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 مقدمة

ل مً نام   ت مو انػاء مجلغ  3129ؤضذسث َزٍ الالثدت  في ابٍش الاداسة والاداسة الخىُُزًت م بمشاٖس

خم مشاحهت الالثدت  مً ْبل بداسة الجىدة والخخؿُـ  اإلااظسخي نهاًت ٗل نام مُالدي  وميعىبي الجمهُت  ٍو

 نبر وسشت نمل نطِ رَجي مو روي اإلاطلحت.

 

 مصطلحات هامة

ؤنػاء مجلغ بداسة حمهُت ؾُبت اليعاثُت للخىمُت الاحخمانُت بمىؿٓت اإلاذًىت  املجلغ

 ىىسة .اإلا
 
 

 سثِعت مجلغ الاداسة الشثِغ

 

اللجان اإلاىبثٓت نً مجلغ بداسة حمهُت ؾُبت للخىمُت الاحخمانُت بمىؿٓت  ألانػاء

 اإلاذًىت اإلاىىسة

 

الاَطاح للجهاث راث الطلت نً اإلاهلىماث اإلاالُت والخىكُمُت والاخطاثُت،  الشُاَُت

م ؤداء املجلغ  بدُث ًم٘جهم جٍٓى

 

 ٗل مً له نالْت في الجمهُت مً داخلها وخاسحها الطلتألاؾشاٍ راث 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 النظام األساسي للجمعية

 ٛ  الُطل ألاو

 الخإظِغ والاَذاٍ

 : (2اإلاادة ) 

 بمشِئت هللا وجىَُٓه جم جإظِغ )حمهُت ؾُبت اليعاثُت للخىمُت الاحخمانُت ( .

م ) ت الطادسة بٓشاس مجلغ الىصساء ْس ٙام الثدت الجمهُاث واإلااظعاث الخحًر خ 218ؾبٓا ألخ ( وجاٍس

م )36/17/2521 ش الشاون الاحخمانُت ْس ىانذَا الخىُُزًت الطادسة بٓشاس وٍص خ 871َـ ْو ( وجاٍس

 َـ  والخهلُماث الطادسة بمٓخػاَا . 41/2/2523

 ( :3اإلاادة )

اإلاذًىت اإلاىىسة والٓشي املحُؿت  –مىؿٓت خذماتها  –مىؿٓت اإلاذًىت اإلاىىسة   حشمل مىؿٓت خذماث الجمهُت

مً٘ هٓله او َخذ َشوم لها داخل مىؿٓت خذماتها بٓشاس  ا الشثِسخي في اإلاذًىت اإلاىىسة  ، ٍو َض ٘ىن مٖش بها ، ٍو

آَت وصاسة الشاون الاحخمانُت نلى رلٚ .   مً الجمهُت الهمىمُت وبمى

 ( :   4اإلاادة )

 ذٍ الجمهُت الى جٓذًم الخذماث التي جدخاحها مىؿٓتها دون ان ً٘ىن َذَها الحطٛى نلى الشبذ اإلااديته

ت  :   " امشؤة مخم٘ىت ملجخمو خػاسي  جىمىي "  الشٍئ

ت مجخمهُت"  الشظالت :  "جىمُت اإلاشؤة لُٓادة مجخمو بظالمي بُ٘اءة نالُت وبمشاٖس

   الُٓم :

 الخم٘حن -                             الش٘ش  -

ٗاث -  بىاء الٓذساث للهىطش البششي  -                  جىمُت الششا

 

 



 

 

 الاَذاٍ : 

 جم٘حن اإلاشؤة اْخطادًا و احخمانُا وزٓاَُا .   (2

 معانذة اإلاشؤة املحخاحت وجخُُِ مهاهاتها  . (3

ض اظخذامتها اإلاالُت . (4  جىمُت مىاسد الجمهُت وجىظُو اظدثماساتها وحهٍض

 الذساظاث والبدىر والاظدشاساث الاحخمانُت.جٓذًم  (5

ٗاث املجخمهُت لذنم جىمُت اإلاشؤة  . (6 ض الششا  حهٍض

 

 الُطل الثاوي

ت  الهػٍى

 ( : 5اإلاادة )

ش في نػى الجمهُت الششوؽ الخالُت :   ًجب ان جخَى

 ؤن ً٘ىن ظهىدي الجيعُت. .2

 ؤن ً٘ىن ْذ ؤجم الثامىت نششة مً نمشة .  .3

ٗامل ألاَلُت اإلاهخبرة ششنا .  .4  ؤن  ً٘ىن 

مت مخلت بالشٍش ؤو باألماهت مالم ًً٘ ْذ سد بلُه انخباٍس  .5 ؤن ً٘ىن يحر مد٘ىم نلُه بةداهت في حٍش

  . 

 ؤن ً٘ىن ْذ ظذد الحذ الادوى لالشترإ العىىي .  .6

 

 

 

 



 

ت : 6اإلاادة )  ( ؤهىام الهػٍى

 :  نػى نامل  

ى الهػى الزي شإس في جإظِغ  الجمهُت ؤو الخدٔ بها بهذ ُْامها بىاء نلى ْبٛى مجلغ الاداسة لؿلب َو

٘ىن لهزا الهػى خٔ خػىس  ت ْاضشة نلى )الشحاٛ / اليعاء ( ٍو زٍ الهػٍى ت اإلآذم مىه َو الهػٍى

ت مجلغ الاداسة ورلٚ بهذ  ذ نلى ْشاستها وجششُذ هُعت لهػٍى احخماناث الجمهُت الهمىمُت والخطٍى

خ  ٗا مىخُػا ومٓذاٍس )مطخي ظىت نلى جاٍس ذَو اشترا اٛ ٖدذ ؤدوى .411الخداْه بالجمهُت ٍو  ( ٍس

 : نػى مىدعب 

ٓبل رلٚ مجلغ الاداسة بهذ جدٓٔ الششوؽ  ت الجمهُت ٍو َى الهػى الزي ًؿلب الاهدعاب الى نػٍى

( نذا ششؽ العً وال ً٘ىن لهزا الهػى خٔ خػىس احخماناث الجمهُت 5اإلاىطىص نلحها باإلاادة )

ٗا مىخُػا ومٓذاٍس ) ذَو اشترا ت مجلغ الاداسة ٍو اٛ ٖدذ ؤد411الهمىمُت وال الترشُذ لهػٍى  وى . ( ٍس

 : نػى شٍش 

ت  ٗاهذ او مهىٍى تها هكحر ما ْذمه لها مً خذماث حلُلت مادًه  َى الهػى الزي جمىده الجمهُت نػٍى

ظانذث الجمهُت نلى جدُٓٔ ؤَذاَها وله خٔ خػىس احخماناث الجمهُت الهمىمُت ومىاْشت ما ًؿشح 

ت مجلغ الاداسة .  ذ ؤو الترشُذ لهػٍى  َحها دون ؤن ً٘ىن له خٔ الخطٍى

  : نػى َخشي 

٘ىن له خٔ اإلاىاْشت في  ت بمجلغ ؤلاداسة ٍو ت الُخٍش َى الهػى الزي جمىذ الجمهُت الهمىمُت الهػٍى

آَت  ت بهذ مى جىص للجمهُت اظخدذار ؤهىام ؤخشي للهػٍى احخماناجه ولً٘ بدػىٍس صحت الاوهٓاد ، ٍو

ذ وال ًثبذ احخما ناث الجمهُت الهمىمُت ؤو الىصاسة دون ان ً٘ىن مً خٓهم خػىس لِغ له خٔ الخطٍى

