بسم هللا الرمحن الرحيم
النظام الداخلي لنقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني
الباب األول
مادة ()1
يس م هذذ ممظاذا( ا ممامذاذا( ا ممامذا( ممااامنيذذ( ظام مماذذاس مما رذا( ا مما رذا( مسم م رذ م م ذ1ذ(سم م اذ2021ذ)ذ
ويع لذمهذذ نذات يخذإ را هذ نذاهل ئاذا(عا اذذعمهذأنذذي شرذذيفذاجلرياةذا(رمس اذ .ذ
مادة ()2
يكونذ(مكم اتذوا(عبا اتذاآلت اذاملعاينذذاملخصصاذهلاذ املذتالذا(ظري اذعمهذذاالفذذذ(كذ .ذ
-1
-2

ا( ظاماذ-:ذنظاماذذاسا رذذا( اا رذا( مس رذمبركزيهاذ.
جممم ذذا( ظاممماذ-:ذجممم ذنظاممماذاسمما رذا( امما رذذا( مسم رذذاملشممكلذ ممنذ ركممزةذا( ظاممماذ

-3
-4
-5

وي مقذ( ظذجمم ذايضاذعمهذجمم ذأةذ نذاملركزينذ.
اهل ئاذا(عا اذا(رئ س اذ( ظاماذاسا رذذا( مس رذ-:ذاهل ئاذا(عا اذ(كالذاملركزين.ذ
اهل ئاذا(عا اذا( رع اذ( ظاماذاسا ر-:ذاهل ئاذا(عا اذ(كلذ ركزذعمهذح ذاه.
ا( ظ بذ-:ذنظ بذاسا رذا( مس رذذوا(ظةذميثملذا( ظامماذمكمالذ ركزيهماذوا(مظةذي بخمبذ منذ

-6
-7
-8
-9

اهل ئاذا(عا اذا(رئ س ا.
انئبذا( ظ بذ-:ذ وذذعضوذذاجملم ذا(ظةذي بخبذ نذ بلذاعضاءذاجملم ذيفذكلذ ركزذ.
اسا نيذذ-:ذذكلذذشمخ ذبب عمنيذا مظذ منذذ ه ماذاسا ماةذ ه ماذذ(مهذسمواءذااولذ مظهذامله ماذامذ
ملذيزاوهلاذ.
اسا نيذذاملزاولذ -:وذاسما نيذاسسمباذذا(مظةذسمافذكالماذا(بزا اتمهذاملا( ماذ(م ظامماذوا(مظةذسذاالذذ
ميا سذ ه اذاسا اةذ.
اسمما نيذذاملبمما ذذ-:ذاحلممائزذعمممهذا(شممهافةذذاجلا ع مماذاسويفذيفذاحلظممو ذ ممنذذما عمماذ عم فذ

هباذواملسجلذيفذسجلذاسا رذاملبا مرذذيفذذا( ظاماذولقذذاحكامذذا(ظانونذوا( اامذ.
 -10اسا نيذذاملبظاعاذ-:ذ وذاسا نيذا(ظةذاح ملذعممهذا(بظاعماذذولظماذسحكمامذا(ظمانونذذواسنا ماذذ
ا(صاف ةذمبومبهذ.

 -11ا(ظم ممانونذ-:ذ م ممانونذذاسم مما رذذا( ام مما رذذ م م ذا)3ذ(سم م اذا)1999ذو م مماذذمم ممرمذعم م ممهذذ م ممنذذ
تعايالت.
 -12ذا( اممامذذ-:ذا( اممامذا(ممااامنيذذ( ظاممماذاسمما رذذا( مس م
(م ظاما.ذ

رذذاملظممرذ ممنذاهل ئمماذا(عا مماذا(رئ س م اذ

ذ
املادة ()3
متا سذا( ظاماذنشابهاذعنذذبريقذاهل ئاتذا(با( اذذ-:
-1اهل ئاذا(عا اذا(رئ س اذ(كالذاملركزينذوا(يتذتعىنذاب(شؤونذا(عا اذ(م ظاماذ .ذ
-2ذاهل ئاذا(عا اذملركزذا(ظاسذوتعىنذابس و ذاخلاصاذهبظاذاملركز .ذ
-3ذاهل ئاذا(عا اذملركزذغزةذوتعىنذابس و ذاخلاصاذهبظاذاملركز .ذ
-4ذنظ بذاسا رذوميثلذا( ظاماذمكالذ ركز اذ .ذ
-5ا(مجانذا(ااام اذوا(مجانذا( رع ا .ذ
الباب الثان
هيكلية النقابة
الفصل األول
املادة ()4
أ-تبممف(اذاهل ئمماذا(عا مماذا(رئ سم اذ(م ظاممماذسم واذ ممنذذو ممقذاسمما رذاملمزاو(رذ انون مماذ(م ه مماذ ممنذذأفواذا(رسممومذذ
ا(س م وياذوو ممقذذا(عوائ مماذاملا( مماذاملس ممباظاذذعم م ه ذ(م ظام مماذ ب مملذذ وع مماذذامب مما ذاهل ئ مماذا(عا مماذمثال ممرذيو مماذذ
عمهذاأل لذ .ذ
-اابصاصاتذاهل ئاذا(عا اذا(رئ س ا-:

