النظام األساسي
عامة
الباب األول :أحكام َّ
الفصل األول :العناصر القانونية للرابطة
المادة األولى :التسمية
 -أنشػت

بناػػرف طة حتػ ربػ ة ػ " رابطةة دةةءمال القةةوس المسةلَّنة اللبنانيةةة" .وأُعحتػػهل ؽبػر ةبعلػ وةػبػ

مػن قنػ وزةطة ةبدةخليػ ػرق  7891تػػرط  ،7855/5/ 62وةعتُػ ت دبوجػػا ةؼبر ػػوـ طقػ 75851تػػرط
 7851/6/76من ةعبمعيرت ذةت ةؼباعع ةبعر ةم
المادة الثانية :األسالك األم
 تشم طة حت قدمرء ةبقوى ةؼبسلّح ةبلنارني ةبعسكر ني ةبسر قني ةؼباتسنني بلرة حت من ةأل الؾ ةبتربي : ةعبيش-

قوى ةألمن ةبدةخلهل
ةألمن ةبعرـ
أمن ةبدوب
ةبضر حت ةعبمركي

 شرط ةجمللس ةبايريبكمػػر تشػػم ةبعارسػػر ةبعسػػكر ةبلنارني ػ ةبػػع خػػدم
ةبتاعيذ عل ةنضمرمهر إذل ةبرة حت أكثر ةبثلثني
المادة الثالثة :المركز الرئيسي والمراكز الملنقة.

مج سػػرت شػػرعي ؿبلي ػ أو أجاني ػ عل ػ أف توة ػ ةؽبيت ػ

 ريوت ةبك ى ههل ةؼبقر ةؼبركزي بلرة حت تتنعه مرةكػز إقليميػةألطةضهل ةبلنارني كر ة

ـبتلػمل ةؼباػرط وةار وػرت وةألقضػي بت حتيػ
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المادة الرابعة :أهءاف الرابطة.
 -7توحيد أهدةؼ ةبعسكر ني ةبقدةم من ـبتلمل ةأل الؾ ةألـ وش ّد أوةسر ةألبع ياه

مسػرط نشػرطر ر وةبتيػدي بكػ مسػرو دبعاو ر ػر و عمهػر

 -6موةكن ـبتلمل ةؼبج سرت ةبعسػكر
ك ةبوروؼ
 -1ةبعم عل ربسني ةبوضع ةؼبعيشهل بلعسكر ني ةبقدةم وتعز ز موقعه ةالجتمرعهل
 -5ة الء ةؼبعرقني وعرئالت ةبشهدةء ةالهتمرـ ةبكلهل وةبرعر ةبالزم

 -5طعر شجوف عرئالت ةبعسكر ني ةؼبتقرعد ن ةؼبتو ني
 -2تعز ز ةبرتةث ةبعسكري وةؼبسلكهل ةبلذ ن شكالف مقد رت ةبعسكر ني ةبقدةم
 -7ةار و عل حقوؽ ةبعسكر ني ةبقدةم كر ّ وةبد رع عن ميرغبه بدى ةؼبرةجع ةؼبختي
 -8ةبتعػػروف وةالشػرتةؾ وةؼبسػػرا مػػع ةبػػروة
ةؼبتقرعد ن

وةعبمعيػػرت ةبدوبيػ وةالقليميػ وةاليػ و قػرً ؼبػػر تقتضػػيه ميػػلح

المادة الخامسة :الغايات والوسائل

 -7تحتػػو ر أجهػػزة ةبرة حتػ وأمػػركن ةجتمػػرع ةؼباتسػػنني وبقػػرءة  ،أنشػػرء نػػر م أو أكثػػر و قػػر ب مكرنػػرت
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ةؼبتو رة

تح روع ةؼبارط وةار ورت وةألقضي ةإل ةط كلّمر ع ةغبرج
إقرم ةباشرطرت ةالجتمرعي وةبثقر ي عل ةختال هر وإنشرء مرةكز ؽبر
س ربرة حت وف أي ةنتقرص من موجنرت ةؼبج سرت ةألـ
ةبعم عل إنشرء مج سرت سحي خر ة
تاوي نشرة إعالمي أو ؾبل وط تاحت ر ةبرة حت
تعز ز ةبتقدميرت ةؼبر غري ةؼبنرشرة( إنشرء تعرونيرت ة تثمرط ةخل)
تكرمي ةبشهدةء وةؼبتو ني وإقرم ةبايا ةبتذكرط

 -9ةؼبشرطك

ةؼبار نرت ةبوطاي وةبعسكر

المادة السادسة :شارة الرابطة – شروط ارتءال اللباس العسكري.
خرس ػ ػ ا ػػر م ػػن ةأل ػػوذج ةؼبن ػػني ةؼبلح ػ ػ طقػ ػ ( )7وتُحتن ػػع عل ػ ػ ـبتل ػػمل
 تعتم ػػد ةبرة حت ػ ػ كت ػػذكرط ش ػػرطة ّةؼبحتنوعرت وةؼبستادةت ةؼبتعلق ار ،وحي بلماتسنني ؽبر ق ضب هذ ةبشرطة عل رق زة
 تُعتمد بياع ةبشرطة ةبقير رت ةاد ة ةؼبلح طق ()7 تُقدـ ةبشرطة كهد تذكرط ةؼبار نرت ةؼبختلع ارء عل قرةط ةؽبيت ةبتاعيذ ُميكن بلضنرط ةؼبتقرعد ن ةطتدةء ةبنزة ةبعسكر طقػ وةحػد أو ةنياػني و قػر بج ػوذج ةؼبعتمػد بضػنرط ةػبدمػةبععلي  ،ةغبرالت ةبع ُربد هر ةبتعليمرت وةألنوم ةبار ذة
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الفصل الثاني :الهيكلية والعضوية
أوال" :الهيكلية
المادة السابعة :تتضمن ةؽبيكلي موضوع ةؼبلح طق ( )6ةؽبيتآت ةإلجرةئي ةبتربي :
أ -ةعبمعي ةبعمومي
ب -ةؽبيت ةبتاعيذ
ج -ةجمللس ةألعل
 -ةبلّجرف ةؼبركز

 ُميكن بلهيتػ ةبتاعيذ ػ تعيػني عبػرف وهيتػآت ايػ أو تاعيذ ػ عاػد ةبضػروطة وربد ػد مهرمهػر (عبػرف ايػ ،عبا شرةء ،عبا طني  ،عبا مرةقن أش رؿ…)
 ُعه ػ كلم ػ ماحتق ػ أ ام ػػر وط ت ه ػػذة ةباو ػػرـ ،إح ػػدى ةؼبا ػػرط ةبلنارني ػ  :ةبش ػػمرؿ ،جن ػ بنا ػػرف،ةبنقرع ،ةعباوب ،ريوت
أ -في الجمعية العمومية

المادة الثامنة :تأليف الجمعية العمومية

 ُعه ػ عن ػػرطة ةعبمعي ػ ةبعمومي ػ ؾبم ػػوع ةؼباتس ػػنني ةذل ةبرة حتػ ػ ةب ػػذ ن ػػد وة ةش ػرتةكر كرمل ػ ح ػ ت ػػرطإنعقر هر

