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يٍ ربٍع اَخز  8.صادر فً  9..31.3.ظهٍز شزٌف رقى 

 1314.( بتُفٍذ انقاَىٌ رقى .411ٌىٍَى  9.) 141.

انًتعهق بإَشاء أكادًٌٍة يحًذ انسادس نهغة انعزبٍة
1
3 

 

 اٌؾّل هلل ٚؽلٖ،

 ثلافٍٗ :–اٌطبثغ اٌشو٠ف 

 ثٓ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف هللا ١ٌٚٗ( )ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ

 

  ٠ؼٍُ ِٓ ظ١ٙؤب اٌشو٠ف ٘نا، أٍّبٖ هللا ٚأػي أِوٖ إٔٔب :

 ِٕٗ، 85ٚ 62ثٕبء ػٍٝ اٌلٍزٛه ٚال١ٍّب اٌفظ١ٍٓ 

 

  ٠ٍٟ:أطلهٔب أِؤب اٌشو٠ف ثّب 

اٌّزؼٍك  ٠20.06ٕفن ٠ٕٚشو ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، ػمت ظ١ٙؤب اٌشو٠ف ٘نا، اٌمبْٔٛ هلُ 

ِؾّل اٌَبكً ٌٍغخ اٌؼوث١خ، وّب ٚافك ػ١ٍٗ ِغٌٍ اٌَّزشبه٠ٓ ِٚغٌٍ  ثأشبء أوبك١ّ٠خ

 إٌٛاة.

 

 (.١ٔٛ٠6002ٛ  21) 2161ِٓ هث١غ ا٢فو  25ٚؽوه ثبٌوثبؽ فٟ 

 ٚلؼٗ ثبٌؼطف :           

 اٌٛى٠و األٚي،           

 اإلِؼبء : ئكه٠ٌ عطٛ.        

* 

*   * 
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ًذ انسادس ٌتعهق بإَشاء أكادًٌٍة يح 1314.قاَىٌ رقى 

 نهغة انعزبٍة

 اٌل٠جبعخ :

ثٕبء ػٍٝ كٍزٛه اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ أْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ اٌٍغخ اٌو١ٍّخ 

 ٌٍجالك؛

ا١ٌّضبق اٌٛؽٕٟ ٌٍزوث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ، اٌنٞ ألوٖ عالٌخ اٌٍّه ِؾّل ٚاٍزٕبك ِمزؼ١بد 

ثبػزجبه٘ب ِإٍَخ ٚؽ١ٕخ ماد اٌَبكً ٔظوٖ هللا، ٚاٌلاػٟ ئٌٝ ئؽلاس أوبك١ّ٠خ ٌٍغخ اٌؼوث١خ، 

َِزٜٛ ػبي، رزىفً ثاػلاك ِشوٚع ٌغٛٞ ٚروثٛٞ َِزمجٍٟ ؽّٛػ، ٠ٙلف ئٌٝ إٌٙٛع 

 ثبٌغخ اٌؼوث١خ ٚرم٠ٛزٙب، فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍُ ٚاٌؾ١بح؛

ٚرأ١ٍَب ػٍٝ اٌوؤ٠خ اٌؼظو٠خ ٚاٌّزجظوح اٌزٟ رؾلٚ عالٌخ اٌٍّه ئٌٝ ئهٍبي ١ٍبٍخ 

 يِبد األطبٌخ ٚاٌزبه٠ـ اٌّقظج١ٓ، ِٚمزؼ١بد اٌزفزؼ ٚاٌزملَ؛ٌغ٠ٛخ ٚاػؾخ، رواػٟ َِزٍ

ٚٔظوا ئٌٝ اْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌَبْ اٌؾؼبهح اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ، اٌزٟ أٍُٙ ف١ٙب اٌّغوة 

ٛف١و أكٚاد ِٚٛاهك ٌَب١ٔخ ٚروث١خ، رقلَ ِىبٔخ ثفؼب١ٌخ ػجو ربه٠قٗ اٌط٠ًٛ، ٚئٌٝ أ١ّ٘خ ر

 ف١زٙب فٟ ِغزّغ اٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد ؛٘نٖ اٌٍغخ ػٕل اٌؼوة ٚا١ٌٍَّّٓ، ٚٚظ١

ٚٔظوا ئٌٝ األ١ّ٘خ اٌجبٌغخ اٌزٟ ٠زَُ ثٙب اٌزقط١ؾ ٚاٌؼجؾ ٚاٌز١َٕك ٚاٌزٛع١ٗ فٟ كػُ 

ٚأَغبَ ٚئغٕبء ِزجبكي ِغ ٌغبد اٌٍغخ اٌو١ٍّخ، ٚرّى١ٕٙب ِٓ اٌزملَ ٚاالىك٘به فٟ رٛاىْ 

 ٌظؼ١ل٠ٓ اٌغٙٛٞ ٚاٌؼبٌّٟ؛ أفوٜ، ٚر١َ١و ثٕبء ا٠ٌٛٙخ اٌزواو١ّخ، ٚر١ًَٙ االٔلِبط ػٍٝ ا

أْ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ فٟ ؽبعخ ئٌٝ رط٠ٛو أكٚارٙب اٌقبطخ فٟ ِغبالد ٚٔظوا ئٌٝ 

ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚثبٌزواس  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش، ٚرأو١ل كٚه٘ب اٌطج١ؼٟ فٟ إٌٙٛع

 اٌٍغٛٞ ٚاٌضمبفٟ اٌّغوثٟ، ػٍٝ وً ِٓ اٌَّز٠ٛبد اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌغ٠ٛٙخ ٚاٌل١ٌٚخ؛

ٚاػزجبها ٌٍلٚه اٌٙبَ ٌإلثلاع اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚا١ٌمظخ اٌزظٛه٠خ فٟ 

اٌّغبي اٌٍَبٟٔ، ٚآصبه٘ب ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ ٌألِخ، 

 ٚالٍزغبثخ. ٌٍّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ، اٌّزؼٍمخ ثبٌغٛكح ٚاالِز١بى ػٍٝ اٌقظٛص؛ 

ّٛاهك ٌَب١ٔخ ٚػ١ٍّخ ثشو٠خ ٚفجواء ٠ٕجغٟ أْ رمَٛ اٌلٌٚخ ٚهػ١ب ٌىْٛ اٌّغوة غ١ٕب ث

ثزض١ّٓ أػّبٌُٙ ِٚٛا٘جُٙ ٚػٍُّٙ ثّٛاىاح ِغ االػزواف ثبٌقلِبد اٌزٟ للِٙب ألوأُٙ اٌن٠ٓ 

 اهرمٛا ئٌٝ أػٍٝ اٌّوارت فٟ اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍّخ اٌل١ٌٚخ؛

ى١و فٟ وً ِب ٚهغجخ فٟ أْ رّضً االوبك١ّ٠خ ١٘ئخ ِوعؼ١خ فؼ١ٍخ، ِٚىبٔب ػب١ٌب ٌٍزف

٠قض ِشبوً اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚرؼ١ٍّٙب، ٚاٌّؼب١ِٓ اٌزٟ رؾٍّٙب، ٚرّبٍه ِؼب١ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

ٍٚجً االرظبي، ٚأكٚاد اٌزفى١و ٚاٌّؼوفخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ٚاالَٔغبَ ث١ٓ اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ 

