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 المؤسسة المصرية للتدريب 
 نساناإلوحقوق 

 

 

 خبر صحفي

 ة خبراء تعتمد الوثيقة النيائيةورش

 عالمفي مصر تحمى حقوق جميور وسائل اإلول ىيئة مستقمة ل 

 
حقوق جميور وسائل  ة انشاء ىيئة مستقمة لحمايةانتيت ورشة خبراء من وضع التصور النيائي لوثيق

 .شكيميا واختصاصاتيامن مرجعيتيا وت  وتم اعتماد المبادئ الساسية  لمييئة المختمفة،عالم اإل
 

لحقوق االنسان  المؤسسة المصرية  لمتدريب وحقوق اإلنسان بالتعاون مع المنظمة العربية  نظم الورشة
أكد عمي أىمية المشروع المقترح الذي  " أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسانعالء شمبي" أدار الورشةو 

 عالم.ل الييئات المسئولة عن اإلاستكماشاء وسيمة لحماية حقوق الجميور و نو دوره في إ
 

" رئيس أمناء المؤسسة المصرية لمتدريب أن الحديث عن ىيئة مستقمة حازم منير"كد وفي بداية الورشة، أ
، وأوضح أن ىذه ي والتعبير، واعتقدوا أنيا تفرض قيودا عمي حرية الرأزعج البعضلحماية حقوق الجميور أ

، الجميور بحقوقو كما أنيا تعمل عمي توعيةعالمي وليس قبمو، نتج اإلالييئة يبدء عمميا بعد عرض الم
 ".النظيف"عالمي وتصدر إرشادات عامة حول المحتوي اإل

 

نفس الوقت  وفي ر عن الجميور الذي يعطي وسائل اإلعالم المختمفة القوة،تعب أضاف أن ىذه الييئةو 
مين بوسائل اإلعالم المختمفة،  ورابطة ي حقوق العامالتي تضم نقابات تحم ىو الغائب عن المعادلة اإلعالمية

ما المواطن وىو اليدف لكل ىذه تحمي مصالح مالكي ىذه المؤسسات، أالتي  أصحاب المؤسسات االعالمية
 ال توجد وسيمة خاصة بو لحماية حقوقو.وسائل غائب تماما عن ىذه المعادلة و ال
 

وتيدف الي حماية صناعة  اإلعالمية ف العمميةأوضح أن الييئة تضمن التوازن بين مختمف أطراو 
نشاء الييئة بموجب قانون من . واتفق الحاضرون أن يتم إتضررىا أي أخطاء جسيمة قد تؤدي إلىمن  اإلعالم
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 المؤسسة المصرية للتدريب 
 نساناإلوحقوق 

 

عمى اختيار يقوم ة فييا لممثمي الجميور، و غمبوال ن يكون أعضائيا من أصحاب الخبرات اإلعالمية،وأ ،البرلمان
 ، ويصدر مجمس النواب قرار بتشكيميا.مفةعضائيا ىيئات مختأ
 

 ورد فيو من مبادئ الحريات العامة ما ، خاصةتكون مرجعيتيا ىو الدستورأن كما تم االتفاق عمي 
ليذه الحالة لممساعدة في إحتواء الفوضى اإلعالمية  ةالممح ةعمي الحاج ةكدت الورشوأ ،وحقوق المجتمع
 المكتوبة والمرئية والمسموعة وااللكترونية.بمختمف وسائميا  طراف لضبط الحالة اإلعالميةالوالعمل مع كافة 

 

تياكات التي ستقوم برصدىا، االنأنماط و  اتفق الخبراء عمي اختصاصات الييئة، ومواردىا المالية،كما 
 .تمقي الشكاوي من المواطنين وكيفية

 

و عمى الحريات والتنوع، حيث يبدأ عمميا بالرصد أ ال تفرض قيودا   وركز المشاركون عمي أن الييئة
ن الييئة تغطي الجانب إنتاج وصدور العمل اإلعالمي وبثو عمى الجميور المتمقي، وأتمقي البالغات بعد 

ينص عمييا قانون أو ميثاق  وتتعامل مع المخالفات التي ال ،خالقيةالرمادي ما بين القانون ومواثيق الشرف ال
 .قيخالالشرف ال

 

تصة وذات مجمس النواب والييئات المختمفة المخ وثيقة تأسيس الييئة المقترحة إلى ومن المقرر تسميم
 .الصمة بالعمل اإلعالمي

------- 
61/6/7162 

 المشاركون:
 عصام شيحةأ.        د. ناصر فرغل

 محمود بسيونيأ.        أمينة خيريأ. 