-1انبخا ذنظ بذاسا ر .ذ
-2ا را ذو/ذأوذتعايلذا( اامذا(ااامنيذ(م ظاماذ.
 -3ا( ارذيفذا و ذاسا اةذوشؤوهناذا(عا اذوا(ع لذعمهذ اذحي ظذكرا بها.
املادة ()5
أ-تبف(اذاهل ئاذا(عا اذا( رع اذ(كلذ ركزذ نذو مقذاسما رذاملمزاو(رذ انون ماذ(م ه ماذ منذأفواذا(رسمومذا(سم وياذ
وو قذا(عوائاذاملا( اذاملسباظاذعم ه ذ(م ظاماذ بلذ وعاذامب ا ذاهل ئاذا(عا اذمثال رذيو اذعمهذاس ل .ذ
اابصاصاتذاهل ئاذا(عا اذا( رع ا -:ذ -1ا شمماذا(بظريممرذاملممادذوذاسفا ةذ(كمملذ ركممزذوتصممايقذاحلسمما ذاخلبمما نيذ(مس م اذامل صممر اذوا مرا ذاملواانمماذ
ا(س وياذا(يتذيظا هاذجمم ذاملركز .ذ
-2انبخا ذجمم ذاملركز .ذ
-3ا( ارذيفذذأ و ذذاسا اةذوشؤوهناذذا(عا اذوا(ع لذذعمهذذ اذحي ظذذكرا بهاذ .ذ
املادة ()6
جتب ممقذذاهل ئمماذا(عا مماذا(رئ سم اذوا( رع مماذامب اعمماذفو اذيفذاألسممبو ذذاألولذ ممنذشممهرذذن سممانذ ممنذكمملذذعممامذ
(مباثذيفذذاسابصاصاتذاملب اذذيفذاملوافذا(سامظاذذوجتب قذاهل ئاذا(عا اذا(رئ س اذعمنذمعماذولمقذاس( ماذا(ميتذ
حيمماف اذنظ ممبذاسمما رذوع مماذاسنبهمماءذ ممنذاس ممو ذاملش م كاذت عظ ماذاهل ئمماذا(عا مماذا( رع مماذيفذكمملذ ركممزذعمممهذ
حاهذوحيقذ(كلذ ركزذعظاذامب ا ذ ئاذعا اذ سبظلذمل ا شاذاس و ذا(يتذتاالذض نذاابصاصهذلظط.ذ ذ
املادة ()7
-1جتب قذاهل ئاذا(عا اذا(رئ سم اذاوذا( رع ماذامب اعماذاسمبث ائ اذذ(م امرذيفذا مو ذذ ع ماذذمماعومذذ منذا( ظ مبذ
تومهذذايفذاعضائهاذم اءذذعمهذ -:ذ
أ -را ذ نذجمم ذاملركزين.

 را ذجمم ذذاملركزذاب( سباذ(مه ئاذا(عا اذا( رع اذ(م ركزذ .ذج-بمممبذا( ظ ممبذع مماذتممولرذحا(مماذا(ضممرو ةذواسسممبعجالذنيذش مري اذذانذيبممرذذيفذذبمممبذا(مماعوةذاسسممبا ذ
ا(يتذفعبهذذايفذذ(كذ .ذ
ف-بمممبذذا ممنيذ ظممامذجملمم ذاملركممزذو و ممقذحسممبذذاألصممولذذ ممنذ مممقذأعضمماءذذاهل ئمماذا(عا مماذعمممهذاأل مملذ
ويبرذذل هذ كانذوا انذاسنعظافذذوماولذذاسع الذذاملظ حذ .ذ
-2يبمويفذا( ظ مبذا(ماعوةذ(المب ما ذاملظم حذوذ(مكذاماللذذ ال مرذيو مماذ منذذات يمخذتظما ذا( مممبذنيذواذاذذملذذ
يومهذا( ظ بذذا(اعوةذااللذذاملماةذاملمظكو ةذنيذامب عماذذاهل ئماذاسسمبث ائ اذمظموةذنم ذ مظاذذا( امامذيفذا( مومذ
ا(بادذذسنبهاءذاملاةذوذ(كذذيفذا(ز انذذواملكانذا(ظةذيظر هذذبا(بوذذاسمب ا ذ .ذ
-3يفذذحا( مماذامب مما ذاهل ئ مماذا(عا مماذامب اع مماذاس ممبث ائ اذذم مماونذذحض ممو ذا( ظ ممبذأوذانئ ممبذا( ظ ممبذمس ممببذ
م ممهذذع ممنذذحض ممو ذذاسمب مما ذي مرأسذاجلمس مماذأك م ذاسعض مماءذس م اذذنيذوي ممرةذذانبا ممامذاجلمس مماذوا(س م ذذيفذ
ماولذاألع الذذببظاذألحكامذذ ظاذذا( اامذ .ذ
املادة ()8
-1يكممونذامب مما ذاهل ئمماذا(عا مماذا(او يمماذ انون مماذعضممو ذاغمب مماذعممافذذأعضممائهاذاا( صمماذ ذ)1ذيفذا(ز ممانذذ
واملكممانذا(ممظةذذحيممافهذجمم م ذاملركممزذنيذلم ذاذذملذيباظممقذذ ممظاذا( صمما ذيؤممملذ ممظاذاسمب مما ذملمماةذاسممبوعرذ
ويك ممونذص مما ااذمب ممنذحض ممرذ ممنذذاألعض مماءذم م

ذاملك ممانذاوذابملك ممانذا( ممظةذحي ممافهذاجملم م ذوت ب ممقذذاتذ

ا(ظواعاذاب( سباذ(مه ئاذا(عا اذا(رئ س ا .ذ
-2يش م ذذ(صممااذذانعظممافذذاسمب مما ذذاسسممبث ائنيذذ(مه ئمماذذا(عا مماذحضممو ذأغمب مماذاا( صمماذ )1ذل م ذاذملذ
يباظقذذ ظاذا( صا ذسظطذبمبذاسمب ا ذ .ذ
-3سذي ممواذا(با ممثذذيفذذغ م ذذاملس ممائلذذاس ممافةذيفذذبم ممبذاسنعظ ممافذذإسذذاذاذكان مماذذ رتب مماذاوذذ ب رع مماذ
ع هاذ .ذ
-4تبخاذ مرا اتذاهل ئماذا(عا ماذذا(عافيماذذيكثريماذاحلاضمرينذوإذاذذتسماوتذذاألصمواتذيمرماذذاجلانمبذا(مظةذ
ل هذا(رئ ذ .ذ

