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 عريفاتولى: الحاملادة ألا 

 اإلاعاوي اليلماث والعباساث م

خ 3هظام الششواث الصادس باإلاشظىم اإلاليي سكم )م/ هظام الششواث 1  َـ.88/1/1437( وجاٍس

خ 33هظام العىق اإلاالُت الصادس باإلاشظىم اإلاليي سكم )م/ هظام العىق اإلاالُت 8  َـ.8/6/1484( وجاٍس

الئدت خىهمت  3

 الششواث

-8اإلاالُت بمىجب اللشاس سكم )الئدت خىهمت الششواث الصادسة عً مجلغ َُئت العىق 

خ 16-8317 م بىاء على هظام الششواث الصادس  13/8/8317َـ اإلاىافم 16/5/1438( وجاٍس

خ  3باإلاشظىم اإلاليي سكم م/ َـ اإلاعذلت بلشاس مجلغ َُئت العىق اإلاالُت 88/1/1437وجاٍس

خ  8319-57-3سكم   م.83/5/8319َـ اإلاىافم 15/9/1443وجاٍس

 .جىب ألاصُل ششهت الششهت 4

 بداسة الششهت.مجلغ  مجلغ ؤلاداسة 5

 لجىت الترشُداث واإلايافأث اإلاىبثلت مً مجلغ ؤلاداسة. اللجىت 6

 .اللجىتعظى  العظى 7

 ؤمين ظش اللجىت. ؤمين العش 8

 معاَمي الششهت. اإلاعاَمين 9

ل مً معاَمي الششهت بمىجب ؤخيام هظام  الجمعُت العامت 13
 
                                    جمعُت حشي
 
 الششواث وهظام الششهت ألاظاط.         

شاسن في ألاعماٌ  العظى الخىفُزي 11  في ؤلاداسة الخىفُزًت للششهت َو
 
                                           عظى مجلغ ؤلاداسة الزي ًيىن مخفشغا
 
                               

 الُىمُت لها.

 إلداسة الششهت وال ٌشاسن في ألاعماٌ الُىمُت لها. العظى غير جىفُزي 18
 
                                            عظى مجلغ ؤلاداسة الزي ال ًيىن مخفشغا
 
                                  

عظى مجلغ بداسة غير جىفُزي ًخمخع باالظخلالٌ الخام في مشهٍض وكشاساجه، وال جىطبم علُه  العظى اإلاعخلل 13

ً مً الئدت خىهمت الششواث.  ؤي مً عىاسض الاظخلالٌ اإلاىصىص عليها في اإلاادة العشٍش

 ؤو  ؤلاداسة الخىفُزًت 14

 هباس الخىفُزًين

الُىمُت، واكتراح اللشاساث الاظتراجُجُت ألاشخاص اإلاىىط بهم بداسة عملُاث الششهت 

 وجىفُزَا، والشئِغ الخىفُزي وهىابه واإلاذًش اإلاالي.

 ؤي شخص طبُعي، ؤو اعخباسي جلش له ؤهظمت اإلاملىت بهزٍ الصفت. شخص 15

ت اإلاشجبطت باألداء،  اإلايافأث 16 اإلابالغ والبذالث وألاسباح وما في خىمها، واإلايافأث الذوسٍت ؤو العىٍى

لت ألاجل، وؤي مضاًا عُيُت ؤخشي، باظخثىاء الىفلاث  ت كصيرة ؤو طٍى والخطط الخدفيًز

واإلاصاٍسف الفعلُت اإلاعلىلت التي جخدملها الششهت عً عظى مجلغ ؤلاداسة لغشض جإدًت 

 عمله.
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 مهيداملادة الثانية: الح

ومهامها، وكىاعذ اخخُاس ؤعظائها، جدذد َزٍ الالئدت طىابط وبجشاءاث عمل لجىت الترشُداث واإلايافأث، 

تهم، وميافأتهم.  ومذة عظٍى

 املادة الثالثة: مقدمة

لين واإلاششحين لُيىهىا ؤعظاء  جخمثل اإلاهمت ألاظاظُت للجىت الترشُداث واإلايافأث في جدذًذ ألافشاد اإلاَا