 سمير الباجوريأ.         ىاني ىاللأ. 

     حازم منيرأ.        ياسمين يحيى أ.
 أ. منية سامي       محمد راضيأ. 

 عالء شمبيأ.        مجدي حمميأ. 
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 آ١ٌخ حّب٠خ ِششٚع ٚص١مخ 

 حمٛق اٌغّٙٛس اٌّزٍمٟ
 

 :ِمذِخ ػبِخ

األوضش رؤص١شا  ٠شٙذ اٌؼبٌُ رطٛس ٘بئً فٟ ٚسبئً االػالَ اٌّخزٍفٗ ثىً أشىبٌٙب  حزٟ أٙب  اطجحذ  األداح

ػٍٟ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌٛس١ٍخ األٌٚٝ ٌٍّؼشفخ ٚرى٠ٛٓ ا٢ساء، ثً ٚطً األِش فٝ ثؼغ األح١بْ اٌٝ أٔٙب 

 اٌّغزّؼبد. ثؼغ ٛس١ٍخ االسبس١خ  ٌٍزغ١١ش فٝأطجحذ اٌ

 

د إٌّظّخ ٌٙب، فٟ بٚ ِغ اٌزطٛس ٚ اٌزحذ٠ش اٌّزٛاطً فٟ ٚسبئً االػالَ، رطٛسد اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌزشش٠ؼ

 حمٛق اٌّزٍمٟ.ث١ٓ ِحبٌٚخ ٌزحم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ حش٠بد االػالَ ٚ 

 

 أْ ٕ٘بن أ٠ؼب ػذدا ِٓ اٌلٍج١بد اٌزٟ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اال٠غبث١بد اٌؼذ٠ذح عشاء رطٛس ٚسبئً االػالَ  اال

رّضً اػزذاء ػٍٝ حك عّٙٛس اٌّزٍم١ٓ، ففٟ ظً لٛا١ٔٓ اٌلٛق ٚإٌّبفلخ ث١ٓ وبفخ اٌٛسبئً االػال١ِخ 

فٟ أداء ٘زٖ عشاء إٌّبفلخ ٚاسزخذاَ ثؼغ االسب١ٌت االحزىبس٠خ " فٝ ثؼغ االح١بْ " ثذد اصبس سٍج١خ 

ٌّجبدٜء ا١ٌّٕٙخ ٚحمٛق االخش٠ٓ ٚثظفخ خبطخ حمٛق " اٌغّٙٛس اٌٛسبئً ػٍٝ ِذٞ اٌزضاِٙب ثبٌم١ُ ٚا

 .فؼال ػٓ رذاػ١بد آصبس اإلحزىبس اٌّزٍمٝ "

 

اْ اٌزحش٠ش اٌٛاسغ ٌمطبع االػالَ دفغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي  ٌٍجحش ػٓ ا١ٌبد ٌحّب٠ٗ اٌغّٙٛس ِٓ الشه 

أٚ ِب٠طشحٗ ك س١بسٟ رل٠ٛاػّبي دسا١ِخ اٚ رغبٚصاد ٌالػالَ ٚخظٛطب  ِب ٠ؼشػٗ ِٓ اػالٔبد اٚ 

ٌمذ اطجح  ِٛػٛع حّب٠خ اٌغّٙٛس فٟ ٚسبئً اإلػالَ  ِٓ اٌمؼب٠ب  ،ِٓ لؼب٠ب ٌٍٕمبش ٚ خالفٗ

   .اٌّطشٚحخ ثحذح فٟ سبئش ثٍذاْ اٌؼبٌُ

 