المادة التاسعة :إنعقاد الجمعية العمومية

 -تعقػػد ةعبمعيػ ةبعموميػ ةجتمرعػػر عر ػػر مػػرة وةحػػدة

ةبسػػا وذبػػا منػػدئير

ةبايػػمل ةألوؿ مػػن شػػهر

كرنوف ةبثرين ،ارء عل عوة من ةؽبيت ةبتاعيذ ُحيد يهر مكرف و رع ةالجتمرع وجدوؿ ةألعمرؿ
 كتم ةبايرب حبضوط طبسني رؼبرئ من ةؼباتسننيحػػرؿ عػػدـ ةكتمػػرؿ ةبايػػرب ،تُقػػرط ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ ةجتمرعػػر نيرنيػػر ضػػمن مهل ػ أقيػػرهر طبس ػ عشػػر
ومر  ،وعادهر ُعت ةالجتمرع قرنونير دبن حضر
 ػُػدع ةألعضػػرء ةؼباتسػػنوف عػ سػػحيعتني ؿبليتػػني ،وذبػػا قنػ شػػهر وةحػػد مػػن ةالجتمػػرع ةبعػػر ي بلجمعيػةبعمومي  ،وُعلّ نص ةبدعوة عل أ وةب مرةكز ةبرة حت
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 ةب ر ػ ةأل ر ػػي مػػن ةنعقػػر ةعبمعي ػ ةبعمومي ػ جلسػػتهر ةبعر ػ  ،هػػهل بلوقػػوؼ عل ػ وةقػػع حػػرؿ ةبرة حت ػةؼبر ي وةؼبعاوي وةقرةط ةؼبوةزن وقحتع ةغبسرب عد ةؼبارقش  ،وةقرةط ةبتعد الت عل ةباورـ ومارقش ةؼبوةضػيع
ةبع تعضهل ةذل ميلح ةبرة حت وميرحل ةؼباتسنني
المادة العاشرة :االجتماعات االستثنائية

 تاعقد ةعبمعي ةبعمومي حكمر يوطة ة تثارئي أل نرب طرطئ ارء عل :أ -طلا من طئيس ةؽبيت ةبتاعيذ
ب -طلا من ةجمللس ةألعل
ج -طلا خحتهل وضح ةأل نرب مقدةـ من نيلث أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ عل ةألق
 طلا خحتهل وضح ةأل نرب مقدةـ من  % 71من أعضرء ةعبمعي ةبعمومي عل ةؽبيت ةبتاعيذ توجيه ةبػدعوة بالجتمػرع خػالؿ أ ػنوع ،علػ أف ال تعػدى موعػد ةنعقػر ةؽبيتػ ةبشػهرةبوةحد

المادة النادية عشرة :إدارة االجتماعات
 رئس ةجتمرعرت ةعبمعي ةبعمومي طئيس ةؽبيت ةبتاعيذ عرونه نرئنر ةبرئيسةػبرس ػ ةؼبايػػوص عاه ػػر
 -تُتخػػذ ةؼبقػػرطةت رألكثر ػ ةؼبحتلق ػ بجعضػػرء ةغبرضػػر ن ر ػػتثارء ةغبػػرالت ّ

هػػذة

ةباورـ

ب-

في الهيئة التنفيذية

المادة الثانية عشرة  :تأليف الهيئة التنفيذية
 تتأبمل ةؽبيت ةبتاعيذ من  11عضوةً ُاتخنوف مػن قنػ ةعبمعيػ ةبعموميػ حتر قػ ةالقػرتةع ةبس ّػري ملحػ طقػ()1
 ذبري عملي ةالقرتةع و قر ألحكرـ ةبنرب ةبثربث من هذة ةباورـ ال تقرض ةألعضرء ةؼباتخنوف أي دؿ مر ي ر ػتثارء مػن تُقػرط بػه ذبػػا ةؽبػيػت ػ ةبتاعيذ ػتكند نعقرت  ،ةنػتػدةب… ،ةخل )

( تعػرغ ،

حػػرؿ ةالضػػحترةط ةذل تعيػػني أمػػني عبا ػ أو ماحتق ػ أو ؿبر و ػ مػػن غػػري ةألعضػػرء ةؼباتخنػػني تمتػػع ةألمػػني
ةؼبعني جبميع حقوؽ ةبعضو ةؼباتخا مر عدة ةبتيو
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المادة الثالثة عشرة  :صالحيات رئيس الهيئة التنفيذية ونائبيه
 إف طئػػيس ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ هػػو فبث ػ ةبرة حت ػ بػػدى ةبس ػلحترت ةبرظبي ػ  ،وةؼبسػػجوؿ عػػن تاعيػػذ ق ػرةطةت ةعبمعي ػةبعمومي وةؽبيت ةبتاعيذ وةجمللس ةألعل
 عروف ةبرئيس نرئنرف بلػرئيس و تمتعػرف يػالحيرته عاػد غير ػه و قػر بتسلسػ ترتينهمػر وُميػثالف ةبرة حتػ اػرءًعل تعو ض من طئيس ةؽبيت ةبتاعيذ
 كوف تيرؼ ةبرئيس منرشرة مكتنر أمرن ةبسر ةؼبركز وةبشجوف ةبقرنوني رتن أُمارء ةبلّجرف ةؼبركز وأمارء ةؼبارط وةار ورت ربرئيس بتاعيذ قرةطةت ةؽبيت ةبتاعيذحػػرؿ خلػػو مايػػا طئػػيس ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ  ،تسػلة ةبرئر ػ نرئػػا ةب ػرئيس ةألعل ػ وةألقػػدـ طتن ػ ط ثمػػر ػػت
ةختيرط طئيس جد د ،وذبا خالؿ مدة ت أشهر عل ةألكثر
المادة الرابعة عشرة  :تعيين أعضال الهيكلية

 ػرئس ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ ضػػر عػػرـ متقرعػػد مػػن ةعبػػيش ةبلناػػرينُُ ،يتػػرط مػػن ػػني ةألعضػػرء ةؼباتخنػػني أو أعضػػرءةبشرؼ ،و رأل ضلي من ني قر ة ةعبيش ةبسر قني
 ُميكن ةختيرط ةبرئيس من خرطج ةؽبيت ةبتاعيذ  ،وتكػوف بػه ذةت ةغبقػوؽ وةبيػالحيرت بلػرئيس ةؼباتخػا مػنأعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ
ُ -عروف ةبرئيس نرئنرف من ةبضنرط ةبقر ة ةؼبتقرعد ن من طتن ضػر قرئػد ومػر ػوؽُُ ،يتػرطةف ػربتوة مػن ػني

ةألعضرء ةؼباتخنني ،وإذة تعذط ذبا ياتخنوف رألكثر ةؼبحتلق
 زبتػػرط ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ مػػن ػػني أعضػػرئهر رإلتعػػرؽ :أُماػػرء ةبلّجػػرف ةؼبركز ػ – أُماػػرء ةؼباػػرط أو ةار وػػرت -ةؼبستشػػرط ةبقػػرنوين وأمػػني ةبسػػر ةؼبركػػزي كمػػر اػػري تعيػػني طؤ ػػرء ةؼبكرتػػا وةبػػدوةئر وةؼباػػدو ني ـبتلػػمل
أجهػػزة ةؽبيكلي ػ ربحتر ق ػ ذة ػػر اػػرءً عل ػ ةق ػرتةح ةألُماػػرء ةؼبختيػػني ،وإذة تعػػذط ذبػػا رألتعػػرؽ ،عمػػد ةذل
ةالنتخرب رألكثر ةؼبحتلق و عني طؤ رء ةبدوةئر رأل ضلي من طتنرء ةؽبيت ةبتاعيذ
المادة الخامسة عشرة  :إنعقاد الهيئة التنفيذية
 -1تعقد ةؽبيت ةبتاعيذ ةجتمرعر ر ارءً بدعوة من ةبرئيس :
أ -عر رً مرة وةحدة ك شهر
ب -ة تثارئيرً ارءً بدعوة من ةبرئيس أو ارءً بحتلا طبس من أعضرئهر و هذ ةغبرب ت
ةالجتمرع خالؿ عشرة أ رـ عل ةألكثر
 -2ػُعػتػ ةبػاػيػرب مػكتمالً حبضوط ػت عشػر عضػوة علػ ةألقػ
ةبثرين ةبذي ُعقد خالؿ أ نوع من موعد ةعبلس ةألوذل

ةالجتمػرع ةألوؿ ،ودبػن حضػر

ةالجتمػرع
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 -3تُػتخػ ػػذ ةبق ػرةطةت ك ػػر ة رألكثر ػ ةؼبحتلق ػ بع ػػد ةألعض ػػرء ةغبرض ػػر ن ر ػػع ةأل ػػدي ،ةالّ إذة طل ػػا  %61م ػػن
ةجملتمعني إجرةء ةالقرتةع ربيوطة ةبسر تُعتمد هذ ةبحتر ق

