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اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
La Fédération Royale Marocaine de Natation
املضار اٍهيا ادذعارا تـاًؼصتية "ح.م.م.س" و ابًفصوس ية » «F.R.M.Nاحملسزة يف  ،5;78ويه مجؼية رايضية جرسي
ػَهيا أبحاكم :
 اًظيري اًرشيف رمق  5.7:.598اًعادر يف  5جٌلدى ا ألوىل  57( 559:هومفرب  )5;7:املخؼَق حبق ثبأسيسادلؼياث ،نٌل وكع ثـيريه وحمتميو؛
 اًلاهون رمق ; 50.0املخؼَق ابًرتتية اًحسهية واًصايضة اًعادر تدنفيشه اًظيري اًرشيف رمق  5.50.570تخارخي 55من رمضان  46( 5655أبؾسعس )4050؛
 املصسوم رمق  2.10.628اًعادر يف  9ذي احلجة  6( 5654هومفرب  )4055تخعحيق اًلاهون رمق ; 50.0املخؼَقابًرتتية اًحسهية واًصايضة؛
 كصار وزيص اًض حاة واًصايضة رمق  4869.54ظادر يف  8جٌلدى ا ألوىل  5:( 5656مارس  )4055ثسناًنظام ا ألسايس اٍمنوذيج ٌَجامؼاث اًصايضية.
 ىشا اًنظام ا ألسايس و أبهظمهتا اًؼامة.املادت 4
املست
ثؤسس اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ملست ؿري حمسودت ،ػسا يف حاةل احلي املؼَن غنو وفق اًرشوط املنعوص ػَهيا يف
املادت  74من ىشا اًنظام ا ألسايس.
املادت 5
امللص الاجامتغي
يوجس امللص الجامتغي ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ابملصهة اًصاييض دمحم اخلامس ،املنعلة  6املسذي  ،: – 8ابدلار
اًحيضاء .وميىن حتويهل اىل أبي ماكن بدص يف هفس املسينة تلصار من املىذة املسيصي واىل أبية مسينة بأدصى داذي املمَىة
تلصار من ادلع اًؼام ؿري اًؼادي.
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املادت 6
اًضؼار ،اًصمز
صؼار اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ىو:

صؼار اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ىو غحارت غن مس خعيي يؼَوه اتح وملسوم ػىل ازنني جاهخيا دو كاػست مؼلوفة
ابجلزء ا ألػىل ػىل اًيسار مَون اب ألمحص ،يخوسعو رمز اجلامؼة ابًؼصتية "ح.م.م.س" وػىل اجلزء ا ألمين مَون اب ألدرض
يخوسعو رمز اجلامؼة ابحلصوف اًالثينية » .« F.R.M.N
رمز اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ىو ابًؼصتية "ح.م.م.س" و ابًفصوس ية « F.R.M.N ».
مت جسجيي اًضؼار واًصمز ابمس اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة دلى املىذة املـصيب ٌَمَىية اًعناغية واًخجارية حتت
رمق 199168 :تخارخي .405:/54/09
املادت 7
اًيسف
هتسف اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة اىل اس خفادت ادليع من ممارسة رايضة اًس حاحة جبميع أبصاكًيا.
وجسيص ػىل احرتام مدسا ػسم اٍمتيزي املنعوص ػَيو يف املادت  8أبدانه من ظصف أبغضاهئا ،ونشا احرتام كواػس ا ألذالكياث
امللصرت من دلن احلصنة اًصايضية ادلوًية وذاظة اجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة و اًىنفسراًية الفصيلية ٌَس حاحة.
بأ .و ًيشه اًـاايث ،ثناط ابجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة امليام اًؼامة اًخاًية :
 .5ثنظمي ممارسة رايضة اًس حاحة جبميع أبصاكًيا و جضجيؼيا و ثعويصىا وثؼممييا يف ٍلوع حصاة املمَىة وتواسعة
مجيع اًوسائي املناس حة؛
 .4ثنظمي و ثستري منافساث اًس حاحة جبميع أبصاكًيا يف مجيع اًرتاة اًوظين تـصض ثؼيني غعحة أبو مجؼية رايضية
أبو رشنة رايضية أبو راييض فائزا تَلة وظين أبو هجوي ،وذكل ظحلا ٌَلواػس واملؼايري اًيت حتسدىا اجلامؼة
ادلوًية ٌَس حاحة؛
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 .5حتعيي وثستري واجة الاخنصاط اجلامؼي اذلي يؤديو أبغضاؤىا واذلي يخضمن وجواب حعة ختعط ٌَخـعية
الاجامتغية ٌَصايضيني ونشا ٌَخبأمني الجداري ًيؤلء اًصايضيني ضس اخملاظص اًيت كس يخؼصضون ًيا ذالل
اًخظاىصاث واملنافساث اًيت ثنظميا اجلامؼة؛
 .6الاخنصاط يف اجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة؛
 .7الاخنصاط يف اًىنفسراًية الفصيلية ٌَس حاحة.
ة .يف اظار اًخبأىيي املمنوخ ًيا من ظصف اًسَعاث اًؼمومية ،ثضعَع اجلامؼة ابمليام اًخاًية:
 .5ثنظمي ممارسة رايضة اًس حاحة وذاظة حتسيس اًلواػس اًخلنية املعحلة ػىل ممارسة رايضة اًس حاحة واًسيص ػىل
احرتاهما؛
 .4اًسيص ػىل ثليس أبغضاهئا ابًنعوص اًدرشيؼية و اًخنظميية اجلاري اًؼمي هبا املخؼَلة ابًرتتية اًحسهية واًصايضة
ونشا ثكل املخؼَلة مباكحفة ثؼاظي املنضعاث يف اًصايضة وماكحفة اًؼنف أبزناء املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية
أبو مبناسخهتا؛
 .5اًسيص ػىل ثليس أبغضاهئا ابًلواهني وا ألهظمة املعحلة ػىل ممارسة رايضة اًس حاحة ػىل اًعؼيسين اًوظين
وادلويل ،ولس امي اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة واًخوجهياث واًلصاراث وكواػس اٌَؼة ومسوهة أبذالكياث اجلامؼة
املَىية املـصتية ٌَس حاحة واجلامؼة ادلوًية اًيت ثنضوي اٍهيا؛
 .6ادلفاع غن املعاحل املؼنوية واملادية ٌَس حاحة ،وذكل ابحلفاظ ػىل املعاحل املضرتنة ألغضاهئا ومتثيَيم دلى
اًسَعاث اًؼمومية واٌَجنة اًوظنية ا ألوملحية املـصتية ونشا اجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة و الحتاد الفصيلي ٌَس حاحة
و الحتاداث اجليوية ٌَس حاحة؛
 .7منع اًعصق واملٌلرساث اًيت من صبأهنا أبن ثَحق رضرا تزناىة اٌَؼة أبو املنافساث أبو اًيت ثدسخة يف احساج
جتاوزاث يف رايضة اًس حاحة جبميع أبصاكًيا ،ونشا اختاذ اًخساتري اًالزمة ٌَوكاية من ثؼاظي املنضعاث
وماكحفخو اًيت ثؼمتسىا اًييئاث اًصايضية ادلوًية اًيت ثنضوي اٍهيا اجلامؼة؛
 .8ادذيار ادلؼياث اًصايضية واًرشاكث اًصايضية واًصايضيني ٍمتثيي املـصة يف املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية
ادلوًية ،وذكل دون الذالل ابلدذعاظاث اًيت ثضعَع هبا يف ىشا اًضبأن اٌَجنة اًوظنية ا ألوملحية املـصتية،
ونشا حىوين وثستري اًفصق اًوظنية ٌَس حاحة جبميع أبصاكًيا؛
 .9جسَمي الجازاث واًصدط اىل اًصايضيني وا ألظص اًصايضية املندس حني ٌَجمؼياث واًرشاكث اًصايضة املنضوية
اٍهيا كعس املضارنة يف املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية ٌَس حاحة؛
 .:اغامتد اًوالكء اًصايضيني وورش لحئهتم لك س نة؛
; .مصاكدة بأوضعة اًوالكء اًصايضيني واحلصص ػىل أبن ثضمن اًؼلود والثفاكياث اًيت يربموهنا مع اًصايضيني
وا ألظص اًصايضية وادلؼياث واًرشاكث اًصايضية أبو لك منظم ًخظاىصاث رايضية معاحل اًصايضيني ورايضة
اًس حاحة جبميع أبصاكًيا؛
 .50ثنظمي املنافساث من املس خوى ادلويل وؿريىا ػىل اًرتاة اًوظين؛
 .55مصاكدة اٌَلاءاث اًودية ٌَس حاحة جبميع أبصاكًيا اًيت جتصي ػىل ظؼيس ٍلوع اًرتاة اًوظين والرشاف ػَهيا؛
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ممارسة سَعة ثبأديخية ػىل اًصايضيني اجملازين وا ألظص اًصايضية اجملازت واملسريين واحلاكم واًوالكء اًصايضيني
ونشا ػىل اًؼعة وادلؼياث واًرشاكث اًصايضية املنضوية اٍهيا وتعفة ػامة ػىل أبي خشط بدص ينرصط يف
اًنظام ا ألسايس ٌَجامؼة؛
ثعحيق اًربانمج اًوظين ًصايضة اًس حاحة احملسد من ظصف اًسَعاث اًؼمومية؛
املسامهة يف ثنظمي اًخىوين اًصاييض يف رايضة اًس حاحة؛
ثنظمي اًخىوين يف وضاط اًخحىمي يف رايضة اًس حاحة و ضٌلن ممارس خو؛
الػرتاف واملعادكة ػىل ا ألركام اًلياس ية وا ألًلاة اًصايضية اًوظنية؛
سن أبهظمهتا اًؼامة؛
مساػست ودمع اًؼعة اجليوية واًؼعحة الحرتافية ،غنس الكذضاء ،وادلؼياث اًصايضية ل س امي غن ظصيق
مسىا ابلػاانث اًؼمومية اًيت متنحيا اًسَعاث اًؼمومية ظحلا ٌٌَلدت  :4من اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص،
وذكل من أبجي اجناز جصاجميا؛
اػساد جسول س نوي ٌَمنافساث اًوظنية و اٌَلاءاث ادلوًية وثنس يلو واحلصص ػىل احرتامو؛
اًؼمي ػىل ثعويص اًحنياث اًخحخية لس خلدال ادليور وملٌلرسة رايضة اًس حاحة.