املادة ()9
يمرأسذا( ظ ممبذامب اعمماتذاهل ئمماذا(عا مماذا(رئ سم اذواب( سممباذ(مه ئمماذا(عا مماذا( رع مماذي مرأسذا( ظ ممبذاهل ئمماذا(عا مماذ
(م ركزذامل بخبذ هذويرأسذانئبهذيفذاملركزذاسارذامب ا ذاهل ئاذا(عا اذا( رع ا .ذ
املادة ()10
(مرئ ذا(سم اذا(كا ماذذإلفا ةذاجلمساتذنيذوح ظذذناا هاذولقذاحكامذذ ظاذذا( اام .ذ
املادة ()11
تظممامذذاس احمماتذواملشممروعاتذايفذاجملمم ذكباممماذذ بمملذذاسممبوعرذ ممنذذ وعمماذاجلمسمماذاسممافةذ(بمما جذعمممهذ
ماولذأع الذذاهل ئاذا(عا اذويواذ(رمقذأعضاءذذاهل ئماذذا(عا ماذاحلاضمرينذاضمالاذأةذذم ماذمايماذايفذمماولذذ
األع الذااللذذامب اعها .ذ
املادة ()12
ي بباذا(رئ ذاب ذذامل ا شاذحسبذا(ب وفذاملا ماذيفذماولذاألع الذ .ذ
املادة ()13
(مرئ ذانذذحيافذذو باذ ع اذذ(النبهاءذ نذذ ا شاذاحاذذاملوضوعاتذوااظذذا(رأةذذل هذ .ذ
املادة ()14
يظ مماذا ممرذا(سممرذاوذذ ممنذئبمما هذذ ئم ذاجلمسمماذبمبمماتذذا(كممالمذحسممبذترت ممبذتظمماميهاذنيذوسذيظبمملذبمممبذ
ا(كممالمذيفذذغم ذاملوضممو ذامل ممروحذذ(م ظممايفذوا( موا فذيفذذممماولذذاألع ممالذنيذك مماذسيممواذا(كممالمذممماونذإذنذ
ا(رئ ذ .ذ
املادة ()15
سذي ممواذألح مماذ ظابع مماذامل ممبكم ذنيذوسذذام ممااءذ الحا مماذذإ( ممهذنيذوا( مرئ ذذوح مماهذذ مموذص مماحبذاحل ممقذيفذا ذنذذ
يومهذذنارذاملبكم ذإيفذ راعاةذأحكامذا( اامذيفذذاياذذحلااذا اءذذكال هذ .ذ

املادة ()16
(مرئ ذانذذيومهذنارذاملبكم ذذايفذاسالااذذعمهذذنامامذذا(كمالمذوافاممهذنيذلم ذاذملذميبثملذلممهذانذيوممهذذنامرهذ
ممرةذأا ممرمذ ممقذذإ ب مماتذذذ( ممكذيفذاسض ممرذنيذوإذاذملذذميبث مملذذ(م ممرةذا(ثا(ث مماذم ممااذ(م مرئ ذلويم ممهذايفذذجمم م ذذ
أتفييبذ .ذ
املادة ()17
إذاذذاابلذذا( اامذذوملذيب كنذا(رئ ذ نذاعافتهذمااذ(هذا اذذذ اذيمزمذحل ظذذا( اامذ .ذ
املادة ()18
(مرئ ذانذذأي رذينذحيظفذ نذذو ائقذاجلمساذأةذكالمذذصما ذ منذأحماذذاألعضماءذااللماكذذألحكمامذ مظاذ
ا( اامذ .ذ
املادة ()19
تبخممظذا(ظ مرا اتذا(مميتذذت ممرحذذ(مبصمموياذذيفذاسمب اعمماتذا(عا مماذمرلممقذاأليمماةذذنيذ،سممبث اءذذاسنبخمماابتذنيذذ
إسذذإذاذبمبذ مقذذاألعضماءذاحلاضمرينذعممهذاأل ملذاممراءذذا(بصموياذذا(سمرةذذ بملذذا(بصمرياذم ب جماذذ لمقذذ
األياة ذ
املادة ()20
إذاذذبمبذذا(بصوياذا(سرةذولظاذملاذو فذذيفذاملافةذذا)19ذل جرةذا(بصموياذاب(صمو ةذا(ميتذذيع هماذا(مرئ ذ
وتعب ذذنب جاذا(بصوياذذ را اذذ بخظاكذيفذذاسمب ا ذذا(ظةذبمبذل هذامراءذذا(بصوياذ .ذ
املادة ()21
تصا ذذ را اتذاهل ئاذا(عا اذابألغمب اذامل مظاذذ(مااضرينذ .ذ
املادة ()22

يمماونذذجلمسمماذاهل ئمماذا(عا مماذ ضممرذيثبمماذل ممهذأمسماءذاألعضمماءذذاحلاض مرينذوتمماونذل ممهذام مراءاتذاجلمسمماذو مماذذ
و فذذل هاذذ نذذو ائقذو اذصا ذ نذ را اتذذوتو قذذ نذا(رئ ذوا رذا(سرذ .ذ
املادة ()23
يممواذا م احذتعممايلذذ ممظاذا( اممامذمظمرا ذ ممنذجممم ذ ركممزةذا( ظاممماذاوذم مممبذذ ممنذ مممقذذاعضمماءذذاهل ئمماذا(عا مماذ
ا(رئ س اذاحلاضرينذيفذاسمب ا ذ .ذ
ذ
الفصل الثان
أوال -:النقيب واجمللس
املادة ()24
يممب ذانبخمما ذنظ ممبذاسمما رذ ممنذ بمملذاهل ئمماذا(عا مماذا(رئ سم اذ( ظاممماذاسمما رذوا(مميتذتبممف(اذ ممنذو ممقذاسمما رذ
املسم ممجمرذيفذسم ممجلذاسم مما رذاملم مزاو(رذواملسم ممافينذ(رسم ممومذا( ظامم مماذوكالم مماذعوائم مما اذاملسم ممباظاذعمم م ه ذببظم مماذ
(مظانونذوا( اامذ .ذ
املادة ()25
أ-يبممف(اذجممم ذا( ظاممماذيفذ ركممزذا(ظمماسذ ممنذذتسممعاذذأعضمماءذويفذحممالذ ذانبخمما ذا( ظ ممبذ ممنذ ممظاذاملركممزذ
يبف(اذاجملم ذ منذاان ماذاعضماءذابسضمالاذايفذا( ظ مبذيمب ذذانبخماهب ذ منذأعضماءذاهل ئماذا(عا ماذاملسمجمرذيفذ
سممجلذاسمما رذامل مزاو(رذيفذ ركممزذا(ظمماسذذواملسممافينذ(رسممومذذا( ظاممماذوكالمماذعوائمما اذاملسممباظاذعم م ه ذببظمماذذ
(مظانونذوا( اامذ .ذ
يبف(اذجمم ذا( ظاماذيفذ ركزذغزةذ نذسباذأعضاءذويفذحمالذ ذانبخما ذا( ظ مبذ منذ مظاذاملركمزذيبمف(اذاجملم ذ نذمخساذأعضاءذابسضالاذايفذا( ظ مبذيمب ذذانبخماهب ذ منذأعضماءذاهل ئماذا(عا ماذاملسمجمرذيفذسمجلذ
اس مما رذامل مزاو(رذيفذ رك ممزذغ ممزةذواملس ممافينذ(رس ممومذذا( ظام مماذوكال مماذعوائ مما اذاملس ممباظاذعم م ه ذببظ مماذ(مظ ممانونذ
وا( اامذ .ذ

