف ىشا اجملال

. من بأجل ضٌلن سالمة امصايضيني واملنافساث وامخؼاىصاث امصايضيةنوخايكوهسو 
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 42املادت 

جلنة فظ امزناؿاث 

ثخوىل ىشه انوجنة، مؽ مصاؿات ادذطاضاث انوجنة اموظنية الأوملحية امللصتية، امحت، تعوة من الأظصاف املـنية، من 

. ذالل امخوفيق بأو اموساظة يف امزناؿاث اميت ثنشبأ تني بأؾضاال اجلامـة

امحاة امصاتؽ 

امـطحة ال حرتافية 

 43املادت 

امـطحة الاحرتافية 

 3 امطادر يف 1.58.376ؿىل شلك مجـية ختضؽ لأحاكم امؼيري امرشيف رمق اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو حتسج 

تدنؼمي حق ثبأسيس ادلـياث، نٌل وكؽ ثليريه وحمتميو، ونشا بأحاكم املاهون رمق  (1958 هومفرب 15 )1378جٌلدى الأوىل 

.  من املاهون املشهور36 امسامف اذلهص، ؾطحة احرتافية مبجصد اسديفاال امرشوط املنطوص ؿوهيا يف املادت 30.09

ىل امـطحة الاحرتافية تخفويظ من  تدنؼمي املنافساث وامخؼاىصاث امصايضية ذاث اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو يـيس ا 

امعاتؽ الاحرتايف وجس يريىا وثنس يليا واميت جشارك فهيا ادلـياث امصايضية وامرشاكث امصايضية الأؾضاال ابجلامـة ونشكل 

. ثستري حلوق الاس خلالل امخجاري ميشه  املنافساث وامخؼاىصاث

ميو بأؿاله موضوع اثفاكية ثربم تني  وامـطحة الاحرتافية واميت نوخايكوهسو اجلامـة املوكية امللصتية يكون امخفويظ املشار ا 

 امسامف 30.09 من املاهون رمق 38حتسد، ؿالوت ؿىل ذكل، امـالكة اميت حصتط تني ىاذين امعصفني، وذكل ظحلا نوٌلدت 

. اذلهص

. تناال ؿىل اكرتاخ من املكذة املسيصينوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية يطادق ؿىل تنود ىشه الثفاكية من كدل ادلؽ امـام 

امحاة اخلامس 

ملذضياث مامية وحماس حاثية 

 44املادت 

امس نة احملاسخية 

 ب دص  وثنهتيي يففاحت شيص بأنخوجص وثخذسئ يف .  شيصا12ؿىل مسى نوخايكوهسو نوجامـة املوكية امللصتية متخس امس نة احملاسخية 

 . 2019شيص ش خنرب 
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 45املادت 

املزياهية 

مزياهية اجلامـة يه اموزيلة امخوكـية جملموع املوارد اميت ميكن بأن حتطل ؿوهيا اجلامـة وٍلوع امنفلاث املمكن ختطيطيا 

. ملواهجة احذياجاهتا ذالل امس نة احملاسخية

ؿساد املزياهية من كدل بأمني املال ويمت امخساول ثشبأهنا من كدل املكذة املسيصي ويطادق ؿوهيا ادلؽ امـام . يمت ا 

. جية بأن حكون موارد وهفلاث اجلامـة مذوازهة ذالل امس نة احملاسخية

يخوىل امصئيس وبأمني املال ثنفيش املزياهية حسة املساظص احملاس حاثية احملسدت من ظصف املكذة املسيصي ابكرتاخ من مصاكة 

. احلساابث امللكف ابمخطسيق ؿىل حساابث اجلامـة والافذحاص املايل مسريىا

 46املادت 

املوارد 

: من اجلامـة املوكية امللصتية نوخايكوهسو ثخكون موارد 

واجداث الاخنصاط امس نوي اميت يؤدهيا بأؾضاال اجلامـة ؛  -

 مساديل انولاالاث ادلومية نوفصق اموظنية ومساديل امخؼاىصاث امصايضية ادلومية اميت ثنؼميا اجلامـة ؛ -

ؿائساث جسويق حلوق امحر امخوفزي بأو مذـسد اموسائط نومنافساث وامخؼاىصاث املنؼمة من ظصف اجلامـة بأو  -

رشافيا ؛  حتت ا 

امنس حة املئوية والاكذعاؿاث احملطل ؿوهيا من مساديل املنافساث امصايضية امصمسية بأو امودية اميت ثنؼميا  -

 ادلـياث  وامرشاكث امصايضية بأو امـطة اجليوية بأو امـطحة الاحرتافية، ؾنسال كذضاال ؛

 حلوق امعـن واملصاماث وامـلوابث املعحلة ؿىل بأؾضاال اجلامـة ؛ -

 ال ؿاانث املامية ندلوةل وادلاؿاث امرتاتية بأو لأية ىيئة بأدصى معومية بأو ذاضة ؛ -

 مساديل ثوػيف بأموال اجلامـة ؛ -

 مساديل الاسدشيار وال شيار والاحذضان ؛ -

 مساديل املمخواكث املنلوةل وامـلارية  اميت متوكيا اجلامـة ؛ -

 مساديل تيؽ املعحوؿاث بأو جسويق امحضائؽ امخجارية اميت ثنذجيا اجلامـة ؛ -

 اميحاث واموضااي ؛ -

 .بأية موارد بأدصى جسمح هبا املواهني اجلاري هبا امـمل -

-  
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 47املادت 

 امنففاث

. خيطص اس خـٌلل املوارد مدس يري اجلامـة وحتليق بأىسافيا

وميشه املاية، حتسد هفلاث اجلامـة يف اخملعط احملاس يب اذلي يحني هفلاث امدس يري وهفلاث الاسدامثر وهفلاث اههتيئة بأو 