١ٍٙب، ٚرؾل٠ش ٚاٌم١ُ اٌؼب١ٌّخ، ٚأكاح فبػٍخ فٟ ػجؾ ِؼب١٠و ٍالِخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌّؾبفظخ ػ

لاد اٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚإٌٙٛع ثٙب ٚرؼي٠ي ٚػؼٙب اٍزؼّبٌٙب، ِٚٛاوجزٙب اٌلائّخ ٌَّزغ
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فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغزّغ ٚاٌؾ١بح اٌؼبِخ، ٚفٟ ِقزٍف ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ ٚاٌزوثٛٞ، 

 ٚاالرظبي ٚإٌشو ٚاٌزى٠ٛٓ؛ 

فٟ أْ رزقن اٌّإٍَخ اٌّنوٛهح ٚاػزجبها ٌوغجخ عالٌخ اٌٍّه ِؾّل اٌَبكً ؽفظٗ هللا 

أػالٖ شىً أوبك١ّ٠خ رَزظً ثبٌوػب٠خ اٌّجبشوح ٌغالٌزٗ، ٚرشو٠ف اٍّٙب ثبٍُ أوبك١ّ٠خ ِؾّل 

 اٌَبكً ٌٍغخ اٌؼوث١خ.

 اإلحذاث وانًهاو: انفصم األول

 .انًادة 

رؾذ اٌوػب٠خ اٌَب١ِخ ٌغالٌخ اٌٍّه ِإٍَخ رلػٝ "أوبك١ّ٠خ ِؾّل اٌَبكً ٌٍغخ  رؾلس

اٌؼوث١خ"، رزّزغ ثبٌشقظ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاالٍزمالي اٌّبٌٟ، ٠ٚشبه ئ١ٌٙب ف١ّب ثؼل ثبٍُ 

 "األوبك١ّ٠خ".

ٚرٛػغ األوبك١ّ٠خ رؾذ اٌّوالجخ اإلكاه٠خ ٌٍٍَطخ اٌزٟ ٠ؼ١ٕٙب عالٌخ اٌٍّه، ٚرٛػؼ 

 أ٘لاف ٘نٖ اٌّوالجخ ِٚلا٘ب.ٚص١مخ اٌزؼ١١ٓ 

 ٚرَوٞ ػ١ٍٙب أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚإٌظٛص اٌّزقنح ٌزطج١مٗ.

 ٠ٚىْٛ ِمو٘ب ثؼبطّخ اٌٍّّىخ.

 4انًادة 

رؼزجو األوبك١ّ٠خ ١٘ئخ ٚؽ١ٕخ ِوعؼ١خ ػ١ٍب فٟ ِغبي إٌٙٛع اٌفبػً ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ، 

ٌزوثٛٞ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ، ٚػّبْ رطٛه٘ب ِٚٛاوجزٙب ٌٍَّزغلاد فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ ٚا

ٚاٌؾوص ػٍٝ ٍالِخ اٍزؼّبٌٙب ٚػجؾ لٛاػل٘ب ، ٚاٌؾش ػٍٝ رؼ١ُّ اٍزؼّبٌٙب فٟ ع١ّغ 

 اٌّوافك اٌؼبِخ.

١خ اٌّؼ١ٕخ ٚاٌّإٍَبد ٚرزٌٛٝ ٌٙنٖ اٌغب٠خ، ثزؼبْٚ ٚر١َٕك ِغ اٌٍَطبد اٌؾىِٛ

 ٚا١ٌٙئبد اٌّقزظخ، ئٔغبى اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ : 

ربٌة النحوي والمعجمً والتولٌدي، والقٌام من السهر على تطوٌر نظام اللغة الع .1

 أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانٌة الضرورٌة؛ 

القٌام لفائدة قطاع التربٌة والتكوٌن بمختلف مستوٌاته بالدراسات واألبحاث الهادفة  .2

إلى تٌسٌر استعمال اللغة العربٌة وضبطها، وإصالح مناهج تدرٌسها ، وتطوٌر 

 المتعلقة بها واإلسهام فً تعرٌب البرامج الدراسٌة؛ الوسائل التعلٌمٌة 

اإلسهام فً مجهود توحٌد المصطلحات العربٌة والعمل على إقامة قواعد للمعطٌات  .3

 حات؛ ضبط االستعماالت المختلفة للمصطل وبنوك للنصوص والوثائق المرجعٌة فً

وضع معاجم لغوٌة عصرٌة عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة المستعلمٌن  .4

 والدارسٌن فً سائر المجاالت العلمٌة؛ 
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إعداد مشارٌع وبرامج علمٌة للتشجٌع على استعمال اللغة العربٌة بكٌفٌة سلٌمة  .5

وجعلها أداة من أدوات التواصل فً سائر قطاعات النشاط اإلداري واالقتصادي 

 واالجتماعً، والسهر على تنفٌذها بتنسٌق وثٌق مع الجهات المختصة؛

وٌن متخصصٌن ٌتقنون مختلف العلوم والتقنٌات باللغة العربٌة اإلسهام فً تك  .6

 وبلغات أخرى تكون من بٌنهم أطر تربوٌة علٌا ومتوسطة؛

األجنبٌة المرجعٌة، وإنتاج مؤلفات علمٌة وتقنٌة متخصصة،  القٌام بترجمة المؤلفات .7

 وتحٌٌن التراث اللغوي العربً، وإغنائه؛

التشرٌعات والتوجٌهات اللغوٌة الهادفة إلى تقنٌن استعمال اللغة العربٌة  اقتراح .8

 وضبطها وتقوٌم أخطاء مستعملٌها؛

تقدٌم االستشارات اللغوٌة، واالستشارات المتعلقة بالمصطلحات التقنٌة الواجب  .9

 استعمالها على الوجه الصحٌح؛

بحاث العلمٌة حفز الباحثٌن والخبراء ومساعدتهم على إنتاج األعمال واأل .11

الرامٌة إلى إغناء اللغة العربٌة وتطوٌرها، وضمان مواكبتها للمستجدات العلمٌة 

والتقنٌة فً سائر مجاالت المعرفة اإلنسانٌة، وتشجٌع التألٌف والنشر، وتصدٌر 

  اإلنتاج الوطنً الجٌد.

 أجهزة اإلشزاف عهى إدارة االكادًٌٍة: انفصم انثاًَ

 .انًادة 

 رزىْٛ أعٙيح اإلشواف ػٍٝ ئكاهح األوبك١ّ٠خ ِٓ:

 هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ؛ -

 ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ؛ -

 ِىزت األوبك١ّ٠خ؛ -

 ِغّٛػبد األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ. -

 1انًادة 

٠ؼ١ٓ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ ثظ١ٙو شو٠ف. ٠ٚزّزغ ثغ١ّغ اٌٍَؾ ٚاٌظالؽ١بد اٌالىِخ 

 ٌز١١َو األوبك١ّ٠خ.