 -4حرؿ تعر ؿ ةألسوةت ُعت سوت ةبرئيس مرجحر
 -5حرؿ ةب يرب ةؼبجق بلرئيس رتأو ةؽبيت ةبتاعيذ أحد نرئيب ةبرئيس و قر بتسلس ترتينهمر
ُ -6عت ػ مسػػتقيال مػػن ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ ك ػ عضػػو ت يػػا عػػن ةجتمرعر ػػر نيػػالث م ػرةت متتربي ػ أو شبػػرين م ػرةت
متقحتع خالؿ ا  ،وف عذط شرعهل
 -7عل أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ ةغبضوط أو ةالتيرؿ دبقر ةبرة حت ةؼبركزي أ نوعير مرة عل ةألق بتنلغ مر لزـ
المةةادة السادسة عشرة  :مهام الهيئة ةةة التنفيذي ةةة
 تضحتلع ةؽبيت ةبتاعيذ رؼبهرـ وةبيالحيرت ةبتربي : -7تعيني ةبلّجرف ةبعاّي وةؼبوظعني ةبتر عني بلرة حت وربد د ـبيير
 -6ةإلشرةؼ وةبتوجيه وةبتقر ر

عاد ةبلزوـ

-1
-5
-5
-2

تحتو ر ةبرة حت
إ رء موةط ةبرة حت وةار و عل أموةؽبر وسيرن فبتلكر ر
طعر شجوف ةؼباتسنني وةبسهر عل ميرغبه ومسرند عاد ةالقتضرء
إقرةط ةؼبخحتحترت ةإلعالمي وةؼبخحت ةبتوجيههل ةبعرـ

-1
-9
-8

وضع مشرط ع تعد ةباورـ ةأل ر هل
تعد ةباورـ ةبدةخلهل
إقرةط موةزن ةبرة حت ةبساو وقحتع ةغبسرب ،وعرضهمر عل ةعبمعي ةبعمومي

-71
-77
-76
-71

وضع ةبتقر ر ةبساوي وعرضه عل ةعبمعي ةبعمومي
إ ةطة ةألموةؿ
إقرةط ةؼبسرعدةت ةؼبربي وةؼبكر آت عل أنوةعهر
ربد د ةبعقو رت وةقرةطهر

 -75ةالشرتةؾ رباشرطرت ةبوطاي وةبعسكر ةبعر ةم وةؼبجسبرةت عل ةختال هر
 -75ربد د نوةحهل ةبتاسي جبمعيرت ةؼبتقرعد ن ةؼبدنيني وةبعسكر ني ؼبيلح ةبرة حت
عل ةألطةضهل ةبلنارني وخرطجهر
 -كمر تضحتلع ةؽبيت ةبتاعيذ كر ة ةؼبهرـ ةؼبنيا موة أخرى من هذة ةباورـ

1

الم ةةادة السابعة عشرة  :مةةءة واليةةة الهيئةةة التنفيذي ةةة
 تكوف مدة وال ةؽبيت ةبتاعيذ نيالث اوةتج_ في المجلس األعلى
المادة الثامنة عشرة :تأليف المجلس األعلى
تأبمل ةجمللس ةألعل من:
 -7طئيس ةبرة حت
-6
-1
-5
-5
-2
-1
-9

نرئيب ةبرئيس
أُمارء ةبلّجرف ةؼبركز
أمني ةبسر ةؼبركزي
ةؼبستشرط ةبقرنوين
أمني أو أُمارء ةؼباحتق أو ةار و ةؼبختيني
طتينني من أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ ُعياهمر طئيس ةبرة حت او رً
من رة طئيس ةبرة حت ضروط ر وف أف كوف به ح ةبتيو

المادة التاسعة عشر :صالحيات المجلس األعلى
-7

ةبعم عل ربقي أهدةؼ ةبرة حت

-6
-1

طة وةقرةط ةؼبوةضيع ذةت ةبحتر ع ةبعرـ
تُعت قرةطةته نر ذة وُعل ةؽبيت ةبتاعيذ اذ ةبقرةطةت

المادة العشرون :اجتماعات المجلس األعلى
ةبشػػهر ،واتمػػع ة ػػتثارئيرً حتلػػا مػػن طئػػيس ةبرة حت ػ كلّمػػر

 اتمػػع ةجمللػػس ةألعلػ مػػرة وةحػػدة علػ ةألق ػع ةغبرج
 اا أف ال ق عد ةغبضوط عن ت أعضرء وُميكن برئيس ةبرة حت ة تدعرء من رة ضروط رً بالجتمرع -تخذ ةجمللس ةألعل قرةطةته رألتعرؽ أو رألكثر ةؼبحتلق

9

المادة الواحءة والعشرون :مءة والية المجلس األعلى
 تاتههل مدة وال ةجمللس ةألعل رنتهرء مدة وال ةؽبيت ةبتاعيذد  -فةةي اللّجان المركزية
المةةادة الثانية والعشرون  :تعةةءاد اللّجان المركزية

 تأميارً بلمهرـ ةؼباوط رؽبيت ةبتاعيذ وزع هذ ةؼبهرـ عل أمرنرت ةبلّجرف ةبتربي :ةبعرمػ وةألعػػالـ  -عباػ ةبتػػدقي وةؼبرةقنػ أمرنػ ةؼباحتقػ أو
 ةبلّجاػ ةإل ةط ػ  -ةبلّجاػ ةؼبربيػ  -عباػ ةبعالقػػرت ّةار و

الم ةةادة الثالثة والعشرون  :مهام اللّجنة اإلدارية
 ُعني ضر برئر هذ ةبلّجا وُسم أمني ةبلّجا ةإل ةط ومن مهرمهر: -7ةإلشرةؼ عل ةبعد د وةبتاوي وإ ةطة ةبعتر وةؼبمتلكرت وطعر ةبشجوف
ةالجتمرعي
 -6طعر ةبشجوف ةؼبعاو
-1
-5

وضع ةؼبخحت ةبتوجيههل ةبعرـ وةإلشرةؼ عل ةبلّجرف ةبعاي ةؼبرتنحت تاعيذ
ةػبحتّ ةبعةرم ( عبا ة تالـ ،عبا تلزمي…،ةخل )
تاوي رنرمج ةالنتخر رت وإسدةط ةبتعرمي ةؼبقرطة دبوجا ةبنرب ةبثربث من هذة
ةباورـ

موةعيدهر

الم ةةادة الرابعة والعشرون :مهام اللّجنة المالي ةةة
 ُعني ضر برئر هذ ةبلّجا وُسم أمني ةبلّجا ةؼبربي  ،وتاحير مهرمهر دبر لهل: -7ةإلشرةؼ عل ةبارحي ةؼبربي وةؼبوةزن
 -6ةإلشرةؼ عل حعظ ةألموةؿ وضن ةغبسر رت وعرض نترئجهر عل ةؽبيت
ةبتاعيذ
 -1مالحق ربيي ةبوةط ةت وةإل ر ة عن ك تأخري
 ُعت أمني ةبلّجا مسجوالً عن قرنوني ةإلنعرؽ ُعروف أمني ةبلّجا ةؼبربي أمني سادوؽ وُعت مسجوالً عن سح قيووموجو ةت ةبيادوؽ

8

ةامةةة واألعالم
المة ةةادة الخامسة والعشرون :مهام لجنةةة العالدةةات الع َّ

ةبعرم وةإلعالـ ،ومن مهرمهر:
 ُعني ضر برئر هذ ةبلّجا وُسم أمني عبا ةبعالقرت ّةػبرس ػ  ،وعل ػ نشػػرطرت ةبرة حت ػ ةإلعالمي ػ
 -7ةألش ػرةؼ عل ػ ةبعالقػػرت وةؼبرةجعػػرت ةؼبج سػػرت ةبرظبي ػ و ّ
وُعت أمني هذ ةبلّجا ةبارط ةبرظبهل ر ةبرة حت وُع ّ عن طأ هر هذة ةجملرؿ
 -6وضع ةؼبخحت ةإلعالمهل وإسدةط ةباشرةت وؾبل ةبرة حت وط ةقرةط ةألمر من قن ةؽبيت ةبتاعيذ
 -1ةبعم عل تعز ز ةبرتةث ةبعسكري