. امخجيزي

ل تـس امخوكيؽ املشرتك   :ل ميكن حسة الأموال ا 

ما نوصئيس وبأمني املال؛ -  ا 

ذا ؿاكو ؿائق - ما نوصئيس وبأمني املال املساؿس يف حاةل قياة بأمني املال بأو ا   .ا 

. يف حاةل قياة امصئيس، ميكن منائة امصئيس املـني تطفة كاهوهية ميشا املصض بأن يوكؽ حمهل

 48املادت 

 احملاس حة

. يمت مسم حماس حة ثربز هخاجئ امخستري املايل نوجامـة

يمت امخسكيق يف حساابث وبأوشعة اجلامـة س نواي من كدل مصاكة احلساابث مسجل يف ىيئة اخلرباال احملاس حيني واذلي 

. جية بأل يكون منرصظا ابجلامـة

ىل ال شياد ؿىل معاتلة ثلسمي احلساابث نولواؿس احملاس حاثية اميت ثعحق ؿوهيا، وؿىل بأهنا ثـكس ضورت  هيسف امخسكيق ا 

حليلية نوـموياث املامية املنجزت من كدل اجلامـة وذلمهتا املامية وؿىل معاتلة جس يري اجلامـة نولواؿس والامزتاماث املنطوص 

. ؿوهيا يف ىشا امنؼام الأسايس

.  يلسم ثلصيص ثسكيق احلساابث يف بأول اجامتع نوجمؽ امـام تـس امخوضل تو من كدل املكذة املسيصي

ويكون مصفلا ابمخلصيص املايل اذلي يـسه بأمني املال واذلي يحني امـموياث املنجزت داذل املزياهية يف امس نة ونشا وضـية 

. اذلمة املامية نوجامـة

ؿالانث  جية لك س نة ورش ثلصيص ثسكيق احلساابث وامخلصيص املايل نوجامـة يف موكـيا ال مكرتوين بأو يف جصيست مال 

 .املاهوهية
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 49املادت 

 واجة الاخنصاط امس نوي

 1000.00 و مخس مائة درمه ابمنس حة نوجمـياث وامرشاكث امصايضية 500.00يس خحق واجة الاخنصاط امس نوي يف 

وحيسد مدوف واجة .  درمه نورشاكث امصايضية اجلسيست امـام الأول من امخبأسيس5000.00 درمه نوجمـياث اجلسيست و

. الاخنصاط امس نوي ابمنس حة ملك فئة من بأؾضاال اجلامـة لك س نة من كدل ادلؽ امـام ابكرتاخ من املكذة املسيصي

 يوما تـس اترخي اهـلاد ادلؽ امـام اذلي كدل 30جية بأداال واجة اخنصاط الأؾضاال اجلسد ذالل امس نة اجلارية داذل بأجل 

. ؾضويهتم

 50املادت 

 (ؾنس الاكذضاال)امنس حة املئوية والاكذعاؿاث 

حتسد لك س نة امنس حة املئوية والاكذعاؿاث احملطل ؿوهيا من مساديل املنافساث امصايضية امصمسية بأو امودية اميت ثنؼميا 

ادلـياث وامرشاكث امصايضية بأو امـطة اجليوية بأو امـطحة الاحرتافية، ؾنس الاكذضاال، من ظصف ادلؽ امـام ابكرتاخ من 

. املكذة املسيصي

امحاة امسادس 

ملذضياث خمخوفة 

 51املادت 

 الأهؼمة امـامة

. حتسد هيفياث جس يري وثنؼمي بأهجزت اجلامـة يف بأهؼمهتا امـامة

مزامية الاخنصاط يف هؼاهما الأسايس وبأهؼمهتا امـامة . يرتثة ؿىل الاخنصاط يف اجلامـة حبمك املاهون وتطفة ا 

ههيا  ىل الأهؼمة الأساس ية نوجامـة ادلومية املنضوية ا  ظار امنطوص امدرشيـية اجلاري هبا امـمل، ا  حصجؽ اجلامـة، يف ا 

. وبأهؼمهتا امـامة خبطوص بأية مسبأةل مل يـاجليا ىشا امنؼام الأسايس

 52املادت 

 احلل

ميو دطيطا ميشا املصض ل من ظصف مجؽ ؿام كري ؿادي ثمت ادلؾوت ا  . ل ميكن حل اجلامـة ا 

ينـلس ويخساول ادلؽ امـام كري امـادي ل ضسار كصار احلل وفق رشوط امنطاة والأكوحية وامخطويت املنطوص ؿوهيا يف 

.  من ىشا امنؼام الأسايس20املادت 
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. يف حاةل احلل، يـني ادلؽ امـام املسؾو ميشه املاية ددريا بأو ؿست ذرباال يلكفون تخطفية ممخواكث اجلامـة

ىل مجـية بأو ؿست مجـياث ممازةل بأو مـرتف ميا تطفة املنفـة امـامة ظحلا نولواهني اجلاري هبا امـمل . متنح الأضول امطافية ا 

 53املادت 

 ادلدول حزي امخنفيش

 وينسخ وحيل حمل امنؼام ،يسذل ىشا امنؼام الأسايس حزي امخنفيش مبجصد املطادكة ؿويو من ظصف ادلؽ امـام كري امـادي

 2019 بأجصيل 28 املنـلس تخارخينوخايكوهسو  الأسايس املطادق ؿويو يف ادلؽ امـام كري امـادي نوجامـة املوكية امللصتية 

 . ابملـيس املويك مولي رش يس