املادت 8
ػسم اٍمتيزي

حىون اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة و أبغضاؤىا حمايسين من اًناحية اًس ياس ية و ادلينية.
حيظص رصاحة ػىل لك غضو من أبغضاء اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة حتت ظائةل اًخوكيف أبو اًضعة أبو اًعصد،
اًخحصيغ ػىل اٍمتيزي أبو ػىل اًىصاىية ضس أبي تدل أبو خشط أبو ٍلوػة أبصزاص ثسخة ا ألظي اًوظين أبو ا ألظي
الجامتغي أبو اٌَون أبو اجلنس أبو اًوضؼية اًؼائَية أبو احلاةل اًعحية أبو الػاكة أبو اًص أبي اًس يايس أبو الهامتء اًنلايب أبو
ثسخة الهامتء أبو ػسم الهامتء احلليلي أبو املفرتض ًؼصق أبو ألمة أبو ًسالةل أبو دلين مؼني.
اًحاة اًثاين
حىوين اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
املادت 9
اًخىوين
ثخىون اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة من أبغضاء وض يعني و أبغضاء رشفيني.
بأ .الأغضاء اًنض يعون:
 اًؼعة اجليوية وادلؼياث اًصايضية واًرشاكث اًصايضية ،املضار اٍهيا مجيؼا يف ىشا اًنظام ا ألسايس ابًييئاثاًصايضية ،املنرصظة رصاحة يف ىشا اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة.
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 الأغضاء اًرشفيون : ا ألصزاص اذلاثيون أبو املؼنويون اذلين يلسمون أبو كسموا ذسماث ًفائست رايضة اًس حاحة .متنح ىشه اًعفة منظصف ادلع اًؼام تناء ػىل اكرتاخ من املىذة املسيصي ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة.
 ا ألغضاء املـارتة ابجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة ونشا الحتاد الفصيلي ٌَس حاحة والحتاداث اجليوية ٌَس حاحة.ل ميىن ً ألغضاء اًرشفيني أبن يضارهوا يف ادلع اًؼام ال تعوث اسدضاري.
املادت :
رشوط اًلدول
جية ػىل اًييئاث اًصايضية ألجي كدول غضويهتا ابجلامؼة أبن:
 حىون مؤسسة و مسريت تعفة كاهوهية ظحلا ألحاكم اًنعوص اًدرشيؼية واًخنظميية املؼمول هبا وذاظة أبحاكماًلاهون رمق ; 50.0املخؼَق ابًرتتية اًحسهية واًصايضة؛
 حىون مس خوفية ألداء واجة اخنصاظيا اًس نوي؛ ابًنس حة ٌَجمؼياث اًصايضية ،أبن حىون مؼمتست من دلن اًسَعة احلىومية امللكفة ابًصايضة.جية ػىل ا ألصزاص اذلاثيني ألجي كدول غضويهتم ابجلامؼة أبن ثخوفص فهيم اًرشوط اًخاًية:
 أبن يىوهوا ابًـني من اًسن  40س نة ػىل ا ألكي؛ أبن يىوهوا من جنس ية مـصتية؛ أبن يمتخؼوا حبلوكيم املسهية و اًس ياس ية؛ أبن حىون تعاكة سواتليم ذاًية من لك ساتلة؛ أبن يىوهوا مس خوفني ألداء واجة اخنصاظيم اًس نوي.حتسد يف ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة املسعصت وهيفياث كدول ا ألغضاء.
يىدسة اًؼضو اجلسيس يف اجلامؼة حلوكو وخيضع ًالًزتاماث املرتثحة غن غضويخو مبجصد ما يعحح كدوهل فؼَيا.
املادت ;
حلوق ا ألغضاء
يمتخع أبغضاء اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ابحللوق اًخاًية :
 املضارنة يف ادلع اًؼام ٌَجامؼة ،و الظالع مس حلا ػىل جسول ا ألغٌلل وثَلي ادلغوت اىل حضوره داذي الجالوممارسة حق اًخعويت؛
 اتساء مالحظاث خبعوص اًنلط املسرجة يف جسول أبغٌلل ادلع اًؼام وثلسمي اكرتاحاث تـصض اؾنائو؛ الظالع ػىل كضااي اجلامؼة غن ظصيق أبهجزهتا و ىيالكيا اخملععة ًيشا اًـصض؛ املضارنة ،غنس الكذضاء ،يف املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية اًيت ثنظميا أبو حصدط ًيا اجلامؼة؛6

 ممارسة ابيق احللوق ا ألدصى املنعوص ػَهيا يف ىشا اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة.املادت 50
اًزتاماث ا ألغضاء
جية ػىل لك غضو من أبغضاء اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة بأن:
 يخليس ترصامة مبلذضياث ىشا اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة ونشا ابًخوجهياث واًلصاراث املخزشت منظصف أبهجزهتا؛
 حيرتم ا ألذالق اًصايضية وكواػس اٌَؼة نٌل يه ملصرت من ظصف اجلامؼة ،وغنس الكذضاء فصض احرتاهما منظصف أبغضائو؛
 يَجبأ اىل مسعصت اًخحىمي وفلا ٌَرشوط املنعوص ػَهيا يف املادت  66من اًلاهون اًساًف اذلهص رمق ;50.0؛ ل يصتط أبية ػالكة ذاث ظاتع راييض مع ىيئاث ًيست ًيا ظفة غضو يف اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة أبومع أبغضاء س حق ثوكيفيم أبو اًضعة ػَهيم؛
 ابًنس حة ٌَجمؼياث أبو اًرشاكث اًصايضية ،بأن خترب اجلامؼة جلك ثـيري يعص أب ػىل هظاهما ا ألسايس و أبهظمهتا.املادت 55
فلسان اًؼضوية
ثفلس ظفة غضو ابجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة مبا يًل :
 .5ابًنس حة ٌَجمؼياث واًرشاكث اًصايضية:
 احلي أبو الس خلاةل أبو اًخوكف غن املضارنة يف املنافساث اًصمسية ذالل س ندني مذخاًيخني؛ اًضعة امللصر من ظصف ادلع اًؼام ابكرتاخ من املىذة املسيصي ًسخة دعري يَحق رضرا ػىل ممارسةاًس حاحة أبو يدناكغ مع أبىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت  7من ىشا اًنظام ا ألسايس .ويف ىشه احلاةل ،ل جيوز
ٌَمىذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ال تؼس دغوت ادلؼية أبو اًرشنة اًصايضية املؼنية ًخلسمي ثوضيحاهتا؛
 ملصر هنايئ ظادر غن اًييئاث اًلضائية اخملخعة. .4ابًنس حة ٌَؼعة:
 اًضعة امللصر من ظصف ادلع اًؼام ابكرتاخ من املىذة املسيصي ًسخة دعري يَحق رضرا ػىل ممارسةاًس حاحة أبو يدناكغ مع أبىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت  7من ىشا اًنظام ا ألسايس .ويف ىشه احلاةل ،ل جيوز
ٌَمىذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ال تؼس دغوت اًؼعحة املؼنية ًخلسمي ثوضيحاهتا؛
 -ملصر هنايئ ظادر غن اًييئاث اًلضائية اخملخعة.