  اٌزب١ٌخ:َ ثبألػّبي ٠ٚزٌٛٝ، ٌٙنٖ اٌغب٠خ، اٌم١ب

ر١١َو شإْٚ االوبك١ّ٠خ ٚاٌؼًّ ثبٍّٙب، ِٚجبشوح ع١ّغ األػّبي ٚاٌؼ١ٍّبد  -

 اٌٙبكفخ ئٌٝ رؾم١ك أغواػٙب أٚ اإلمْ ثّجبشورٙب؛
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 ئكاهح ع١ّغ ِوافمٙب ثَّبػلح األعٙيح إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح اٌضبٌضخ أػالٖ؛ -

 ٚئىاء اٌغ١و؛رّض١ٍٙب ئىاء اٌلٌٚخ ٚاإلكاهاد اٌؼبِخ اٌقبطخ  -

 ع١ّغ األػّبي اٌزؾفظ١خ ثبٍّٙب؛ ِجبشوح  -

رّض١ٍٙب أِبَ اٌّؾبوُ، ٚئلبِخ ع١ّغ اٌلػبٜٚ اٌمؼبئ١خ اٌزٟ رٙلف ئٌٝ اٌلفبع ػٓ  -

 ِظبٌؾٙب، ٚئفجبه ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ثنٌه؛

ئثواَ ػمٛك ٚارفبل١بد اٌزؼبْٚ ثبٍّٙب ِغ وً ١٘ئخ ػبِخ أٚ فبطخ، ٚؽ١ٕخ أٚ  -

 ٌ األوبك١ّ٠خ ٌٍّظبكلخ؛أعٕج١خ، ٚػوػٙب ػٍٝ ِغٍ

رؼ١١ٓ َِزقلِٟ االوبك١ّ٠خ اإلكاه١٠ٓ ٚاٌزم١١ٕٓ ٚاٌقجواء ثبلزواػ ِٓ ِىزت  -

 األوبك١ّ٠خ ٚرلث١و شإُٚٔٙ؛

اٌَٙو ػٍٝ رٕف١ن ِموهاد ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ، ٚػٕل االلزؼبء، ِموهاد اٌٍغبْ  -

 ٚاٌٍغ١ٕبد اٌّؾلصخ ِٓ لجٍٗ، َِٚه ِؾبػو عٍَبرٗ ٚؽفظٙب.

٘ٛ ا٢ِو ثمجغ ِٛاهك ١ِيا١ٔخ األوبك١ّ٠خ ٚطوف ٔفمبرٙب، ٠ٚإً٘  هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ

ثٙنٖ اٌظفخ ٌالٌزياَ ثبٌٕفمبد ثٕبء ػٍٝ ػمٛك أٚ طفمبد، َِٚه ِؾبٍجخ إٌفمبد اٌٍّزيَ ثٙب، 

 ٠ٍَُٚ ٌٍؼْٛ اٌّؾبٍت األٚاِو ثبألكاء ٍٕٚلاد اٌّلاف١ً اٌّطبثمخ ٌٙب.

افزظبطبرٗ ئٌٝ أٞ ػؼٛ ِٓ ٠ٚغٛى ٌٗ أْ ٠فٛع رؾذ َِإ١ٌٚزٗ عيءا ِٓ ٍٍطٗ ٚ

 أػؼبء ِىزت األوبك١ّ٠خ، أٚ ١ٕ٠جٗ ػٕٗ ئما غبة أٚ أػبلٗ ػبئك.

 5انًادة 

٠وفغ اٌوئ١ٌ فٟ َِزًٙ وً ٍٕخ رمو٠وا ػ١ٍّب ِفظال ػٓ األٔشطخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب 

 ألوبك١ّ٠خ ئٌٝ ػٍُ عالٌخ اٌٍّه، ثؼل ِظبكلخ ِغٌٍ االوبك١ّ٠خ ػ١ٍٗ.

ثبألػّبي إٌّغيح ِٓ لجً أعٙيح األوبك١ّ٠خ فالي إٌَخ ٠ٚغت أْ ٠زؼّٓ اٌزمو٠و ث١بٔب 

 ٚاٌجواِظ ٚاٌّشبه٠غ اٌزٟ رؼزيَ اٌم١بَ ثٙب فالي إٌَخ أٚ إٌَٛاد اٌّٛا١ٌخ.إٌّظوِخ، 

 6انًادة 

 ٠زأٌف ِغٌٍ االوبك١ّ٠خ ثبإلػبفخ ئٌٝ هئ١َٗ ِٓ : 

 أ١ِٓ اٌَو اٌلائُ ألوبك١ّ٠خ ٍِّىخ اٌّغوة ؛ -

 أ١ِٓ اٌَو اٌلائُ ألوبك١ّ٠خ اٌؾَٓ اٌضبٟٔ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕبد؛ -

 ِل٠و اٌّووي اٌٛؽٕٟ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ؛  -

 ِل٠وٞ ِغّٛػبد األثؾبس ح اٌلهاٍبد؛  -

 فَّخ أوبك١١ّ٠ٓ ٠قزبهْٚ ِٓ ث١ٓ األوبك١١ّ٠ٓ اٌمبه٠ٓ؛  -

 ِل٠و أوبك١ّ٠خ ع٠ٛٙخ ِّضال ػٓ األوبك١ّ٠بد اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزوث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ؛ -
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 هئ١ٌ عبِؼخ ِّضال ػٓ اٌغبِؼبد؛  -

 صالصخ ِّض١ٍٓ ػٓ اٌٍَطبد اٌؾى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ؛ -

شقظ١خ رّضً اٌمطبػبد اٌّب١ٌخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٠زُ افز١به٘ب ٌّب ٌٙب  -

 ِٓ فجوح رَزط١غ رمل٠ّٙب ٌفبئلح أٔشطخ األوبك١ّ٠خ.

 .ٚرؾلك و١ف١خ رؼ١١ٓ األوبك١ّ٠خ ٚاٌّّض١ٍٓ اٌّشبه ئ١ٌُٙ ثٕض رٕظ١ّٟ -

٠ٚغٛى ٌوئ١ٌ االوبك١ّ٠خ أْ ٠لػٛ ٌٍّشبهوخ فٟ اعزّبػبد اٌّغٌٍ، ػٍٝ ٍج١ً  -

وً شقظ١خ ٠وٜ فبئلح فٟ ؽؼٛه٘ب، ٚوٍّب الزؼذ اٌؼوٚهح االٍزشبهح، 

 مٌه.

 7انًادة 

٠زلاٚي ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ فٟ ع١ّغ اٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ ثّٙبَ األوبك١ّ٠خ ٚػّبْ ؽَٓ 

 ك أغواػٙب.١ٍو٘ب، ٠ٚزقن اٌزلاث١و اٌالىِخ ٌزؾم١

 ثّّبهٍخ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:٠ٚمَٛ فٟ ٘نا اإلؽبه 

  ثٙب؛اٌّظبكلخ ػٍٝ ِشبه٠غ األثؾبس ٚاٌلهاٍبد ٚاٌجواِظ اٌّزؼٍمخ  -

 األوبك١ّ٠خ؛ئلواه أػّبي اٌزم١١ُ ٚاٌز١َٕك اٌزٟ ٠زطٍجٙب ئٔغبى اٌّٙبَ  -

 اٌّظبكلخ ػٍٝ اٌّمزوؽبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزشو٠ؼبد ٚاٌزٛعٙبد اٌٍغ٠ٛخ اٌٙبكفخ ئٌٝ -

 َِزؼ١ٍّٙب؛رم١ٕٓ اٍزؼّبي اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚػجطٙب ٚرم٠ُٛ أفطبء 

اٌّظبكلخ ػٍٝ االٍزشبهاد اٌٍَب١ٔخ ٚاٌّظطٍؾ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ اٌزٟ رملِٙب  -

 األوبك١ّ٠خ ٌفبئلح اٌٍَطبد اٌؼبِخ ٍٚبئو َِزؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، 