ج-حيافذذاجملم ذاأل اكنذا(يتذجترةذل هاذاسنبخاابتذولظاذملاذذتظضنيذاملصمااذذا(عا اذ .ذ
املادة ()26
تسظطذا(عضوياذعمنذا( ظ مبذوانئمبذا( ظ مبذوعمنذأةذذعضموذذ منذاعضماءذاجملمم ذإذاذلظماذذأةذذشمر ذ منذ
شممرو ذصممالح اذا( شم اذامل صممو ذذعم همماذيفذذ ممظاذا( اممامذذنيذويصمما ذمممظ(كذ مرا ذذ ممنذجمم م ذاملركممزذويفذ
حالذتعمقذاس رذاب( ظ بذيصا ذا(ظرا ذ نذجمم ذاملركزينذوحيلذ مهذ نذيم هذمعافذاسصوات .ذ
املادة ()27
-1عم ممهذأعض مماءذجمم م ذاملرك ممزذاس(ب مزامذعض ممو ذاجلمس مماتذويفذذحا( مماذتر ممبذاح مماذذاسعض مماءذذع ممنذاحلض ممو ذذ
ا مممقذذممسمماتذ ببا( مماذاوذامماينذممسمماتذ ب ر مماذامماللذذا(سم اذذا(واحمماةذذمر م ذذعممظ ذيظبمممهذاجملم م ذيومممهذذ
إ( هذا( ظ مبذذكبماابكذذ(ت(بمزامذابحلضمو ذنيذلم ذاذذتكمر ذذغ اممهذاسمباعاهذاجملمم ذذألامظذذأ وا(مهذوحيمقذ(م جمم ذ
اعببا هذ ب ا اذعنذعضوياذاجملم ذويعمنذ كانهذذشاغراذ .ذ
-2تبمغذاسعبظا اتذعنذذحضو ذذاجلمساتذ(م ظ بذاوذا رذا(سرذذ بلذذ وعاذذاجلمساذ .ذ
املادة ()28
إذاذشم ممررذ كم ممانذذاحم مماذاعضم مماءذجممم م ذذاملركم ممزذذحم مملذذ مم ممهذ(م م مماةذاملببظ م مماذاملرشم مماذاحلاصم مملذعمم ممهذأعمم ممهذذ
األصواتذا(با( اذيفذذاسنبخاابتذا(سامظا ذ
اثنيا -:توزيع املناصب وتشكيل اللجان.
املادة ()29
أ-يب قذذجمم ذكلذ ركزذااللذذاسبو ذ نذات يخذاسنبخاابتذويبويفذا( ظ بذا(اعوهذ(المب اعرذ .ذ
يبويفذا( ظ بذ ائساذجمم ذاملركزذا(ظةذي ب نيذا( ه .ذج-يبويفذاك ذاسعضاءذس اذ ائساذاجملم ذاسارذ .ذ
ف-ي بخبذجمم ذذكلذ ركزذ نذمرذاعضائهذانئباذ(م ظ بذوا رذسرذوا رذص او  .ذ

املادة ()30
أ -يب ممويفذك مملذجمم م ذااب مما ذ يفس مماءذا(مج ممانذيفذاجلمس مماذاسويفذل م ذاذذتع ممظ ذذ( ممكذل ن ممهذميك ممنذإ م مماءذذ( ممكذ
(مجمساذا(الحظاذعمهذأنذيكونذ نذمرذتمكذا(مجانذ-:
-1ا(مج اذا(ظانون اذذ .ذ
-2جل اذا(با يبذ .ذ
-3ا(مج اذاملا( اذ .ذ
-4جل اذا(شركاتذ .ذ
-5ا(مج اذذا(ثظال اذ .ذ
-6جل اذذاحلراتذذوحظو ذذاسنسانذذ .ذ
-7جل اذذشؤونذذاملرأةذ .ذ
-8جل اذذ ظاو اذذا(ب ب قذ .ذ
-9ا(مج اذاسمب اع اذ .ذ
-10جل اذشؤونذامله اذ .ذ
-11اوذاياذجلانذذأارمذيرا اذاجملم ذسا اذذ(بس ذأع الذذا( ظاماذ .ذ
يممب ذذااب مما ذذاعضمماءذذو يفسمماءذاجملمما( ذذا(بففيب مماذوجلممانذتظممايرذاتعمما ذذاسا مماةذعمممهذانذسذتظمملذ مماةذزاو(به ذعنذعشرةذس وات .ذ
املادة ()31
ي واذابملركمزذا(مظةذ ذذا( شم اذ(مهذ منذحيمواذذعممهذاعممهذاألصمواتذلم ذاذتسماوتذذاسصمواتذيمرماذاجلانمبذذ
ا(ظةذل هذا(رئ ذ .ذ

