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 الباب األول 

 تعريفات

 األوىلاملادة 
 

ُيقصددددللمات وددددمرت اآلتددددمي ر وردددددهذ دلوددددمتيار  دددد   ا   ددددهذ  آلددددم   .أ

  وض هأمممكلمنهممممليقضسدمق انصلغريذاك:


  ا   ه:ال  ه ا جنه الستشمييههلدئه اسوق  ماده.

 الم ددهمده د   ا جنه: ا جنه الستشمييههلدئده اسدوق  ماددهذ  نشدفقت قدماا ودماق

 ا   ه.

 ار دس:ي دس ا جنه الستشمييه.

 ألعضمء:أعضمء ا جنه الستشمييه.

 هلدئه: دئه اسوق  ماده.

جم س هلدئه:جم س دئه اسوق  ماده.

  شددددميكوا  اسددددوق:ادددددا أل ددددر ق  شددددميكه  اسددددوقذتيشددددولذاددددك

ت  ؤسسمر الستلومييهت اصنمايق اآلممده اشركمر  ليجهذت  ستلوريه أل ر ا

ذت اشركمر  هنده.مت خلمصهذت ألشخمص  رخصهل

ماعلم إلخ لمبمتيا  افقرق)أ(مه د    دماقذيتدواا ت ودمرت اآلتدمي ر .ب

 ادددو ياق  ددد   ا   ددده  آلدددم    وضددد ههلدددم  يفدددمم اسدددوق  ماددددهت  م وددده

 او  ح دئه اسوق  مادهت و عل م.  صط  مر  ستخلمه
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 الباب الثاني                                                      

 إنشاء اللجنة وأغراضها                                             

 املادة الثانية
 

هلدئددهةنددهرسددوجة ا جندده الستشددمييههلدئدده اسددوق  مادددهةذرهددلق  ينشددجمجم ددس 

رفآلدددل اتو صددللددة هلدئددهت  شددميكة  اسددوقت مددماكادددهمنيفوددهادد اك سددتدل

رآلزيزأا ء هلدئده هممهدمتيقددقأ دل  همذتيتدواجم دس هلدئدهمشدر ماع دجأعودمل

 ا جنه.
 

 املادة الثالثة
 

 ا جنهممي  :رشولأغر ض

 هلدئه .أ جم س يط ب  ل موضوعمر ألي ت  قرت مر  اتوصدمر ي دسرقليم أت

اي ستهم.جم س هلدئه

  شميكوا  اسوقذتر وسياتا .ب   وضوعمرت  قرت مر ايتيقلمهم منم شه

أ آلمهلم ولأيرغدري رأتسدمسمرجليلقروا هلدئهرتندهمع جأايتمذاكلآلل

 جم س هلدئه.مو  قه

تمحميه .ج  اسوق رطوير     سم وه شف ه مه مم  كل ت اتوصده  ارأي  لل ء

   ستلوريه  ألتي ق  ماده.

 املادة الرابعة
 

مي  ا جنهأعومهلملصفتهمجهه ستشمييهرملآلهلجم س هلدئده.تيقتصدراتي دمع دجمت

 س هلدئه.ي ا اتوصدمرمبمرتوصل ادهمهكي ءتمقرت مرلجم
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 الباب الثالث                                                        

 اهليكل التنظيمي واإلداري للجنة                                        

 املادة اخلامسة
 

 ثددععشددرعضددو امددهعضددمءاليقددلعددلا معده ألعددلامدهرتتدوا ا جنددهمدده .أ

ة حمل ددددددةد  شدددددميكة  اسدددددوقذت خلدددددا ءذت  تخصصدددددةت ألكدددددما 

ت التادةمهذتي خلاقت اتفمءقذيتم ختدمي ملقر يمهجم س هلدئه.

 سنتةغري مل ها تجليل.رتواملقعضويه ألعضمء .ب

 خيتميأعضمء ا جنهمهلدنهمي دسمات م تماا ر دس. .ج

يتددو  اددر دس ا يق الجتوددم ت فدد  يفممددهذت ددرل  وضددوعمرا تصددوي ذ .ا

ر دسحمدل ادت إلشر قع جعو ده اتصدوي ذتي دا اتوصددمرذتندل م دب

 . ار دسعنلغدمله

يت ددجمجم ددس هلدئددهأ ددلمددوممف  هلدئددهتددهالرقددلايجتدده اوممدفدددهعدده ددد.

الجتومعدمراتاأايتدواادهمليرعمما قددمملفعودملأمدة ا جندهت ضدوي 

 . ق اتصوي 



  لسادسةاملادة ا
 

ا جندهعندل جمجدهأارشدتلمدهلدةأعضدم همةم دما رعددهأت درقعودلذ رصدفه

ا  وهأتمؤ تهذأتأارت جمأ لأعضم هممنفرا اذالي سهموضوعمرمآلدنه.
 

 لسابعةاملادة ا
 

 ا جنهت سدتور يأعومهلدممبدم   رترتهع ج  شمء  مادهرت ول هلدئهادا اتتمادجم

ذاكرتمادجمعقل الجتومعمر.
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 املادة الثامنة

قاألعضمءاقمءمشميكتهم أعودمل ا جنده سدتوملجم س هلدئهختصدصمتم ف .أ

 .ير  منمستما

ا جنهلآللمو  قهجم س هلدئهذ الستآلم هعنل جمجهمبهرر  مدهأصد مب خلداق .ب

 ت الختصمصحم دماأتاتادماذع جأارت ول هلدئها ا  صرت مر  رترتهع جذاك.

 

 املادة التاسعة

موزلجم س هلدئده عفدمءأيعضدومدهأعضدمء ا جندهلندمءع دج  تدهأتت قدمااتقدلير .أ

 جم س هلدئه.