ت، وهزلً معاعذة مجلغ الزًً مجلغ ؤلاداسة و في  ؤلاداسة في وطع جىطبم عليهم الششوط الالصمت للعظٍى

 ل ،هظام خاهم ظلُم وبىاء العُاظاث وؤلاجشاءاث الالصمت لزلً
 
  وكذ ؤعذث َزٍ الالئدت جطبُلا
 
لفلشة )ب(                           

 مً الئدت خىهمت الششواث. العخىن والفلشة )ب( مً اإلاادة الشابعت والعخىن اإلاادة  مً

  اللجنة: جشكيل رابعةاملادة ال

الترشُداث  تجىبين لجذمج حشيل بلشاس مً مجلغ ؤلاداسة لجىت جمس ى )لجىت الترشُداث واإلايافأث(  -1

  .اإلايافأثلجىت و 

غير ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة الخىفُزًين، على ؤن ًيىن مً بُنهم ( ؤعظاء مً 3ًيىن ؤعظاء َزٍ اللجىت ) -8

ب العمليعظى معخلل على ألاكل اإلاىاظب، وؤلاإلاام بالىىاحي  ، ًخمخعىن بالخإَُل العلمي والخذٍس

ت وطبُعت وشاط الششهت  .ؤلاداٍس

ا مً ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخللين -3 جىص الاظخعاهت بإعظاء غير جىفُزًين ؤو  ،ؤن ًيىن ؤعظاَئ ٍو

م.ؤمً غير ؤعظاء اإلاجلغ ظىاء  بإشخاص  واهىا مً اإلاعاَمين ؤم غيَر

 اإلاعخللين.سئِغ لجىت الترشُداث واإلايافأث مً ألاعظاء  ًيىن ؤن  -4

ب عملي مىاظب وبإلاام بالىىاحي ًُيىن لذي ؤعظاء اللجىت جإَ ؤن -5 تل علمي وجذٍس وطبُعت وشاط  ؤلاداٍس

 الششهت.

 .الترشُداث واإلايافأثفي لجىت  مىصب الشئِغسئِغ مجلغ ؤلاداسة  ٌشغلًجىص ؤن  ال  -6
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  اللجنةإعفاء أعضاء و  جعيين: خامسةاملادة ال

مً ؤلاعفاء بعبب الىفاة ؤو الاظخلالت ؤو العجض ؤو  هاؤجىاء مذة عمل في خاٌ شغىس ؤخذ ملاعذ اللجىت -1

ت اللجىت  آخش ٌشغل اإلاىصب الشاغش في                    بىاء  على طلب العظى عظٍى
 
                          ، ٌعين مجلغ ؤلاداسة عظىا
 
                      

ا في ، مع ألا اللجىت  .عظىالخز في الاعخباس الششوط الىاجب جىفَش

 ًجىص بعادة حعُين العظى في اللجىت لذوسة ؤخشي. -8

 ًجىص بعفاء ؤي عظى مً ؤعظاء اللجىت بلشاس مً مجلغ ؤلاداسة في الحاالث الخالُت: -3

 بإَذافبظاءة اظخخذام العظى إلاىصبه في اللجىت ؤو ظىء الخصشف الزي ٌعخبٍر اإلاجلغ  .ؤ 
 
       مظشا
 
     

 وظمعت الششهت بصفت عامت واللجىت بصفت خاصت.