المادة السادسة والعشرون :مهام لجنة التءديق والمرادبة
 ُعني ضر برئر هذ ةبلّجا وُسم أمني عبا ةبتدقي وةؼبرةقن  ،ومن مهرمهر: -1مرةقن ػ ةألعمػػرؿ ةأل ةط ػ وةؼبربي ػ وةبعالقػػرت ةبعر ةم ػ وةألعالمي ػ وةبشػػجوف ةالجتمرعي ػ ضػػمن أحكػػرـ أنوم ػ
ةبرة حت وؼبيلحتهر
 -2أطالع ةؽبيت ةبتاعيذ عل نشرطر ر ةبدوط تقرط ر خحتي
المادة السابعة والعشرون :مهام أمانة المنطقة أو المنافظة
وربد وةجنر ر دبر لهل:
 تشم سالحير ر نحترؽ ةؼباحتق أو ةار و ةأل ةط ُ-1
-2
-3
-4
-5

تاعيذ مهرـ ةبرة حت ةؼباحتق أو ةار و و قرً ألنومتهر
ةبتقيد تعليمرت وتوجيهرت ةؽبيت ةبتاعيذ وةبسهر عل إ ةطة ةبدوةئر ةإلقليمي وةؼبادو ني وةؼبكرتا
معرعب ةألموط ةالجتمرعي وةؼبعيشي بلماتسنني ةبدوةئر ةبتر ع بلماحتق أو ةار و
تعهد وسيرن ةؼباشآت ةبتر ع بلرة حت ضمن ةؼباحتق أو ةار و

اتمع أمني ةؼباحتق أو ةار وػ مػرة علػ ةألقػ ةبشػهر رألمرنػ ةبتر عػ بػه وأعضػرء ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ فبثلػهل
ةؼباحتق ػ وطؤ ػػرء ةبػػدوةئر ،وم ػػن ػرة ضػػروط ر م ػػن ةؼباػػدو ني ،وُق ػ ّدـ مقرتحرت ػػه اتيج ػ ةالجتم ػػرع ةذل ةؽبيت ػ
ةبتاعيذ القرةط مر ترة مار نر

 ػرئس هػذ ةألمرنػ ضػر مػن ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ وُميكػن تعيياػػه مػن خرطجهػر وُسػػم أمػني ةؼباحتقػ أو ةار وػ ،وُعني رأل ضلي من ني ةبقرطاني يهر
المادة الثامنة والعشرون  :مهام الءوائر اإلدليمية والمنءوبيات
 -1الءوائر اإلدليمية

 تقػػدمي ةؼبقرتحػػرت ةبضػػروط غبسػػن ػػري ةبعمػ ضػػمن ةؼباحتق ػ أو ةار و ػ ةذل أمياهػػر بدطة ػػتهر إذة بػػزـ ةألمػػرعاد ةالجتمرع ةبشهري ةبذي يعقد مع مسرعد ه
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 ػرئس ه ػػذ ةب ػػدةئرة ض ػػر م ػػن ةؼباتس ػػنني ةار و ػ  ،أو طتي ػػا رال ض ػػلي م ػػن ةبرتن ػػرء ةألعض ػػرء ةؽبيتػ ػوحيػد نحترقهػر قػرةط مػن ةؽبيتػ
ةبتاعيذ أو من خرطجهر ،وتشػم سػالحيرته ماحتقػ ؿبػد ة قضػرء أو ةكثػر ُ
ةبتاعيذ ارء عل ةقرتةح أمني ةؼباحتق أو ةار و

 -2المنءوبيات

 تُعني حدو ةؼبادو يرت دبوجا قرةط سر ط عن ةؽبيت ةبتاعيذ ارءً عل ةقرتةح أمارء ةؼبارط أو ةار ورت -3مهام رؤسال الءوائر والمنءوبين
 ُحيد ةجمللس ةألعل مهرـ طؤ رء ةبدوةئر وةؼبادو ني دبوجا تعليمرت خرس و قرً ألحكرـ ةباورـ ةبدةخلهلثانياً :العضوية

المادة التاسعة والعشرون :العضوية – نوعيتها

ُ -ميكن أف تض ةبرة حت رالضر ةذل ةألعضرء ةبعر ني أعضرء شرؼ وأعضرء خر ني

المادة الثالثون  :العضوية العادية

 -ت ةالنتسرب ةذل ةبرة حت و قرً ألحكرـ ةبنرب ةبثرين من هذة ةباورـ

المادة الواحءة والثالثون :أعضال الشرف واألعضال الفخريون
أ  -بصفة أعضال شرف
-7
-6
-1
-5

عضو ةبشرؼ ةألوؿ ةبعمر قرئد ةعبيش
قر ة ةعبيش وةبعمد ةبسر قوف
ةبعرموف ةبسر قوف ةألمن ةبدةخلهل وةألمن ةبعرـ وأمن ةبدوب وةعبمرطؾ
ةؼبد روف ّ
ةبعسكر وف ةؼبتقرعدوف ةبذ ن توبوة مارسا طئر ةعبمهوط أو طئر ؾبلس ةباوةب أو طئر ػ ةغبكومػ

أو مارسا وزةط أو نير ي
 -5ةبضنرط ةبسر قوف ةبذ ن توبوة طئر ةبرة حت
 ُميكن بلعسكر ني موضوع ةبعقرةت  5 5 1 6أعال أف اتسنوة ةذل ةبرة حت كأعضرء عر نيب -بصفة أعضال فخريين

 -ةألشخرص ةبذ ن ج وف بلرة حت أو ةؼبج سرت ةألـ خدمرت ذةت شأف ُقدطهر ةجمللس ةالعل
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ج -درار العضوية

 ػُنػلةػػغ أعضػػرء ةبػػشرؼ قػرةط عضػػو ته مػػن قنػ ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ شػػخص طئيسػػهر أو مػػن اػػوب عاػػه ،وتُػاوحترق ػ ػ عض ػ ػػو ته و ق ػ ػػر بج ػ ػػوذج ةا ػ ػػد ةؼبلح ػ ػ طق ػ ػ ػ ( ،)5و ػع ػ ػػو ؽب ػ ػػجالء ةالش ػ ػرتةؾ
ونشػػرطرت ةبرة حتػ ّأمػػر ةألعضػػرء ةبعخر ػػوف تقػػدـ ؽبػ حترقػ ةبعضػػو و قػرً بج ػػوذج ةاػػد
()2

ةجتمرع ػ ػػرت
ةؼبلحػ طقػ

الباب الثاني  :نظام االنتساب
المادة الثانية والثالثون :شروط االنتساب

 اا أف تتو ر طربا ةالنتسرب ةبشروط ةبتربي : -1أف كوف من ةبعسكر ني ةبسر قني ةؼبج سرت ةألـ ةبوةط ة
-2
-3

ةؼبػر ة ةبثرنيػ مػن هػذة ةباوػرـ مهمػر كرنػ

طتنه
أف ال تػق ػ مػػدة خػدمػتػػه ةبػعػػعلي عػػن نيػػالث ػػاوةت(ال ُربتسػػا مػػن ضػػمن هػػذ ةؼبػػدة ةبضػػمرئ ألعمػػرؿ
حر ي ) ،ر تثارء ةارؿ عل ةبتقرعد أل نرب سحي ماسو بلخدم
سرؼ من ةػبدم أل نرب تأ ني
أف ال كوف قد ُ

المادة الثالثة والثالثون :دبول االنتساب
تقدـ ةبعسكري ةبسر

حتلا ةالنتسرب حسا ةأل وذج ةاد

ةؼبلح طق ( )1تسلسالً ةذل ةؽبيت ةبتاعيذ

 ةبلّجا ةإل ةط مر قر رؼبستادةت ةبع تُثن ةبشروط ةؼبنيا ةؼبر ة  16أعال ال ُينح طربا ةالنتسرب عضوةً عر رً ةالّ عد موة ق ةؽبيت ةبتاعيذ عل طلنهالمادة الرابعة والثالثون :بطادة العضوية
 ػُػزو ةبعضػػو ةبعػػر ي نحترق ػ عضػػو عر ػ مػػن ةأل ػػوذج ةاػػدةإل ةط إضنرطة بك ماتسا