اثلثا صالحيات اجمللس
املادة ()32
ذذوايممرذذا(عممالذوالممافذ
معمماذذاسنبهمماءذ ممنذاممراءذذاسنبخمماابتذا(ااام مماذجملمم ذذاملركممزذنيذيظممومذا( ظ ممبذ،مممال ذ
اسا رذا(عر ذنيذو نذذحيسنذتبم رمهذذم بمائاذاسنبخماابتذيفذكملذ ركمزنيذك ماذذويمب ذذنشمرذذ مظهذا( بمائاذذيفذذ
جمماذذاسا اةذ .ذ
املادة ()33
ابسض ممالاذايفذاابصاص مماتذجمم م ذذاملرك مزذا( موا فةذيفذا(ظ ممانوننيذئ ممب ذجمم م ذذك مملذ رك ممزذول ممقذاحك ممامذ ممظاذ
ا( اامذمكلذذ اذيبعمقذمبه اذاسا اةذذمباذذيفذذ(كذ-:ذ ذ
أ-شراءذذا(عظا اتذ،س ذا( ظاماذذواسبئجا اذوافا هتاذ .ذ
اسبث ا ذذا والذذا( ظاماذذمباذحيظقذاسالااذذعمهذ صاحلهاذ .ذذاملرك ممزذ مموذ
ج-يص مما ذذجمم م ذاملرك ممزذمص م بهذذا(ظانون مماذجمم مماذذ ك مماذ،س م ذاجمم مماذاسا مماةذ)ويك ممونذجمم م ذ
صم مماحبذذاس ب م ممااذواسصم مماا ذذعمم ممهذذانذيكم ممونذا( ظ م ممبذأوذانئبم ممهذ ئ سم مماذ(بارير م مماذوا م ممرذا(سم ممرذذ ر م مماذ
املسؤول .ذ
رابعا -:صالحيات النقيب ذ
املادة ()34
أ-ا( ظ بذميثلذا( ظاماذويرأسذاهل ئاذا(عا اذوجمم ذاملركمزذا(مظةذيبوامماذل مهذوي مظذ مرا اهت ذويو مقذا(عظموفذا(ميتذ
يوالظونذعم هاذحقذا(بظاضنيذابس ذا( ظاماذم سهذاوذمواسم اذ منذي بمهذ منذاعضماءذاجملمم ذيفذايماذ ضم اذهتم ذ
ا( ظاماذوا اذذص اذاملاعنيذيفذكلذ ض اذتبعمقذابلعالذمت ذكرا اذا( ظاماذاوذاحاذاعضائها .ذ
( ظ بذاسا رذا ذنذيكماذأةذ ا نيذخبا اذ ه اذجمان اذيظا هاذ(م ظاماذ رةذواحاةذكملذسم اذوكملذ مامذي ممرلوذفونذس ممببذاوذع ممظ ذ ظب ممولذتظ مما ذاملعون مماذمع مماذتكم ممهذمبظ مماميهاذاوذيه مملذموام ممبذا( ممالا ذاب ان مماذ

يبعممرلذ(معظمموابتذاملسمممك اذمعمماذاحا(بممهذايفذجمم م ذأتفيمميبذمظ مرا ذ ممنذا( ظ ممبذوتظبصممرذ ممظهذاخلا مماذاجملان مماذ
عمهذا(ظ امذابحاذاسع الذا(با( اذ -:ذ
-1ا(ظاءذ اضرةذعمهذاملبا مر .ذ
-2تظا ذاسبشا اتذ انون اذ(م ببا مر .ذ
-3اعاافذف وسذ انون اذاوذ اضراتذملؤمتراتذاسا ر .ذ
-4ت ا ذاع الذاملؤمتراتذواملكاتبذا(اائ اذيفذالافذاسا رذا(عر  .ذ
-5اعاافذاملظاستذا(ظانون اذا(يتذحيسنذنشر اذيفذاجملالتذاحلظو اذاوذيفذجمماذا( ظاما .ذ
 -6ساعاةذاجملم ذيفذمعوذاع ا(ه .ذ
-7ا(الا ذعنذشخ ذ باذ(م ظ بذلظرهذاوذعامذاسب اعبهذفلقذاةذامو ذ(م اا ر .ذ
ج-أةذصالح اتذاارمذو فتذ نيذ وانرذا( ظاماذوذانا بها .ذ
خامسا  -:جلسات اجمللس
املادة ()35
يم مرأسذا( ظ م ممبذذممسم مماتذاجملمم م ذنيذويفذذحا(م مماذغ امم ممهذذيظم ممومذانئبم ممهذيفذكم ممالذاملركم مزينذ ظا م ممهنيذوإسذذلم ممفك ذذ
األعضاءذس اذ .ذ
املادة ()36
يعاذذأ رذذا(سرذيفذكلذ ركزذاب(بشاو ذذ قذا( ظ بذذأوذانئبمهذيفذحمالذغ اممهذمماولذذاألع مالذذعممهذضموءذ
اذيسبجاذذ منذا مو ذذتسمباقذا(بامثذذاوذذ ماذيظمامذذ(م جمم ذذ منذا احماتذذاوذتوصم اتذا(مجمانذذاوذ
اذيرفذذ(م جم ذذ نذذكببذذاوذغ اذذ نذاأل و ذذا(يتذذتسبومبذا(باث .ذ
املادة ()37

يعظم مماذذاجملمم م ذممسم مماتهذيفذ ظم مراتذا( ظامم مماذا(رئ سم م اذيفذكم مملذ ركم ممزذاوذيفذأةذذ كم ممانذذاام ممرذيظم ممر هذاجملمم م ذذ
ويكونذاسمب ا ذصا ااذإذاذذحضرتهذاألغمب اذامل مظاذسعضائه.ذ ذ
املادة ()38
تبااذاجلمساذمبالوةذذماولذاألع الذإل را هذوإضالاذذأةذذم اذيغمب اذاحلضو ذذوياونذأ مرذذا(سمرذذ اضمرذ
اجلمسمماتذيفذسممجلذامما ذيعمماذهلممظاذا(رممرلذنيذويممبذأنذذيكممونذا(ب م ذاذاألولذذ(كمملذذاجلمسمماتذذ صصمماذذ
(بثب اذذو ائقذاجلمساذذا(سامظاذو رامعاذذ اذذ ذذت ظهذذ نذ را اتذ .ذ
املادة ()39
تبخ ممظذذا(ظ مرا اتذابألغمب مماذامل مظ مماذ(ماض ممو ذذويفذذحا( مماذذتس مماوةذذاألص مواتذي ممرماذذاجلان ممبذذا( ممظةذل ممهذذ
ئ ذاجلمساذو(م خا(اذذتاوينذذأسبا ذذ ا( بهذ .ذ
املادة ()40
معمماذذاسنبهمماءذذ ممنذذ ا شمماذممماولذاألع ممالذذيعمممنذ ئ م ذاجلمسمماذذعممنذانبهائهمماذذويو ممقذاحلاضممرونذذ ممنذذ
األعضاءذذعمهذ ضرذذاجلمساذ .ذ
الباب الثالث
األعمال الداخلية واللجان الفرعية
املادة ()41
أ-يشرفذذأ رذذا(سمرذيفذكملذ ركمزذعممهذاملعما التذا(ظم ماذذوضمبطذاملعما التذذوتماوي هاذيفذذا(سمجالتذذ
اآلت اذذ-:ذ ذ
-1ا(سجالتذذامل صو ذذعم هاذذيفذذا(ظانونذواسنا اذذ .ذ
-2سجلذذاملراسمالتذذا(مظةذذتماونذل مهذأ مامذذ بسمسمماذجل مقذذا(عمرائوذذواملراسمالتذا(صماف ةذذوا(موا فةذذ
(م ظ بذاوذ( ائبذا( ظ بذأوذجملم ذاملركزذ .ذ