  ٌألوبك١ّ٠خ؛اٌّظبكلخ ػٍٝ إٌظبَ اٌلافٍٟ  -

 ّظبكلخ ػٍٝ ؽَبثبرٙب ا٠ٌَٕٛخ ؛ؽظو ١ِيا١ٔخ األوبك١ّ٠خ ٚاٌ -

كهاٍخ اٌزوش١ؾبد اٌّملِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ طفخ ػؼٛ ثبألوبك١ّ٠خ، ٚرؾل٠ل لبئّخ  -

 اٌّزوشؾ١ٓ ٚفك اٌَّطوح إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌألوبك١ّ٠خ ؛ 

اٌّظبكلخ ػٍٝ ػمٛك ٚارفبل١بد اٌزؼبْٚ ٚاٌز١َٕك اٌّجوِخ ِغ اٌٍَطبد ٚا١ٌٙئبد  -

 ٚاألعٕج١خ؛خ اٌٛؽ١ٕٚاٌّإٍَبد 

ئػلاك إٌظبَ األٍبٍٟ ٌَّزقلِٟ األوبك١ّ٠خ ٚػوػٗ ػٍٝ اٌّظبكلخ ؽجمب  -

 ٌٍٕظٛص اٌزٕظ١ّ١خ اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ ؛

  لجٛي اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب. -

 8انًادة 

٠غزّغ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ثلػٛح ِٓ هئ١َٗ ِور١ٓ فٟ إٌَخ ػٍٝ األلً ٚوٍّب كػذ 

 اٌؼوٚهح ئٌٝ مٌه.



 
 

 - 8  -  

 ٠ٚشزوؽ ٌظؾخ ِلاٚالرٗ ؽؼٛه ٔظف أػؼبئٗ ػٍٝ األلً.

ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ رٛفو ٘نا إٌظبة فٟ االعزّبع األٚي، رٛعٗ اٌلػٛح ٌؾؼٛه اعزّبع 

صبْ فالي اٌقَّخ ػشو ٠ِٛب اٌّٛا١ٌخ. ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ، ٠زلاٚي اٌّغٌٍ كْٚ اٌزم١ل ثشوؽ 

 إٌظبة.

ثأغٍج١خ أطٛاد األػؼبء ٚػٕل االلزؼبء، ٠ٚزقن اٌّغٌٍ ِموهارٗ ثبٌزواػٟ، 

 اٌؾبػو٠ٓ، ٚفٟ ؽبٌخ رؼبكٌٙب ٠وعؼ اٌغبٔت اٌنٞ ٠ظٛد ِؼٗ اٌوئ١ٌ.

ٚال ٠شبهن فٟ ِلاٚالد اٌّغٌٍ اٌّزؼٍمخ ثلهاٍخ روش١ؾبد األوبك١١ّ٠ٓ ٚاٌجذ فٟ 

 ٍبئو ٚػؼ١برُٙ ٍٜٛ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ ٚأػؼبء ِغٍَٙب ِٓ األوبك١١ّ٠ٓ.

 9انًادة 

اٌم١بَ ثبٌّٙبَ إٌّٛؽخ ثٗ ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ، خ ِٓ ِٓ أعً رّى١ٓ ِغٌٍ األوبك١ّ٠

 ٠غٛى ٌٗ ئؽلاس ٌغبْ أٚ ٌغ١ٕبد كائّخ أٚ ِإلزخ، ٠زٌٛٝ رشى١ٍٙب ٚرؾل٠ل ِٙبِٙب.

 1.انًادة 

 ٌتألف مكتب األكادٌمٌة من :

 هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ، هئ١َب ٌٗ؛ -

 ِل٠وٞ ِغّٛػبد األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ. -

٠ٚؼطٍغ ثبرقبم ع١ّغ اٌزلاث١و اٌالىِخ ٌزٕف١ن ِٙبَ األوبك١ّ٠خ ٚاٌّموهاد اٌظبكهح ػٓ 

 ِغٍَٙب.

 ٠ٚمَٛ، ٌٙنٖ اٌغب٠خ ػٍٝ اٌقظٛص، ثأغبى اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

ئػلاك ِشبه٠غ ٚثواِظ األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ رؼزيَ األوبك١ّ٠خ ئٔغبى٘ب،  -

 ٚػوػٙب ػٍٝ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ٌٍّظبكلخ؛

ّمزوؽبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزشو٠ؼبد ٚاٌزٛع١ٙبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاالٍزشبهاد رؾؼ١و اٌ -

ػٍٝ ِغٍَٙب  اٌٍَب١ٔخ ٚاٌّظطٍؾ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ اٌزٟ رملِٙب األوبك١ّ٠خ، ٚػوػٙب

 ٌٍّظبكلخ؛

 ئػلاك إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌألوبك١ّ٠خ، ٚػوػٗ ػٍٝ ِغٍَٙب ٌٍّظبكلخ؛ -

 ئػلاك ِشوٚع ١ِيا١ٔخ األوبك١ّ٠خ ٚؽظو ؽَبثبرٙب ا٠ٌَٕٛخ؛ -

اٌّملِخ ٌشغً ِٕبطت األوبك١١ّ٠ٓ اٌمبه٠ٓ ٚاٌّشبهو١ٓ ٚئثلاء ػلاك اٌزوش١ؾبد ئ -

 اٌّالؽظبد اٌالىِخ ثشأٔٙب ػٕل االلزؼبء.

 ..انًادة 

 رزىْٛ ِغّٛػبد األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ ثبألوبك١ّ٠خ ِٓ اٌّغّٛػبد اٌزب١ٌخ :
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 اٌّغّٛػخ اٌٍَب١ٔخ ؛  -

 اٌزوث٠ٛخ؛اٌّغّٛػخ  -

 ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌؾبٍٛث١خ ؛اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍّخ  -

 ٚااللزظبك٠خ؛اٌّغّٛػخ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ  -

 ِغّٛػخ اٌزقط١ؾ ٚاٌزم١١ُ ٚاالرظبي ٚاٌزم١ٕٓ. -

ك١ّ٠خ ثٕبء ػٍٝ الزواػ ِٓ ٠ٚغٛى ئؽلاس ِغّٛػبد أفوٜ، ثمواه ٌّغٌٍ األوب

 .ِىزجٙب

 ر١١َو٘ب.٠ٚزٌٛٝ ِل٠و وً ِغّٛػخ ر١َٕك أػّبٌٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاإلشواف ػٍٝ 

إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌألوبك١ّ٠خ رأ١ٌف ٘نٖ اٌّغّٛػبد ٚافزظبطبرٙب ٚو١ف١بد ١ٍو٘ب، ٠ؾلك 

 ٚؽو٠مخ رؼ١١ٓ اٌّل٠و٠ٓ اٌّشوف١ٓ ػ١ٍٙب .

 أعضاء األكادًٌٍة: انفصم انثانج

 4.انًادة 

 ٠زأٌف أػؼبء األوبك١ّ٠خ لبه٠ٓ ٚأوبك١١ّ٠ٓ ِشبهو١ٓ، ٚأػؼبء ِوا١ٍٍٓ.

رؼ١ٓ ِٓ  ػؼٛا،ٟ ٚاؽل ٚػشو٠ٓ ٠ٚؾلك ػلك وً طٕف ِٓ األطٕبف اٌّنوٛهح ف

 ث١ُٕٙ ٌياِب شقظ١بد أعٕج١خ فٟ ؽلٚك اٌضٍش ػٍٝ األوضو ثبٌَٕجخ ٌىً طٕف.