 اجخماعاث مخخالُت دون عزس ًلبله مجلغ ؤلاداسة. جالثحغُب العظى عً خظىس  .ب 

 اللجنة اخحصاصات  :ةسادسالاملادة 

        ما ًلي: ب     لجىت   ال     جخخص   

ت في مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت. -1  اكتراح ظُاظاث ومعاًير واضحت للعظٍى

 للعُاظاث واإلاعاًير  -8
 
                   الخىصُت إلاجلغ الاداسة بترشُذ ؤعظاء فُه وبعادة جششُدهم وفلا
 
اإلاعخمذة، مع                                                        

مت مخلت باألماهت. تمشاعاة عذم جششُذ ؤي شخص ظبل  بداهخه بجٍش

ت مجلغ ؤلاداسة وشغل وظائف ؤلاداسة الخىفُزًت. -3 الث اإلاطلىبت لعظٍى  بعذاد وصف لللذساث واإلاَا

 جدذًذ الىكت الزي ًخعين على العظى جخصُصه ألعماٌ مجلغ ؤلاداسة. -4

ــت لالخخُاجاث الالص  -5 ت مجلــغ ؤلاداسة اإلاشاجعــت العىٍى مت مً اإلاهاساث ؤو الخبراث اإلاىاظبت لعظٍى

 ووظائف ؤلاداسة الخىفُزًت.

الخىصُاث في شإن الخغُيراث التي ًمىً  وجلذًممشاجعت َُيل مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت  -6

ا.  بجشاَئ

ان العظى الخدلم بشيل ظىىي مً اظخلالٌ ألاعظاء اإلاعخللين، وعذم وجىد ؤي حعاسض مصالح برا و -7

ت مجلغ بداسة ششهت ؤخشي.  ٌشغل عظٍى
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وطع وصف وظُفي لألعظاء الخىفُزًً وألاعظاء غير الخىفُزًين وألاعظاء اإلاعخللين وهباس  -8

 الخىفُزًين.

 وطع ؤلاجشاءاث الخاصت في خاٌ شغىس مشهض ؤخذ ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىفُزًين. -9

ؤلاداسة، واكتراح الحلٌى إلاعالجتها بما ًخفم مع مصلحت جدذًذ جىاهب الظعف واللىة في مجلغ  -13

 الششهت.

بعذاد ظُاظت واضحت إلايافأث ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة واللجان اإلاىبثلت عً اإلاجلغ وؤلاداسة الخىفُزًت،  -11

 العخمادَا مً الجمعُت العامت، على ؤن ًشاعى في جلً 
 
                                                 وسفعها بلى مجلغ ؤلاداسة للىظش فيها جمهُذا
 
                                       

 ع معاًير جشجبط باألداء، وؤلافصاح عنها، والخدلم مً جىفُزَا. العُاظت اجبا

شي عً  -18 جىطُذ العالكت بين اإلايافأث اإلامىىخت وظُاظت اإلايافأث اإلاعمٌى بها، وبُان ؤي اهدشاف جَى

 َزٍ العُاظت.

 اإلاشاجعت الذوسٍت لعُاظت اإلايافأث، وجلُُم مذي فعالُتها في جدلُم ألاَذاف اإلاخىخاة منها. -13

إلاجلغ ؤلاداسة بميافأث ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة واللجان اإلاىبثلت عىه وهباس الخىفُزًين بالششهت  الخىصُت -14

 للعُاظت اإلاعخمذة.
 
                 وفلا
 
     

 جسهيل مهام اللجنةاملادة السابعة: 

    بهـا                                                             اجخـار ؤلاجـشاءاث الالصمـت لخمىـين اللجىـت مـً اللُـام باإلاهـام اإلاىاطـت                  وؤلاداسة الخىفُزًت                على مجلغ ؤلاداسة

ش    ،               رلً بطالع اللجىت        بما في                    السـجالث واإلاشاظـالث ؤو   و                                                     وبذون ؤي كُىد على وافت البُاهاث واإلاعلىماث والخلاٍس

                                                  غير رلً مً ألامىس التي جشي اللجىت ؤَمُت الاطالع عليها.