 –لبسئ  –ِلزّغ  –ٌزٌه عبءد فىشح  أشبء و١بْ ٠ٙذف اٌٝ حّب٠خ عّٙٛس اٌّزٍمٝ االػالِٝ ) ِشب٘ذ 

ْ ٘زا اٌى١بْ ِٓ شؤٔٗ رٛف١ش حّب٠خ ٌٍغّٙٛس ػذ اٌّخبٌفبد ٚاٌزغبٚصاد  ِزٍمٝ ا١ٌىزشٚٔٝ( ٚأْ ٠ىٛ

 خشٚعٙب ػٓ سسبٌزٙب ٚ أ٘ذافٙب.رؤدٞ اٌٟ  رمَٛ ثٙب ٚسبئً اػالَ ٚسثّب اٌزٝ 

 

********** 
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 حمٛق اٌغّٙٛس اٌّزٍمٟ فٟ ِظش

 ث١ٓ اٌذسزٛس ٚ ٔظٛص اٌمبْٔٛ

 :ِزوشح رفل١ش٠خ 

 
ٚرٕض  322ذ ٌزؼ١ف رحش٠ش اوجش ٌٛسبئً االػالَ فٟ ِظش ٚخبطٗ اٌّبدٖ عبءد ِٛاد اٌذسزٛس اٌغذ٠

 ػٍٟ: 

اٌّغٍس األػٍٝ ٌزٕظ١ُ اإلػالَ ١٘ئخ ِلزمٍخ رزّزغ ثبٌشخظ١خ االػزجبس٠خ ٚاالسزمالي اٌفٕٝ ٚاٌّبٌٝ 

 ٚاإلداسٜ، ِٚٛاصٔزٙب ِلزمٍخ. 

ٌّطجٛػخ، ٚاٌشل١ّخ ٠ٚخزض اٌّغٍس ثزٕظ١ُ شئْٛ اإلػالَ اٌّلّٛع ٚاٌّشئٝ، ٚرٕظ١ُ اٌظحبفخ ا

٠ٚىْٛ اٌّغٍس ِلئٛالً ػٓ ػّبْ ٚ حّب٠خ حش٠خ اٌظحبفخ ٚاإلػالَ اٌّمشسح ثبٌذسزٛس،  ،ٚغ١ش٘ب

ٚاٌحفبظ ػٍٝ اسزمالٌٙب ٚح١بد٘ب ٚرؼذد٠زٙب ٚرٕٛػٙب، ِٕٚغ اٌّّبسسبد االحزىبس٠خ، ِٚشالجخ سالِخ 

اٌالصِخ ٌؼّبْ اٌزضاَ  ِظبدس ر٠ًّٛ اٌّؤسلبد اٌظحف١خ ٚاإلػال١ِخ، ٚٚػغ اٌؼٛاثؾ ٚاٌّؼب١٠ش

اٌظحبفخ ٚٚسبئً اإلػالَ ثؤطٛي إٌّٙخ ٚأخالل١برٙب، ِٚمزؼ١بد األِٓ اٌمِٛٝ، ٚرٌه ػٍٝ اٌٛعٗ 

 اٌّج١ٓ فٝ اٌمبْٔٛ.

٠حذد اٌمبْٔٛ رشى١ً اٌّغٍس، ٚٔظبَ ػٍّٗ، ٚاألٚػبع اٌٛظ١ف١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ٗ. ٠ُٚؤخز سأٜ اٌّغٍس ٚ 

 .خ ثّغبي ػٍّٗفٝ ِششٚػبد اٌمٛا١ٔٓ، ٚاٌٍٛائح اٌّزؼٍم

 

أٞ ِٓ اٌذسزٛس اٌّظشٜ ٚاٌخبطخ ثبٔشبء اٌّغٍس اٌٛؽٕٝ ٌزٕظ١ُ االػالَ ٌُ رشش اٌٟ  322ٚاٌّبدح 

اٌزضاَ ٚسبئً االػالَ ثبطٛي ػّبْ دٚس ٌٍّغٍس فٟ حّب٠ٗ اٌغّٙٛس ٌٚىٕٙب لظشد دٚسٖ فمؾ ػٍٟ 

 إٌّٙٗ ٚاخالل١برٙب  ِٚمزؼ١بد االِٓ اٌمِٟٛ. 