ت مجلغ الاداسة .   الترشُذ لهػٍى

 

 

 

 

 

 ( : 7اإلاادة )



 

خه بالجمهُت في بخذي الحاالث ألاجُت :   ًُٓذ الهػى نػٍى

 الىَاة . - ؤ

 الاوسحاب مً الجمهُت بؿلب ٖخابي .  - ب

ت الىاسدة باإلاادة ) -ج   ( . 5برا َٓذ ششؾا مً ششوؽ الهػٍى

هىد جٓذًش رلٚ ملجلغ برا الحٔ نً نمذ بالجمهُت ؤغ -د ت َو ٗاهذ مادًه ام مهىٍى شاس حعُمه ظىاء 

 الاداسة 

( ًىم مً بذاًت العىت اإلاالُت للجمهُت بهذ بخؿاٍس بخؿاب نلى 71برا جإخش نً حعذًذ الاشترإ إلاذة ) -ٌ

ت ْشاس مً مجلغ الاداسة . ُما نذا الحالخحن ) ؤ ، ب ( ًطذس بُٓذان الهػٍى   نىىاهه اإلاذون لذيها ، َو

 ( :8اإلاادة )

ت إلاً َٓذَا بعبب نذم حعذًذٍ الاشترإ العىىي في خالت ؤداثه     ًجىص ملجلغ الاداسة بنادة الهػٍى

خه اظترداد  خ اهػمامه للجمهُت ، وال ًجىص للهػى ؤو لىسزخه ؤو إلاً َٓذ نػٍى اإلابلٌ  اإلاعخدٔ نلُه مً جاٍس

ٗاث ؤو جبرناث ؤو َباث  ٗاهذ الاظباب . ما جم  دَهه للجمهُت مً اشترا ٗان رلٚ َٓذا ؤم نُىا ومهما   ظىاء 

 ( :9اإلاادة )

ًدٔ لٙل نػى مً ؤنػاء الجمهُت الهمىمُت الهاملحن الاؾالم في مٓش الجمهُت نلى السجالث الخاضت 

زلٚ الٓشاساث الطادسة نً مذًش  شاستهما ، ٖو بمداغش حلعاث الجمهُت الهمىمُت ومجلغ الاداسة ْو

ٓات ؼ مً مجلغ ؤلاداسة ٖما ًدٔ له الاؾالم نلى اإلاحزاهُت الهمىمُت ومَش في مٓش  –ها الجمهُت بخٍُى

ٗاٍ .  –الجمهُت  ذ  بل نشغها نلى الجمهُت الهمىمُت بْى  ْو

 

 

 

 ( ::اإلاادة )

 نلى نػى الجمهُت ما ًلي : 

خه بالجمهُت والُٓام بجمُو الىاحباث اإلاىطىص نلحها في َزا -ؤ الىَاء بجمُو الالتزاماث اإلاترجبت نلى نػٍى

 الىكام واللىاثذ الذاخلُت للجمهُت . 



 

 ساث الجمهُت الهمىمُت وبٓشاساث مجلغ الاداسة . الخُٓذ بٓشا-ب

 بما ًؿشؤ مً حهذًالث نلى نىىاهه اإلاذون لذيها .  –ٖخابت  –ببالى الجمهُت -ج

 ( :21اإلاادة )

 جخ٘ىن الجمهُت مً الهُئاث الخالُت : 

 الجمهُت الهمىمُت .  .2

 مجلغ الاداسة .  .3

دذد اخخطاص ٗل لجىت  .4 اللجان التي حشٙلها الجمهُت الهمىمُت ؤو مجلغ الاداسة ٍو

 ومعماَا الٓشاس الطادس بدشُ٘لها . 

 ( الجمهُت الهمىمُت : 22اإلاادة )

ٗاَت الانػاء الهاملحن  .2 جخ٘ىن الجمهُت الهمىمُت َُما نذا الجمهُت الهمىمُت الخإظِعُت مً 

ىا بالتزاماتهم ْبل الجمه آَت نلى الزًً ؤَو تهم ظىت نلى الاْل وجمذ اإلاى ُت ومػذ نلى نػٍى

تهم مً خالٛ مدػش مجلغ الاداسة بزلٚ .   ْبٛى نػٍى

آَت   .3 ٙان اخش بهذ مى جىص ؤن حهٓذَا في م حهٓذ الجمهُت الهمىمُت احخماناتها في مٓش الجمهُت ٍو

 وصاسة الشاون الاحخمانُت نلى رلٚ .

 

 

 

 

 

 ( : 23اإلاادة )

 الجمهُت الهمىمُت بلى ما ًلي : جىٓعم احخماناث 

خ اهتهاء العىت اإلاالُت للجمهُت للىكش في -ؤ نادًت وحهٓذ مشة ٗل ظىت في مذة ال جخجاوص زالزت ؤشهش مً جاٍس

 الامىس الاجُت : 



 

ش مجلغ الاداسة نً ؤنماٛ الجمهُت خالٛ العىت اإلاىتهُت ومىاْشخه .  .2  جٍٓش

ش وصاسة الشاون الاحخمانُت ومالخكاتها نلى الجمهُت بن وحذث .  .3  جٍٓش

ش املحاظب الٓاهىوي للجمهُت والخطذًٔ نلى الحعاباث الخخامُت للعىت اإلاالُت  .4 مىاْشت جٍٓش

ت للعىت اإلاالُت الجذًذة . إْشاس اإلاحزاهُت الخٓذًٍش  اإلاىتهُت برا لم ًً٘ زمت انتراغاث جخل بها و

ؼ مجلغ الاداس  .5 ت جٍُى ة باظدثماس الُاثؼ مً امىاٛ الجمهُت ؤو بْامت اإلاششوناث الاظدثماٍس

آَت الىصاسة نلى رلٚ   بهذ مى

إْشاس ؤو حهذًل بشهامج الهمل الزي ًٓترخه مجلغ الاداسة للعىت الٓادمت واجخار ما  .6 بدث و

 جشاٍ بشإهه . 

 ؤًت مىاغُو ؤخشي ج٘ىن مذسحت نلى حذٛو الانماٛ .  .7

 نىذ الحاحت للىكش في بخذي الحاالث الاجُت : يحر نادًت وحهٓذ -ب 

ت .  .2  اغؿشاب ؤنماٛ الجمهُت اإلاالُت والاداٍس

 حهذًل هكامها الاظاسخي ؤو َخذ َشوم لها .  .3

آَت وصاسة الشئىن الاحخمانُت نلى رلٚ .  .4 ت بهذ مى ٙاتها الهٓاٍس  الخطٍش في بهؼ ممخل

 خل الجمهُت او دمجها في حمهُت ؤخشي ؤو اهذماج ؤخشي َحها .  .5

تهم .  .6  اهخخاب ؤنػاء مجلغ اداستها ؤو ججذًذ ؤو بنهاء نػٍى

 

 

 

خم نٓذ َزٍ الاحخماناث بىاء نلى  .7 ؤًت ؤمىس ؾاسثت يش ما رٖش حعخىحب نٓذ احخمام ؾاست ٍو

آَت وصاسة الهمل و  ؾلب مً مجلغ الاداسة ؤو مً نشش ؤنػائها الهاملحن نلى الاْل بهذ مى

 الشاون الاحخمانُت اإلاعبٓت نلى رلٚ 

  ( :24اإلاادة )



 

حهٓذ احخماناث الجمهُت الهمىمُت الهادًت بىاء نلى دنىة خؿُت مً مجلغ ؤلاداسة مشخملت نلى حذٛو 

خه وظانت اوهٓادٍ نلى ان جٓىم الجمهُت باالخخ ٙان الاحخمام وجاٍس ُاف ألانماٛ واإلاىاغُو اإلاشاد بدثها وم

جىص للجمهُت الهمىمُت ً -بما ًثبذ جىحُه الذنىاث لألنػاء ، ٍو آَت ؤيلبُت ؤنػائها الحاغٍش  –بمى

ل الاحخمام الهادي بهذ الاهتهاء مً مىاْشت حذٛو ؤنماله بلى احخمام يحر نادي إلاىاْشت بىذ ؤو ؤٖثر  جدٍى

 مً البىىد التي حعخذعي رلٚ .