 اللجنةأسلىب عمل  :ةثامنالاملادة 

 لألعماٌ التي ظخلىم بها خالٌ العىت اللادمت على شيل  -1
 
ت حشمل وصفا                                                  حعذ اللجىت خطت عمل ظىٍى
 
                                  

ت واإلاذة الالصمت إلهجاص ول بشهامج وجشفع َزٍ الخطت بلى  مجلغ بشامج عمل جلذس فيها الخيلفت الخلذًٍش

 العخمادَا. ؤلاداسة

ش دوسٍت بلى مجلغ ؤلاداسة جخظمً ما -8  ًلي: جلذم اللجىت جلاٍس
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 .وبهجاصاث كامت به مً ؤعماٌ ما .ؤ 

في حشىُل مجلغ ؤلاداسة ؤو لجاهه  التي جبِىت للجىت الهامت خطاء ؤو هلاط طعفألا هدشافاث ؤو الا  .ب 

 .الفشعُت

ش َُيل مجلغ ؤلاداسة ولجاهه وجفعُل  آلاساء والخىصُاث .ج  إلاعالجت ؤوجه اللصىس بما ًمىً مً جطٍى

 عملهم.

 اللجنةاملادة الحاسعة: اجحماعات 

ً على ألاكل-1  .                                        ججخمع اللجىت بىاء  على طلب عظٍى

 وولما دعت الحاجت. ت ول ظخت ؤشهش على ألاكل،دوسٍ بصفتججخمع اللجىت -8

3-  ،ً ٌشترط لصحت اجخماع اللجىت خظىس ؤغلبُت ؤعظائها، وجصذس كشاساتها بإغلبُت ؤصىاث الحاطٍش

  وعىذ حعاوي ألاصىاث ًشجح الجاهب الزي صىث معه سئِغ الاجخماع.

عخبر خظىس  -4  ؤو بالخىهُل َو
 
                         ًمىً للجىت ؤن حعلذ اجخماعاتها عبر الىظائل الالىتروهُت شخصُا
 
                                                         

ت ؤو ؤًت وظُلت بلىتروهُت مىملت للىصاب اللاهىوي. م اإلااجمشاث الفذًٍى  الاعظاء عً طٍش

ش، مالم  -5 ًطلب ًمىً للجىت ؤن جشفع كشاساتها في ألامىس العاجلت بعشطها على ألاعظاء مخفشكين بالخمٍش

                                                                                              ؤخذ ألاعظاء هخابت اجخماع اللجىت للمذاولت فيها. وحعشض َزٍ الخىصُاث على اللجىت في ؤٌو اجخماع جاٌ  

 له.

خشج ؤي عظى مً اجخماع اللجىت كبل اخخخامه فُلخصش جدفظه بن وجذ على الخىصُاث  برا -6

شتها برا ؤبذي سغبخه واللشاساث التي خظش مىاكشتها، على ؤن ًىص في اإلادظش على البىىد التي خظش مىاك

 في رلً.

 ًضود مجلغ ؤلاداسة بيسخت مً مداطش اجخماعاث اللجىت. -7

ال ًدم لغير ؤعظاء اللجىت عذا ؤمين ظش اللجىت خظىس اجخماعاتها بال برا طلبت اللجىت الاظخماع بلى  -8

 سؤًه ؤو الحصٌى على مشىسجه.
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هت ؤو مً خاسجها في خذود للجىت الاظخعاهت بمً جشاٍ مً الخبراء واإلاخخصين مً داخل الشش  -9

صالخُاتها، على ؤن ًظمً رلً في مدظش اجخماع اللجىت، مع رهش اظم الخبير وعالكخه بالششهت ؤو ؤلاداسة 

 الخىفُزًت.

 اخحصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمين اللجنة: ةعاشر الاملادة 

1-  
 
 ًخخاس ؤعظاء اللجىت مً بُنهم سئِعا
 
 للشئِغ                                  

 
        وهائبا
 
ت اللجىت       لىم الىائب بمعاوهت الشئِغ ، إلاذة عظٍى ٍو

دل ملامه عىذ غُابه.  في ؤداء مهامه ٍو

 ما ًلي:وعلى وجه الخصىص  ًخىلى سئِغ اللجىت ؤلاششاف على بهجاص اللجىت إلاهامها -8

خ وميان ول اجخماع مً اجخماعاث اللجىت وجذٌو  .ؤ  دعىة اللجىت لالوعلاد وجدذًذ وكت وجاٍس