 

ْ أٜ و١بٔبد رشىٍذ رؼًّ ػٍٝ ػشٚسح ػجؾ ٘زا االداء االػالِٝ ٌٍحفبظ ٚ فٝ ِظش الرٛعذ حزٝ األ

ػٍٝ حمٛق اٌغّٙٛس، ثً أوضش ِٓ رٌه خٍذ وبفخ اٌمٛا١ٔٓ ِٓ أٜ ٔض ػٍٝ أشبء ِضً ٘زٖ اٌى١بٔبد أٚ 

ٔظٛص رحبفع ػٍٝ حمٛق اٌّزٍمٝ االػالِٝ أٚ رٛعت أٜ سدع ٌٍّخبٌفبد االػال١ِخ اٌزٝ رّضً اػزذاء 

س اٌّزٍم١ٓ " ثبسزضٕبء ثؼغ اٌغشائُ اٌٛاسدح فٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌغٕبئ١خ ٚاٌخبطخ ثبالػزذاء ػٍٝ حمٛق عّٙٛ

ػٍٝ اٌحمٛق اٌشخظ١خ ٌألفشاد " ٚ٘ٝ غ١ش وبف١خ ٚال رّضً أٜ ٔٛع ِٓ اٌحّب٠خ اٌؼبِخ ٌحمٛق عّٙٛس 

 .فٟ ِٛاعٙخ خشٚلبد ػذ٠ذح رزغبٚص اٌحمٛق اٌشخظ١خ اٌٝ حمٛق اٌّغزّغ ٚ افشادٖ اٌّزٍم١ٓ

 

 بن ِالحظخ ِّٙخ اخشٞ راد ثؼذ٠ٓ اسبس١١ٓ... ٚ ٕ٘

دائّب ِب ٠زٛاوت ِغ اٌؼًّ ثّٛاص١ك اٌششف رضا٠ذ  شىبٚٞ اٌغّٙٛس  ٚاٌٍغٛء إٌٟ اٌمؼبء  ٚ  :اٌّٚٙب

اسرفبع اػذاد اٌمؼب٠ب اٌّزذاٌٚخ فٟ سبحبد اٌمؼبء ٚ رشاوّٙب ٚ اشغبي عٙبد اٌزحم١ك ثشىبٚٞ ثؼؼٙب 

شٞ ػ١ّمخ، ِّب ٠لبػذ ػٍٟ ػ١بع اٌحمٛق اح١بٔب اٚ اٌخٍؾ ث١ٓ خاألِٓ ٔٛػ١خ اٌخشٚلبد اٌجل١طخ ٚ 

اٌّخبٌفبد ٚ دالالرٙب ٚ رآص١شارٙب، ٌزٌه فبْ عضء ِٓ اٌٍغٛء ١ٌٙئبد شىبٚٞ اٌغّٙٛس ٠شرجؾ  ثبٌحذ ِٓ 

ٚ رٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌذػبٚٞ اٌمؼبئ١خ اٌّزذاٌٚخ، خظٛطب ٚاْ ١٘ئبد حّب٠خ اٌغّٙٛس رلُٙ فٟ رٛح١ذ  

ٍٟ حمٛق اٌّغزّغ  ٚ رّٕحٙب اٌحك فٟ رٍمٟ اٌشىبٚٞ ٚ ٔظش٘ب ٚ اٌزظذٞ ٚ اٌشىبٚٞ ِٓ اٌزؼذٞ ػ

االحبٌخ ٌغٙبد اٌزحم١ك ٚ إلبِخ  اٌذػبٚٞ ١ٔبثخ ػٓ اٌشبو١ٓ، ٚ ٟ٘ ال رزظذٞ ٌحمٛق االشخبص ٚ أّب 

رحّٟ حمٛق اٌّغزّغ ٚ اٌحمٛق اٌغّبػ١خ، ٚ ال رزظذٞ ٌٍزؼذٞ ػٍٟ اٌحمٛق اٌشخظ١خ الْ االخ١شح 