ةؼبلح ػ طق ػ ( )5وتُػاو أمرن ػ ةبلّجا ػ

المادة الخامسة والثالثون :حقوق وواجبات العضو المنتسب
-1

ةالشرتةؾ رجتمرعرت ةعبمعي ةبعمومي
ةالشرتةؾ رنتخرب أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ أو حا ةبثق

-3

ة دةء ةؼبالحورت عل ةبتقر ر ةبساوي وةالقرتةع عل تيد ةؼبوةزن وقحتع ةغبسرب
ةالشرتةؾ وإ دةء ةبرأي ةألموط كر ّ ةبع ههل من سالحي ةعبمعي ةبعمومي

-2
-4
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-5
-6
-7

ةحرتةـ أنوم ةبرة حت وةبعم عل ط ع مستوةهر ةالجتمرعهل
ةال تعر ة من ةؼبسرعدةت وةبتقدميرت ةبع تُقرط
ع دالت ةالنتسرب وةالشرتةؾ ةاد ة

ةؼبلح طق ()9

أوقر ر

المادة السادسة والثالثون :اإلدالة

 ُقػػرؿ ةبعضػػو ةؼباتسػػا ةذل ةبرة حتػ إذة أ ػػرء ةذل ظبعػ وميػػرحل هػػذ ةبرة حتػ  ،وُحتنػ هػػذة ةبتػػد ري علػ صبيػػعةألعضرء
 -تخذ ةجمللس ةألعل قرةط ةإلقرب وتُسحا ماه حترق ةالنتسرب

المادة السابعة والثالثون :االستقالة

 تُقدـ ةال تقرب خحتيرً ،و عو بلمجلس ةألعل وحد وف وة قنوؿ ةال تقرالت وةبعو ة عاهر عقد ةبعضو ةؼبسػتقي صبيػع حقوقػه ةبرة حتػ  ،و حػرؿ قنوبػه ؾبػد ة توجػا عليػه ػع ػدالت ةالشػرتةؾعن ةؼبدة ةبع ةنقحتع يهر عن ةبرة حت
 ُعتػ ةبعضػػو ةؼباتسػػا مسػػتقيال مػػن ةبرة حتػمرتني

حػػرؿ عػػدـ تسػػد د ةالشػرتةؾ ؼبػػدة ػػاتني وذبػػا عػػد إنػػذةط

الباب الثالث  :نظام االنتخابات
المادة الثامنة والثالثون :األعضال المنتخبون
 -اتخا ةبضنرط فبثليه

ةؽبيت ةبتاعيذ  ،كمر اتخا ةبرتنرء وةأل رة أ ضر فبثليه

هذ ةؽبيت

المادة التاسعة والثالثون  :شروط الترشيح
-1
-2
-3

أف
ترط
أف
أف
-

اا أف تتو ر ةؼبرشح ةبشروط ةبتربي :
كوف قد مض عل ةنتسر ه ػاترف علػ ةألقػ ُ ،سػتثىن ةؼبتقرعػدوف ةبػذ ن ةنتسػنوة خػالؿ نيالنيػ أشػهر مػن
إحربته عل ةبتقرعد
تقدـ حتلا ةبرتشيح قن شهر عل ةألق من موعد ةالنتخرب و قرً بلملح طق ()8
كوف قد د ةبندالت ةؼبربي كر ّ ةؼبقرطة بلرة حت ( ةشرتةؾ  ،ترشيح)
ة تثارئير وؼبرة وةحدة ميكن ةبرتشيح بالنتخر رت ةبقر م ؼبن مض عل ةنتسرا أط ع ةشهر عل ةألق
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المادة األربعون  :شروط االدتراع
 اا أف تتو ر-1
-2
-3
-4

أف
أف
أف
أف

ةبارخا ةبشروط ةبتربي :

كوف قد مض عل ةنتسر ه شهرةف عل ةالق من ترط ةالنتخرب
كوف قد د دالت ةالشرتةؾ كر ّ دبر ذبا دؿ ا ةالنتخرب
كوف ةظبه مدطجر عل جدةوؿ ةبشحتا ةباهرئي
كوف حرئزة عل حترق ةبعضو ةب دبوجنهر حي به ةالقرتةع

 ال ُقن ةالقرتةع ربوكرب تُشػػحتا ةألظبػػرء ةؼبدون ػ عل ػ وطق ػ ةالق ػرتةع ةاػػد ة ةؼبلح ػ طق ػ ( )71غػػري ةؼبحتر ق ػ بجظبػػرء ةؼبدطج ػةػبرس رؼبرشحني ،كمر تُشحتا أظبرء ةؼبرشحني ةبزةئدة عن ةبعد ةاد رؼبلح طق ()1
ةبالئح
ّ
-

تُشحتا ةألظبرء غري ةبوةضح وةبع تدعو بالبتنرو
ُعت ةؼبوروؼ الغيرً إذة كرف غري ـبتوـ خبرمت ةبرة حت أو حيتوي عل أكثر من وطق ةقرتةع
ُعت ةؼبوروؼ ةؼبخيص بلضنرط وةبرتنرء الغير إذة مر وجد غري ةبقل ةؼبخيص بك طتن
اري ةالقرتةع ربحتر ق ةبسر

المادة الواحءة واألربعون :تنظيم عمليتي االدتراع والفرز
 -1األعالن عن موعء االنتخابات

ُ -ربػػد ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ موعػػد إج ػرةء ةنتخر ػػرت هيت ػ تاعيذ ػ جد ػػدة وتُعلػػن عاػػه

-1
-2
-3
-4
-5

سػػحيعتني ؿبليتػػني عل ػ

ةألق قن أط ع أشهر من موعد ةالنتخر رت
 تُعم ةؽبيت ةبتاعيذ ؽبذ ةب ر عل صبيع مرةكز ةبرة حت ةباقرط ةبتربي :عػػوة ةألعضػػرء ةؼباتسػػنني وةب ػرةغنني ةالنتسػػرب ةذل ةالنتخر ػػرت مػػع ربد ػػد ةؼبوعػػد ةألقي ػ بقنػػوؿ ةالنتسػػرب
بلرةغنني رالشرتةؾ رالنتخر رت
ةبدعوة بلرتشيح مع ربد د ةؼبوعد ةألقي بتقدمي طلنرت ةبرتشيح
ربد ػد أمكاػ تػػقدمي ةبحتلنػرت وأمكاػ أقػػالـ ةالقػرتةع مػع ةإلشػػرطة وجػػو بػوةئح شػحتا مجقتػ
أو ةار ورت قر ل بلتيحيح
ربد د ةؼبوعد ةألقي بقنوؿ ةالعرتةضرت وطلا ةبتيحيحرت عل جدةوؿ ةبشحتا ةؼبجقت
ةبتذكري وجوب ع ةبندالت ةؼبتأخرة رب طرئل ط ض ةقرتةع ةؼبتخلمل عن ةبتسد د

أمرنػػرت ةؼباػػرط
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 -2جءاول الشطب المؤدتة
ةبيوـ ةبذي ُاشر يه ةالعالف عن إجرةء ةنتخر رت أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ ةعبد دة ،تُعم ةبلّجاػ ةإل ةط ػ
جدةوؿ شحتا مجقت مػن ةأل ػوذج ةاػد ةؼبلحػ طقػ ( )71وتقػوـ أمرنػرت ةؼباػرط أو ةار وػرت وضػع
هذ ةعبدةوؿ تيرؼ من رغا من ةؼبعايني
 تُعحتػ مهلػ شػػهر بلعارسػػر ةؼبعايػ وأماػػرء ةؼباػػرط أو ةار وػػرت بالعػرتةض وطلػػا تيػػحيح هػػذ ةعبػػدةوؿ،وتر ػػع أمرنػػرت ةؼباػػرط أو ةار وػػرت تقر ػرةً حتلػػا ةبتيػػحيح ةذل ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ -أمرنػ ةبلّجاػ ةأل ةط ػ
خالؿ أ نوع من هنر مهل ةالعرتةضرت