-3سجلذذا(ظرا اتذ .ذ
-4سجلذذضبطذاجلمساتذ .ذ
-5سجلذذ وموفاتذذاملركز .ذ
-6سجلذذاملكببات ذ
-7أياذسجالتذأارمذذيظر اذذاجملم ذذ .ذ
ذيبويفذأ رذا(سرذذ ابباذذاسا ر .ذاملادة ()42
أ-جملم ذاملركزذانذيعب اذجل ماذلرع ماذ منذ ال ماذايفذمخسماذ ما رذذيفذكملذذ ركمزذذ منذ راكمزذ ماك ذذا(باايماذ
وت و ذذ ظهذذا(مجانذذعنذذجمم ذذا( ظاماذذيفذذكلذذ اذحيالذذا( هاذ نذذاجملم ذ .ذ
ي ممواذجملمم م ذذاملركم ممزذذانذيعب م مماذذجل م مماذلرع م مماذ ممنذ ال م مماذ م مما رذذيفذذاسالام مماذذا(م مميتذذسذيومم مماذذل هم مماذذك اذذمااياذ(مظ امذذابأل و ذذامل صو ذذعم هاذذيفذذا( ظرةذذاأ)ذ .ذ
الباب الرابع
نظام االنتخاابت
املادة ()43
جترةذاسنبخاابتذساب ا ذا( ظ مبذوذأعضماءذاجملمسمرذاماللذاألسمبو ذذاألولذذ منذشمهرذن سمانذكملذ ال ماذذ
أع موامذغ م ذأن ممهذيفذحا(مماذاسممبظا(اذجمم م ذأةذ ركممزذاوذشممرو ذأكث ممرذ ممنذنصمماذأعض ممائهذجتب ممقذاهل ئمماذا(عا مماذ
(م ركزذوتعرذ ئاذ ؤ باذ(بس ذاع الذاجملم ذحلرذ وعاذاسنبخاابتذ .ذ
املادة ()44
يش ذيفذاسا نيذاملرشاذمل صبذا( ظ بذ -:ذ

-1انذيكونذ نذاسا رذذاملزاو(رذمله اذذاسا اةذذ اةذذسذتظلذذعنذذمخساذعشرذس اذ .ذ
-2اسذيكونذحكم ذعم مهذمعظويماذامل مقذ منذ زاو(ماذ ه ماذاسا ماةذ ماذملذيمرفذا( مهذاعببما هذمظمرا ذ منذجممم ذاملركمزذ
يبخظهذم اءذعمهذبمبذاسا نيذوتوص اذ نذا(مج اذا(ظانون اذوجل اذشؤونذامله ا .ذ
-3انذيكونذ اذسافذكالاذا(بزا اتهذاملا( اذ بلذ ال رذيو اذ نذ وعاذاسنبخاابتذ .ذ
املادة()45
يش ذيفذذاسا نيذذاملرشاذ(م جم ذذ-:ذ ذ
أ-انذيكونذ نذاسا رذذاملزاو(رذمله اذذاسا اةذذ اةذذسذتظلذذعنذذمخ ذذس واتذذ .ذ
أسذذيكونذذ اذذحك ذذعم هذذمعظوماذامل قذ نذذ زاو(اذذ ه اذاسا ماةذذ ماذملذيمرفذذا( مهذذاعببما هذمظمرا ذ منذجمم ذاملركزذيبخظهذم اءذعمهذبمبذاسا نيذوتوص اذ نذا(مج اذا(ظانون اذوجل اذشؤونذامله ا .ذ
ج-أنذيكونذذ اذذسافذذكالاذا(بزا اتهذذاملا( اذذ بلذذ ال رذذيو اذذ نذذ وع ذاذذاسنبخاابتذ .ذ
املادة()46
تشرفذعمهذامراءذذاسنبخاابتذجلانذذانبخام اذذيظومذذاجملم ذذاباب ا اذذوذ(كذذعمهذا( اوذذا(بادذ -:ذ
أ-جل اذانبخاابتذ ركزياذذ كوناذ نذذتسعاذأعضاءذذ نذ ا سواذذامله اذذ ماةذذسذتظملذذعمنذعشمرذذسم واتذ
مخساذ ه ذ نذ ركزذا(ظاسذوا معماذ منذ ركمزذغمزةذوتشمرفذعممهذانبخماابتذا( ظ مبذويمب ذااب ا ماذ منذ بملذ
جمم ذاملركزين .ذ
يبويفذاعضاءذجل اذاسنبخاابتذاملركزياذيفذ ركزذا(ظاسذاسشرافذعمهذانبخاابتذجمم ذ ركزذا(ظاسذ ذج-يبويفذاعضاءذجل اذاسنبخاابتذاملركزياذ نذ ركزذغزةذاسشرافذعمهذانبخاابتذجمم ذ ركزذغزة .ذ
ف-يممواذجملمم ذكمملذ ركممزذتشممك لذجلممانذااممرمذ كونمماذكمملذ همماذ ممنذمخسمماذاعضمماءذ(الشمرافذعمممهذا(ع م مماذ
اسنبخام اذيفذكلذ الااذحسبذ ظبض اتذاحلال .ذ
ذ