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 .5ابًنس حة ً ألصزاص اذلاثيني:
-

-

اًوفات؛
الس خلاةل؛
اًضعة امللصر من ظصف ادلع اًؼام ابكرتاخ من املىذة املسيصي يف حق لك خشط ذايت غضو ابجلامؼة ارحىة
دعبأ جس امي أبو يدناكغ مع أبىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت  7من ىشا اًنظام ا ألسايس .ويف ىشه احلاةل ،ل
جيوز ٌَمىذة املسيصي اختاذ اكرتاحو ال تؼس دغوت املؼين اب ألمص ًخلسمي ثوضيحاثو؛
ملصر هنايئ ظادر غن اًييئاث اًلضائية اخملخعة.
اًحاة اًثاًر
بأهجزت اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
املادت 54
بأهجزت اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة

ثخىون أبهجزت اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة من:
 ادلع اًؼام؛ املىذة املسيصي؛ اًييئاث اًخبأديخية؛ ا ألهجزت املصنزية.اًفصع ا ألول
ادلع اًؼام
املادت 55
حىوين ادلع اًؼام
ادلع اًؼام ىو أبػىل هجاز يف اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة.
يخىون ادلع اًؼام من ا ألصزاص املؼنويني وا ألصزاص اذلاثيني اذلين هلم ظفة غضو وض يط ابجلامؼة.
حيرض يف ادلع اًؼام ،تعفة اسدضارية ،ا ألغضاء اًرشفيون ابجلامؼة وممثي اًسَعة احلىومية امللكفة ابًصايضة وممثي اٌَجنة
اًوظنية ا ألوملحية املـصتية ،ونشا بأي خشط يؼخرب حضوره رضوراي أبو مفيسا من كدي رئيس اجلامؼة.
ميىن أبيضا أبن حيرض يف ادلع اًؼام ،تعفة مالحظني ،اًعحافيون اًصايضيون املؼمتسون ًيشا اًـصض واملسغوون من كدي
رئيس اجلامؼة ،ما مل يخلصر غلس ادلع اًؼام تعفة ؿري ػَنية.
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املادت 56
اٍمتثيي
متثي لك مجؼية ولك رشنة رايضية يف ادلع اًؼام من كدي رئيس هجازىا املسيصي ،أبو اذا ػاكو ػائق مربر تعفة كاهوهية،
من كدي اًضرط املفوض من ظصفو ًيشا اًـصض ،وثخوفص ػىل ظوث واحس.
ػالوت ػىل ذكل ،ثخوفص ػىل ظوث اضايف:
 ادلؼية أبو اًرشنة اًصايضية غن لك ٍلوػة  70راييض جماز ينمتون اٍهيا ويضارهون ػىل ا ألكي يف  %25مناملنافساث واًخظاىصاث اًصايضية اًيت ثنظميا اجلامؼة؛
 ادلؼية أبو اًرشنة اًصايضية اًيت فازث تَلة أكس اًؼصش جصمس املومس اًصاييض اًساتق؛ ادلؼية أبو اًرشنة اًصايضية اًيت فازث تَلة تعوةل املـصة جصمس املومس اًصاييض اًساتق؛متثي لك غعحة هجوية يف ادلع اًؼام من كدي رئيسيا أبو اذا ػاكو ػائق مربر تعفة كاهوهية ،من كدي اًضرط املفوض من
ظصفو ًيشا اًـصض ،وثخوفص ػىل ظوث واحس.
ثحَؽ أبسٌلء ممثًل اًييئاث اًصايضية املخوفصت ػىل حق اًخعويت اىل اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة تواسعة رساةل
مضموهة مع الصؼار ابًخوظي مخسة أبايم ػىل ا ألكي كدي افذخاخ أبصـال ادلع اًؼام.
ل يصدط ٌَممثَني ال جمتثيي ىيئاهتم اًصايضية .وًيشه اًـاية ،غنسما يىون ًصئيس اجلياز املسيصي لحسى ادلؼياث
اًصايضية أبو اًرشاكث اًصايضية ظفة رئيس غعحة هجوية ،وجة ػَيو أبن يفوض خشعا بدصا ألجي متثيي ادلؼية
اًصايضية أبو اًرشنة اًصايضية اًيت يص أبسيا.
ل جيوز أبن يؼني مكمثَني غن اًييئاث اًصايضية اًيت ينمتون اٍهيا أبغضاء املىذة املسيصي ابجلامؼة ذالل مست وليهتم ونشا
ا ألصزاص اذلاثيني املمثَني ٌَييئاث اًصايضية اذلين ظسرث يف حليم غلوتة اًعصد من ظصف ادلع اًؼام ابكرتاخ من
املىذة املسيصي ثسخة ارحاكهبم دعبأ جس امي أبو يدناكغ مع أبىساف اجلامؼة احملسدت يف املادت  7من ىشا اًنظام ا ألسايس.
ويف ىشه احلاةل ،جية ػىل اجلياز املسيصي ٌَييئة اًصايضية املؼنية أبن يفوض من تني أبغضائو خشعا بدصا ألجي متثيَيا
دلى اجلامؼة.
املادت 57
بأهواع ادلوع اًؼامة
يىون ادلع اًؼام اما ػاداي أبو ؿري ػادي.
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اجلزء اًفصغي ا ألول
ادلع اًؼام اًؼادي
املادت 58
اًعالحياث
يؼيس اىل ادلع اًؼام اًؼادي مبا يًل :
 اًخساول يف اًخلصيصين ا ألديب واملايل ٌَس نة املاًية املنرصمة؛ اًخساول يف جصانمج اًؼمي اًس نوي اًخوكؼي؛ املعادكة ػىل مزياهية اًس نة املاًية املواًية؛ حتسيس اًس ياسة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة وثوجهييا و مصاكدهتا؛ اًحت يف لك كضية ثسذي مضن ادذعاظاثو و ثخؼَق جصايضة اًس حاحة؛ اهخزاة أبغضاء املىذة املسيصي؛ اظسار لك ملرتخ أبو ثوظية كعس غصضيا ػىل ا ألهجزت اًصايضية اخملخعة؛ اهخساة مصاكة ٌَحساابث مس خلي ،تناء ػىل اكرتاخ من املىذة املسيصي وابًنس حة ًلك س نة ماًية ،كعسدراسة حساابث اجلامؼة واًخعسيق ػَهيا؛
 حتسيس مدَؽ واجة الاخنصاط اًس نوي تناء ػىل اكرتاخ من املىذة املسيصي؛ ثؼيني رؤساء و أبغضاء ا ألهجزت اًخبأديخية من تني أبغضاءه وتناء ػىل اكرتاخ من املىذة املسيصي؛ ممارسة اًعالحياث اخملوةل هل رصاحة مبلذىض ىشا اًنظام ا ألسايس.املادت 59
اهؼلاد ادلع اًؼام اًؼادي
ينؼلس ادلع اًؼام اًؼادي مصت لك س نة .و ثوجو ادلغوت حلضور ادلع اًؼام اًؼادي تواسعة اًربيس أبو ػرب اًعحافة اىل
ا ألغضاء و ا ألصزاص الدصين املصدط هلم حضوره  57يوما ػىل ا ألكي كدي اًخارخي احملسد لهؼلاده.
و جية أبن ينؼلس ادلع اًؼام اًؼادي  57يوما ػىل ا ألكي كدي موػس اهعالق املومس اًصاييض.