 ..انًادة 

رّٕؼ طفخ أوبك٠ّٟ لبه ٌألشقبص اٌّشٙٛك ثّٛ٘جزُٙ ٚاٍزؾمبلُٙ ٚفجورُٙ 

ِٚغٙٛكارُٙ اٌّزٛاطٍخ فٟ ِغبي فلِخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚاٌن٠ٓ ٠زُ افز١بهُ٘ ػٓ ؽو٠ك 

ِٓ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌقجواء ٚا١١ٌّٕٙٓ اٌن٠ٓ أٔغيٚا أػّبال ػ١ٍّخ فٟ ِغبالد اإلٔزبط اٌزوش١ؼ 

 ٚاإلثلاع اٌٍغٛٞ ٚاٌّمبهٔخ اٌٍَب١ٔخ ٚرطج١مبرٙب اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ.

 1.انًادة 

٠ؼًّ األوبك١ّ٠ْٛ اٌمبهْٚ ثبألوبك١ّ٠خ وبًِ اٌٛلذ، ٠ٚزٌٛٝ ثظفخ أٍب١ٍخ اٌم١بَ فٟ 

َٕلح ٌألوبك١ّ٠خ، ثأػّبي اإلشواف ِٚٙبَ ئػلاك ٚر١َٕك ِشبه٠غ ٚثواِظ ٔطبق اٌّٙبَ اٌّ

اٌجؾش األٍبٍٟ ٚاٌّمبهْ ٚاٌزطج١مٟ، ٚرزجغ رٕف١ن٘ب ٚرم٠ّٛٙب ٚرأؽ١و اٌلٚهاد اٌزى١ٕ٠ٛخ اٌزٟ 

رٕظّٙب األوبك١ّ٠خ ٌفبئلح اٌّزقظظ١ٓ فٟ ِقزٍف اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ، ٚاٌّشبهوخ فٟ 

 ظ١ّٙب األوبك١ّ٠خ، أٚ رشوف ػٍٝ رٕظ١ّٙب.ع١ّغ األٔشطخ اٌزٟ رٕ
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 5.انًادة 

٠زُ اٌزؼ١١ٓ فٟ ِٕظت أوبك٠ّٟ لبه ٌّلح أهثغ ٍٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغل٠ل، ٠ٚزُ افز١به 

اٌّزوشؾ١ٓ ٌشغً ٘نا إٌّظت ػٓ ؽو٠ك اإلػالْ ػٓ فزؼ اٌزوش١ؼ ؽَت إٌّبطت 

ّإ٘الد إٌّظٛص ػ١ٍٙب اٌشبغوح فٟ ٚعٗ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌقجواء ٚا١١ٌّٕٙٓ اٌن٠ٓ رزٛافو ف١ُٙ اٌ

اٌّبكح اٌضبٌضخ ػشوح أػالٖ، ػالٚح ػٍٝ اٌشوٚؽ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾلك٘ب األوبك١ّ٠خ ػٕل 

 االلزؼبء.

٠ّٚىٓ ٌألوبك١ّ٠خ أْ رطٍت ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ ثبألِو رمل٠ُ روش١ؾبرُٙ ِوفمخ ثّشوٚع أٚ 

إٌَّلح ئ١ٌٙب ِشبه٠غ ٌٍجؾش ٠ٕلهط ِٛػٛػٙب ػّٓ أ٘لاف األوبك١ّ٠خ ٚفٟ ئؽبه اٌّٙبَ 

 ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ.

 6.انًادة 

اٌؼب١ٍِٓ ثبألوبك١ّ٠خ ثظفخ غ١و كائّخ، اٌن٠ٓ  رّٕؼ طفخ أوبك٠ّٟ ِشبهن ٌألشقبص

 رزٛفو ٌُٙ اٌّإ٘الد اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح اٌضبٌضخ ػشوح أػالٖ.

 7.انًادة 

١ّ٠ْٛ اٌمبهْٚ ٠زٌٛٝ األوبك١ّ٠ْٛ اٌّشبهوْٛ اٌم١بَ ثٕفٌ اٌّٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب األوبك

٠ٚزُ افز١بهُ٘ ػٓ ؽو٠ك اٌزوش١ؼ ؽَت إٌّبطت اٌشبغوح، ٚفمب ٌٕفٌ اٌَّطوح 

 إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح اٌقبَِخ ػشوح ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ.

 8.انًادة 

ٚاٌّشبهوْٛ ِٕمجً عالٌخ اٌٍّه، ِٓ ث١ٓ لبئّخ اٌّزوشؾ١ٓ  ٠ؼ١ٓ األوبك١ّ٠ْٛ اٌمبهْٚ

 اٌزٟ ٠ؼوػٙب ػٍٝ عالٌزٗ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ.

ٌٚغالٌخ اٌٍّه، ثٛطفٗ هاػٟ األوبك١ّ٠خ، رق٠ًٛ طفخ أوبك٠ّٟ ِشبهن، ػٕل 

االلزؼبء، ٌىً شقظ١خ ٚؽ١ٕخ أٚ أعٕج١خ وشٙٛك ٌٙب ثبٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي رط٠ٛو اٌٍغخ 

ئ١ٌُٙ فٟ  ِٙب، ٚمٌه ى٠بكح ػٍٝ اٌٛاؽل ٚاٌؼشو٠ٓ أوبك١ّ٠ب ِشبهوب، اٌّشبهاٌؼوث١خ ٚػٍٛ

 اٌّبكح اٌضب١ٔخ ػشوح ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ.

 9.انًادة 

٠ملَ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ اٌشقظ١بد اٌزٟ رُ افز١به٘ب ٌشغً ِٕظت أوبك٠ّٟ لبه أٚ 

 ِشبهن ئٌٝ عالٌخ اٌٍّه لظل رؼ١١ٕٙب وٍّب الزؼذ اٌؾبعخ مٌه.

األوبك١ّ٠خ ػؼٛا عل٠لا، ٠زٌٛٝ ئٌمبء فطبة فٟ عٍَخ ػبِخ ه١ٍّخ،  ٚػٕلِب رقزبه

٠ش١ل ف١ٗ ثٍَفٗ ٠ٚؼبٌظ عبٔجب ِٓ اٌغٛأت اٌؼبِخ ٌٍّبكح اٌّزقظض ف١ٙب، ٚاٌّزظٍخ ثّٙبَ 

االوبك١ّ٠خ. ٠ٚزٌٛٝ أؽل أػؼبء األوبك١ّ٠خ ثامْ ِٓ هئ١َٙب اٌوك ػ١ٍٗ ثقطبة اٍزمجبي ٠ٍم١ٗ 

 فٟ ٔفٌ إٌّبٍجخ.
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 41انًادة 

ّىٓ أْ رّٕؼ طفخ أوبك٠ّٟ شوفٟ ٌألوبك١١ّ٠ٓ اٌمبه٠ٓ ٚاٌّشبهو١ٓ اٌن٠ٓ أزٙذ ٠

ِٙبُِٙ، ٚمٌه ثٕبء ػٍٝ الزواػ ِٓ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ، ٚثؼل ِٛافمخ عالٌخ اٌٍّه، اػزوافب ٌُٙ 

 ثبٌقلِبد اٌزٟ للِٛ٘ب فٟ ٍج١ً إٌٙٛع ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو٘ب.