 -3جءاول الشطب النهائية
 عد طو تقرط ر أمرنرت ةؼبارط أو ةار ورت  ،تُاو أمرن ةبلّجا ةأل ةط ربتاسي مػع أمرنػ ةبلّجاػ ةؼبربيػجدةوؿ ةبشحتا ةباهرئي ةاد أ وذجهر ةؼبلح طق ()77
 -ال ُقن أي ةعرتةض عل هذ ةعبدةوؿ ر تثارء ةألخحترء ةؼبر

 ال حي ةالقرتةع ةالّ بلعارسر ةؼبدون هذة ةعبدوؿ تُعمػ ػ أمرنػ ػ ةبلّجاػ ػ ةأل ةط ػ ػ ج ػػدةوؿ ةبش ػػحتا ةباهرئيػ ػ علػ ػ أمرن ػػرت ةؼبا ػػرط أو ةار و ػػرت ةب ػػع تض ػػعهرتيرؼ ةؼبعايني ،وذبا خالؿ طبس عشر ومرً قن موعد إجرةء ةالنتخر رت
 -4الئنة المرشنين

 علػ ضػػوء ةبحتلنػػرت ةؼبقنوبػ بلرتشػػيح تػُػاو أمرنػ ةبلّجاػ ةأل ةط ػ الئحػ رؼبرشػػحني و قػػر بج ػػوذج ةاػػدةؼبلح ػ طق ػ ( )76مػػن هػػذة ةباوػػرـ وتُعممهػػر مػػع جػػدةوؿ ةبشػػحتا ةباهرئي ػ عل ػ أمرنػػرت ةؼباػػرط أو
ةار ورت
 تُليػ الئحػ ةؼبرشػػحني علػ أ ػوةب أمرنػػرت ةؼباػػرط أو ةار وػػرت وةؼبركػػز ةبرئيسػػهل بلرة حتػ قنػ طبسػعشر ومر من موعد إجرةء ةالنتخر رت

 إذة تنػػني أف عػػد ةؼبرشػػحني ؼبج س ػ مػػر ال تعػػدى ةبعػػد ةؼبخيػػص ؽبػػر حسػػا ةؼبلح ػ طق ػ ( )1بك ػ ت ػ ،ُعت ةؼبرشحوف بتلا ةبعت رئزوف ربتزكي
 - 5دلم االدتراع
 وضع ك مركز ةقرتةع قلمر ةقرتةع أحدار بلضنرط وةبثرين بلرتنرء وةأل رة تُعني ةؽبيت ةبتاعيذ – أمرن ةبلّجاػ ةأل ةط ػ أعضػرء قلػ ةالقػرتةع ،علػ أف ال قػ عػد كػ قلػ عػن طئػيسوعضو ن ،وُستحسن أف كونوة من عارسر ةػبدم ةبععلي و رئر ضر
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 ندأ ةالقرتةع ةبسرع ةبثرما سنرحرً و اتههل ةبسرع ةػبرمس عشر ال تن ػػدأ عمليػ ػ ةالقػ ػرتةع وك ػػذبا عمليػ ػ ػػرز ةألسػ ػوةت إالّ إذة توةج ػػد رإلض ػػر ةذل هيتػ ػ ةبقلػ ػ نيالنيػ ػ م ػػنةؼبرشحني أو مادو يه قل ةالقرتةع ،و حرؿ عػدـ ةكتمػرؿ هػذة ةبايػرب تنػدأ عمليػ ةالقػرتةع وكػذبا
عملي ةبعرز رع عد ةؼبوعد ةاد بندئهر
 تأكػػد طئػػيس وأعضػػرء ةبقل ػ وةؼبرشػػحوف ةؼبوجػػو وف ةخ ػ ةبقل ػ أو ماػػدو وه مػػن خلػػو ةبيػػادوؽ مػػن أ ػوطق وُقع أمرـ ةعبميع قن دء عملي ةالقرتةع
 ُاو طئيس قل ةالقػرتةع ؿبضػرة علػ نسػختني اتػرئج ةبعػرز مػن ةأل ػوذج ةاػد ةؼبلحػ طقػ ( )75مػنهذة ةباوػرـ ،وقعػه طئػيس وأعضػرء ةبقلػ وةؼبرشػحوف أو ماػدو وه ةؼبوجػو وف ،وتُر ػ نسػخ عاػه ةذل هيتػ
ةبعرز ةؼبركز وتُلي نسخ عن ةاضر عل رب قل ةالقرتةع

 ُعتػ طئػيس ةبقلػ مسػجوال عػن حسػػن ػري عمليػع ةالقػرتةع وةبعػرز وةبتأكػػد مػن قرنونيػ وطقػ ةالقػرتةع وهو ػةبارخا ،و حرؿ ط ض ةالنتخرب ُحتلع ةؼبوجو ن عل أ نرب ةبر ض و ّدوف ةبسنا ةاضر
حػػرؿ وجػػو خػػالؼ وجهػػرت ةباوػػر ،عػػو طئػػيس ةبقلػ ةذل أمػػني ةؼباحتقػ أو ةار وػ غبػ ّ ةإلشػػكرؿ،
وةبذي عو دوط ةذل طئيس ةؽبيت ةبتاعيذ أو من اوب عاػه غبلػه ،إذة دل سػتحتع أف حيػ ّ ةألشػكرؿ اعسػه
وُعت قرةط هذة ةألخري هنرئير

 - 6فرز األصوات
 ُربد ةؽبيت ةبتاعيذ -أمرن ةبلّجا ةال ةط عبا ةبعػرز ةؼبركز ػ مػن نيالنيػ ضػنرط وطتينػني مػن غػري ةؼبرشػحني،ةعبيش طئيسر وعضو ضر حتني وطتينني من رقهل ةأل ػالؾ
وُستحسن أف تجبمل هذ ةبلّجا من ضر
ةألـ
 اري ةبعرز رشرةؼ طئيس ةؽبيت ةبتاعيذ أو أحد نرئنيه - 7اعالن النتائج
 ػػوط ةالنتهػػرء مػػن عملي ػ ةبعػػرز مػػن قن ػ ةبلّجا ػ ةؼبركز ػ  ،تُعلػػن ةباتػػرئج مػػن قن ػ هػػذ ةبلّجا ػ وتػػاو ؿبض ػرةإصبربي ػػر م ػػن ةأل ػػوذج ةا ػػد ةؼبلح ػ ػ طق ػ ػ (ُ ،)75ر ػ ػ ػػه ؿبرض ػػر عب ػػرف ةبع ػػرز ةبعرعي ػ ػ ةؼبا ػػرط أو
ةؼبلح طق ()75
ةار ورت من ةأل وذج ةاد
 ُعت رئزة من نرؿ مػن ةؼبرشػحني أكثػر ةألسػوةت ضػمن ةبعػد وةبعتػ ةؼبخييػ بكػ مػن ةؼبج سػرت و ػةؼبلح طق ()1
 تُلي ػ ةباتػػرئج عل ػ ػػرب ةؼبػػدخ ةبرئيسػػهل بلرة حت ػ دبوجػػا الئح ػ و قػػر بج ػػوذج ةاػػد()72

ةؼبلح ػ طق ػ
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المادة الثانية واألربعون :مباشرة الهيئة التنفيذية مهامها
 وط ةعالف نترئج ةالنتخر رت تُعت ةؽبيت ةبتاعيذ ةبسر ق ماحل حكمر دعو ةبعضو ةألعل طتن ةؽبيت ةبتاعيذ ةعبد دة ةذل ةجتمرع بجعضػرء ةؼباتخنػني وُعقػدعشر ومر عل ةألكثر
-1
-2
-3