ل ثمت ادلغوت اىل اهؼلاد ادلع اًؼام ال مبحادرت من رئيس اجلامؼة أبو تعَة زَر  5/5ا ألغضاء اذلين ميثَون هعف
ا ألظواث املىوهة هل زائس ظوث واحس.
ل ميىن ٌَجمع اًؼام أبن يخساول تعفة حصيحة ال حبضور هعف ا ألغضاء املىوهة هل زائس غضو واحس أبو من ميثَيم حسة
مسًول املادت  56أبػاله.
و يف حاةل ػسم ثوفص ىشا اًنعاة ،ثمت ادلغوت جمسدا ًؼلس ادلع اًؼام اًؼادي تؼس أبجي  57يوما ػىل ا ألكي .و ميىن هل يف
ىشه احلاةل ،أبن يخساول تعفة حصيحة ،همٌل اكن ػسد ا ألغضاء احلارضين أبو املمثَني حسة مسًول املادت  56أبػاله.
يص أبس ادلع اًؼام اًؼادي رئيس املىذة املسيصي ٌَجامؼة أبو اذا ثؼشر ذكل أبحس هواة اًصئيس.
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ثخزش كصاراث ادلع اًؼام اًؼادي تنعف أبظواث ا ألغضاء احلارضين أبو املمثَني حسة مسًول املادت  56أبػاله زائس ظوث
واحس ،وذكل اما تواسعة اًخعويت اًرسي أبو اًخعويت جصفع اًيس .ويف حاةل ػسم الثفاق ػىل منط اًخعويت ،يؼمتس
اًخعويت اًرسي.
ل يلدي اًخعويت ابملصاسةل أبو ابًواكةل.
املادت 5:
جسول ا ألغٌلل
يمت حتسيس جسول أبغٌلل ادلع اًؼام اًؼادي من ظصف املىذة املسيصي .وجية أبن يخضمن ػىل ا ألكي اًنلط اًخاًية :
 اًخحلق من اًعالحياث و من ثوفص اًنعاة؛ لكمة اًصئيس الفذخاحية؛ الظالع ػىل حمرض ادلع اًؼام اًساتق؛ اًخساول يف اًخلصيصين ا ألديب و املايل؛ الظالع ػىل ثلصيص مصاكة احلساابث؛ اًخساول يف مرشوع مزياهية اًس نة املاًية املواًية؛ ثؼيني فاحيص ا ألظواث ومصاكيب احملارض؛ اهخزاة أبغضاء املىذة املسيصي غنس حَول الاس خحلاق ،ظحلا ٌٌَلدت  44تؼسه؛ اًضعة ػىل أبحس ا ألغضاء أبو ظصد أبحس املمثَني ؛ كدول أبغضاء جسد ؛ دراسة الكرتاحاث واًصؾحاث امللسمة اىل ادلع اًؼام من ظصف أبغضائو.وجية أبن يخوظي املىذة املسيصي هبشه الكرتاحاث واًصؾحاث  7أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي اهؼلاد ادلع اًؼام اًؼادي.
جية ثوجيو جسول ا ألغٌلل واًخلصيصين ا ألديب واملايل اىل أبغضاء ادلع اًؼام اًؼادي  50أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي اهؼلاده.
نٌل ميىن حسة ىشه اًواثئق من ظصف أبغضاء ادلع اًؼام اًؼادي مدارشت من ملص اجلامؼة.
ل جيوز أبن يخساول ادلع اًؼام اًؼادي يف أبية هلعة ؿري مسرجة يف جسول ا ألغٌلل.
ميىن ٌَصئيس غلة ادلع اًؼام أبن يؼلس مؤمتصا حصفيا حول حمخوى أبصـاهل.
اجلزء اًفصغي اًثاين
ادلع اًؼام ؿري اًؼادي
املادت ;5
اًعالحياث
ميىن أبن ينؼلس ادلع اًؼام ؿري اًؼادي يف أبي وكت ولس امي من أبجي:
 املعادكة ػىل اًنظام ا ألسايس و ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة؛11

 اًخساول يف اًخؼسيالث املصاد ادذاًيا ػىل اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة امللرتحة اما من ظصف رئيساجلامؼة أبو من ظصف غضو أبو ػست أبغضاء .ويف ىشه احلاةل ا ألذريت ،جية أبن يخوظي املىذة املسيصي ابكرتاخ
اًخؼسيي يف أبجي  7أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي اهؼلاد ادلع اًؼام ؿري اًؼادي؛
 دراسة لك كضية مس خؼجةل يلرتهحا رئيس اجلامؼة؛ اكاةل املىذة املسيصي ؛ حي اجلامؼة.ل جيوز اًخساول ال يف اًلضااي املسرجة يف جسول ا ألغٌلل.
املادت 40
اهؼلاد ادلع اًؼام ؿري اًؼادي
ل ثمت ادلغوت لهؼلاد ادلع اًؼام ؿري اًؼادي ال مبحادرت من رئيس اجلامؼة أبو تعَة من هعف أبغضائو اذلين ميثَون ػىل
ا ألكي زَيث ا ألظواث املىوهة هل .و جية أبن ينؼلس غنسئش ادلع اًؼام ؿري اًؼادي يف أبجي أبكعاه صيصين.
ثوجو ادلغوت حلضور ادلع اًؼام ؿري اًؼادي غن ظصيق اًربيس و اًعحافة اىل ا ألغضاء وا ألصزاص الدصين املصدط هلم
حضوره  57يوما ػىل ا ألكي كدي اًخارخي احملسد لهؼلاده.
يوجو جسول ا ألغٌلل اىل ا ألغضاء  57يوما ػىل ا ألكي كدي اترخي اهؼلاد ادلع اًؼام ؿري اًؼادي.
ل ميىن ٌَجمع اًؼام ؿري اًؼادي أبن يخساول تعفة حصيحة ال حبضور زَيث ا ألغضاء ػىل ا ألكي أبو من ميثَيم حسة
مسًول املادت  56أبػاله.
و يف حاةل ػسم ثوفص ىشا اًنعاة ،ثمت ادلغوت جمسدا ًؼلس ادلع اًؼام ؿري اًؼادي تؼس أبجي  57يوما ػىل ا ألكي .و يف ىشه
احلاةل ،ميىن ٌَجمع اًؼام ؿري اًؼادي أبن يخساول تعفة حصيحة ،همٌل اكن ػسد ا ألغضاء احلارضين أبو املمثَني حسة
مسًول املادت  56أبػاله.
ثخزش كصاراث ادلع اًؼام ؿري اًؼادي تبأؿَحية زَيث أبظواث ا ألغضاء احلارضين أبو املمثَني حسة مسًول املادت  56أبػاله.
يرت أبس ادلع اًؼام ؿري اًؼادي ،رئيس املىذة املسيصي ٌَجامؼة أبو اذا ثؼشر ذكل أبحس هواة اًصئيس.
يؼمتس اًخعويت اًرسي.
ل يلدي اًخعويت ابملصاسةل أبو ابًواكةل.
يف حاةل اًخعويت ػىل اكاةل املىذة املسيصي ،يؼني ادلع اًؼام ؿري اًؼادي جلنة حلكف تخرصيف ا ألمور اجلارية اىل حني
اهخزاة مىذة مسيصي جسيس من كدي أبكصة مجع ػام ػادي.