 

رآلددة ذ شدغررعضدويهأيمدهأعضدمء ا جندهأليسدتبكدما دجدوزلجم دس هلدئده .ب

لليلاهيتول  لق  تتقدهاس فه عضويه ا جنه.
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 لباب الرابعا                                                         

 عضاء األاالجتماعات ومشاركة 

 العاشرةاملادة 
 

ذلنمًءع جاعوقمده ادر دسث ثمر ر  اسنهع ج أل لآلقل جتومعمر ا جنهُر .أ

ايدلعو   جتومعدمرأخدر يلآلهمه ألعضدمءذتلجم دس هلدئدهأأتلنمءع ج  بأ

 متجمماع  جمجه  ذاك.

رآلقل ا جنه جتومعمرهم مقر هلدئهذتموزعقدل الجتودم  متدماكخدرا خدل .ب

ئه.  و تهمبو  قهجم س هلد

عضمءع دجأايتدوامده أل صجمحبضويالرتوا جتومعمر ا جنهص د ه ال .ج

 ألعضددددمءروصدددددمر ا جنددددهلفغ تدددددهأصددددو رأت م تددددهذترصددددلير دس اددددلدددددنهم

 يرجح ةم ب ا يصورمآلهي دس الجتوم . جمضريه إذ رسمتر

يدتم اي جده ذ يغبأ ل ألعضمء  درلموضدو مآلدة نم شدته  ا جندهذ د  .ا

ع ددججددلتل ألعوددمل اللآلددل اتصددوي ع دددهت دمزرددهع ددجمو  قددهأغ تدددهأعضددمء

 . ا جنه جمضريه

يرسلحمضدر الجتودم ألعضدمء ا جندهإللدل ءمر ددمرهمتم  يفدمرهم دمادهخد ل د.

أستو مهرمييخ يسماهتمهثميو احمضر الجتوم تروصدمر ا جنه انهم ددهمده

 ار دسأت م تهتأمة ا جنه.
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احلادية عشرةاملادة 


روصدددمر ا جندده  جم ددس هلدئددهالختددمذمددميددر  منمسددتما شددف همادددار دداُر .أ

 .ادهمهروصدمرأتي ضأت ف ممير ا لوج س تتا و

يتو أمة ا جنه ألعومل  تآل قدهلتنيفددم الجتومعدمرذمبدم ذادك عدل اجدلتل .ب

أعوددددمل الجتومعددددمرلنددددمًءع ددددجروجدهددددمر اددددر دسذترت ددددد  ألعضددددمءمبو عدددددل

 الجتومعدددمرتجدددل تلأعو دددهمذتروثددددقحممضدددر الجتومعدددمرت فيفهدددمتصددددمغه

  اتوصدمر اصمايقعنهم.


 املادة الثانية عشرة
 

 ور :ميسهمهممهم  ا جنه اتز م ألعضمءعنلتع ج

  اتآلمتاع جيقدقأ ل ق ا جنه. .أ

  جرصع ج جضويت  شميكه افمع ه  جتومعمر ا جنه. .ب

مدداأخدد   صدد  هوادهت دمايددهذي ءت اتآلددتريعددهتجهدده انيفددرمبسددئ  سددم وهلددمو .ج

  اآلممها سوق  ماده  العتتمي.

 ستدلرقليم اتوصدمرت ال رت  مر هلما ه  رطوير اسوق  ماده. اتآلمتا  .ا

.يآلزز اصويق جسنها جنهرتع اس وك ا ييآلتست د.
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 الباب اخلامس

 سرية أعمال اللجنة وتعارض املصاحل

 

 عشرة الثالثة املادة
 

 حملم يفددهع ددجسددريه  آل ومددمر ادديتنصدد واع دهددممددهخدد لمددبع ددج ألعضددمء

عضويتهم  ا جنهذت ستخل مهماغرضرفايدهمهدممعضدويتهم قدعذتعدلم إلعد ا

أت اتصريحلفيمهر ك  آل وممرألي رقكخرذأت إل صملعنهدمأت سدتغ هلملدفي

لشددف هممدداتسددم لشددتلمدده ألشددتملأت سددتآلومهلمأليغددرضكددماذأت اتآلممددل

 إلعدد مذأت جددليسلمسددم هلدئدده.تيشددول الاتددز مأيضددما حملم يفددهع ددجسددريهر ددك

 إل ر يبةعلم إل صدملةعضمءمء اآلضويه  ا جنه.تمبع ج أل  آل وممرلآلل  ته

 ا يرآلل  هلدئههل   اغرض.مهخ ل انووذج



 عشرة لرابعةاملادة ا
 

تمقرت مرهددمت تددم  تروصدددمرهم ا جنددهتمددل تالرهمتجددلتلأعومهلددميددما جتومعددمر

. جتومعمرهملماسريه اتممه



 عشرة خلامسةاملادة ا
 

عضمءمص  همتمشرقأتغريمتمشرق موضو مدليجع دج ذ كماأليعضومه أل

 اتددفثري مسددم وه اآلضددو  آلددعجددلتلأعوددمل ا جنددهتكددمامددهشددفار ددك  صدد  ه

 آل ددج اآلضددو إل صددملعددهذاددكتعددلم ضددويأيدده  آلدداعددهتجهدده يفددر   هندددهذلر

ذع دجأايلتد ذادك حمضدر الجتودم .ت اددات اتصدوي ع ددهمنم شه  وضو 

. اسوق  مادهع جأي عتتمي رأخر رقليممصمحل ألعضمء أل و لمبع ج
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 الباب السادس

 النفاذ                                                            

 

 عشرة سادسةاملادة ال
 

رتوا    ا   ه م  قمهرمييخ  ر ي ممهجم س هلدئه.

 


