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  انقبوىن األصبصً

 "هجرحانانذراصبد حىل وحىار انثقبفبد جىىة شمبل ن ركزم"ل

 

 انتعرٌف ثبنجمعٍخ : ولألا جبةان

  انفصم االول

جّاصٜ  3اٌّؤعر فٟ  376-58-1علُ إٌّظُ ٌٍجّؼ١اخ تٕاء ػٍٝ أدىاَ اٌظ١ٙغ اٌشغ٠ف _ 

 .وّا ٚلغ ذغ١١غٖ ٚذر١ّّٗ 1958ٔٛفثغ  15: ّٛافك ٌـاٌ 1376األٌٚٝ 

اٌّٛافك ي  1423جّاصٜ األٌٚٝ  12اٌظاصع فٟ  1 – 02 - 206تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙغ اٌشغ٠ف علُ _ 

-58-1اٌّغ١غ ٚاٌّرُّ تّٛجثٗ اٌظ١ٙغ اٌشغ٠ف علُ  75.00ترٕف١ظ اٌمأْٛ علُ  ١ٌٛ٠2002ٛ  23

 تشأْ ذأؿ١ؾ اٌجّؼ١اخ، 1958ٔٛفثغ  15: ّٛافك ٌـاٌ 1378جّاصٜ األٌٚٝ  3اٌظاصع فٟ  376

: ذـّٝ ْ جّؼ١حأٛت١ٓ األػؼاء اٌّظاصل١ٓ ػٍٝ ٘ظٖ اٌمضج غ١غ ِذضٚصج ٌّذشىٍد   

، وهً مىظمخ "انهجرحانذراصبد حىل حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"

  غٍر حكىمٍخ وطىٍخ ودونٍخ تضم جمٍع فئبد انمجتمع انمذوً مضتقهخ 

 

  أهذاف انجمعٍخ: انفصم انثبوً

ترمً إنى تحقٍق  "انهجرحراصبد حىل انذحىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"

 :األهذاف انتبنٍخ

فٟ تٍضاْ اٌجٕٛب ٚاٌشّاي ٚساطح  ٙجغجدٛاع اٌصمافاخ ٚاٌتذاز دٛي أٚ اٌم١اَ تضعاؿاخ ١ِضا١ٔح. 

 ٌّرٛؿؾاألت١غ افٟ دٛع اٌثذغ 

 ٚاٌرغتٛٞ االجرّاػٟ ٚاٌصمافٟ االلرظاصٞ ِٚٓ اٌجأة  صػُ اٌرثاصي ت١ٓ تٍضاْ اٌجٕٛب ٚاٌشّاي. 

ذرّذييٛع دييٛي ٚصٚعاخ ذى١ٕ٠ٛييح ِٛائييض ِـييرض٠غج ٚ ٔييضٚاخ ٚؽ١ٕييح ٚ ص١ٌٚييح صعاؿيي١ح ٚ أ٠يياَذٕظيي١ُ   .

 اٌضاس١ٍح ٚاٌشاعج١ح ٙجغجإشىا١ٌح اٌذٛاع اٌصمافٟ ٚاٌ

 اٌّـرضاِح اٌر١ّٕح اٌّرؼٍمح تٚ  ِض اٌجـٛع ت١ٓ اٌّغغب ٚاٌثٍضاْ اٌظض٠مح فٟ اٌشّاي ٚاٌجٕٛب. 

جغ٠ٓ اٌّغاعتح ٚٚؽُٕٙ ٚدصُٙ ػٍٝ االؿرصّاع فٟ تٍضُ٘ اٌّـاّ٘ح فٟ عتؾ اٌجـٛع ت١ٓ اٌّٙا. 

 األطٍٟ



 2 

 سٍك آ١ٌاخ اٌرٛاطً ِغ اٌّغاعتح اٌّم١ّ١ٓ تاٌشاعض. 

 ٔشغ أتذاز ٚورة فٟ اٌّذاٚع اٌـاٌفح اٌظوغ .

ٚاٌصماف١ييح  اٌجاِؼ١ييحاٌّؤؿـيياخ إٌّظّيياخ اٌذى١ِٛييح ٚغ١ييغ اٌذى١ِٛييح ٚعتييؾ ػاليياخ شماف١ييح ِييغ  .

 طاخ اال٘رّاَ اٌّشرغن اعجٗصاسً اٌّغغب ٚسٚاٌجّؼ١اخ 

  ٟ ٚاٌٙجغجاٌصمافاٌذٛاع دٛي لؼا٠ا إٔشاء ِىرثح ٌٍضعاؿاخ . 