ه-عمهذذكلذذجل اذذانذت بخبذذ ئ ساذهلاذذااللذذا48ساعاذذ)ذ نذتشك مهاذ .ذ
مادة ()47
أ-تعمماذذا( ظاممماذكشممولاذذيمسمماءذذأعضمماءذذاهل ئمماذا(عا مماذذا(ممظينذيممواذذهلم ذذاسنبخمما ذذولممقذأحكممامذذا(ظممانونذذ
وا(ظينذذيش ذذانذذيكونواذذ اذذسافواذ(م ظاماذكالاذا(بزا اهت ذاملا( ماذاملسمباظاذذعمم ه ذ بملذذ ال مرذذيو ماذذ
نذ وع ذاذاسنبخاابتذ .ذ
ت شممرذذ موائ ذيمسمماءذذأعضمماءذذاهل ئمماذا(عا مماذذا(ممظينذحيممقذذهل م ذذاسنبخمما ذولممقذأحكممامذذا(ظممانونذذعمممهذذ(وحاذذا( ظاماذذذويفذذكالاذذاسالااتذويفذكالذاملركزين .ذ
ج-حيقذذ(كلذذ نذملذذيا جذامسهذذيفذذ ظهذذا(ظوائ ذانذيظامذذاع اضماذذجملمم ذاملركمزذاماللذ ال ماذأامذ منذ
نشرذا(ظوائ ذوعمهذاجملم ذا(باذيفذ ظاذاسع الذااللذا مقذوعشرينذساعاذ نذتظاميهذ.ذذذ ذ
املادة ()48
أ-يعمنذاجملم ذذعنذلباذذاب ذذا( ش اذذسنبخاابتذا( ظ مبذوذجممم ذاملركمزينذمعماذاسمبو ذ منذنشمرذ موائ ذ
اهل ئمماذا(عا مماذوحيممقذذ(ك مملذذعضمموذذ ممنذأعض مماءذذاهل ئمماذذا(عا مماذذا(ممظينذذتب موالرذذل م ه ذذا(ش ممرو ذذامل ص ممو ذذ
عم هاذذيفذ ظاذا( اامذنيذانذذيبظا واذذم مباتذذا( ش اذذ(م جم ذذولظاذذ(م وذجذذاملعب اذ ه .ذ
يبظامذاملرشاذذم مبذذا( ش اذذجملم ذذاملركزذذيفذذاملوعاذذاسمافذذنيذويبسمم ذاملرشماذذ ماذي ماذذتظاميمهذذ(م مبذوات يخذذتظاميهذذو هذذاملبسمسلذ و عاذذعم هذذ نذفيوانذاملركزذذو بو اذذخبا ذاملركز .ذ
املادة ()49
يرمقذاب ذا( ش اذذا(ساعاذا(واحاةذذ نذا( ومذذا(ثا(ثذذ( باذذاب ذذا( ش اذ .ذ
املادة ()50
يظومذذجمم ذذكلذ ركزذمبسم ذذجل اذاسنبخاابتذذاملركزياذ ائ اذذاملرشمارذمل صمبذا( ظ مبذوعضموياذاجملمم ذ
وكشاذذاهل ئاذا(عا اذذيفذذ وعاذذا صاهذا48ساعاذذ)ذ نذاغال ذذاب ذذا( ش ا.ذ ذ
ذ

املادة ()51
تظممومذجل مماذاسنبخمماابتذاملركزيمماذم شممرذ ائ مماذذيمسمماءذذاملرشممارذذوت شممرذذيفذذ ظ مراتذذا( ظاممماذامماللذذاممانذ
وا معرذذساعاذذ نذذات يخذذاسبالمذجل اذاسنبخاابتذاملركزياذا(ظوائ ذوا(كشوفذ .ذ
املادة ()52
أ-تظ ممومذجل مماذذاسنبخ مماابتذاملركزي مماذذابإلع ممالنذع ممنذذلاي مماذذ وع مماذذاسنبخ مماابتذذولظ مماذذألحك ممامذذا(ظ ممانونذذ
و ظاذذا( اامذ .ذ
حيقذذ(كلذذ نذذتظامذم مبذترش اذولظاذذألحكامذذ ظاذا( امامذذوملذيما جذذامسمهذذيفذ ائ ماذاملرشمارذسمواءذمل صممبذا( ظ ممبذاوذعضمموياذاجملمم ذأنذيعم لذ(ممامذذجل مماذاسنبخمماابتذاملركزيمماذذولظمماذذألحكممامذ ممظاذ
ا( اامذذ .ذ
ج-حيمقذذ(عشممرةذأعضماءذذجمب عممرذذ منذأعضمماءذذاهل ئماذا(عا مماذذاسعم الذذ(ممامذذجل ماذاسنبخمماابتذذاملركزيمماذذ
عمهذاف اجذاس ذذأةذذ نذذاملرشارذمل صبذا( ظ بذاوذاعضاءذاجملم ذ .ذ
ف-يبوم ممبذذتظ مما ذذاسع اض مماتذذاملش مما ذذا( ه مماذذيفذذا( ظ مرترذا ذ)ذوذاجذ)ذا مماللذذي ممو رذ ممنذذات ي ممخذذ
نشرذ ائ اذذأمساءذذاملرشارذ .ذ
ه-يبومبذذعمهذجل اذذاسنبخاابتذذاملركزياذا( صلذيفذذاسع اضماتذذاملمظكو ةذذاماللذذيمو رذذ منذات يمخذذ
تظاميهاذومعك ذذذ(كذذل نذذاسع الذذيكونذ ظبوسذحك اذ .ذ
املادة ()53
أ-جترةذاسنبخاابتذكالذاملركزينذيفذذاتذا( وم.
ب-يممب ذذا(بصمموياذ ممنذ بمملذذاملظ عممرذسممراذمعمماذتثبمماذذا(مج مماذذ ممنذشخص م اذذاملظ م ذذو ممنذذو وفذامس مهذذ
يفذكشاذاهل ئاذذا(عا اذذاملسم ذ(مج اذاسنبخاابتذذاملركزياذذواملرتبذذحسبذذاحلروفذذاهلجائ اذ.
ج-يب ذانبخا ذا( ظ بذمو اذ سبظماذيفذكالذاملركزينذويفذص او ذ ص ذهلظهذا(رايا.