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اًفصع اًثاين
املىذة املسيصي
اجلزء اًفصغي ا ألول
كواػس اًخنظمي و اًدس يري
املادت 45
الدذعاظاث
املىذة املسيصي ىو هجاز ادارت و جس يري اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة وًيشا اًـصض يخوىل:
 .5ثنفيش اًلصاراث اًيت يخزشىا ادلع اًؼام؛
 .4اػساد مرشوع جصانمج اًؼمي والظالحاث من أبجي غصضيا ػىل معادكة ادلع اًؼام؛
 .5اًخساول يف مرشوع مزياهية اجلامؼة وغصضو ػىل معادكة ادلع اًؼام؛
 .6اًسيص ػىل اػساد اًفصق اًوظنية ٌَمضارنة يف املنافساث ادلوًية واًلارية واجليوية؛
 .7ثددع و مصاكدة املنافساث اًوظنية؛
 .8اختاذ أبي كصار أبو اجصاء يخؼَق ابًدس يري اجليس ٌَجامؼة يف اظار الحرتام اًخام ًنظاهما ا ألسايس و أبهظمهتا اًؼامة؛
 .9ثوظيف املسيص اًؼام ٌَجامؼة و املسيص اًخلين اًوظين ابكرتاخ من اًصئيس؛
 .:وضع اًنظام ا ألسايس ملس خزسيم اجلامؼة وغصضو ػىل معادكة ادلع اًؼام؛
; .اػساد مضاريع ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة وغصضيا ػىل معادكة ادلع اًؼام؛
 .50احساج ا ألهجزت املصنزية واحلصص ػىل حسن سريىا؛
 .55فصض احرتام ىشا اًنظام ا ألسايس ونشا أبهظمة اجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة اًيت ثنضوي اٍهيا اجلامؼة وثوجهياهتا
وكصاراهتا ومسوهة أبذالكياهتا ،من كدي أبهجزهتا و مس خزسمهيا؛
 .54اكرتاخ اًضعة ػىل أبحس أبغضاء اجلامؼة أبو ظصد أبحس ا ألصزاص ميثي ىيئة رايضية دلى اجلامؼة ،ػىل ادلع
اًؼام؛
 .55ثؼيني أبغضاء ا ألهجزت املصنزية من تني أبغضاء ادلع اًؼام؛
 .56اكرتاخ ثؼيني رؤساء و أبغضاء ا ألهجزت اًخبأديخية.
ػالوت ػىل ذكل ،يخت املىذة املسيصي يف لك اًلضااي املرتثحة غن حاةل كوت كاىصت أبو احلالث ؿري املنعوص ػَهيا يف ىشا
اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة أبو ٌَجامؼة ادلوًية اًيت ثنضوي اٍهيا.
املادت 44
اًخىوين  -الهخزاابث  -اًخساول  -اًضـور
 .5اًخىوين :
ػالوت ػىل اًصئيس ،يخىون املىذة املسيصي من  56غضوا.
ينذرة املىذة املسيصي من تني أبغضائو :
انئة أبول ٌَصئيس؛
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انئة اثن ٌَصئيس؛
اكثة ػام؛
اكثة ػام مساػس؛
أبمني مال؛
أبمني مال مساػس؛
مثاهية مسدضارين.
يضارك ،حبمك اًلاهون ،يف املىذة املسيصي ممثي غن اًسَعة احلىومية امللكفة ابًصايضة ،تعفة اسدضارية ،ظحلا ألحاكم
املادت  49من اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص.
وجيوز ٌَمىذة املسيصي أبن يضم اًيو ،تعفة اسدضارية ،أبي خشط ميىن هل افادثو حول كضية أبو ػست كضااي مسرجة يف
جسول ا ألغٌلل.
ل ميىن ألغضاء املىذة املسيصي ثَلي أبي أبجص ملاتي اًليام مبياهمم.
يساػس املىذة املسيصي مسيص ػام أبجري.
يضارك املسيص اًؼام يف أبصـال املىذة املسيصي دون حق اًخعويت.
 .4الهخزاابث :
ينذرة رئيس املىذة املسيصي و أبغضاؤه غن ظصيق الكرتاع ابًالحئة ملست  6س نواث كاتةل ٌَخجسيس مصت واحست من ظصف
ادلع اًؼام ٌَجامؼة وفق اًرشوط املنعوص ػَهيا تؼسه.
جية ػىل لك مرتحش ملنعة اًصئيس أبن يلسم لحئة ابًرتص يحاث ،يىون وهيَيا ،ثخضمن ػسدا من ا ألسٌلء يؼادل ػسد
امللاػس اًواجة صـَيا ومتثي اًفئاث اًخاًية :
 جسؼة (; )0أبغضاء ميثَون ادلؼياث واًرشاكث اًصايضية؛ مخسة ( )07أبغضاء ميثَون اًؼعة اجليوية؛جية أبن ثخضمن وجواب لك لحئة ابًرتص يحاث متثيَية وسائية.
جية أبن حتمي لك لحئة ابًرتص يحاث امضاءاث املرتحشني معادق ػَهيا و أبن ثحني فهيا بأسٌلء املرتحشني اًضرعية واًؼائَية
وجنسيم ونشا اًفئة اًيت ينمتون اٍهيا.
جية ػىل وهيي اًالحئة بأن يوجو لحئة اًرتص يحاث اىل نخاتة اجلامؼة تواسعة رساةل مضموهة مع الصؼار ابلس خالم أبو
يودغيا دلهيا ،ملاتي وظي : ،أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي اهؼلاد ادلع اًؼام اًؼادي اذلي يلوم ابهخزاة املىذة املسيصي.
ثنذرة يف ادلور ا ألول اًالحئة اًيت حعَت ػىل ا ألؿَحية املعَلة من ا ألظواث املؼرب غهنا ،يف حاةل ثؼشر ذكل ،يمت
ثنظمي دور اثين داذي أبجي  57يوما املواًية واذلي ثلسم فيو ًالهخزاة اًالحئخان اٌَخان حعَخا ػىل أبنرب ػسد من
ا ألظواث يف ادلور ا ألول .و يف ىشه احلاةل يمت اهخزاة اًالحئة اًيت حعَت ػىل أبنرب ػسد من ا ألظواث.
اذا حعَت اًالحئخان ػىل هفس ػسد ا ألظواث يف ادلور اًثاين ،يمت اهخزاة اًالحئة اًيت يىون وهيَيا أبظـص س نا ،ويف
حاةل ثؼادل اًسن جتصى اًلصػة ًخؼيني اًالحئة اًفائزت ابلهخزاة.
يف احلالث املنعوص ػَهيا يف اًحنس ا ألذري من اًفلصت اًثاًثة من املادت  45من اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف ذهصه ،يؼني
رئيس املىذة املسيصي ،من تني ا ألغضاء املسدضارين ابملىذة ،رئيسا منخساب يلكف مبٌلرسة امليام اخملوةل اىل اًصئيس.
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 .5اًخساول :
ل ميىن ٌَمىذة املسيصي أبن يخساول تعفة حصيحة ال حبضور مثاهية أبغضاء ػىل ا ألكي من ا ألغضاء املىوهني هل.
ثخزش اًلصاراث تبأؿَحية ا ألظواث .ويف حاةل ثؼادل ا ألظواث ،يصحج اجلاهة اذلي يىون فيو اًصئيس.
يؼخرب مس خليال من املىذة املسيصي ،لك غضو ثـية ذالل زالج اجامتػاث مذواًية تسون ػشر ملدول.
 .6اًضـور :
يف حاةل صـور منعة اًصئيس ،يمت ثؼويضو مؤكذا من كدي اًنائة ا ألول ٌَصئيس أبو ،غنس الكذضاء ،اًنائة اًثاين ٌَصئيس
اىل حني اهؼلاد أبكصة مجع ػام ػادي اذلي يلوم ابهخزاة مىذة مسيصي جسيس ًولية جسيست.
ويف حاةل صـور حيول دون ثساول املىذة املسيصي تعفة حصيحة ،ثمت ادلغوت اىل غلس مجع ػام ؿري ػادي من أبجي ثؼيني
جلنة حلكف تخرصيف ا ألمور اجلارية اىل حني اهخزاة مىذة مسيصي جسيس من كدي أبكصة مجع ػام ػادي.
املادت 45
الجامتػاث  -جسول الأغٌلل
يؼلس املىذة املسيصي اجامتػاثو مصت لك صيص ػىل ا ألكي تسغوت من رئيسو.
جية ثوجيو ادلغوت ألغضاء املىذة املسيصي مصفوكة جبسول ا ألغٌلل  50أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي الجامتع.
يخوىل اًاكثة اًؼام اػساد جسول ا ألغٌلل .وًلك غضو من أبغضاء املىذة املسيصي احلق يف اكرتاخ اًنلط اًيت يصؾة يف
ادراهجا مضن جسول ا ألغٌلل ػىل أبن يوهجيا اىل اًاكثة اًؼام  7أبايم ػىل ا ألكي كدي اترخي الاجامتع.