 ٚاٌٙجغجتذٛاع اٌصمافاخ ذؼٕٝ ٚاإلٔج١ٍؼ٠ح تاٌؼغت١ح ٚاٌفغٔـ١ح إٔشاء ِجٍح . 

ٚويظا  اٌثذيس اٌؼٍّيٟاٌرىي٠ٛٓ ٚفيٟ ِجياي ٚاٌذٛاع اٌصميافٟ ٚاٌرغتيٛٞ  اٌرٕٛع اٌصمافٟذفؼ١ً دؼٛع . 

 ٌصمافٟ ٚاٌجّؼٛٞ فٟ اٌّجا١ٌٓ ا

  اال٘رّاَ تٛػؼ١ح اٌّغأج ِغ اػرّاص ِماعتح إٌٛع ٌظا٘غج ذؼضص اٌصمافاخ ٚظا٘غج اٌٙجغج.

 

انذراصبد حىل حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"مقر    :انفصم انثبنث

  :هى "انهجرح

  30000شاعع ػثض اٌغدّاْ تٍمغشٟ ، دٟ ٌٟٚ اٌؼٙض، تٛعِأح، ؽغ٠ك إ٠ّٛػاع، فاؽ  10

 .٠ّىٓ ٔمً ِمغ اٌجّؼ١ح إٌٝ أٞ ِىاْ آسغ تفاؽ تّمرؼٝ لغاع ِىرة اٌجّؼ١ح-

 

 انعضىٌخ:  انجبة انثبوً

 جمعٍخان أعضبء: انفصم انراثع

 ِٓ "انهجرحانذراصبد حىل حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"رشىً ٠_ 

 ِؤؿـ١ٓ ُٚ٘ اٌظ٠ٓ ؿاّ٘ٛا فٟ ذأؿ١ؾ اٌجّؼ١ح أػؼاء -

 اٌّىرةعئ١ؾ اٌجّؼ١ح  أٚ  ؽغف١ٓ ٚاٌّغشذ١ٓ ِٓ اٌّمثٌٛ  أػؼاء شغف١١ٓ-

 أػؼاء ِٕشغؽ١ٓ ِرٛفغ٠ٓ ػٍٝ تطالح اٌؼؼ٠ٛح-

 

 انفصم انخبمش:   طهت انعضىٌخ

حىار انثقبفبد جىىة شمبل ن ركزم"٠جة ػٍٝ وً ششض أعاص االٔشغاؽ فٟ 

"انهجرحانذراصبد حىل و  
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.ثٌٛٗ أٚ عفؼٗأْ ٠مضَ ؽٍثا ٌغئ١ؾ اٌجّؼ١ح اٌظٞ ٠ذ١ٍٗ ػٍٝ اٌّىرة ٌضعاؿح ل  

.ال تض ٌمثٛي وً ػؼٛ جض٠ض ِٓ ذؼو١ح ِٓ ؽغف ػؼ٠ٛٓ ػٍٝ األلً ِٓ اٌّىرة  

 

 

 انفصم انضبدس:  فقذان انعضىٌخ

٠فمض اٌؼؼٛ طٍرٗ تاٌجّؼ١ح، إِا تاالؿرماٌح، أٚ تذظفٗ ِٓ اٌجّؼ١ح تمغاع ٠رشظٖ اٌّىرة تـثة ػضَ -

.ضاف اٌجّؼ١حم١اِٗ تّا ٠رٕافٝ ِغ أ٘ة االشرغان ِضج ػاَ أٚ ٌأصاء ٚاج  

٠رؼ١ٓ ػٍٝ وً ػؼٛ أعاص أْ ٠ـرم١ً ِٓ اٌجّؼ١ح أْ ٠ؼثغ ػٓ طٌه تّمرؼٝ وراب ٠ٛجٗ إٌٝ -

ٚإطا واْ اٌؼؼٛ اٌّـرم١ً ٠رٌٛٝ ِٕظثا فٟ اٌجّؼ١ح ِٓ َشأٔٗ أْ ٠شً تأجٙؼذٙا، . عئ١ؾ اٌجّؼ١ح

.فٟ ٘ظا اٌذاي ال ٠ؼرثغ االؿرماٌح ِمثٌٛح إال تؼض إػفائٗ ِٓ ؽغف اٌّىرة  

 