 عشائُ شىٛٞ.
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أْ وبفخ اٌّحبٚالد اٌزٝ رّذ ٌٛػغ ِؼب١٠ش أخالل١خ ألداء ٚسبئً االػالَ ِضً ِٛاص١ك اٌششف  :صب١ّٔٙب

فبٔٙب رؤصشد فٝ ٚػؼٙب ثبٌزشش٠ؼبد اٌلبئذح ٚ اٌزٟ ٔظّذ اٌحمٛق اٌشخظ١خ، فغبءد رؼج١شا ػٓ 

٠ذ حمٛق ٚ ٚ اسرجطذ فٟ اغٍت ثٕٛد٘ب ثزحذ ،إٌّبصػبد ٚ اٌخشٚلبد اٌّزؼٍمخ ثبالشخبص ٚ حمٛلُٙ

ٚاعجبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌحمً االػالِٟ دْٚ اٌحذ٠ش ػٓ حمٛق اٌغّٙٛس،  ثً أْ اٌغضاءاد اٌزٝ ٚسدد ثٙب 

وبٔذ ثشىً ِؼٕٜٛ، ٚػ١ٍّب وبٔذ غ١ش لبثٍخ ٌٍزطج١ك ػٍٝ اٌٛسبئً أٚ ػٍٟ االػال١١ِٓ ثلجت رٛاصٔبد 

 ػذح.

  

مب ١ٌ٢خ ٌحّب٠خ حمٛق اٌغّٙٛس ٚ ٌىً ِّب سجك فمذ اسزمشد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغزّؼبد ػٍٟ اٌؼًّ ٚف

 ..اٌّزؼشس ٚ اٌّمظٛد ٕ٘ب اٌّغزّغ ٚ ١ٌس حمٛق فشد ِٓ االفشاد

رظً اٌّخبٚف لبئّخ ِٓ فشع ل١ٛد ثّل١ّبد ِخزٍفخ ػٍٝ حش٠بد اٌشاٞ ٚ اٌزؼج١ش، فبٌّلبٌخ ٚ ِغ رٌه 

ٚ ث١ٓ  االسبس١خ و١ف ٠ّىٓ اٌزٛف١ك  ث١ٓ حمٛق اٌّزٍمٟ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ خذِبد ِزٕٛػخ ٚ ِزؼذدح

حمٛلٗ اٌّغزّؼ١خ ٚ االخالل١خ ٚ خالفٗ، ٚ فٟ اٌٛلذ رارٗ و١ف ٔؼّٓ اال ٔفشع ل١ٛدا ػٍٝ إٌّزظ ٚ فٟ 

ٕزظ ٠ٍزضَ حمٛق اٌّزٍمٟ. ُِ  اٌٛلذ رارٗ ٔؼّٓ اٌحظٛي ػٍٝ 

 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة سثطذ ٘زٖ اال٘ذاف ثبٌٕض ػٍٝ " ثؼذ٠خ اٌّشالجخ "، ثّؼٕٟ اْ دٚس " آ١ٌخ 

ٕزظ ٚ ػشػٗ، ح١ش ٠ظً إٌّزغْٛ فٟ ِخزٍف ٚسبئً االػالَ اٌّمشٚءح اٌحّب٠خ " رؤرٟ رب ُّ ١ٌب الٔزبط اٌ

ٚ اٌّشئ١لخ ٚ اٌّلّٛػخ احشاس فٟ رحذ٠ذ اٌخؾ اٌزحش٠شٞ ٚ االٔزبعٟ ٌٍجشاِظ ٚ خالفٗ ِغ رحٍُّٙ 

 وبًِ اٌّلئ١ٌٛخ فٟ  ٘زا االؽبس.