خػالؿ طبسػ

 اري هذة ةالجتمرع:ة تكمرؿ عد د ةؽبيت ةبتاعيذ و قر بلقرعدة ةاد ة ةؼبر ة( )51من هذة ةباورـ
توز ع ةبوظرئمل عل ةألعضرء و قر الحكرـ ةؼبر ة( )75من هذة ةباورـ
تعيني ةألمني أو ةألمارء ةبذ ن تعذط ةختيرطه من ني ةألعضرء ةؼبرشحني

المادة الثالثة واألربعون :امالل الشواغر واالنتخابات الظرفية

حػػرؿ حيػػوؿ شػ وط ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ ُميػػج ةبشػ وط ػػأف حيػ ّ كػ مركػػز شػػرغر ربتتػػررل ةؼبرشػػح ةبػػذي
نرؿ أك عد مػن ةألسػوةت ةالقػرتةع ةبعػرـ ؽبػذ ةؽبيتػ  ،وف ةبعػوز أحػد ةؼبقرعػد يهػر  ،شػرط أف كػوف
عد أسوةت ةؼبقرتعني ةبع نرؽبر عوؽ  %71من عد ةؼبقرتعني ةإلصبررل
 اػػري ةالختيػػرط قػرةط مػػن ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ و رأل ضػػلي مػػن ػػني ةؼبرشػػحني مػػن تػ و ػػلا ةبعضػػو ةبػػذي شػ رمقعد  ،مث من غري تته ةبسلا ذةته مث من تته ومن لا آخر ،مث من غري تته و لكه
حػػرؿ عػػدـ قبػػرح أحػػد مػػن ةبرتنػػرء مػػن إحػػدى ةؼباػػرط زبتػػرط ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ إلمػػالء ةبش ػوةغر رأل ضػػلي
ةبرتيا ةؼبرشح من تلا ةؼباحتق ةبذي نرؿ أكثر ةألسوةت
 عػػد نعػػرذ ةؼبرشػػحني ةبػػذ ن ميكػػن أف سػػتكملوة ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ  ،اػػري م ػ ء ةبش ػوةغر عػػن طر ػ ةالق ػرتةعأوؿ عقد عر ي بلجمعي ةبعمومي و قر بجسوؿ ةبعر
 إذة تنني أف عد ةبشوةغر لغ نيمل عد د أعضرء ةؽبيت ةبتاعيذ أو تعذط ة تكمربه ،تدعو ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػةذل عقد ةجتمرع ة تثارئهل بلجمعي ةبعمومي خالؿ نيالني أشهر بالقرتةع إلمالء ةبشوةغر
 عاػػد ش ػ وط أكثػػر مػػن نيػػمل عد ػػد ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ ألي ػػنا آخ ػػر غػػري عػػدـ قبػػرح ةبعػػد ةبكرم ػ مػػنةؼبرش ػػحني ،تُعتػ ػ ةؽبيتػ ػ ةبتاعيذ ػ ػ ماحلػ ػ حكمػ ػرً ،و س ػػتمر ةألعض ػػرء ةبن ػػرقوف تي ػػر مل أعم ػػرؿ ةبرة حتػ ػ
وفبرط مهرـ ةؽبيت ةبتاعيذ ح ةجتمرع ةعبمعيػ ةبعموميػ  ،ةبػع تُػدع حكمػرً بالجتمػرع اػرء بػدعوة مػن
عل ػ
أك ػ ةألعضػػرء ةبنػػرقني طتن ػ  ،عل ػ أف اػػري ةنتخػػرب هيت ػ تاعيذ ػ جد ػػدة خػػالؿ أط ع ػ أشػػهر
ةألكثػػر ،ةالّ إذة حيػ مثػ هػػذة ةبشػ وط
ةالقرتةع ةبعرـ

ةبسػػا ةبثربثػ مػػن وال ػ ةؽبيتػ  ،تجج ػ ةالنتخر ػػرت حػ موعػػد
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المادة الرابعة واألربعون :الطعن في االنتخابات
 تقدـ طربا ةبحتعن حتلنه ةذل ةؽبيت ةبتاعيذ ةعبد دة منيار يه أ نرب ةبحتعن و ر ػه ةؼبسػتادةت ةػبرسػإذة وجػػدت ،عل ػ أف تقػػدـ حتلنػػه خػػالؿ شػػهر مػػن تػػرط ةعػػالف ةباتػػرئج و ػػد ع ػػدؿ ةبحتعػػن ةؼبنػػني
ةؼبلح طق ( )9وال ُعر هذة ةؼبنلغ ةذل سرحنه ةالّ حرؿ ةألخذ دبضموف ةبحتعن
 تاوػػر حتلػػا ةبحتعػػن ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ ةعبد ػػدة ر ػػتثارء ةؼبحتعػػوف يػػح ةنتخر ػػه خػػالؿ شػػهر ن مػػن تػػرطتقدمي ةبحتلا
 ُعت ةبايرب مكتمال حبضوط نيلثهل أعضرئهر ةالجتمرع ةألوؿ ،ودبن حضر تجخذ قرةطةت ةؽبيت ةبتاعيذ أكثر نيلثهل ةغبرضر نةبعرم
 -تكوف نترئج قرةطةت هذ ةؽبيت د الً بلاترئج ةبع أعلاتهر عبا ةبعرز ّ

ةالجتمرع ةبثرين

الباب الرابع  :النظام المالي
المادة الخامسة واألربعون :إدارة األموال

 -7تُد ر ةؽبيت ةبتاعيذ أموةؿ ةبرة حت و قرً باورـ مررل تضعه ؽبذ ةب ر
 -6وقّع طئيس ةبرة حت وأمني ةبلّجا ةؼبربي ؾبتمعني عل تح وربر ا ةغبسر رت ةؼبير ي
-3

 حرؿ غيرب ةبرئيس اوب عاه نرئنه و حرؿ غيرب أمني ةبلّجا ةؼبربي اوب عاه أمني ةبيادوؽُيوؿ أمني ةبيادوؽ ماعر ة ةبتوقيع عل نق منربغ من حسرب ةذل آخر ذةت ةؼبيرؼ وةبعرع،
وكذبا ةبتوقيع عل إ دةع ةبشيكرت وةغبوةالت حسر رت ةبرة حت ةؼبير ي

المادة السادسة واألربعون :الواردات

تتكوف من :
ّ
 -1ةؽبنرت وةؼبسرعدةت وةبوسر ر
 -2دالت ةالنتسرب وةالشرتةؾ وةبرتشيح وتأميارت ةبحتعوف
 -3مسرا أعضرء ةبشرؼ وةبعخر ني
 -4مسرعدةت ومسرارت ةؼبج سرت ةألـ
-5

ط ع ةباشرطرت ةالجتمرعي وأط رح مج سرت ةبرة حت

-6

ةبعوةئد ةبدةئا وةؼبكتسن

-7

وةط ةت ةخرى توة ةؽبيت ةبتاعيذ عل قنوؽبر
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المادة السابعة واألربعون :النفقةات
-1

ـبييرت ةبعرملني

-2

ةؼبسرعدةت ةؼبربي وةالجتمرعي ةخل
ةباعقرت ةالجتمرعي وةبثقر ي وةألعالمي
أكالؼ ةبتجهيزةت
نعقرت ةبنىن ةبتحتي

-6

ةبييرن وةبتيليح
دالت ةإلارطةت
ةبقرطر ي

-3
-4
-5
-7
-8

نحترؽ ةبرة حت

 -9ةباعقرت ةؼبختلع وةباثر
معيل
إف ةباعقرت كر ّ ةؼبنيا أعال ّ

ةؼبلح طق ( )71من هذة ةباورـ

المادة الثامنة واألربعون :تنظيم الموازنة ودطع النساب
-1
-2
-3

ضػػر أمرن ػ ةبلّجا ػ ةؼبربي ػ مشػػروع موةزن ػ ةبسػػا ةبالحق ػ و ق ػرً بلملح ػ طق ػ ( )71وتر عػػه ةذل ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ
ُرب ّ
ؼبارقشته وةقرةط
تُاو أمرن ةبلّجا ةؼبربي يػرف قحتػع ةغبسػرب عػن ةبسػا ةؼبايػرم و قػر بلملحػ طقػ ( )79وتعرضػه علػ ةؽبيتػ