 هٍبكم انجمعٍخ: انثبنثانجبة 

 ١٘اوً اٌجّؼ١ح : انفصم انضبثع

 :ذرىْٛ اٌجّؼ١ح ِٓ ا١ٌٙاوً اٌرا١ٌح

 اٌؼاٌَجّغ ا-

 "انهجرحانذراصبد حىل حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم" ِىرة-

 

 اٌجّغ اٌؼاَ: انفصم انثبمه

 ٌجاع٠ح٠رىْٛ اٌجّغ اٌؼاَ ِٓ األػؼاء إٌّشغؽ١ٓ اٌذا١ٍِٓ ٌثطالح االٔشغاؽ ٌٍـٕح ا-

تّمرؼٝ إػاْ ٠ؼٍك تّمغ اصٞ ٌؼاٌؼاَ ا اٌجّغ، وً شاز ؿٕٛاخ ج، ِغجّؼ١حـرضػٟ عئ١ؾ ا٠ٌ_ 

٠ِٛا لثً ذاع٠ز اٌجّغ أٚ تاإلػاْ ػٕٗ ػٓ ؽغ٠ك اٌثغ٠ض أٚ ػٓ ؽغ٠ك ٚؿائً  15اٌجّؼ١ح 

 .اإلػاَ

. ٌٍّٕشغؽ١ٓتؼض ذٛفغ إٌظاب اٌمأٟٛٔ  ػاءضفٟ ا١ٌَٛ ٚاٌّذً ٚاٌـاػح فٟ االؿر اٌجّغ٠ٕؼمض _ 

ٚفٟ داٌح ػضَ ذٛفغ إٌظاب ٠رٌٛٝ عئ١ؾ اٌجّؼ١ح ذٛج١ٗ اٌضػٛج الجرّاع شاْ ٠ٕؼمض تؼض أؿثٛع 

 ِّٙا واْ ػضص األػؼاء اٌذاػغ٠ٓ
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٠رضاعؽ اٌجّغ اٌؼاَ ج١ّغ إٌمؾ اٌٛاعصج فٟ جضٚي أػّاٌٗ ٠ٚرشظ لغاعاذٗ تاألغٍث١ح اٌّطٍمح  -

 فٟ داٌح ذـاٚ األطٛاخ ٠ؼرثغ طٛخ اٌغئ١ؾ طٛذا ذغج١ذ١ا. ٌألػؼاء اٌذاػغ٠ٓ 

تؼشغج أ٠اَ لثً  الؿرضػاءاخا، ٚفٟ ٘ظٖ اٌذاٌح، ٠جة ذٛج١ٗ االؿرصٕائٟاٌؼاَ  اٌجّغ ٠ّىٓ ػمض ا-

 . ػؼاءٌٝ األإؿرصٕائٟ ٚإعؿاٌٙا الا اٌجّغذاع٠ز 

ذٍه اٌرٟ ذرؼٍك تاٌذاٌح ّغ اٌؼاَ ػٍٝ اٌرماع٠غ اٌّشرٍفح اٌرٟ ٠مضِٙا اٌّىرة، ٚسظٛطا ج٠ٌطٍغ ا -

اٌّاص٠ح ٌٍجّؼ١ح، ٠ٚظاصق ػٍٝ اٌذـاتاخ ، ٠ٕٚرشة اٌّىرة، أٚ ٠جضص اٌثؼغ ِٕٗ، ٠ٚرؼٍك األِغ 

 . ٛاخؿٕشاز ترجض٠ض شٍس األػؼاء وً 

 .٠ٛلغ وً ػؼٛ ٌٗ اٌذك فٟ االٔرشاب ػٍٝ ٚعلح اٌذؼٛع لثً افرراح اٌجٍـح_ 

 .ٓ غ١غ ذأس١غ١ظ٘ا ِفاٌّمغعاخ ذٍؼَ اٌّىرة، ٠ٚجة ػ١ٍٗ ذٕ_ 

 

انذراصبد حىل حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم" مكتت: تبصعانفصم ان

 "انهجرح

 .شغف١١ٓجّغ اٌؼاَ ٘ٛ اٌظٞ ٠ٕرشة اٌّىرة، ٚ٘ٛ ٠شرًّ ػٍٝ أػؼاء لا١ٔٛٔٓ ٚأػؼاء ٌـ ا

 :األػؼاء إٌّرشثْٛ ُ٘

 اٌغئ١ؾ -

 غئ١ؾٌا ٔائة -

 اٌؼاَ اٌىاذة -

 اٌؼاَ اٌىاذة ٔائة -

 ي أ١ِٓ اٌّا -

 أػؼاء ِـرشاع٠ٓ ؿد -

 