 

ارْ ٔحٓ ٔزحذس ٕ٘ب ػٓ ٚس١ٍخ ثؼذ٠خ رؼّٓ رٛف١ش أزبعب ِزٕٛػب ٚ ِزؼذدا فٟ ِخزٍف ٚسبئً االػالَ 

ثال سلبثخ اٚ ل١ٛد ٚ ٠ٍجٟ احز١بعبد اٌّزٍمٟ ِّٓ ِخزٍف اٌّظبدس، ٚ ٠ؼّٓ اال رفشع ل١ٛدا ػٍٝ 

 حش٠بد اٌشاٜ ٚ اٌزؼج١ش

 

ٌٛسبئً االػالَ  ٚا٠غبد اػالَ د٠ّمشاؽٟ حش فٟ اؽبس االشىبي اٌغذ٠ذٖ ٌٍزٕظ١ُ اٌزارٟ  ا١ٌ٢خٚربرٟ ٘زٖ 

  .٠مَٛ ثزٕظ١ُ ٔفلٗ ثذْٚ رذخً حىِٟٛ

 

ٚ رز١ح ِغبال اٚسغ ٌٍزؼذد  ،فٟ اٌّغبي االػال١ِٟ٘ئخ ِلزمٍخ رؤسس  ٌضٕبئ١خ ٚ ٘ذف ٘زٖ ا١ٌ٢خ  اػزّبد 

ٚ رؼغ  ،ٚ اٌزٕٛع ٚ رحمك اٌزٛاصْ ث١ٓ ِظبٌح االؽشاف اٌّخزٍفخ ٚ رّٕغ االٔح١بص اٚ اٌخؼٛع ٌٍؼغٛؽ

 .اٌشىبٚٞاٌّحمك فٟ ث١ٓ  اٌّخطؾ ٚ اٌّمشس ٚ إٌّفز ٚ حذٚد فبطٍخ ث١ٓ 
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 ا١ٌٙئخ اٌّلزمٍخ ٌحّب٠خ حمٛق

 اٌغّٙٛس اٌّزٍمٝ ٌٍّٛاد اإلػال١ِخ 
 اٌجبة االٚي 

 اؽبس اٌّجبدٜء   

 اٚال : سسبٌٗ ا١ٌٙئٗ :

ٙب ٚسبئً االػالَ ٚخشٚعٙب اٌزٝ رمَٛ ث رٛف١ش حّب٠خ ٌٍغّٙٛس ػذ اٌّخبٌفبد ٚاٌزغبٚصاد

عٙخ ٚس١طخ رؼّٓ ػٓ سسبٌزٙب ٚ أ٘ذافٙب ِٓ خالي اخالل١بد إٌّٙٗ. ٚ ا١ٌٙئخ ػجبسح ػٓ 

 اٌحك ٌٍّٛاؽٓ ثؼ١ذاً ػٓ اٌزمبػٟ.

 

 صب١ٔب ا٘ذاف ا١ٌٙئخ :

 * اٌذفبع ػٓ حمٛق اٌغّٙٛس اٌّزٍمٟ.

اٌّذافؼخ ػٓ حمٛق  * رحم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ حمٛق اٌّٛاؽٓ اٌّزٍمٟ ٚ ث١ٓ ٔمبثبد االػال١١ِٓ

 اػؼبئٙب ٚث١ٓ ِغٍس اػٍٟ ٌالػالَ ٠ّضً اٌذٌٚٗ ٚ ث١ٓ ِالن ٚسبئً االػالَ .

 رٛػ١خ اٌغّٙٛس ثحمٛلٗ ٌذٜ ٚسبئً االػالَ* 

* رفؼ١ً اال١ٌٗ اٌزآد٠ج١ٗ ثذال ِٓ اال١ٌٗ اٌمب١ٔٛٔٗ ٚاٌٍغٛء ٌٍزمبػٟ رخف١فب ػٓ إٌظبَ 

 اٌمؼبئٟ  فٟ دسعبرٗ االٌٟٚ 

 ىبٚٞ  اٌغّٙٛس .* سشػٗ اٌفظً فٟ ش

* ا٠غبد ا١ٌٗ عبدٖ رىْٛ ّٔٛرط ٌٍؼًّ اٌّؤسلٟ  ٚاٌمذٖٚ فٟ ػ١ٍّٗ اٌؼجؾ اٌزارٟ  

 ٌّؤسلبد اٌّغزّغ اٌّخزٍفٗ ٚاٌّٙٓ االخشٞ 

 