د-يب ذانبخا ذاعضاءذكلذ ركزذيفذو اذ سبظماذويفذص او ذ ص ذهلظهذا(رايا.
املادة ()54
تبخظذذجل اذذاسنبخاابتذاملركزياذذ اذيمزمذ(سال اذوسرياذا(ع م اذذاسنبخام اذ .ذ
املادة ()55
أ-تظ ممومذا(مج ممانذذاسنبخام مماذمع مماذذانبه مماءذذاس م ا ذمع مماذذاألو ا ذاملوم مموفةذذيفذذا(ص م افيقذو امظبه مماذ ممقذذ
عافذ نذذ ا سذذحظهذذيفذذاس ا ذذولظاذذ(ألمساءذذا(وا فةذذيفذا(كشاذ .ذ
تمبزمذذكالماذا(مجمانذذاسنبخام ماذمب ام ذ اضمرذذتماونذل هماذ سما ذا(ع م ماذاسنبخام ماذذوايماذ الحاماتذذعم ها .ذ
املادة ()56
يمب ذذلممراذاألصمواتذذعم ماذوتظمرأذا(ب ا مماتذذاسنبخام مماذو ماذتممموذاألاممرمذوتسمجلذذاألصمواتذذا(مميتذذحيصمملذذ
عم هماذذكملذذ رشماذذعممهذ(وحمماذذمتما رةذمتكمنذذاجلا(سمرذذ منذ راءهتمماذوتماونذيفذاسضمرذعممهذانذيمب ذا(بمماءذ
م راذاصواتذا( ظ بذامبااءاذ .ذ
املادة ()57
هت لذذا(و اذاسنبخام اذذإذاذذكاناذذ-:ذ ذ
أ-غ ذ بو اذذخبا ذذذا( ظاماذوغ ذ هو ةذمبو قذذ ئ ذا(مج اذذاسنبخام اذ.ذ ذ
 اذذتعظ تذ راءهتاذ .ذج-غ ذ امظاذ(مشرو ذاملظرةذ نذجل اذاسنبخاابتذاملركزيا .ذ
املادة ()58

معاذذاسنبهاءذ نذ مراءةذاألو ا ذذاسنبخام ماذتعممنذكملذجل ماذ منذذجلمانذذاسنبخماابتذذعمنذذعمافذذاسصمواتذذ
ا(يتذذحصملذذعم هماذذكملذذ رشماذوتظمومذذ،مالغهماذايفذجل ماذذاسنبخماابتذذاملركزيماذمعماذذا بماتذ ماذ ذذذكمرهذ
يفذ ضرذ و قذ هاذذ.
املادة ()59
-1

-2

تظومذجل اذاسنبخاابتذاملركزياذجب قذذاألصواتذا(يتذذحصلذعم هماذاملرشماونذمل صمبذا( ظ مبذ
ويعب م ذلممائزاذيفذاسنبخمماابتذهلممظاذامل صممبذ ممنذحصمملذعمممهذاعمممهذاسص مواتذيفذكممالذاملرك مزينذ
جمب عر.
تظومذا(مج اذكظ(كذجب قذاسصواتذا(يتذحصلذعم هاذكلذ رشاذ(عضموياذاجملمم ذويعبم ذلمائزاذ
منذحصملذعممهذاعممهذاسصمواتذ منذاولذتسمعاذ رشمارذيفذ ركمزذا(ظماسذوكمظ(كذاولذسممباذ
رش ممارذيفذ رك ممزذغ ممزةذ ممقذ راع مماةذانذا( ظ ممبذيعب م ذعض مواذيفذجمم م ذاملرك ممزذامل ش مماذعم ممهذ.ذ
املادة ()60

تعمممنذذجل مماذاسنبخمماابتذاملركزيمماذعممنذذا( بممائاذا( هائ مماذذيفذذا( ممومذن سممهذذوتظممومذذ،عمماافذذتظرير مماذعممنذس م ذذ
اسنبخاابتذوتسم هذ(م ظ بذامل بخبذااللذذاانذوا معرذساعاذ .ذ
املادة ()61
-1تظ ممومذذجل مماذاسنبخ مماابتذاملركزي مماذمبس ممم ذص م افيقذوأو ا ذذاس م ا ذايفذاجملم م ذذامل بخ ممبذذيفذك مملذ رك ممزذ
ولقذذ ضرذذ مسنيذذيو قذذعم مهذذأعضماءذا(مج ماذذواجملمم ذذامل بخمبذذولمب ظذا(مج ماذذاملركزيماذذم سمخاذعمنذ
اساضرذ .ذ
-2حيب ظذاجملم ذذامل بخبذذمباذذذكرذيفذذا( ظرةذا)1ذايفذحرذذانبهاءذ اةذذا( عنذذيفذذاسنبخاابتذذ.ذ ذ
ذ
املادة ()62
يمرممهذا( اممامذا(ممااامنيذ( ظاممماذاسمما رذا( امما رذا( مسم
وتعايالتهذ .ذ

رذاملظممرذ ممنذاهل ئمماذا(عا مماذجبمسمماذ2000/9/22ذ

اهل ئمماذا(عا مماذيفذذممسممبهاذامل عظمماةذذمبمما يخذاذذذذذذذذذذذذذذذ)ذا ممرتذ ممظاذا( اممامذذاا( اممامذا(ممااامنيذذ( ظاممماذ
اسم م مما رذا( ام م مما رذا( مسم م م

رذ م م م ذ1ذ(سم م م اذذا)2021ذولظم م مماذ(ظم م ممانونذ م م م ذذا)3ذذ(سم م م اذذا)1999ذذ

وتعايالتهذذويع لذمهذمعاذذا را هذ نذاهل ئاذا(عا اذوي شرذيفذاجلرياةذذا(رمس ا ذ
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