اجلزء اًفصغي اًثاين
همام املسؤوًني اًصئيس يني
املادت 46
اًصئيس
يىون رئيس املىذة املسيصي ،حبمك اًلاهون ،رئيس اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة وهبشه اًعفة :
 ميثي اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة يف مجيع اًخرصفاث املصثحعة ابحليات املسهية ودلى اًسَعاث اًؼمومية؛ يلوم تدنفيش كصاراث ادلع اًؼام و املىذة املسيصي؛ يسيص ػىل اًدس يري املنخظم ٌَجامؼة؛ يؼس منظام ادارت اجلامؼة ويؼصضو ػىل معادكة املىذة املسيصي؛ يسيص ػىل اًدس يري اجليس ٌَجموع اًؼامة ولجامتػاث املىذة املسيصي؛ يوكع ػىل لك كصار أبو مصاسةل أبو أبية وزيلة مَزمة ٌَجامؼة؛ يبأمص ترصف اًنفلاث ،وذكل يف حسود املزياهية املعادق ػَهيا من ظصف ادلع اًؼام؛ يفاوض يف صبأن ادلمع املايل ػىل املسى اًلعري مع املؤسساث اًحنىية؛ يربم ،ترتديط من ادلع اًؼام ،اًلصوض اًحنىية مذوسعة أبو ظويةل ا ألمس؛15

 يسجص حلوق الس خـالل اًخجاري ٌَمنافساث واًخظاىصاث اًصايضية اًيت ٌَجامؼة احلق يف اس خـالًيا؛ يلوم تخستري ممخَاكث اجلامؼة ترتديط من ادلع اًؼام؛ يوظف ويؼزل مس خزسيم اجلامؼة.جيوز هل أبن يفوض تؼغ ادذعاظاثو اىل أبحس هواة اًصئيس اذلي يساػسه يف مزاوةل همامو ويلوم ملامو يف حاةل ؾياتو أبو
اذا ػاكو ػائق.
املادت 47
اًاكثة اًؼام
يؼيس اىل اًاكثة اًؼام اًليام مبا يًل :
 ثنس يق أبوضعة ا ألهجزت املصنزية ابجلامؼة وثددع اًؼالكاث مع اًؼعحة الحرتافية ،غنس الكذضاء ،واًؼعة اجليويةوادلؼياث واًرشاكث اًصايضية؛
 حتضري الهخزاابث واجامتػاث ادلوع اًؼامة واملىذة املسيصي؛ اػساد اًخلصيص ا ألديب ٌَجامؼة ًؼصضو ػىل معادكة ادلع اًؼام وورشه تؼس املعادكة ػَيو ػىل املوكع الًىرتوينٌَجامؼة أبو يف احسى جصائس الػالانث اًلاهوهية؛
 اػساد حمارض مساولث ادلوع اًؼامة واملىذة املسيصي.يساػس اًاكثة اًؼام يف ممارسة همامو اكثة ػام مساػس ينوة غنو يف حاةل ؾياتو أبو اذا ػاكو ػائق.
املادت 48
بأمني املـال
يؼيس اىل أبمني املال اًليام مبا يًل :
 ثستري موارد اجلامؼة .وهبشه اًعفة ،يلوم تخحعيي املساديي و ثعفية اًنفلاث اًيت يبأمص اًصئيس ترصفيا ومسمحماس حة اجلامؼة اًيت جية أبن حىون معادكا ػَهيا من ظصف مصاكة احلساابث؛
 اًخوكيع مع اًصئيس ػىل اًض ياكث وس نساث ا ألداء اًعادرت ابمس اجلامؼة؛ اػساد مرشوع مزياهية اًس نة املاًية املواًية وغصضو ٌَخساول ػىل املىذة املسيصي؛ اػساد اًخلصيص املايل ٌَجامؼة ًؼصضو ػىل ادلع اًؼام.يساػس أبمني املال يف مزاوةل همامو أبمني مال مساػس اذلي ينوة غنو يف حاةل ؾياتو أبو اذا ػاكو ػائق.

املادت 49
املسيص اًؼام
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يلوم املسيص اًؼام مبساػست اًصئيس و أبغضاء املىذة املسيصي يف مزاوةل هماهمم وذاظة ثكل املخؼَلة تدس يري و ادارت اجلامؼة.
اًفصع اًثاًر
الأهجزت اًخبأديخية
املادت 4:
الأهجزت اًخبأديخية ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
ا ألهجزت اًخبأديخية ٌَجامؼة يه :
 اٌَجنة اجلامؼية اًخبأديخية؛ جلنة الس خئناف اجلامؼية.املادت ;4
اٌَجنة اجلامؼية اًخبأديخية
ثخىون اٌَجنة اجلامؼية اًخبأديخية من  5أبغضاء من تيهنم رئيس يساػسمه اكثة ٌَضحط ،مؼينني مجيؼا من كدي ادلع اًؼام
اًؼادي ابكرتاخ من املىذة املسيصي مع ا ألذش تؼني الغخحار نفاءاهتم اًلاهوهية.
يف حاةل الذالل اب ألحاكم اًدرشيؼية واًخنظميية املنظمة ٌَصايضة و ذاظة أبحاكم اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص
واًنعوص املخزشت ًخعحيلو أبو تبأحاكم ىشا اًنظام ا ألسايس واًلواػس اًخلنية وا ألذالكية املعحلة ػىل رايضة اًس حاحة،
ثعسر اٌَجنة اجلامؼية اًخبأديخية اًؼلوابث اًخبأديخية املنعوص ػَهيا يف اًنظام اًخبأدييب ٌَجامؼة يف حق ا ألصزاص اذلاثيني
واملؼنويني اذلين حىون ٌَجامؼة سَعة ثبأديخية ػَهيم وفق املادت  46من اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص.
جسري اٌَجنة اجلامؼية اًخبأديخية وثخت وفق اًنظام اًخبأدييب ٌَجامؼة نٌل ىو حمسد تبأهظمهتا اًؼامة.
املادت 50
جلنة الس خئناف اجلامؼية
ختخط جلنة الس خئناف اجلامؼية ابًنظص اس خئنافيا يف اًعؼون امللسمة ضس اًلصاراث اًعادرت غن اٌَجنة اجلامؼية
اًخبأديخية .وثخىون من  5أبغضاء من تيهنم رئيس يساػسمه اكثة ٌَضحط ،مؼينني مجيؼا من كدي ادلع اًؼام اًؼادي ابكرتاخ
من املىذة املسيصي مع ا ألذش تؼني الغخحار نفاءاهتم اًلاهوهية.
جسري جلنة الس خئناف اجلامؼية وثخت وفق اًنظام اًخبأدييب ٌَجامؼة نٌل ىو حمسد تبأهظمهتا اًؼامة.

اًفصع اًصاتع
الأهجزت املصنزية ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
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املادت 55
ا ألهجزت املصنزية ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة املنعوص ػَهيا يف املادت  54أبػاله يه اٌَجان ادلامئة واٌَجان اخملخعة
اًيت ميىن ٌَمىذة املسيصي أبن يفوض ًيا تؼضا من سَعو.
يىون اًخفويغ املضار اًيو أبػاله حمي اثفاكية ثوكع تني املىذة املسيصي و اٌَجنة املؼنية ،وذكل ظحلا ٌٌَلدت  50من اًلاهون
; 50.0اًساًف اذلهص.
يعادق املىذة املسيصي ،ابكرتاخ من رئيسو ،ػىل تنود ىشه الثفاكية اًيت حتسد ػالوت ػىل ذكل رشوط و هيفياث مصاكدة
اٌَجنة من كدي املىذة املسيصي.
ثخىون لك جلنة من  7أبغضاء .و يؼيس جصئاس هتا اىل أبحس أبغضاء املىذة املسيصي من كدي رئيس ىشا املىذة.
يلوم رئيس لك جلنة تضٌلن حسن سريىا وحيسد اجلسول اًزمين لجامتػاهتا اًيت جية أبن ثنؼلس مبلص اجلامؼة ويلسم ثلصيصا
غن حعيةل أبصـاًيا اىل املىذة املسيصي.
يف حاةل ؾياة رئيس اٌَجنة أبو اذا ػاكو ػائق ،يؼني رئيس املىذة املسيصي غضوا من أبغضاء ىشا املىذة ذَفا هل.
ل ثؤىي اٌَجان أبن ثخت ال يف اًلضااي اًيت ثسذي مضن ادذعاظاهتا.