 ( : 25اإلاادة )

لهمىمُت الهادي ويحر الهادي صحُدا برا خػٍش يالبُت الانػاء الهاملحن  ٌهخبر احخمام الجمهُت ا

ذ املحذد لالوهٓاد دون اٖخماٛ الىطاب الىكامي ًخم 2)الىطِ +  ( وإرا مػذ ظانت نلى اهٓػاء الْى

( ؤيهما اٖثر و برا لم ً٘خمل َزا الىطاب 31% مً ألانػاء الهاملحن ؤو )21نٓذ الاحخمام بما ال ًٓل نً 

ذ نً شهش و في َزٍ الحالت ًخم نٓذ الاحخمام بمً  ًاحل الاحخمام إلاذة ال جٓل نً خمعت نشش ًىما  و ال جٍض

                                                                                                                                                                                                   ًدػش مً ألانػاء الهاملحن  وفي حمُو ألاخىاٛ ًخهحن خػىس مىذوب الىصاسة لهزٍ الاحخماناث .                                        

 ( : 26اإلاادة )

جىص للهػى الهامل  ان  ًُىع ٌهٓذ احخمام الجمهُت الهمىمُت بدػىس ألانػاء الهاملحن  شخطُا، ٍو

ؼ ألٖثر مً  ذ ، و ال ًجىص الخٍُى ٖخابت نػى اخش مً الانػاء الهاملحن ًمثله في خػىس الاحخمام والخطٍى

ػه نػىا في مجلغ الاداسة . ؿت الا ً٘ىن جم جٍُى  نػى واخذ شٍش

 ( : 27اإلاادة )

ًخم اهخخاب ًخىلى سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو هاثبت سثاظت احخماناث الجمهُت الهمىمُت وفي خالت يُابهما 

ً لالحخمام.  الشثِغ مً بحن ألانػاء الحاغٍش

 

 

 

 ( : 28اإلاادة )

ذ     خم الخطٍى ً ٍو جطذس ْشاساث الجمهُت الهمىمُت الهادًت ويحر الهادًت بإيلبُت ؤضىاث ؤنػائها الحاغٍش

و الاًذي  –َُما نذا اهخخاب ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة  – ا -بَش ذ ظٍش جىص لخلٚ ألايلبُت حهل الخطٍى  . ٍو

 (: 29اإلاادة )



 

ً لإلششاٍ نلى  ً ناملحن او اٖثر يحر مششححن ملجلغ الاداسة مً بحن الانػاء الحاغٍش ًخم اخخُاس نػٍى

اجو الاحخمام واإلاىغىناث التي جم ؾشخها َُه والٓشاساث الطادسة بشإنها  ً ْو خم جذٍو ذ ٍو نملُت الخطٍى

ا ٗل ْشاس في سجل خاص .    ونذد الاضىاث التي خاَص

 ( مجلغ الاداسة : :2ة )اإلااد

( ؤنػاء جيخخبهم الجمهُت الهمىمُت مً بحن ؤنػائها  :جذاس الجمهُت مً ْبل مجلغ بداسة ًخ٘ىن مً ) 

ٓت الاْترام العشي وبدػىس مىذوب  آَذ وصاسة الهمل و الشئىن الاحخمانُت نلى جششُدهم بؿٍش الزًً و

وا احخمانا لهم بهذ اهتهاء احخمام الجمهُت مباششة  الىصاسة  ، ونلى ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة اإلاىخخب ؤن ٌهٓذ

 مً احل اهخخاب الشثِغ وهاثبه وؤمحن الطىذّو )اإلاشٍش اإلاالي ( .

ت مجلغ ؤلاداسة )  جىص للجمهُت الهمىمُت بنادة اهخخاب الهػى الزي اهتهذ مذة  5مذة نػٍى ظىىاث ( ٍو

خه خعب الششوؽ اإلاىكمت لزلٚ .  نػٍى

 ( : 31اإلاادة )

آَت الىصاسة ، ٖما ال ًجىص الجمو بحن ال ًجى  ص الترشُذ ملجلغ الاداسة ألٖثر مً  دوسجحن مخخالُخحن بال بمى

آَت الىصاسة . ت ؤٖثر مً مجلغ بداسة لجهخحن ؤَلُخحن بال بهذ مى  نػٍى

 ( : 32اإلاادة )   

ت في مجلغ بداسة الجمهُت نمل جؿىعي ال ًخٓاضخى نلُه ؤنػاٍئ ؤحشا وال ًجىص ال ت الهػٍى جمو بحن نػٍى

 ِ آَت املجلغ اظترداد مطاٍس املجلغ والهمل لذي الجمهُت بإحش ، ولهػى مجلغ ؤلاداسة بىاء نلى مى

ذ ؤزىاء جىُُز مهمت ٗلُه بها املجلغ . ِ التي ضَش ا مً اإلاطاٍس  الاهخٓاٛ ويحَر

 

 

 

 

 ( : 33اإلاادة )

ٙاته آَت ًمثل الجمهُت في الخٓاضخي ولذي الًحر وإحشاء الخطٍش في ممخل ت واإلاىٓىلت بهذ مى ا الهٓاٍس

ُل يحٍر مً ؤنػاء املجلغ في رلٚ .   الجمهُت الهمىمُت سثِغ مجلغ بداستها ؤو هاثبه ، وله خٔ جٖى

 ( : 34اإلاادة )



 

ًخىلى مجلغ ؤلاداسة بداسة ؤنماٛ الجمهُت بما ًدٓٔ ألاَذاٍ التي ؤوشئذ مً ؤحلها واملحذدة في َزا 

ىانذَا الخىُُزًت والٓشاساث  الىكام وفي خذود ما جىظ نلُه ت ْو الثدت الجمهُاث واإلااظعاث الخحًر

ا مجلغ ؤلاداسة في ألامىس  الخالُت :  الطادسة بمٓخػاَما وجخلخظ ؤَم ألانماٛ التي ًباشَش

ت الجمهُت . .1  البذ في ؾلباث الاهػمام لهػٍى

 جدذًذ البىٕى التي جىدم َحها امىاٛ الجمهُت . .2

ٙاث الجمهُت  .3 ٓا لألضٛى اإلاخبهت في رلٚ .بداسة ممخل  وؤمىالها والخطٍش في اإلاىٓىلت مجها َو

خت. .4  حشُ٘ل اللجان الذاثمت ؤو اإلاْا

 اظدُُاء ما للجمهُت مً خّٓى وجإدًت ما نلحها مً التزاماث وإضذاس الٓشاساث الالصمت في َزا الشإن  .5

ٗاَت الخهلُماث ا .6 لىاسدة مً حهاث ؤلاششاٍ نلى جىُُز ومخابهت ْشاساث الجمهُت الهمىمُت و

 الاخخطاص 

ؼ اإلاىذ والهباث وؤلاناهاث التي جٓذم للجمهُت. .7  ْبٛى ؤو َس

 دنىة الجمهُت الهمىمُت لالوهٓاد. .8

ش  .9 بنذاد خؿـ وبشامج ووشاؾاث وؤنماٛ الجمهُت وؤلاششاٍ نلى جىُُزَا ومخابهتها، وإنذاد الخٍٓش

 العىىي نً ؤنماٛ الجمهُت ومىجضاتها.