 .4انًادة 

بل١خ، ٚكٚه األوبك١ّ٠خ ِٚىبٔزٙب ٠زٛلفبْ ػٍٝ ِب ٠زٛافو فٟ طفخ أوبك٠ّٟ اٍزؾم

أػؼبئٙب ِٓ وفب٠خ ١ِٕٙخ، ِٚب ٠زؾٍْٛ ثٗ ِٓ فظبي ػ١ٍّخ هف١ؼخ. ِٚٓ أعً مٌه، ٠غت ػٍٝ 

األعٙيح األوبك١ّ٠خ اٌّؼ١ٕخ ئ٠الء أٚفو اٌؼٕب٠خ الفز١به أػؼبئٙب ٚروش١ؾُٙ، ٚأال ٠واػٝ فٟ 

ثبٌوٚػ اٌؼ١ٍّخ اٌقبٌظخ، ٚاأل٘لاف اٌزٟ أٍَذ ٘نا االفز١به أٞ اػزجبه ٍٜٛ اٌزم١ل 

 وبك١ّ٠خ ِٓ أعً رؾم١مٙب.األ

 44انًادة 

طفخ أوبك٠ّٟ ئِب ثبٌٛفبح أٚ االٍزمبٌخ أٚ اٌفظً، ٚفٟ ؽبٌخ االٍزمبٌخ، ٠ؼوع  رفمل

اٌطٍت ػٍٝ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ٌٍجذ ف١ٗ ثبٌمجٛي أٚ اٌوفغ. ٚال ٠ىْٛ ِموه اٌمجٛي ٍبهٞ 

 اٌّفؼٛي ئال ثؼل ِظبكلخ عالٌخ ٌٍّه ػ١ٍٗ.

، طفخ ػؼٛ بئ١خ٠ّىٓ ٌّغٌٍ األوبك١ّ٠خ أْ ٠ّٕؼ ٌىً ػؼٛ لجٍذ اٍزمبٌزٗ ثظٛهح ٔٙ

 شوفٟ ثبألوبك١ّ٠خ.

 .4انًادة 

ػؼٛ أوبك١ّ٠خ ِؾّل اٌَبكً ٌٍغخ »٠إمْ ألػؼبء األوبك١ّ٠خ اٌمبه٠ٓ أْ ٠ن٠ٍٛا ثظفخ 

ػؼٛ ِشبهن ثأوبك١ّ٠خ ِؾّل اٌَبكً »ٚألػؼبء األوبك١ّ٠خ اٌّشبهو١ٓ ثظفخ  «اٌؼوث١خ

 .«ٌٍغخ اٌؼوث١خ

زشو٠غ اٌغٕبئٟ اٌغبهٞ ثٗ ٚوً أزؾبي ٌظفخ ػؼٛ ثبألوبك١ّ٠خ ٠ؼبلت ػ١ٍٗ ؽجمب ٌٍ

 اٌؼًّ.

 41انًادة 

ػٍٝ أػؼبء األوبك١ّ٠خ ِؼبٍِخ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح، ِّٙب وبٔذ اٌظفخ 

 اٌزٟ ٠ؾٍّٛٔٙب، ٚاٌّٙبَ أٚ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠شغٍٛٔٙب أٚ اٌزٟ ٍجك ٌُٙ شغٍٙب.

ِٓ ٠َٛ  ٠ٚىْٛ رور١جُٙ ػٍٝ أٍبً األلل١ِخ فٟ ػؼ٠ٛخ األوبك١ّ٠خ، اٌزٟ رؾزَت اثزلاء

رؼ١١ُٕٙ. ٚػٕل رَبٚٞ األلل١ِخ، رىْٛ األٍجم١خ ٌٍؼؼٛ األوجو ٍٕب، ٠ٚملَ اٌوئ١ٌ فأػؼبء 

 ِىزت األوبك١ّ٠خ ا٢فوْٚ ػٍٝ ثبلٟ أػؼبئٙب.
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 45انًادة 

ئما اهرىت أؽل أػؼبء األوبك١ّ٠خ ػّال ِش١ٕب أٚ طلهد فٟ ؽمٗ ػمٛثخ ِٓ اٌؼمٛثبد 

َّؼخ األوبك١ّ٠خ، عبى ٌّغٌٍ ٘نٖ األف١وح اٌغٕبئ١خ، ٚوبْ ِٓ شأْ مٌه اٌٌّ اٌقط١و ث

 ثبلزواػ ِٓ ِىزجٙب ارقبم لواه ِؼًٍ ٌفظً اٌؼؼٛ اٌّنوٛه.

 ٚال ٠ظجؼ لواه اٌفظً ٔبفنا ئال ئما أمْ ثنٌه عالٌخ اٌٍّه ثٛطفٗ هاػ١ب ٌألوبك١ّ٠خ.

٠ٚطجك ٔفٌ اإلعواء فٟ ؽك وً أوبك٠ّٟ لبه أٚ ِشبهن أفً ثظفخ ث١ٕخ ثبٌّٙبَ 

ِٓ ث١ٓ ثٕبء ػٍٝ رمو٠و ِفظً رؼلٖ ٌغٕخ ٌٍقجواء ٠ؼ١ٕٙب ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ إٌَّلح ئ١ٌٗ، 

 أػؼبئٗ ٌٙنا اٌغوع، ٚمٌه ثؼل اٍزفَبهٖ ٚرٛع١ٗ رٕج١ٗ ئ١ٌٗ ِٓ لجً اٌّغٌٍ اٌّنوٛه.

 ٚال ٠زورت ػٓ لواه اٌفظً ئٞ ؽك فٟ اٌزؼ٠ٛغ.

 46انًادة 

أغؼبء ِوا١ٍٍٓ ٠زُ رؼُ األوبك١ّ٠خ، ػالٚح ػٍٝ األوبك١١ّ٠ٓ اٌمبه٠ٓ ٚاٌّشبهو١ٓ، 

 افز١بهُ٘ ِٓ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌقجواء ٚا١١ٌّٕٙٓ اٌن٠ٓ رزٛافو ٌُٙ اٌّإ٘الد ٚاٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ.

٠ٚزُ رؼ١١ٓ األػؼبء اٌّوا١ٍٍٓ ثمواه ِٓ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ، ثٕبء ػٍٝ الزواػ ِٓ 

 اٌمبْٔٛ. ِغّٛػبد األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح اٌؾبك٠خ ػشوح ِٓ ٘نا

٠ٚؼًّ األػؼبء اٌّواٍٍْٛ فٟ ئؽبه ٘نٖ اٌّغّٛػبد ٚرؾذ ئشوافٙب، وّب ٠شبهوْٛ 

فٟ األٔشطخ اٌزٟ رٕظّٙب األوبك١ّ٠خ ٠ٚقؼؼْٛ ٌٕفٌ اٌؼٛاثؾ ٚاالٌزياِبد ا١ٌّٕٙخ 

ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٟ ٠قؼغ ٌٙب ٍبئو أػؼبء األوبك١ّ٠خ. ٠ّٚىٓ فملاْ طفخ ػؼٛ ِواًٍ 

 ؼًٍ ِٓ لجً ِغٍَٙب.ٌألوبك١ّ٠خ ثٕبء ػٍٝ لواه ِ

 انتُظٍى اإلداري وانًانً: انفصم انزابع

 47انًادة 

 ِٓ:٠زىْٛ َِزقلِٛ األوبك١ّ٠خ 

َِزقل١ِٓ ئكاه١٠ٓ ٚرم١١ٕٓ ٚأػٛاْ رزٌٛٝ األوبك١ّ٠خ رٛظ١فُٙ ٚفمب ألؽىبَ  -

 إٌظبَ األٍبٍٟ ٌٍَّزقل١ِٓ؛

ِٓ اٌغبِؼبد أٚ اإلكاهاد اٌؼبِخ ٚفمب ٌٍٕظٛص  ِٛظف١ٓ ٠ٍؾمْٛ ٌل٠ٙب -

 اٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ؛

ِٛظف١ٓ أٚ اٌَّزقل١ِٓ ٠زُ ٚػؼُٙ ه٘ٓ ئشبهح األوبك١ّ٠خ ِٓ لجً ِإٍَبد  -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌزبثؼخ ٌٍمطبع اٌؼبَ ٌّلح ِؾلكح فٟ أؽبه ارفبل١بد ٌٍزؼبْٚ ث١ٓ 

 األوبك١ّ٠خ ٚ٘نٖ اٌّإٍَبد.