ةبتاعيذ خالؿ شهر كرنوف ةبثرين من ةبسا ةعبرط ؼبارقشته وةقرةط
ُ ةكلػمل أمػني ةبلّجاػ ةؼبربيػ عػػرض يػرين ةؼبوةزنػ وقحتػػع حسػرب ةبرة حتػ أنياػرء ةنعقػر ةعبمعيػ ةبعموميػ ؼبارقشػػتهمر
وةقرةطار

تر ع أمرن ةبسر ةؼبركز يرف قحتع ةغبسرب وةؼبوةزنػ ةؼباػو عاهمػر ةذل كػ مػن وزةطة ةبدةخليػ وقيػر ة ةعبػيش وةؼبػد ر رت
ةبعرم بلمجلس ةبايريب
ةبع ّرم بقوى ةألمن ةبدةخلهل وةألمن ةبعرـ وأمن ةبدوب وةجمللس ةألعل بلجمرطؾ وةألمرن ّ

المادة التاسعة واألربعون :المسؤولية الشخصية والمسؤولية الجزائية

 تُقػػرط ةؽبيت ػ ةبتاعيذ ػ ةج ػرةء ةبتحقي ػ حػػرؿ حيػػوؿ خل ػ تُعػػني هيت ػ ؿبققػػني رئر ػ أمػػني عبا ػ ةبتػػدقيوةؼبرةقنػ بلتػػدقي أعمػػرؿ ةبيػػادوؽ تر ػػع هػػذ ةؽبيتػ نتيجػ ةبتحقيػ ةذل ةؽبيتػ ةبتاعيذ ػ مػػع ةؼبسػػجوبيرت
ةؼبرتتن عل ةؼبسجوؿ أو ةؼبسجوبني
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 تحم ػ ةؼبسػػجوؿ أو ةؼبسػػجوبوف و يػػوطة شخيػػي ك ػ ةبتعػػو ض عػػن ةألض ػرةط ةبارذب ػ  ،وال حيػػوؿ ذبػػا وفػمل ةبيػػد ػػوط ةؼبنرشػػرة ةبتحقيػ و سػػتندبوف خػػالؿ طبسػ عشػر ومػرً علػ اػ
ةؼبالحقػ ةبقضػػرئي مػػع ك ّ
ةؽبيت ةبتاعيذ

الباب الخامس :المساعءات -المكافآت -العقوبات
المادة الخمسون :المساعءات

ُميكن ماح ةؼبسرعدةت

ةغبرالت ةبتربي :

-1

حرؿ و رة ةؼباتسا أو أحد أ رة عرئلته:ةبوةبد ن -ةبزوج -ةألوال ةبذ ن ه عل عرتقه
حرؿ ةسر ةؼباتسا دبرض متمر م أو ُمقعد
حرؿ تعرض أحد أ رة ة رة ةؼباتسا ةبذ ن ه عل عرتقه بعل تتحتلا ةبرعر ةؼبستمرة

-4

حرؿ وقوع نرزب رزح ةؼباتسا رب وطأ ر
س تُدطو حياه
حرالت خر ة

-2
-3
-5

المادة الواحء والخمسون :المكافآت
 ُحيد نوع ةؼبكر آت عد ةبتثن من سح ةبعم ةبذي قدمه ةبعضو ةؼباتسا ؼبيلح ةبرة حت ُميكن ماح مكر آت ب ري ةؼباتسنني ةذل ةبرة حت ةبذ ن ق ّدموة ؽبر خدمرت قيةم تكوف ةؼبكر أت ّةمر طمز أو مربي أو معاوالمادة الثانية والخمسون :العقوبات

 ُحيد نوع ةبعقو ومقدةطهر عل ضوء تقر ر عبا ربقي تكلةمل ؽبذ ةب ر تكوف ةبعقو ّإمر إنذةطةً أو حا ةبنحترق ةؼبجق أو حا ةبنحترق ةباهرئهل أو ةبحتر تجبمل عبا ةبتحقي بلضنرط مػن نيالنيػ ضػنرط وضػر مقػرط كونػوف صبػيعه أعلػ طتنػ مػن ةبضػرعل ةبتحقي أو سأو رنه ربرتن عل ةألق
 تجبػػمل عباػ ةبتحقيػ بلرتنػػرء وةال ػرة مػػن ضػػرسأو رنه ربرتن عل ةألق

ةاػرؿ

وطتينػػني أعلػ طتنػ مػػن طتنػ ةبعايػػر ةاػػرؿ علػ ةبتحقيػ أو
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حل الرابطة وتصفية موجوداتها
الباب السادسّ :

حل الرابطة
المادة الثالثة والخمسونّ :

 كػػوف ةغبػ ّ ّةمػػر حبكػ قضػػرئهل أو دبر ػػوـ اػػرءً علػ ةقػرتةح وزةطة ةبدةخليػ و هػػذ ةغبربػ ُعتػ ةغبػ ّ وةقعػرًةػبرس عملي ةبتيعي و قرً الحكرـ هذة ةباورـ
حكمرً وتُنرشر ةؽبيت
ّ

المادة الرابعة الخمسون :هيئة التصفية
حػػرؿ ةقػرةط حػ ّ ةبرة حتػ تُعػػني ةعبمعيػ ةبعموميػ ةذة ةبتأمػ عباػ خر ة
سػ تُشػػرؼ علػ تيػػعي ةغبػ ّ و قػرً
بلجدوؿ ةاد ةؼبلح طق ()78
حرؿ عدـ ةبتترـ ةعبمعي ةبعمومي بتعيني عبا ةبتيعي  ،تضحتلع ةؽبيت ةبتاعيذ اذ ةؼبهم
 عاػػد عػػدـ ةبتوس ػ بتػػأبيمل عبا ػ ةبتيػػعي مػػن أعضػػرء ةبرة حت ػ  ،تقػػوـ ربتيػػعي عبا ػ مػػن عس ػكر هل ةػبدم ػةبععلي ػ عياهػػر طؤ ػػرء ةؼبج سػػرت ةألـ و قػػر بلجػػدوؿ ةؼبنػػني
عضو ةبشرؼ ةألوؿ وةبدةئ ةبرة حت

ةؼبلح ػ طق ػ ( ،)78و أش ػرةؼ قرئػػد ةعبػػيش

المادة الخامسة والخمسون :مبادئ التصفية
 تُارط لجا ةبتيعي مهم حير أموةؿ وفبتلكرت ةبرة حت ي توز عهر و قر بقرةطهر عل ةؼبج سرت ةألـ توزع موجو ةت وأموةؿ ةبرة حت عل ةؼبج سرت ةألـ نسنيرً و قرً بعد ةؼبشػرتكني كػ مػن هػذ ةؼبج سػرتتػػرط ةغب ػ ّ ،وال حي ػ ألي ماتسػػا ةؼبحتربن ػ ػػأي مػػن ةؼبوجػػو ةت ةػبرس ػ ربرة حت ػ أو ػػأي منلػػغ مػػن ةؼبػػرؿ
ن و عه بقرء ةنتسر ه أو ةشرتةكه

الباب السابع  -احكام ختامية
المادة السادسة والخمسون :المرحلة االنتقالية
ةبعرمػ ةبقر مػ دبوجنػه
ُعم اذة ةباورـ ةأل ر ػهل ةعتنػرطة مػن تػرط إقػرةط ةعبمعيػ ةبعموميػ  ،وذبػري ةالنتخر ػرت ّ
ةبعرم ػ ةجتمػػرع خػػرص بلهيت ػ ةبتاعيذ ػ
خػػالؿ ةبعػػرـ ( )6115موعػػد حيػػد طئػػيس ةبرة حت ػ و قػػر بجوضػػرع ّ
توضع يه ةبي ةبتاعيذ وةبتعد الت ةبالزم ةذة ةقتض ةألمر