ش نجها وجىلي مىاْشتها ؤمام دساظت اإلاحزاهُت  .11 الهمىمُت والحعاباث الخخامُت للجمهُت وإنذاد جٍٓش

 الجمهُت الهمىمُت .

 

 

ت وجىلي مىاْشتها ؤمام الجمهُت الهمىمُت . .11  اْتراح اإلاحزاهُت الخٓذًٍش

َُما -الهمل نلى خل الخالَاث التي ًمً٘ ان جدذر بحن الجمهُت وؤنػائها ؤو بحن ألانػاء ؤهُعهم .12

ىنها -إمىس الجمهُتًخهلٔ ب ٗاَت الخذابحر إلنهائها ؤو الحُلىلت دون ْو  واجخار 

طل وجإدًب  .13 ٙاَت ألانماٛ اإلاخهلٓت بشئىن الهاملحن بالجمهُت مً حهُحن وهٓل وهذب َو الُٓام ب

آَت الىصاسة نلى حهُِىه للُٓام  وللمجلغ حهُحن مذًش او امحن نام للجمهُت ً٘ىن مخُشيا بهذ اخز مى



 

ٙاَت الانما ٛ اإلاخهٓلت بشاون الهاملحن بالجمهُت ، وجدذد ضالخُخه مً مجلغ الاداسة ، نلى ان ب

ٓا لىكام الهمل . ه وواحباجه َو  ج٘ىن خْٓى

ت والخىكُمُت التي جىكم ظحر الهمل داخل الجمهُت وجٓذًمها للجمهُت  .14 بنذاد اللىاثذ اإلاالُت وؤلاداٍس

 الهمىمُت النخمادَا 

 محن نام )امحن ظش ملجلغ الاداسة (نً الاخخُاج لزلٚ . حهُحن مذًش جىُُزي للجمهُت وؤ .15

آَت  .16 وغو غىابـ لطٍش ما جٓذمه الجمهُت مً معانذاث ، ونشغها نلى الجمهُت الهمىمُت للمى

 نلحها ، ومً زم الخُٓذ بها . 

 ( : 35اإلاادة )

ت مىخكمت نلى ؤن ال ًٓل نذد َزٍ الاحخماناث نً اح خمام           واخذ ٌهٓذ مجلغ ؤلاداسة احخماناث دوٍس

جىص للمجلغ نٓذ احخماناث يحر نادًت في الحاالث التي حعخىحب رلٚ والتي مً بُجها  ما ًلي : ا ، ٍو  شهٍش

 اهخُاع نذد ؤنػاء املجلغ بشٙل ال ًخدٓٔ مهه الىطاب الىكامي الالصم لهٓذ الاحخماناث. .2

 م يحر نادي معبب.ؾلب ماال ًٓل نً ) هطِ الهذد ( مً بحن ؤنػاء املجلغ نٓذ احخما .3

ؾلب وصاسة الشاون الاحخمانُت ؤو املحاظب الٓاهىوي مً املجلغ نٓذ احخمام يحر نادي إلاىاْشت  .4

 1ؤمىس حعخذعي رلٚ . وصاسة الشئىن الاحخمانُت 

 ؤًت ؤمىس يحر ما رٖش حعخىحب نٓذ احخمام ؾاست . .5

 

 

 

 ( : 36اإلاادة )

ؼ نػى نً ً٘ىن احخمام مجلغ ؤلاداسة صحُدا بدػىس ؤيلبُت  .6 ؤنػاثه ، وال ًجىص َُه جٍُى

ً وفي خالت الدعاوي ً٘ىن ضىث الشثِغ  نػى آخش  وجطذس الٓشاساث بإيلبُت ؤضىاث الحاغٍش

 مشجحا .

 ( :37اإلاادة )

خه في املجلغ في بخذي الحاالث الخالُت :  ًُٓذ نػى مجلغ ؤلاداسة نػٍى



 

ت اإلاىطىص نلُا باإلاادة ) .2  مً َزا الىكام .( 5برا َٓذ ششؾا مً ششوؽ الهػٍى

ت اإلاىطىص نلحها باإلاادة ) .3   ( مً َزا الىكام .7برا جىَش لذًه ظبب مً ؤظباب َٓذان الهػٍى

 برا حًُب  بذون نزس مٓبٛى نً خػىس زالر حلعاث مخخالُت . .4

ت ْشاس مً مجلغ  .5 طذس بُٓذ الهػٍى برا ؤضبذ يحر ْادس نلى مماسظت نمله في مجلغ ؤلاداسة ٍو

٘ىن َزا ال خ ضذوٍس ، وللهػى ؤن ًخكلم مىه بلى الجمهُت خالٛ ؤلاداسة ٍو ٓشاس هاَزا مً جاٍس

ىكش َزا الخكلم في ؤٛو احخمام للجمهُت الهمىمُت.  خ بباليه به ٍو  خمعت نشش ًىما مً جاٍس

 ( :38اإلاادة )

ذ نىذ اهتهاء دوسة مجلغ الاداسة ٌعخمش في مماسظت مهامه ختى ًخم ججذًذ مذجه ؤو اهخخاب مجلغ بداسة حذً

 للجمهُت . 

م )  ( : 39اإلاادة ْس

خه في مجلغ ؤلاداسة الهػى الاخخُاؾي الحاضل نلى ؤٖثر ألاضىاث في     ًدل مدل الهػى الزي َٓذ نػٍى

ٗان اإلاىطب الشايش للشثِغ ؤو هاثبه ؤو ؤمحن الطىذّو َِشًل َزا اإلاىطب  اهخخاب ؤنػاء املجلغ، َةرا 

ٛ نذدَم نلى ؤهه برا لم ًخىَش في ألانػاء الاخخُاؾُحن ما باالهخخاب مً بحن ؤنػاء املجلغ بهذ اٖخما

 1ًُ٘ي لشًل اإلاىاضب الشايشة باملجلغ ، َخذعى الجمهُت الهمىمُت الحخمام ؾاست إلاهالجت رلٚ

 

 

 

  ( ::3اإلاادة )

 ( مً َزا الىكام ٌشترؽ في نػى مجلغ بداسة الجمهُت ما ًلي :5مو مشاناة ما هطذ نلُه اإلاادة )

ً مً نمٍش . ؤن ً٘ىن ْذ .2  ؤجم الحادًت والهشٍش

ٙان مٓش الجمهُت . .3  ؤن ً٘ىن مُٓما في م

 ( :  41اإلاادة )

ت بالجمهُت ونلى الاخظ ما ًلي :  ٙاَت خّٓى الهػٍى  ًخمخو نػى مجلغ الاداسة ب



 

ت في مىاْشاجه واجخار ْشاساجه .  .2  خػىس احخماناث مجلغ الاداسة واإلاشاٖس

تها .  .3 ت في نػٍى  سثاظت اللجان التي ٌشٙلها املجلغ او الجمهُت الهمىمُت واإلاشاٖس

 ( : 42اإلاادة )

خه بالجمهُت والتي مجها  ما ًلي :  ًلتزم نػى مجلغ ؤلاداسة بجمُو الالتزاماث اإلاترجبت نلى نػٍى

 الحشص نلى خػىس احخماناث املجلغ بشٙل داثم ومىخكم. .1

ت الُهالت مو ؤنػاء  .2  املجلغ لحعً بداسة الجمهُت وجدُٓٔ ؤَذاَها .اإلاشاٖس

 اإلاعاَمت في بنذاد خؿـ وبشامج ومششوناث الجمهُت ومخابهتها وؤلاششاٍ نلى جىُُزَا . .3

 الخُٓذ بما ًطذس نً الجمهُت الهمىمُت ؤو مجلغ ؤلاداسة مً ْشاساث ؤو حهلُماث . .4

ام والخاضت بشثِغ املجلغ الُٓام بجمُو الىاحباث والاخخطاضاث اإلاىطىص نلحها في َزا الىك .5

 وهاثبه  وؤمحن الطىذّو ، ارا جىلى الهػى ؤًا مً َزٍ اإلاىاضب.