 .5اٌَجان ادلامئة:
اٌَجن ادلامئة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة يه :
 جلنة وضؼية اًصاييض و اغامتد اًوالكء اًصايضيني و ثبأىيي ا ألظص اًصايضية؛ جلنة اًخحىمي؛ اٌَجنة اًنسوية ٌَس حاحة؛ جلنة اًعة اًصاييض؛ جلنة ثنظمي املنافساث؛ جلنة ادلراساث والظالحاث؛ جلنة ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة؛ جلنة املاًية و اًدسويق و الثعال؛ جلنة حىوين اًصايضيني اًعـار؛ جلنة اًحنياث اًخحخية؛ -جلنة فغ اًزناػاث.

 .4اٌَجان اخملخعة :
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مع مصاػات ادذعاظاث اٌَجان ادلامئة ،ميىن ٌَمىذة املسيصي احساج جلان خمخعة لكٌل ارثبأى اًصئيس ذكل رضوراي،
وحلكيفيا مبيام حمسدت ألجي حتليق ىسف حمسد داذي مست حمسودت.
يؼني املىذة املسيصي أبغضاء اٌَجنة اخملخعة من تني أبغضاء ادلع اًؼام .ويؼيس جصئاس هتا اىل أبحس أبغضاء املىذة املسيصي
من كدي رئيس ىشا املىذة.
املادت 54
جلنة وضؼية اًصاييض و اغامتد اًوالكء اًصايضيني
و ثبأىيي ا ألظص اًصايضية
ثسرس ىشه اٌَجنة ظحلا ً ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة مجيع اًلضااي املخؼَلة توضؼية اًصايضيني
واهخلالهتم داذي املـصة أبو ذارجو .و ثخت يف ظَحاث اجازت اًصايضيني وا ألظص اًصايضية ،واغامتد اًوالكء اًصايضيني ولك
حالث ثبأىيي ا ألظص اًصايضية ،وذكل ظحلا ً ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة.
املادت 55
جلنة اًخحىمي
جسيص ىشه اٌَجنة ػىل احرتام كواػس اٌَؼة وثؼني احلاكم يف املنافساث اًيت ثنظميا اجلامؼة وثخوىل ثددع ومصاكدة وحىوين
ىيئة احلاكم املنضوين اىل اجلامؼة.
وثخت يف لك اًلضااي املخؼَلة ابًخحىمي داذي اجلامؼة.
املادت 56
اٌَجنة اًنسوية ًصايضة اًس حاحة
ثخوىل ىشه اٌَجنة جضجيع املص أبت ػىل ممارسة رايضة اًس حاحة وثنظمي تعوةل وظنية وسوية يف رايضة اًس حاحة.
املادت 57
جلنة اًعة اًصاييض
ثسرس ىشه اٌَجنة لك اًلضااي املخؼَلة ابملصاكدة واًخددع اًعحيني ٌَصايضيني اجملازين نٌل جسيص ػىل اًيلظة اًعحية أبزناء ثنظمي
املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية ،ونشا اختاذ ثساتري اًوكاية من ثؼاظي املنضعاث وماكحفخو ظحلا ٌَنعوص اًدرشيؼية
اجلاري هبا اًؼمي.

املادت 58
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جلنة ثنظمي املنافساث اًصايضية
جسيص ىشه اٌَجنة ػىل ثنظمي املنافساث اًصايضية ٌَجامؼة ظحلا مللذضياث ىشا اًنظام ا ألسايس وا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة،
وثؤنس هخاجئ املحارايث ومتنح اًرتاديط ً ألصزاص اذلاثيني واملؼنويني من أبجي ثنظمي ثظاىصت رايضة ظحلا ٌٌَلدت  95من
اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص.
املادت 59
جلنة ادلراساث والظالحاث
ثخوىل ىشه اٌَجنة وضع اسرتاثيجياث حمنية ممارسة رايضة اًس حاحة ػىل اًعؼيس اًوظين واجليوي واحملًل نٌل جسيص ػىل
اجناز ادلراساث وثددع الظالحاث املؼمتست من كدي املىذة املسيصي.
املادت 5:
جلنة ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة
يؼيس اىل ىشه اٌَجنة وضع ا ألهظمة اًؼامة ٌَجامؼة واػساد اكرتاحاث اًخؼسيالث املصاد ادذاًيا ػىل ىشه ا ألهظمة من كدي
ادلع اًؼام ؿري اًؼادي ،وذكل وفق أبهظمة اجلامؼة ادلوًية ٌَس حاحة اًيت ثنضوي اٍهيا اجلامؼة.
املادت ;5
جلنة املاًية و اًدسويق و الثعال
ثخوىل ىشه اٌَجنة وضع وثنفيش جصانمج معي اجلامؼة يف جمال اًححر غن املسدضيصين واحملخضنني من أبجي حمنية مواردىا
املاًية ونشا حتسني ظورت اجلامؼة واًنعق ابمسيا ػرب لك وسائي الثعال املخاحة.
املادت 60
جلنة حىوين اًصايضيني اًعـار
ثخوىل ىشه اٌَجنة حمنية حىوين اًصايضيني اًعـار يف رايضة اًس حاحة تخلسمي اكرتاخ ٌَجامؼة من أبجي احساج اًييالك
اًرضورية ًيشه اًـاية وجضجيع ادلؼياث واًرشاكث اًصايضية املنضوية اىل اجلامؼة ػىل احساج ىشه اًييالك.
املادت 65
جلنة اًحنياث اًخحخية
ثخوىل ىشه اٌَجنة اػساد جصانمج اجناز و ظياهة املنضبث واًخجيزياث اًصايضية اًيت متارس هبا رايضة اًس حاحة وذكل ظحلا
ٌَمؼايري ادلوًية يف ىشا اجملال .نٌل ثلرتخ ػىل املىذة املسيصي اًلواػس اًخلنية املعحلة ػىل اًخجيزياث اًصايضية ٌَس حاحة
من أبجي ضٌلن سالمة اًصايضيني واملنافساث واًخظاىصاث اًصايضية.
املادت 64
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جلنة فغ اًزناػاث
ثخوىل ىشه اٌَجنة ،مع مصاػات ادذعاظاث اٌَجنة اًوظنية ا ألوملحية املـصتية ،اًحت ،تعَة من ا ألظصاف املؼنية ،من
ذالل اًخوفيق أبو اًوساظة يف اًزناػاث اًيت ثنضبأ تني أبغضاء اجلامؼة.
اًحاة اًصاتع
اًؼعحة الاحرتافية
املادت 65
اًؼعحة الاحرتافية
حتسج اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ػىل صلك مجؼية ختضع ألحاكم اًظيري اًرشيف رمق  5.7:.598اًعادر يف 5
جٌلدى ا ألوىل  57( 559:هومفرب  )5;7:تدنظمي حق ثبأسيس ادلؼياث ،نٌل وكع ثـيريه وحمتميو ،ونشا أبحاكم اًلاهون رمق
; 50.0اًساًف اذلهص ،غعحة احرتافية مبجصد اسديفاء اًرشوط املنعوص ػَهيا يف املادت  58من اًلاهون املشهور.
يؼيس اىل اًؼعحة الحرتافية تخفويغ من اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة تدنظمي املنافساث واًخظاىصاث اًصايضية ذاث
اًعاتع الحرتايف وجس يريىا وثنس يليا واًيت جضارك فهيا ادلؼياث اًصايضية واًرشاكث اًصايضية ا ألغضاء ابجلامؼة ونشكل
ثستري حلوق الس خـالل اًخجاري ًيشه املنافساث واًخظاىصاث.
يىون اًخفويغ املضار اًيو أبػاله موضوع اثفاكية ثربم تني اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة واًؼعحة الحرتافية واًيت حتسد،
ػالوت ػىل ذكل ،اًؼالكة اًيت حصتط تني ىاذين اًعصفني ،وذكل ظحلا ٌٌَلدت  5:من اًلاهون رمق ; 50.0اًساًف اذلهص.
يعادق ػىل تنود ىشه الثفاكية من كدي ادلع اًؼام ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة تناء ػىل اكرتاخ من املىذة املسيصي.
اًحاة اخلامس
ملذضياث ماًية وحماس حاثية
املادت 66
اًس نة احملاسخية
متخس اًس نة احملاسخية ٌَجامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة ػىل مسى  54صيصا .وثخذسئ يف فاحت صيص أبنخوجص وثنهتيي يف بدص
صيص ص خنرب من اًس نة املواًية.
املادت 67
املزياهية
مزياهية اجلامؼة يه اًوزيلة اًخوكؼية جملموع املوارد اًيت ميىن أبن حتعي ػَهيا اجلامؼة وٍلوع اًنفلاث املمىن ختعيعيا
ملواهجة احذياجاهتا ذالل اًس نة احملاسخية.