 .ألاعماٌ ورلً بالخيعُم مع ؤعظاء اللجىت

 سئاظت اجخماعاث اللجىت. .ب 

 سفع هخائج ؤعماٌ اللجىت وجىصُاتها إلاجلغ ؤلاداسة. .ج 

ل بالخيعُم مع ؤمين  .د  بعذاد مىاصهت اللجىت وخطت عملها ومششوعاتها على اإلاذي اللصير والطٍى

   اللجىت وعشطها على اللجىت جمهُذ لشفعها إلاجلغ ؤلاداسة بعذ اعخمادَا مً اللجىت.

ش دوسٍت عً .ٌ    بعذاد جلاٍس
 
 ؤوشطت اللجىت بالخيعُم مع ؤمين اللجىت وعشطها على اللجىت جمهُذا
 
                                                             

 لشفعها إلاجلغ ؤلاداسة، بعذ اعخمادَا مً اللجىت.

 جمثُل اللجىت ؤمام اإلاجلغ وؤي جهت ؤخشي حعخذعي رلً.  .و 

 لها -3
 
    حعين اللجىت ؤمُىا
 
خخص بما ًلي:، وجدذد ميافإجه                    ٍو

 .دم في الخصىٍتال ًو  ،خظىس اجخماعاث اللجىت .ؤ 

 .مىاعُذ الجلعاث وجذٌو ألاعماٌ لألعظاءالخبلُغ بو  ،مداطش الاجخماعاثبعذاد  .ب 

ت الخاصت باللجىتاللُا .ج   .م بيافت ألاعماٌ ؤلاداٍس

 الالتزام باإلادافظت على ؤظشاس الششهت. .د 

 مع مصلحت الششهت. .ٌ 
 
                 الامخىاع عً مماسظت ؤي وشاط كذ ًيىن مخعاسطا
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ه الخإَُل العلمي والخبرة العملُت التي جمىىه مً ًشاعى عىذ اخخُاس ؤمين اللجىت ؤن ًيىن لذً .و 

 .اللُام باإلاهام اإلاىاطت به

 ًجب خظىس سئِغ اللجىت ؤو مً ًىِبه مً ؤعظائها للجمعُاث العامت لإلجابت عً ؤظئلت اإلاعاَمين.-4

 اللجنةاملادة الحادية عشرة: ثىثيق اجحماعات 

ما داس مً هلاشاث ومذاوالث، وجىجُم جىصُاث ًجب جىجُم اجخماعاث اللجىت وبعذاد مداطش لها جخظمً 

ً والخدفظاث  اللجىت وهخائج الخصىٍت، وخفظها في سجل خاص ومىظم، وبُان ؤظماء ألاعظاء الحاطٍش

ا  ً-بن وجذث–التي ؤبذَو  .، وجىكُع َزٍ اإلاداطش مً جمُع ألاعظاء الحاطٍش

 اللجنة مكافآت أعضاء: ةة عشر ثانيالاملادة 

ت  هما ٌعخدم عظى اللجىت بذٌ خظىس جلعاث عً ول اجخماع،ٌعخدم عظى اللجىت  -1 ميافإة ظىٍى

 وفل
 
 ا
 
 وألاهظمت واللىائذ راث العالكت.اإلاعخمذة لعُاظت اإلايافأث   

ش مجلغ ؤلاداسة العىىي للجمعُت العامت ًخم ؤلافصاح عً ميافأث ؤعظاء اللجىت في  -8  .جلٍش
 

 : الاعحماد والنفاذة عشرةلثاالثاملادة 

خ اعخمادَا مً الجمعُت العامتٌعمل بهزٍ   مً جاٍس
 
 -بىاء  على اكتراح مً مجلغ ؤلاداسة -العُاظت اعخباسا

خم مشاجعتوجبلغ لألطشاف اإلاعىُت،   إلاا جلخظُه الحاجت الئدتَزٍ ال ٍو
 
 .وفلا

 

 