خه باملجلغ . .6 ٙاَأث ؤو امخُاصاث مالُت لٓاء نػٍى  نذم اإلاؿالبت بإًت سواجب ؤو م

 املحاَكت نلى ؤظشاس الجمهُت ونذم بَشائها . .7

 

 

 

 

 ( : 43اإلاادة )

ش ؤن ٌهحن بٓشاس مىه مجلغ بداسة ما  ْذ للجمهُت في الحاالث التي ًشي ؤن مطلحت الجمهُت جٓػحها للىٍص

 ونلى ظبُل اإلاثاٛ الاحي : 

 عجض مجلغ الاداسة نً الاغؿالم بمعاولُاجه ألي ظبب مً الاظباب .  .2

هٓظ نذد ؤنػاء مجلغ اداسة الجمهُت نً خمعت انػاء ونذم الُٓام باجخار الالصم لشًل  .3

 الاماًٖ الشايشة َُه . 



 

ىانذَا الخىُُزًت او للىكام الاظاسخي  للجمهُت او  .4 ٙاب مخالُاث لالثدت ْو ُْام مجلغ الاداسة باسج

 يحٍر مً الىكم والخهلُماث . 

حهزس بحشاء اهخخاباث إلًجاد البذًل نً مجلغ الاداسة الزي اهتهذ مذجه او خذر مً انػاثه ما  .5

ت نجهم .  ًادي الى صواٛ ضُت الهػٍى

م نً رلٚ نذم سغا انػاء الجمه .6 ُت الهمىمُت الهاملحن نً املجلغ وسيبتهم في حًُحٍر وعجَض

ها نلُه مً ْبل ال ًٓل نً )  %( مجهم . 36نلى ان ً٘ىن رلٚ ٖخابُا ومعببا ومْى

 ( : 44اإلاادة )

 ًخمخو سثِغ مجلغ ؤلاداسة بالطالخُاث الخالُت : 

 1سثاظت احخماناث املجلغ .1

و مً ؤو نلى الجمهُت . جمثُل الجمهُت ؤمام الجهاث املخخطت في .2  حمُو الٓػاًا التي جَش

آَت املجلغ نلحها . .3 ُو نلى ما ًطذس نً الجمهُت مً ْشاساث ؤو نٓىد ؤو يحر رلٚ بهذ مى  الخْى

ٙاجباث الىاسدة للجمهُت والُٓام باظخالمها والخطٍش َُا ًذخل غمً ضالخُاجه ونشع الباقي   .4 جلٓي اإلا

 نلى املجلغ .

 اناث املجلغ ومخابهت جىُُز ْشاساجه .بْشاس حذٛو ؤنماٛ احخم .5

ٙاث وألاوساّ اإلاالُت ومعدىذاث الطٍش مو ؤمحن الطىذّو . .6 ُو نلى الشُ  الخْى

 جىحُه الذنىة إلاعانذة الجمهُت ومهاوهتها نلى ؤداء مهامها . .7

 ( 45اإلاادة)

ٗاَت ضالخُاث الش   ثِغ .              ًٓىم هاثب الشثِغ مٓامه  في خالت يُابه وج٘ىن للىاثب في َزٍ الحالت 

 ( 46اإلاادة)

ٌهخبر ؤمحن ضىذّو الجمهُت معئىال نً حمُو شاونها اإلاالُت ؾبٓا للخىكُم الزي ًػهه املحاظب 

خخظ باآلحي: ٔ حهلُماث وصاسة الشئىن الاحخمانُت ٍو أَ نلُه مجلغ ؤلاداسة َو ى  الٓاهىوي ٍو

مخخىمت بخخم الجمهُت ومىْهه اظخالم اإلابالٌ الىاسدة للجمهُت بمىحب ظىذاث ْبؼ سظمُت  .2

 مىه ومً ألاشخاص اإلاٙلُحن بزلٚ مً ْبل املجلغ .



 

 بًذام جلٚ ألامىاٛ َىس حعلمها لذي البىٚ الزي جخهامل مهه الجمهُت . .3

زلٚ ظىذاث الطٍش التي جخم مً ضىذّو  .4 ٗاَت السجالث اإلاالُت ٖو ُو مو املخخطحن نلى  الخْى

 الجمهُت  ؤو مً البىٚ الزي جخهامل مهه.

ٗاَت ألاوساّ  .5 ٙاث و الاخخُاف لذًه بمٓش الجمهُت بعىذاث الٓبؼ وظىذاث الطٍش ودَاجش الشُ

 التي لها ُْمت مالُت .

ها مو الاخخُاف باإلاعدىذاث الذالت نلى رلٚ . .6  ضٍش حمُو اإلابالٌ التي جٓشس ضَش

ت للعىت اإلاالُت الٓادمت . .7 ت في وغو مششوم اإلاحزاهُت الخٓذًٍش  اإلاشاٖس

ٓا إلاا َى مهخمذ في اإلاحزاهُت . جىُُز ْشاساث .8  مجلغ ؤلاداسة َُما ًخهلٔ باإلاهامالث اإلاالُت َو

ٙاَت ما ًؿلبه املجلغ مً ؤنماٛ جذخل في اخخطاضه يحر ما ظلِ بُاهه . .9  الُٓام ب

 

 

 

 

 

 

 ( 47اإلاادة)

 ( ؤمحن ظش املجلغ جخخظ باآلحي :
ً
 ملجلغ ؤلاداسة ؤن ٌهحن )  ؤمُىا ناما

ٗاَت اإلاشاظال  .2  ث التي جشد للجمهُت وحسجُلها وجطيُُها ونشغها نلى سثِغ مجلغ ؤلاداسة .اظخالم 

 املحاَكت نلى مهامالث الجمهُت وسجالتها وجشجُبها . .3

ٙاجباث . .4 ل ما ًطذس نً الجمهُت مً م ش والخؿاباث ٗو ت في بنذاد الخٓاٍس  اإلاشاٖس

 الخدػحر الحخماناث مجلغ ؤلاداسة والجمهُت الهمىمُت . .5

 حخماناث والخىُْو نلحها ونشغها للخىُْو نلحها مً ْبل املخخطحن بزلٚ .حسجُل مداغش الا  .6



 

ٗاَت الجهاث التي جخهلٔ بها جلٚ الٓشاساث  .7   1جبلٌُ ْشاساث مجلغ ؤلاداسة بلى 

ا في مٓش الجمهُت وجدذ  .8 ٙاَت الىزاثٔ واإلاعدىذاث والهٓىد وؤخخام الجمهُت وهدَى الاخخُاف ب

 معئىلُخه الصخطُت.