 ٌألوبك١ّ٠خ اٌٍغٛء ئٌٝ فلِبد فجواء ٠زُ اٌزؼبلل ِؼُٙ ٌّلك ِؾلكح. ٠ٚغٛى -
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 48انًادة 

٠زمبػٝ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ ِورجب ػٓ ِٙبِٗ ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌزؼ٠ٛغ إٌّّٛػ ثوٍُ 

 اٌؼؼ٠ٛخ فٟ األوبك١ّ٠خ، ػٕل االلزؼبء.

ٚلذ ٠زمبػٝ االوبك١ّ٠ْٛ اٌمبهْٚ، ٔظوا ٌّب ٠ٌٛٛٔٗ ِٓ ػٕب٠خ ٚا٘زّبَ ٠ٚمؼٛٔٗ ِٓ 

ٌظبٌؼ األوبك١ّ٠خ، رؼ٠ٛؼب ثوٍُ اٌؼؼ٠ٛخ فٟ األوبك١ّ٠خ ٠ّىُٕٙ ِٓ اٌؾفبظ ػٍٝ ِىبٔزُٙ 

 اٌّوِٛلخ.

٠زمبػٝ األوبك١ّ٠ْٛ اٌّشبهوْٛ رؼ٠ٛؼب ػٓ اٌّظبه٠ف ٚاٌم١بَ ثّٙبُِٙ فٟ كائوح 

اٌىواِخ ٚاالػزجبه ٚرؼ٠ٛؼب ػٓ اٌّظبه٠ف اٌطبهئخ ٍٛاء ف١ّب ٠قض رٕمالرُٙ أٚ ِمبُِٙ ح 

 ثوٍُ اٌؼؼ٠ٛخ فٟ األوبك١ّ٠خ.رؼ٠ٛؼب 

٠زمبػٝ األػؼبء اٌّواٍٍْٛ رؼ٠ٛؼبد ػٓ اٌّظبه٠ف اٌزٟ ٠لفؼٛٔٙب ثّٕبٍجخ  

 رٕمالرُٙ ِٚمبُِٙ.

 49انًادة 

٠ّىٓ أْ رّٕؼ األوبك١ّ٠خ ػٕل األوبك١ّ٠خ ػٕل االلزؼبء، رؼ٠ٛؼبد رى١ٍ١ّخ ئٌٝ 

طجغخ فبطخ اػزجبها ٌٕشبؽٙب  لل ػ١ٕزُٙ أٚ أزلثزُٙ ٌٍم١بَ ثّٙبَ رىزَٟاألػؼبء اٌن٠ٓ رىْٛ 

 االػز١بكٞ، ٠ٚؾلك ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ِجبٌغ ٘نٖ اٌزؼ٠ٛؼبد اٌزى١ٍ١ّخ.

 1.انًادة 

٠ؾلك اٌزٕظ١ُ اٌلافٍٟ ٌألوبك١ّ٠خ ٚافزظبطبد ِظبٌؾٙب اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثّٛعت 

 إٌظبَ اٌلافٍٟ اٌّشبه ئ١ٌٗ فٟ اٌّبكح اٌَبثؼخ ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ.

 ..انًادة 

وبك١ّ٠خ ٟ٘ اٌٛص١مخ ا٠ٌَٕٛخ اٌزٟ رٕض ػٍٝ ِٛاهك ٚٔفمبد اٌّإٍَخ ٚرم١١ّٙب ١ِيا١ٔخ األ

 ٚاٌزوف١ض فٟ شأٔٙب.

٠ؾؼو٘ب هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ ٠زلاٚي فٟ شأٔٙب ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ٠ٚظبكق ػ١ٍٙب ثّموه 

 ِشزون ٌٍٍَطخ اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح األٌٚٝ ٚٚى٠و اٌّب١ٌخ.

 4.انًادة 

  ٠ٍٟ:ػٍٝ ِب  رشزًّ ١ِيا١ٔخ األوبك١ّ٠خ

 :  في باب المداخيل

 ؛  ِلاف١ً األِٛاي إٌّمٌٛخ ٚاٌؼمبهاد اٌزٟ رٍّىٙب اٌّإٍَخ -

 اٌّؾظٛالد إٌبرغخ ػٓ ٔشبؽٙب ؛  -

  ٌٙب؛اإلػبٔبد اٌّب١ٌخ إٌّّٛؽخ  -
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 اٌّلاف١ً اٌّقزٍفخ ٚاٌؼوػ١خ ؛ -

 اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب. -

  النفقات:في باب            

  اٌّٛظف١ٓ؛ر١١َو األوبك١ّ٠خ ٚال١ٍّب أعٛه  ٔفمبد -

 ٍزضّبهاد.ٔفمبد اٌزغ١ٙي ٚاال -

 ..انًادة 

٠ٕغي اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثّلاف١ً األوبك١ّ٠خ ٚٔفمبرٙب ِؾبٍت ػبَ ٠ؼ١ٓ ثّموه ِشزون 

 ٌٛى٠و اٌّب١ٌخ ٚاٌٍَطخ اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح األٌٚٝ أػالٖ.

اٌّؾبٍت اٌؼبَ اٌّؾبٍجخ إٌمل٠خ ِٚؾبٍجخ اٌّٛاك اٌّزؼٍمز١ٓ ثبألوبك١ّ٠خ ؽجمب  ٠َّٚه

ٌٍشوٚؽ اٌّؾلكح فٟ رؼ١ٍّبد ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ، ٠ٚغٛى ٌٍّؾبٍت اٌؼبَ ؽ١ّٕب ٠ؼطو 

ثّضبثخ ِلٚٔخ  28.11الٍزؼّبي َِطوح اٌزؾظ١ً اٌغجوٞ أْ ٠طجك ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ هلُ 

 65اٌظبكه فٟ  2.00.218زٕف١نٖ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ رؾظ١ً اٌل٠ْٛ اٌؼ١ِّٛخ اٌظبكه ث

 (.6000ِبٞ  2) 2162ِٓ ِؾوَ 

ٚرطجك ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٌألوبك١ّ٠خ لٛاػل اٌّؾبٍجخ اٌؼ١ِّٛخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

( اٌغيء 2121أثو٠ً  62) 2251ِؾوَ  20اٌّإهؿ فٟ  220.22اٌّوٍَٛ اٌٍّىٟ هلُ 

 18ٚاٌمطغ اٌضبٌش ِٓ اٌفظً  25ص ػ١ٍٙب فٟ اٌفظً ثبٍزضٕبء اٌّمزؼ١بد إٌّظٛ -األٚي

 .22ٚ 26ٚ 22ٚ 88ٚ 81ٚاٌفظٛي 

 1.انًادة 

 21اٌظبكه فٟ  2.81.612ال رغوٞ ػٍٝ األوبك١ّ٠خ ِمزؼ١بد اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ 

( ثزٕظ١ُ ِوالجخ اٌلٌٚخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ اٌّىبرت ٚاٌّإٍَبد 2120أثو٠ً  21) 2211ِٓ شٛاي 

االِز١بى ٚونا ػٍٝ اٌشووبد ٚا١ٌٙئبد اٌَّزف١لح ِٓ اٌَّبػلح  اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌشووبد ماد

 اٌّب١ٌخ ٌٍلٌٚخ أٚ اٌغّبػبد اٌؼ١ِّٛخ .