 صبٌضب : اٌشىً اٌمبٔٛٔٝ

ٚرزّزغ ثبالسزمالي اٌّبٌٟ ٚاالداسٞ ٚ رزىْٛ ِٓ   ِّضٍٟ ٌفئبد  رظذس ثمبْٔٛ -3

 ثُٙ ِٓ اٌجشٌّبْ.اٌّغزّغ  ٚاٌخجشاء ، ٠ٚزُ أزخب

 رىْٛ رجؼ١زٙب ٌّغٍس إٌٛاة. -3

 رىْٛ ٌٙب اٌشخظ١خ االػزجبس٠خ اٌّلزمٍخ.  -4

 ٠ظذس ثزشى١ٍٙب لشاس ِٓ سئ١س اٌغّٙٛس٠خ. -5
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 اٌجبة اٌضبٟٔ

 اٌزشى١ً ٚ االخزظبطبد

 اٌزشى١ً  

ػؼٛا  ٠ٚشزشؽ  أْ ٠ىٛٔٛا ِزّزؼ١ٓ ثحمٛلُٙ  25رزىْٛ ا١ٌٙئخ ِٓ سئ١س ٚ 

 اٌّذ١ٔخ ٚاٌل١بس١خ 

 

 اٌشئ١س

 .ِٓ اٌشخظ١بد اٌؼبِخ اٌّؼ١ٕخ ٚ راد اٌظٍخ  ثبٌٕشبؽ  االػالِٟ

 

 األػؼبء 
 ِّضً ٌٕمبثخ اٌظحف١١ٓ ٠خزبسٖ ِغٍس إٌمبثخ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ. 

 ِّضً ٌٕمبثخ االػال١١ِٓ ٠خزبسٖ ِغٍس إٌمبثخ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ.
 ِّضً ٌغشفخ طٕبػخ االػالَ ٠خزبسٖ ِغٍس االداسح ِٓ غ١ش أػؼبئٗ.

 ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ  ٠خزبسح اٌّغٍس األػٍٝ ٌٍششؽخ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ.ِّضً 

 ِّضً ٌٛصاسح اٌؼذي ٠خزبسٖ ِغٍس اٌمؼبء األػٍٝ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ.

 ِّضً ٌٍّغٍس األػٍٝ ٌزٕظ١ُ شئْٛ االػالَ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ.

 ِّضً ٌٍّغزّغ اٌّذٔٝ اٌّٙزُ ثشئْٛ االػالَ ٠خزبسٖ االرحبد اٌؼبَ ٌٍغّؼ١بد اال١ٍ٘خ.

 ػؼبء ِٓ رٜٚ اٌخجشح فٝ ِغبي االػالَ.أ 3

 ِّضٍْٛ ٌٍغّٙٛس ٠ٚزُ رشش١حُٙ ِٓ اٌجشٌّبْ ِٓ غ١ش أػؼبئٗ. 6

 )ػٍٝ وً ١٘ئخ أْ رششح ػؼف اٌؼذد اٌّطٍٛة ٠ٚخزبس ُِٕٙ سئ١س اٌغّٙٛس٠خ(

 

 االخزظبطبد : 

 
ٚػغ وبفخ اٌزؼش٠فبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌخبطخ ثحمٛق اٌغّٙٛس ٚاالٔزٙبوبد اٌزٝ رزؼٍك  -2

 ١ٙئخ ٚثبداء ٚسبئً االػالَ ثؼًّ اٌ

 ٚػغ خطؾ ٚثشاِظ اٌؼًّ ٌحّب٠خ حمٛق عّٙٛس اٌّزٍم١ٓ ٚرؼض٠ض٘ب ٚر١ّٕزٙب . -3

رٍمٝ اٌشىبٜٚ ػذ رغبٚصاد ٚسبئً االػالَ فٝ حك عّٙٛس اٌّشب٘ذ٠ٓ ٚاٌزحم١ك  -3

اٌمؼبئ١خ ثؼذ االحبٌخ ٌٙب. ٚ ِشالجخ   ِطبٌجخ عٙبد اٌزحم١ك ثزحش٠ه اٌذػٛٞٚ  ف١ٙب

ٕزظ فٟ وً ٚسبئً االػالَ . احزشاَ اٌزضاِبد ُّ   إٌّزغ١ٓ ٚ اٌّالن ثؼذ ثش اٌ
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اػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌذساسبد اٌخبطخ ثؤداء ٚسبئً االػالَ ٚػاللزٙب ثحمٛق عّٙٛس  -5

 اٌّزٍم١ٓ.