 مجلغ ؤلاداسة برا ؾلب مىه رلٚ .خػىس احخماناث  .9

 الُٓام بٙل ما ًؿلبه املجلغ مً ؤنماٛ جذخل غمً اخخطاضه خالٍ ما جٓذم . .:

 ( 48اإلاادة)

ه  و  طذس بخهُِىه ْشاس مً مجلغ ؤلاداسة ًدذد ضالخُاجه ومعئىلُاجه وخْٓى حهحن الجمهُت مذًشا لها، ٍو

شترؽ في مً ٌهحن مذًشا للجمهُت ما ًلي:  التزاماجه َو

ً مً نمٍش .. 3      ؤن ً٘ىن ظهىدي الجيعُت . .2  ؤن ً٘ىن ْذ ؤجم الحادًت والهشٍش

ٗامل ألاَلُت اإلاهخبرة ششنا. .4  ؤن ً٘ىن 

 ؤن ً٘ىن مخُشيا إلداسة ؤنماٛ الجمهُت . .5

 للُٓام بهزا الهمل  .  .6
ً
ال  ؤن ً٘ىن مَا

 

 

 ( 49اإلاادة)

شى ألنمالها في مجلغ ؤلاداسة جٙلُِ ؤخذ برا لم جخمً٘ الجمهُت ألي ظبب مً ألاظباب مً حهُحن مذًش مخُ

ؤنػاثه لُخىلى َزا الهمل، وفي َزٍ الحالت ال ًُٓذ الهػى اإلاٙلِ خٓه في خػىس احخماناث املجلغ 

ذ نلى ْشاساجه .  واإلاىاْشت َُه والخطٍى

 ( :4اإلاادة )

خلٓى  ٙام َزا الىكام ؤمام مجلغ ؤلاداسة ٍو ٓا ألخ حهلُماجه مً ً٘ىن مذًش الجمهُت معئىال شخطُا َو

 سثِغ املجلغ ؤو مً ًٓىم مٓامه وجدذد ضالخُاجه ومعئىلُاجه في ألامىس الخالُت:

بداسة انماٛ الجمهُت نلى الىحه الزي ًدٓٔ لها اإلاطلحت واملحاَكت نلى ؤمىالها اإلاىٓىلت ويحر  .2

 اإلاىٓىلت 



 

طلهم ونالواتهم وإحاصا .3 ُتهم َو اْتراح جْش  تهم .بداسة وجىكُم ؤنماٛ مىقُي الجمهُت و

 الخىُْو نلى اإلاعدىذاث التي جذخل غمً اخخطاضه. .4

 الُٓام باإلنماٛ اإلاُىع بها مً ْبل مجلغ ؤلاداسة . .5

 خػىس احخماناث مجلغ ؤلاداسة متى ما ؾلب مىه رلٚ. .6

ت نً ُُُٖت ظحر ؤنماٛ الجمهُت ومىاْشتها مو املجلغ. .7 ش الذوٍس  جٓذًم الخٓاٍس

 ىمُت ؤو مجلغ ؤلاداسة ؤو اللجان اإلاىبثٓت نجهما.جىُُز الٓشاساث الطادسة نً الجمهُت الهم .8

ت للهام  .9 ش العىىي نً ؤوشؿت الجمهُت وبشامجها ومحزاهُتها الخٓذًٍش ت في بنذاد الخٍٓش اإلاشاٖس

 اإلاالي الجذًذ.

ت بالجمهُت لالظخُادة مً حهىد ومعاَمت ؤٖبر نذد ممً٘ مً ألانػاء. .:  الععي لخىمُت الهػٍى

 ًٙلِ بها مً ْبل مجلغ ؤلاداسة .الُٓام بإًت ؤنماٛ ؤخشي  .21

 

 

 

 

 ( 51اإلاادة )

ُه نً الهمل ؤو بنهاء خذمخه  ٘ىن للمجلغ ْو ابت مجلغ ؤلاداسة ، ٍو ًادي مذًش الجمهُت بنماله جدذ ْس

 1نىذ ُْام ما ًبرس رلٚ 

 ( 52اإلاادة)

 ًٓىم مجلغ ؤلاداسة بخهُحن مداظب للجمهُت ً٘ىن معئىال نً ألانماٛ الخالُت :

 معٚ الذَاجش واإلاعدىذاث الحعابُت التي جخؿلبها ؾبُهت الهمل . .2

بنذاد محزان مشاحهت لحعاباث الجمهُت وخعاب الطىذّو مشة نلى ألاْل ٗل زالزت ؤشهش ؤو  .3

 نىذما ًؿلب مىه رلٚ .

ٗاتهم َُه . .4 ُذ حعذًذ اشترا  معٚ سجل ألانػاء ْو



 

لى املحاظب الٓاهىوي لخذُْٓها جدػحر خعاباث الجمهُت في نهاًت العىت اإلاالُت ونشغها ن .5

 واظخخشاج اإلاحزاهُت الهمىمُت والحعاب الخخامي .

ٔ حهلُماث مجلغ ؤلاداسة . .6 ت للجمهُت َو  بنذاد مششوم اإلاحزاهُت الخٓذًٍش

خُل حمُو دَاجش وسجالث ومعدىذاث الجمهُت املحاظبُت في مٓش الجمهُت وجدذ معئىلُخه  .7

 الصخطُت .

 ماٛ ؤخشي غمً اخخطاضه .الُٓام بما ٌعىذ بلُه مً ان .8

  ( اللجان الُشنُت  :53اإلاادة)

حشٙل الجمهُت الهمىمُت ؤو مجلغ ؤلاداسة لجاها َشنُت حعانذ نلى بداسة الجمهُت وجدُٓٔ ؤَذاَها نلى 

ؤن ال ًٓل ؤنػاء ٗل لجىت نً زالزت ؤنػاء وج٘ىن سثاظتها لهػى مجلغ ؤلاداسة الزي ًجىص له ؤن ًشؤط 

خم جدذًذ نذد جلٚ اللجان ؤٖثر مً لجىت نلى ؤ ن ً٘ىن حمُو ؤنػاء اللجان مً ؤنػاء الجمهُت ، ٍو

ٓت حشُ٘لها بٓشاس مً الجمهُت الهمىمُت او مجلغ ؤلاداسة.  ومعمُاتها واخخطاضاتها وؾٍش

 

 

 

 

 الُطل الثالث

 الخىكُم اإلاالي

 (  54اإلاادة)

  جخ٘ىن بًشاداث الجمهُت مما ًلي : 

ٗاث ألانػاء. .2  اشترا

ىاث . .3  الخبرناث والهباث ، و الٖض

 بًشاداث الاوشؿت راث الهاثذ اإلاالي. .4

 ؤلاناهاث الح٘ىمُت . .5



 

اٍ . .6  الىضاًا وألاْو

ٙاث الجمهُت الثابخت واإلاىٓىلت. .7  ناثذاث اظدثماساث ممخل

 ( 55اإلاادة )

ٙام جمخىو الجمهُت بإي خاٛ مً ألاخىاٛ نً ؾلب ؤو ْبٛى الخبرناث ؤو الهباث الخاسحُت وجلتزم بمش  اناة ؤخ

م  ت الطادسة بٓشاس مً مجلغ الىصساء ْس َـ  41/4/24:7في  658الثدت حمو الخبرناث لىحٍى الخحًر

 والخهلُماث الطادسة بشإنها.