 وظبئف انمكتت: انفصم انعبشر

ٌٍّىرة ـ ػٕض االلرؼاء ـ أْ ٠ؼ١ف إ١ٌٗ أػؼاء  جٛػ، ٌٚىٓ ٠ذطٛػ١حٚظائف أػؼاء اٌّىرة _ 

 .ِـرشض١ِٓ تأجغج

 .ـ ٠ٕرشة أػؼاء اٌّىرة ٌّضج شاز ؿٕٛاخ، ٠ٚرجضص شٍصُٙ تؼض ِغٚع شاز ؿٕٛاخ
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، ٠ّٚىٓ أْ ٠جرّغ أ٠ؼا فٟ وً ٚلد تطٍة ِٓ ٓ اٌغئ١ؾتضػٛج ِـ ٠ؼمض اٌّىرة جّؼا فٟ اٌـٕح 

 .شٍصٟ أػؼاء اٌّىرةاٌغئ١ؾ أٚ تطٍة ِٓ 

 .ـ ألجً طذح اٌمغاعاخ، ٠جة دؼٛع شٍصٟ أػؼاء اٌّىرة

 .ـ ذظضع اٌمغاعاخ تأغٍث١ح األطٛاخ، ٚإْ الرـّد واْ طٛخ اٌغئ١ؾ ِٛجٙا

ىل انذراصبد ححىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"ذضز ٠٠ّىٓ أْ -

ساعض إٌفٛط اٌرغاتٟ ٌجٙح فاؽ تٌّٛاْ ِىاذة فغػ١ح ج٠ٛٙح جض٠ضج تؼض ِٛافمح ِىرة "انهجرح

 .اٌجّؼ١ح

 ذٕطثك ػٍٝ وً اٌّىاذة اٌفغػ١ح اٌج٠ٛٙح ِمرؼ١اخ اٌمأْٛ األؿاؿٟ ٌٍجّؼ١ح-

 

 مضؤونٍبد انمكتت: انفصم انحبدي عشر

حىل  انذراصبدحىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم" ٕٛب اٌغئ١ؾ ػ٠ٓ_

ٚفٟ اٌؼالاخ ِغ اٌشاعض، ٠ّٚىٕٗ االذفاق ٚاألتٕان فٟ اٌّىاذة، ٚاٌرظغفاخ اٌّض١ٔح "انهجرح

 .ٌٝ إٌائةِغ اٌّىرة ػٍٝ ذف٠ٛغ جؼء ِٓ ِٙاِٗ إ

رٌٛٝ اٌىاذة اٌؼاَ ِٙاَ اإلصاعج ِٓ د١س اٌّغاؿاخ ٚصعاؿح اٌٛشائك ٚاٌٍّفاخ، ٠ّٚىٓ أْ ٠_

 .فٛع ٌٕائثٗ تؼؼا ِٓ ِٙا٠ِٗ

ح، ٠ٚثٍغٗ ّٛا١ٌىاذة اٌؼاَ ذذغ٠غ اٌرمغ٠غ اٌّرؼٍك تاٌجٍـح، ٠ٚظاصق ػ١ٍٗ فٟ اٌجٍـح اٌـ ٠رٌٛٝ اٌ

 .ٌىً أػؼاء اٌّؼا١ٌٚٓ تاٌجّؼ١ح

رغأؽ أ١ِٓ اٌّاي ِثضئ١ا ٌجٕح اٌرظغف اٌرٟ ذرأٌف ِٓ أػؼاء اٌّىرة، ٟٚ٘ اٌّـؤٌٚح ػٓ ٘ظا ٠_

رٌٛٝ أِغ ٠ٞ ظاٌ ٛ٘ؼغػٗ فٟ وً جٍـح ػ١ٍٕح ٠ؼمض٘ا اٌّىرة، ٠ٚاٌرظغف، ٠ٚجة ػ١ٍٗ أْ 

٠جة إ٠ضاع ِاي ، ٠ّٚؼٟ األِغ تاٌظغف ِغ اٌغئ١ؾٞ ظاٌ ٛاٌذـاتاخ فٟ اٌشؼ٠ٕح أٚ اٌثٕه، ٚ٘