 

 اػذاد اٌزٛط١بد ٚااللزشاحبد.  -6

ارخبر االعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ػذ اٌٛسبئً االػال١ِخ ثشؤْ االػزذاء ػٍٝ حمٛق  -7

 اٌغّٙٛس 

 فٝ اٌذػبٜٚ اٌمؼبئ١خ اٌّزؼٍمخ ثحمٛق اٌغّٙٛس االػال١ِخ.اٌزذخً  -7

اطذاس ػمٛثبد اداس٠خ ِٚب١ٌخ ػٍٝ اٌٛسبئً االػال١ِخ اٌزٝ رٕزٙه حك اٌغّٙٛس  -8

 ٠ٚىْٛ اٌطؼٓ ػٍٝ ٘زٖ اٌمشاساد أِبَ اٌّحىّخ االلزظبد٠خ.

 

 :رؼزجشِٓ اٌزغبٚصاد فٝ حك اٌغّٙٛس - 9     

 

ٕف ثىً اشىبٌٗ ٚ اٌزحف١ض ػ١ٍٗ، ٚ ٔشش طٛس اٌؼٕف اٚ اسزخذاَ طٛس اٌؼٕف اٚ اٌزش٠ٚظ ٌٍؼ  -2

 ِب٠زشرت ػٍٝ احذاس اٌؼٕف.

 وً اٌّؼب١ِٓ راد اٌطج١ؼخ اٌغٕل١خ. -3

االِزٕبع ػٓ اٌزفشلخ ث١ٓ االػالْ ٚ االػالَ، ٚ اسزخذاَ االػالْ فٟ االسبءح اٌٝ ؽشف اٚ اٌزحش٠غ  -4

 ث١ٓ اؽشاف ِخزٍفخ.

ٕزظ االػالِٟ، اٚ اٌزش٠ٚظ ٌالٌفبظ اٌجز٠ئخ ٚ اسزخذاَ اٌٍغخ اٌجز٠ئخ ٚ اٌفبظ اٌلخش٠خ اٌ -5 ُّ ّل١ئخ  فٟ اٌ

 اٌزحش٠غ ػٍٟ اسزخذاِٙب فٟ س١بق اٌزؼبًِ ِؼٙب ثبػزجبس٘ب ٚالؼب لبئّب.

ٕزظ.   -6 ُّ  ػذَ احزشاَ رٛل١زبد ثش اٌ

ٕزغبد ػٍٟ اٌشبشبد اٌّشئ١خ،  اٚ االػالْ ػٓ االشبساد  -7 ُّ االٌزضاَ ثٕشش شبساد رظ١ٕف اٌجشاِظ ٚ اٌ

 ػٍٝ إٌّزغبد اٌّلّٛػخ.االراػ١خ 

اخزشاق اٌم١ُ اٌّغزّؼ١خ ثبٌزش٠ٚظ ٚ اٌزحش٠غ ػٍٟ اٌزّبسه اٌؼبئٍٟ ٚ اٌحغ ػٍٝ إٌضاػبد  -7

 اٌؼبئ١ٍخ.

 اٌزش٠ٚظ ٌٍشبئؼبد  -8

 رؼ١ًٍ اٌشأٜ اٌؼبَ  -9

إفلبد اٌزٚق اٌؼبَ  -21  

االػشاس ثبالخالق اٌؼبِخ  -22  

اإلػشاس ثبٌظحخ اٌؼبِخ - 23  

ٌٍّغزّغِحٛ ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  - 24  

 ػذَ احزشاَ اٌزٕٛع اٌضمبفٝ   – 25
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 اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ

 اإلعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.  -1
 الهبات والمنح واإلعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية أعضائها.  -2
 ما تخصصه الدولة لها من منح أو إعانات. -3
 ٟ ٠زُ رٛل١ؼٙب ػٍٟ ٚسبئً االػالَ .ٔلجخ ِٓ حظ١ٍٗ اٌغشاِبد اٌز -5
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