 ( 56اإلاادة )

ٓا إلاا جدذدٍ الىصاسة مً ٗل نام  ا جبذؤ وجيخهي َو جدذد العىت اإلاالُت للجمهُت بازجي نشش شهشا هجٍش

خ احخمام الجمهُت الهمىمُت الخإظِعُت وحعدثجى مً رلٚ العىت اإلاا لُت ألاولى للجمهُت خُث جبذؤ مً جاٍس

 وجيخهي  بدلٛى مىنذ اهتهاء العىت اإلاالُت اإلاشاس بلحها ؤنالٍ .

 

 

 

 

 

 ( 57اإلاادة)

ت اإلاُهٛى انخباسا مً بذاًت العىت اإلاالُت املحذدة باإلاادة) ( وفي خالت جإخش 56حهخبر اإلاحزاهُت اإلاهخمذة ظاٍس

انخمادَا ختى خلٛى َزا اإلاىنذ ًخم الطٍش مجها بىُغ مهذالث محزاهُت الهام اإلاالي اإلاىطشم لححن انخماد 

ت للهام اإلاالي الجذًذ .  اإلاحزاهُت الخٓذًٍش

 ( 58اإلاادة)

ًجب نلى الجمهُت ان جىدم ؤمىالها الىٓذًت باظمها لذي بىٚ ؤو ؤٖثر مً البىٕى املحلُت ًخخاٍس مجلغ 

ُو سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو هاثبه وؤمحن الطىذّو  وللىصاسة الاداسة ، وؤ ال ًخم السحب مً َزٍ الامىاٛ بال بخْى

ٙاث مً  ُو نلى الشُ ؼ مً جشاٍ الجمهُت بالخْى آَت نلى جٍُى بؿلب مً مجلغ بداسة الجمهُت اإلاى

 1انػاء مجلغ بداستها ؤو مىقُحها الُٓادًحن ، نلى ؤن ً٘ىهىا ظهىدي الجيعُت 



 

 ( 95اإلاادة)

 ٌشترؽ  لطٍش ؤي مبلٌ مً ؤمىاٛ الجمهُت ما ًلي :

 ضذوس ْشاس بالطٍش مً مجلغ ؤلاداسة . - ؤ

ُو برن الطٍش ؤو شُٚ مً ْبل ٗل مً سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو هاثبه مو ؤمحن الطىذّو . -ب   جْى

ذون رلٚ في السجل  -ج  ا ٍو ٙان ضذوَس م بؿاْخه الصخطُت وم ؤن ًزٖش اظم اإلاعخُُذ سبانُا ونىىاهه وْس

 الخاص باإلاعانذاث  .

ٙاث ما ؤمً٘  -د  1ؤن ً٘ىن الخهامل بالشُ

ا )  جىص ملجلغ ؤلاداسة جدذًذ ظلُه هٓذًت داثمت مٓذاَس اٛ (  جطٍش ألمحن الطىذّو إلاىاحهت  6111ٍو ٍس

اث الى تها ْبل نهاًت العىت اإلاالُت اإلاطشَو ا نً اإلاىطٍش مجها ، نلى بن جخم حعٍى هىع شهٍش ت والؿاسثت َو ثًر

 للجمهُت .

 

 

 

 

 

 ( :5اإلاادة )

ت التي لذيها َشوم  بُخذ خعاب ظلُه  –داخل مىؿٓت خذماتها  -ًجىص للىصاسة العماح للجمهُاث الخحًر

الزي جخهامل مهه لخِعحر ؤنماٛ َشم وخذماجه  َشعي جابو ومشجبـ بالحعاب الشثِسخي للجمهُت لذي البىٚ

أَ الىصاسة نلى اإلاُىغحن بالسحب مً رلٚ الحعاب   نلى ان جى

 ( 61اإلاادة )

و مً  ْبله باإلغاَت  بلى مذًش الجمهُت  و   ومحزان مشاحهت دوسي ، و ًْى
ً
 مالُا

ً
شا ٌهذ ؤمحن الطىذّو جٍٓش

هشع نلى مجلغ ؤلاداسة مشة ٗل زالزت  ؤشهش ، وجضود ؤلاداسة الهامت للجمهُاث واإلااظعاث مداظبها ،َو

ت بيسخت مىه .  الخحًر

 ( 62اإلاادة )



 

ت واملحاظبُت التي جدخاحها وبما ًخُٔ مو حهلُماث وصاسة الشئىن  جمعٚ الجمهُت السجالث والذَاجش ؤلاداٍس

 الاحخمانُت و جدخُل بها في مٓش بداستها وجمً٘ مىقُي الىصاسة مً الاؾالم نلحها .

ت ومجها ما ًلي :ال - ؤ  سجالث ؤلاداٍس

  ت  سجل الهػٍى

 . سجل مداغش حلعاث مجلغ ؤلاداسة 

 . سجل مداغش احخماناث الجمهُت الهمىمُت 

 . اساث اإلاُذاهُت إلاىقُي الىصاسة  سجل الٍض

 . سجل للهاملحن بالجمهُت 

 السجالث املحاظبُت ومجها ما ًلي : - ب

 . دَتر الُىمُت الهامت 

  والخاضت بخُطُل مهامالث الجمهُت اإلاالُت .دَاجش ألاظخار اإلاعانذ 

 . ٙاث الجمهُت و مىحىداتها الثابخت واإلاىٓىلت  سجل ممخل

 

 

 . ظىذاث الٓبؼ  

 .   ظىذاث الطٍش

 . ٗاث ألانػاء  سجل اشترا

 . ؤي سجالث ؤخشي ًشي مجلغ ؤلاداسة مالثمت اظخخذامها 

 ٔ خم الدسجُل والُٓذ في جلٚ السجالث والعىذاث ؤوال بإٛو َو  الخهلُماث اإلاىكمت لزلٚ .ٍو

 

 



 

 ( 63اإلاادة)

ٔ آلاحي : ٓت بنذاد الحعاب الخخامي للجمهُت ومشاحهخه والخطذًٔ نلُه َو  جخم ؾٍش

ٌهذ املحاظب الٓاهىوي اإلاحزاهُت الهمىمُت والحعاب الخخامي للجمهُت نً العىت اإلاالُت  .2

ً مً اهتهاء جلٚ العىت  ٓذمها ملجلغ ؤلاداسة خالٛ شهٍش  .اإلاىتهُت ٍو

ًٓىم مجلغ ؤلاداسة بذساظت اإلاحزاهُت الهمىمُت والحعاب الخخامي ومششوم اإلاحزاهُت  .3

ُو نلى ٗل مجها مً ْبل سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو هاثبه  ت للهام الجذًذ ومً زم الخْى الخٓذًٍش

  1وؤمحن الطىذّو ومداظب الجمهُت وألامحن الهام ) ؤمحن ظش املجلغ ( 

ت للهام الجذًذ حهشع اإلاحزاهُت الهمىمُت  .4 زا مششوم اإلاحزاهُت الخٓذًٍش والحعاب الخخامي ، ٖو

نلى الجمهُت الهمىمُت مً ْبل مجلغ ؤلاداسة  للمطادْت نلحها ومً زم جضود وصاسة الشئىن 

 الاحخمانُت بيسخت  مً ٗل مجها .