 .ٕان أٚ اٌرذ٠ًٛ اٌثغ٠ضٞ ٚغ١غّ٘اتألاٌجّؼ١ح ٚوً ٚش١مح ذرؼٍك تاٌّظاع٠ف ِصً اٌرذ٠ًٛ ػٍٝ ا

 انهجبن: انفصم انثبوً عشر

ح، ٚال ٠ٍؼَ أْ ٠ىْٛ أػؼاء ٘ظٖ اٌٍجاْ ِٓ ـ ٠جٛػ ٌٍّىرة أْ ٠ذضز اٌٍجاْ اٌرٟ ٠غا٘ا طاٌذ

 .األػؼاء اٌؼا١ٍِٓ تاٌجّؼ١ح

 .ِّٙح أػؼاء اٌٍجاْ ٟ٘ أْ ٠ؼٍّٛا ِـرشاع٠ٓ ١ٌمضِٛا ٌٍجّؼ١ح سضِاخ سظٛط١ح ِؼ١ٕح_ 
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 انجمعٍخوارداد : انجبة انراثع

 

انذراصبد حىار انثقبفبد وجىىة شمبل ن ركزم"ٚاعصاخ رىْٛ ذ :نثبنث عشرانفصم ا

 :ِٓ"رحانهجحىل 

فٟ ِثٍغ  االشرغاواخ اٌرٟ ٠ؤص٠ٙا األػؼاء اٌؼاٍِْٛ، ٚاٌرٟ دضص٘ا اٌجّغ اٌؼاَ ِغج فٟ اٌـٕح_ 

 .صعُ٘، ٠ٚضفغ ػٕض أؼماص اٌجّغ حِائأصٔاٖ 

 .صعُ٘ حٚذذضص فٟ لضع أصٔاٖ ِائؿٕح،  ِغج وًاالشرغاواخ اٌرٟ ٠ضفؼٙا األػؼاء اٌشغف١ْٛ _ 

اٌجّاػاخ اٌّذ١ٍح أٚ ِٓ اٌّذـ١ٕٓ ٚاألششاص ِٚٓ  ٠رٛطً تٙااٌرٟ ٚاٌرثغػاخ ػأاخ إلا_ 

 جٙاخ أسغٜ

ذٛط١ا ٠مرطغ اٌجّؼ١ح ذّٕخ ٚصعُ٘،  ِائحصٔٝ اٌظٞ ٘ٛ أل٠ّىٓ أْ ٠رطٛع ٌٍؼ٠اصج ػٍٝ اٌمضع ا_ 

 .١ؾئاٌغٚ يآِّ ِغلَٛ ِٚظ٠ً ٚجٛتا تئِؼاء أ١ِٓ اٌ

 

 انقىاوٍه عذٌمت: خبمشانجبة ان

 : شرعنراثع انفصم ا

 .جّاع ِٓ أػؼائٗٚتئ تالرغاح ِٓ اٌّىرةإال ا١ٔٓ، ٌٚىٓ ال ٠ظخ طٌه اٌمٛ ؼض٠ً٠ّىٓ ذ_ 

ػٍٝ أػؼاء اٌجّؼ١ح تٛاؿطح عؿاٌح ِـجٍح تصاشح أشٙغ لثً اٌراع٠ز اٌّذضص  ؼض٠اخـ ذؼغع اٌر

 . تؼض ِٛافمح شٍصٟ األػؼاء اٌذاػغ٠ٓ فٟ اٌجّغ اٌؼاَ جّغ اٌؼاٌٍَ

 

 حم انجمعٍخ: سضبدانجبة ان

 : عشر خبمشنانفصم ا

ٓ جّغ إصاعٞ أٚ لؼائٟ ؽثما ٌٍمأْٛ أٚ تّمرؼٝ لغاع طاصع ػال ٠ّىٓ دً اٌجّؼ١ح إال تمغاع  ـ

 .، تطٍة طغ٠خ ِٚىرٛب ِٓ شٍصٟ اٌّىرةػاَ اؿرصٕائٟ

ِّرٍىاخ اٌجّؼ١ح ٚعط١ض٘ا اٌّاٌٟ ٠ؤٚي إٌٝ إدضٜ اٌجّؼ١اخ فٟ داٌح دً اٌجّؼ١ح فئْ ج١ّغ -

  .ٌمؼائ١ح ؽثما ٌٍمأْٛاٌش١غ٠ح اٌرٟ ذذضص٘ا اٌـٍطاخ اإلصاع٠ح أٚ ا