ِٓ ؽوف ١٘ئخ  ٚرفؾض اإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثز١١َو األوبك١ّ٠خ ػٕل افززبَ إٌَخ اٌّب١ٌخ

 ٌٍؾَبثبد رزأٌف ِٓ ِّضً ػٓ اٌٍَطخ اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح األٌٚٝ أػالٖ ِّٚضً ٌٛى٠و

 اٌّب١ٌخ.

نوٛهح فٟ اٌشوٚؽ اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ن ا١ٌّيا١ٔخ ٚٔزبئظ ؽَبثبد إٌَخ ٚرٕظو ا١ٌٙئخ اٌّ

اٌّب١ٌخ إٌّظوِخ ٚرلٌٟ ثٙنٖ إٌّبٍجخ ثغ١ّغ اٌزٕج١ٙبد أٚ ا٢هاء أٚ اٌّالؽظبد اٌزٟ روا٘ب 

 ِف١لح.

 ٌألوبك١ّ٠خ.ٚروفغ ثنٌه رمو٠وا ئٌٝ عالٌخ اٌٍّه اٌواػٟ األ١ِٓ 

 5.انًادة 

 األوبك١ّ٠خ ثى١ف١خ كٚه٠خ ٌؼ١ٍّبد رم١١ُ كافٍٟ ٚفبهعٟ. رقؼغ
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٠ٚؼطٍغ ثؼ١ٍّبد اٌزم١١ُ أػؼبء ِٓ األوبك١ّ٠خ ٚفجواء ِٓ فبهعٙب ٠ٕزظّْٛ فٟ شىً 

ٌغبْ ػ١ٍّخ رٕغي رمبه٠و ؽٛي اٌّشبه٠غ ٚاٌجواِظ ٚاألٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٕغي٘ب األوبك١ّ٠خ 

 اٌجواِظ ٚاألٔشطخ.فٟ ٔطبق ِٙبِٙب، ٚؽٛي ِوكٚك٠خ ٘نٖ اٌّشبه٠غ ٚ

اٌزٟ ٠موه٘ب ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ِٓ لجً  اٌّنوٛهح،٠ٚزؼ١ٓ أْ رٕغي ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ 

 اٌٍغبْ اٌّشبه ئ١ٌٙب، فٟ ئؽبه االٍزمالي اٌؼٍّٟ اٌزبَ ػٓ أعٙيح األوبك١ّ٠خ.

رؼل ٘نٖ اٌٍغبْ رمبه٠و ػٓ أػّبٌٙب، ٚرؼوػٙب ػٍٝ ِغٌٍ األوبك١ّ٠خ ثؼل ط١بغزٙب فٟ 

 لظل اٌّظبكلخ.رمو٠و ئعّبٌٟ 

٠ٚوفغ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً ٍٕخ ٘نا اٌزمو٠و ئٌٝ ػٍُ عالٌخ اٌٍّه، ٚرجٍغ 

 َٔقخ ِٕٗ ئٌٝ اٌٛى٠و االٚي ٚهئ١َٟ ِغٍَٟ اٌجوٌّبْ.

 أحكاو ختايٍة واَتقانٍة: انفصم انخايش

 6.انًادة 

رزىْٛ اٌزأ١ٌٍ األٌٟٚ ألعٙيح األوبك١ّ٠خ، ٠ؼ١ٓ عالٌخ اٌٍّه ٌغٕخ رأ١ٌٍ ِٓ أعً 

ثبإلػبفخ ئٌٝ هئ١ٌ األوبك١ّ٠خ ِٓ أهثؼخ أػؼبء ٠قزبهْٚ ِٓ ث١ٓ اٌشقظ١بد اٌؼ١ٍّخ 

 اٌّشٙٛك ٌٙب ثبٌىفبءح ٚاٌؼٍُ ٚثؼل إٌظو.

ٚرؼطٍغ ٘نٖ اٌٍغٕخ ثبلزواػ الئؾخ أٌٚٝ ِٓ األوبك١١ّ٠ٓ ُِٕٙ ػشوح أػؼبء لبه٠ٓ 

 ٙب .ٚػشوح أػؼبء ِشبهو١ٓ، رؼوع ػٍٝ أٔظبه عالٌخ اٌٍّه ٌٍّٛافمخ ػ١ٍ

وّب رزقن ع١ّغ اٌزلاث١و اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌزٟ رمزؼ١ٙب ئلبِخ ١٘بوً األوبك١ّ٠خ ٚرّى١ٕٙب 

 ِٓ اٌشوٚع فٟ ِياٌٚخ ِٙبِٙب إٌَّلح ئ١ٌٙب ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ.

 7.انًادة 

ِٓ أعً رّى١ٓ االوبك١ّ٠خ ِٓ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ إٌَّلح ئ١ٌٙب ، رؼغ اٌلٌٚخ ه٘ٓ رظوفٙب 

 د ٚاٌؼمبهاد اٌزٟ رؾزبط ئ١ٌٙب ٌٍم١بَ ثّٙبِٙب.ثبٌّغبْ إٌّمٛال

 8.انًادة 

٠زُ ػٍٝ ِلٜ صالس ٍٕٛاد رجزلب ِٓ ربه٠ـ أطالق اٌؼًّ ٌّغٌٍ األوبك١ّ٠خ ٚثزشبٚه 

ِغ ِقزٍف اٌّإٍَبد اٌفبػٍخ فٟ ِغبي اٌجؾش فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثّب فٟ مٌه ِؼٙل اٌلهاٍبد 

 21) 2211هعت  28اٌظبكه فٟ  6.81.2128ٚاألثؾبس ٌٍزؼو٠ت اٌّؾلس ثبٌّوٍَٛ هلُ 

( رغ١ّغ ػٕبطو ٘نٖ اٌّإٍَبد كافً األوبك١ّ٠خ ثغ١خ رؾ١َٓ ِوكٚك٠خ اٌج١ٕبد ٠2120ٕب٠و 

 اٌزؾز١خ ِٚٛاهك اٌزأؽ١و اٌّزٛفوح.

 ٚرؾلك شوٚؽ ٚو١ف١خ ٘نا اٌزغ١ّغ ثّٛعت ٔض رٕظ١ّٟ.
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 9.انًادة 

ً ال ٠زؼلٜ صالس ٍٕٛاد ا٢ٔف اٌنوو فٟ أع٠زُ ؽً ِؼٙل اٌلهاٍبد ٚاألثؾبس ٌٍزؼو٠ت 

 اثزلاء ِٓ ربه٠ـ أطالق اٌؼًّ ٌّغٌٍ االوبك١ّ٠خ.
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