يمت اػساد املزياهية من كدي أبمني املال ويمت اًخساول ثضبأهنا من كدي املىذة املسيصي ويعادق ػَهيا ادلع اًؼام.
جية أبن حىون موارد و هفلاث اجلامؼة مذوازهة ذالل اًس نة احملاسخية.
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يخوىل اًصئيس و أبمني املال ثنفيش املزياهية حسة املساظص احملاس حاثية احملسدت من ظصف املىذة املسيصي ابكرتاخ من
مصاكة احلساابث امللكف ابًخعسيق ػىل حساابث اجلامؼة والافذحاص املايل ًسريىا.
املادت 68
املوارد
ثخىون موارد اجلامؼة املَىية املـصتية ٌَس حاحة من:
واجداث الخنصاط اًس نوي اًيت يؤدهيا أبغضاء اجلامؼة؛
مساديي اٌَلاءاث ادلوًية ٌَفصق اًوظنية و مساديي اًخظاىصاث اًصايضية ادلوًية اًيت ثنظميا اجلامؼة؛
ػائساث جسويق حلوق اًحر اًخَفزي أبو مذؼسد اًوسائط ٌَمنافساث واًخظاىصاث املنظمة من ظصف اجلامؼة أبو
حتت ارشافيا؛
اًنس حة املئوية و الكذعاػاث احملعي ػَهيا من مساديي املنافساث اًصايضية اًصمسية أبو اًودية اًيت ثنظميا
ادلؼياث و اًرشاكث اًصايضية أبو اًؼعة اجليوية أبو اًؼعحة الحرتافية ،غنس الكذضاء؛
حلوق اًعؼن واًـصاماث واًؼلوابث املعحلة ػىل أبغضاء اجلامؼة؛
الػاانث املاًية ٌدلوةل و ادلاػاث اًرتاتية أبو ألية ىيئة أبدصى معومية أبو ذاظة؛
مساديي ثوظيف أبموال اجلامؼة؛
مساديي السدضيار والصيار و الحذضان؛
مساديي املمخَاكث املنلوةل و اًؼلارية اًيت متَىيا اجلامؼة؛
مساديي تيع املعحوػاث أبو جسويق اًحضائع اًخجارية اًيت ثنذجيا اجلامؼة؛
اًيحاث و اًوظااي؛
أبية موارد أبدصى جسمح هبا اًلواهني اجلاري هبا اًؼمي.
املادت 69
اًنفلاث
خيعط اس خؼٌلل املوارد ًدس يري اجلامؼة وحتليق أبىسافيا.
و ًيشه اًـاية ،حتسد هفلاث اجلامؼة يف اخملعط احملاس يب اذلي يحني هفلاث اًدس يري وهفلاث اًالسدامثر وهفلاث اٍهتيئة بأو
اًخجيزي.
ل ميىن حسة ا ألموال ال تؼس اًخوكيع املضرتك:
 اما ٌَصئيس و أبمني املال؛ اما ٌَصئيس و أبمني املال املساػس يف حاةل ؾياة أبمني املال أبو اذا ػاكو ػائق.يف حاةل ؾياة اًصئيس ،ميىن ًنائة اًصئيس املؼني تعفة كاهوهية ًيشا اًـصض أبن يوكع حمهل.
22

املادت 6:
احملاس حة
يمت مسم حماس حة ثربز هخاجئ اًخستري املايل ٌَجامؼة.
يمت اًخسكيق يف حساابث و أبوضعة اجلامؼة س نواي من كدي مصاكة احلساابث مسجي يف ىيئة اخلرباء احملاس حيني واذلي
جية أبل يىون منرصظا ابجلامؼة.
هيسف اًخسكيق اىل الصياد ػىل معاتلة ثلسمي احلساابث ٌَلواػس احملاس حاثية اًيت ثعحق ػَهيا ،وػىل أبهنا ثؼىس ظورت
حليلية ٌَؼمَياث املاًية املنجزت من كدي اجلامؼة وذلمهتا املاًية وػىل معاتلة جس يري اجلامؼة ٌَلواػس و الًزتاماث املنعوص
ػَهيا يف ىشا اًنظام ا ألسايس.
يلسم ثلصيص ثسكيق احلساابث يف أبول اجامتع ٌَجمع اًؼام تؼس اًخوظي تو من كدي املىذة املسيصي.
و يىون مصفلا ابًخلصيص املايل اذلي يؼسه أبمني املال واذلي يحني اًؼمَياث املنجزت داذي املزياهية يف اًس نة ونشا وضؼية
اذلمة املاًية ٌَجامؼة.
جية لك س نة ورش ثلصيص ثسكيق احلساابث واًخلصيص املايل ٌَجامؼة يف موكؼيا الًىرتوين أبو يف جصيست ًالػالانث
اًلاهوهية.
املادت ;6
واجة الخنصاط اًس نوي
يس خحق واجة الخنصاط اًس نوي يف تساية صيص بأنخوجص من لك س نة .وحيسد مدَؽ واجة الخنصاط اًس نوي ابًنس حة
ًلك فئة من أبغضاء اجلامؼة لك س نة من كدي ادلع اًؼام ابكرتاخ من املىذة املسيصي.
جية أبداء واجة اخنصاط ا ألغضاء اجلسد ذالل اًس نة اجلارية داذي أبجي  50يوما تؼس اترخي اهؼلاد ادلع اًؼام اذلي كدي
غضويهتم.
املادت 70
اًنس حة املئوية و الكذعاػاث
حتسد لك س نة اًنس حة املئوية والكذعاػاث احملعي ػَهيا من مساديي املنافساث اًصايضية اًصمسية أبو اًودية اًيت ثنظميا
ادلؼياث واًرشاكث اًصايضية أبو اًؼعة اجليوية أبو اًؼعحة الحرتافية ،من ظصف ادلع اًؼام ابكرتاخ من املىذة املسيصي.
اًحاة اًسادس
ملذضياث خمخَفة
املادت 75
ا ألهظمة اًؼامة
حتسد هيفياث جس يري وثنظمي أبهجزت اجلامؼة يف أبهظمهتا اًؼامة.
يرتثة ػىل الخنصاط يف اجلامؼة حبمك اًلاهون و تعفة اًزامية الخنصاط يف هظاهما ا ألسايس و أبهظمهتا اًؼامة.
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حصجع اجلامؼة ،يف اظار اًنعوص اًدرشيؼية اجلاري هبا اًؼمي ،اىل ا ألهظمة ا ألساس ية ٌَجامؼة ادلوًية املنضوية اٍهيا
و أبهظمهتا اًؼامة خبعوص أبية مسبأةل مل يؼاجليا ىشا اًنظام ا ألسايس.
املادت 74
احلي
ل ميىن حي اجلامؼة ال من ظصف مجع ػام ؿري ػادي ثمت ادلغوت اًيو دعيعا ًيشا اًـصض.
ينؼلس و يخساول ادلع اًؼام ؿري اًؼادي لظسار كصار احلي وفق رشوط اًنعاة وا ألؿَحية واًخعويت املنعوص ػَهيا يف
املادت  40من ىشا اًنظام ا ألسايس.
يف حاةل احلي ،يؼني ادلع اًؼام املسغو ًيشه اًـاية ددريا أبو ػست ذرباء يلكفون تخعفية ممخَاكث اجلامؼة.
متنح ا ألظول اًعافية اىل مجؼية بأو ػست مجؼياث ممازةل أبو مؼرتف ًيا تعفة املنفؼة اًؼامة ظحلا ٌَلواهني اجلاري هبا اًؼمي.
املادت 75
ادلدول حزي اًخنفيش
يسذي ىشا اًنظام ا ألسايس حزي اًخنفيش مبجصد املعادكة ػَيو من ظصف ادلع اًؼام ؿري اًؼادي ٌَجامؼة املَىية املـصتية
ٌَس حاحة ،املنؼلس مبسينة ادلار اًحيضاء تخارخي  06مايو ;.405
ينسخ ىشا اًنظام ا ألسايس وحيي حمي اًنظام ا ألسايس املعادق ػَيو يف ادلع اًؼام ؿري اًؼادي ٌَجامؼة املَىية املـصتية
ٌَس حاحة املنؼلس مبسينة مصاوش تخارخي  58فربايص .4056

اًصئيس
ادريس حعا
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