زا مششوم اإلاحزاهُت الخٓذ .5 ت ملجلغ ؤلاداسة نشع اإلاحزاهُت الهمىمُت والحعاب الخخامي ، ٖو ًٍش

ٗاٍ  ذ  للهام الجذًذ نلى وصاسة الشئىن الاحخمانُت ْبل نٓذ احخمام الجمهُت الهمىمُت بْى

لألخز في الانخباس ما ْذ جبذًه الىصاسة مً مالخكاث نلى ؤن ال ًادي رلٚ الى جإخحر نٓذ احخمام 

 الجمهُت الهمىمُت نً اإلاىنذ املحذد له هكاما .

 

 

 

 ( 64اإلاادة )

ٔ آلاحي :ًخم حهذًل الىكام   ألاظاسخي للجمهُت َو

 جٓذًم اْتراح بزلٚ للجمهُت الهمىمُت مً ْبل مجلغ ؤلاداسة ؤو وصاسة الشئىن الاحخمانُت.   .2

ًذسج مىغىم الخهذًل اإلآترح غمً حذٛو انماٛ الجمهُت الهمىمُت مىضحا به ألاظباب  .3

 الذانُت لزلٚ ومبرساجه. 

ذ نلُه مً ْبل ال .4  جمهُت الهمىمُت وإضذاس ْشاس بشإهه .جخم مىاْشت الاْتراح والخطٍى



 

آَت الىصاسة نلى الٓشاس الطادس بشإهه مً الجمهُت  .4 ال ًطبذ الخهذًل اإلآترح هاَزا بال بهذ مى

ذة الشظمُت .  الهمىمُت  ومً زم ًخم وشٍش بالجٍش

 ( 65اإلاادة)

 لها ًادي ًجىص للجمهُت َخذ َشم لها ؤو ؤٖثر في مىؿٓت خذماتها  نلى ؤن ً٘ىن َشم الجمهُت 
ً
 بغاَُا

ً
ضا مٖش

جىص للجمهُت َخذ خعاباث للُشم في البىٕى  ٙان  بوشاثه ٍو ٗل ؤو بهؼ ما جادًه الجمهُت مً خذماث في م

 ٔ خم حسجُله في سجل الجمهُت لذي الىصاسة َو الهاملت باإلامل٘ت ، وجدذد الجمهُت مهام َزا الُشم ٍو

 الششوؽ ألاجُت  :

آَت  الجمهُت الهمىمُت . .2  مى

اَ .3 آَت  الجمهُت الهمىمُت نلى َخذ الُشم والحعاباث مى  1ٓت الىصاسة بهذ مى

ت نلى الُشم مً الانػاء الهاملحن جخ٘ىن مً  .4 ًخىلى مجلغ بداسة الجمهُت حهُحن لجىت مشَش

 1زالزت بلى ظبهت ؤنػاء 

و مً ْبل الجمهُت للىصاسة بإظماء اإلاُىغحن بالسحب مً خعاباث الُشم ألخز  .5 ًخم الَش

آَت   بحن ازىحن مجهم اإلاى
ً
ٗا ُو مشتر  1نلحهم نلى ان ً٘ىن الخْى

6. . 
ً
ٗان رلٚ مم٘ىا  ً٘ىن سثِغ الُشم ؤخذ ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة متى 

ٙان الُشم جٓذم خذماث مشابهه . .7  نذم وحىد حمهُت اخشي في م

 

 

 

 ( 66اإلاادة)

ٙاجباث والسجالث . ٙاَت الىزاثٔ واإلا  ًجب نلى الجمهُت الاخخُاف بمٓش بداستها ب

 

 لُطل الشابوا

 دمج الجمهُت



 

 (67اإلاادة)

ٔ ما ًلي : ا ورلٚ َو  ًجىص دمج الجمهُت في اخشي دمجا اخخُاٍس

 1ؤن ج٘ىن اَذاٍ الجمهُاث مخٓاسبه  .2

آَت الجمهُت الهمىمُت لٙل مً الجمهُت الذامجت والجمهُت اإلاىذمجت نلى مبذؤ  .3 مى

 الاهذماج .

آَت الىصاسة نلى الذمج . .4  مى

 ( 68اإلاادة)

ٔ الاحشاءاث الخالُت :ًخم   الذمج الاخخُاسي َو

ٔ به  .2 جخٓذم الجمهُخان بؿلب مجها بلى الىصاسة جىضح َُه الشيبت في الاهذماج ومبرساجه ،  وجَش

آَت نلى مبذا الاهذماج  .  ضىسة مً   ْشاس الجمهُت الهمىمُت لٙل مً الجمهُخحن باإلاى

آَت الىصاسة نلى الذمج ًطذس به ْشاس وصاسي ً .3 ذة الشظمُت .نىذ مى  خم وشٍش بالجٍش

جضود الىصاسة بطىسة مً اإلاحزاهُت الهمىمُت لٙل مً الجمهُخحن نً العىت اإلاالُت ألاخحرة  .4

خ ضذوس  ٙاث وخّٓى والتزاماث ٗل مً الجمهُخحن في جاٍس مصحىبت .  ب٘شِ مُطل بممخل

آَت نلى الاهذماج   1الٓشاس الىصاسي الخاص باإلاى

 

 

 

 

 ( 69اإلاادة )

ش دمج الجمهُت في اخشي ؤو اهذماج حمهُت اخشي َحها نىذ اْخػاء اإلاطلحت الهامت ًجىص  بٓشاس مً الىٍص

ذة الشظمُت . يشش َزا الٓشاس بالجٍش  رلٚ ٍو

 ( :6اإلاادة )

آَت نلُه آلازاس الخالُت :  ًترجب نلى الٓشاس الىصاسي الطادس بالذمج ؤو باإلاى



 

ت للجمهُت اإلاىذمجت  .2 ت .صواٛ الصخطُت الانخباٍس  والخإشحر بزلٚ في سجل الجمهُاث الخحًر

انخباس الجمهُت الذامجت خلُا ْاهىهُا للجمهُت اإلاىذمجت وجاوٛ بلحها بمىحب رلٚ حمُو  .3

٘ىن لها  مىحىداتها ٖما جيخٓل بلحها رمتها اإلاالُت بما لها مً خّٓى وما نلحها مً التزاماث ٍو

 ت جلٚ الالتزاماث .وخذَا الطُت الىكامُت في اظدُُاء َزٍ الحّٓى وجإدً

 الخإشحر في سجل الجمهُت الذامجت بما ؾشؤ نلحها مً اهذماج الجمهُت ألاخشي َحها . .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامس الفصل

 خل الجمهُت

 (71اإلاادة)

ش خل الجمهُت في بخذي الحاالث الاجُت :  ًجىص بٓشاس مً الىٍص

 وحهزس ج٘ملت َزا الهذد  .2
ً
ً شخطا  1برا ْل نذد ؤنػائها نً نشٍش

 1برا خشحذ نً اَذاَها ؤو اسج٘بذ مخالُت حعُمت لىكامها الاظاسخي  .3



 

 1برا اضبدذ ناحضة نً الىَاء بالتزاماتها  .4

5. . 
ً
ذ في امىالها في يحر الاوحه املحذدة لها هكاما  برا جطَش

 1برا خالُذ الىكام الهام ؤو آلاداب الهامت ؤو الخٓالُذ اإلاشنُت في البالد  .6

ٙام الالثدت ْو .7 ىانذَا الخىُُزًت ؤو الٓشاساث ؤو الخهلُماث الطادسة بمٓخػاَا برا اخلذ بإخ

1 

ُذ نً مباششة جلٚ ألانماٛ مذة  .8 خ حسجُلها ؤو جْى برا لم جباشش ؤنمالها خالٛ ظىت مً جاٍس

ش ؤن ًٓشس بذال مً خل الجمهُت حهُحن مجلغ بداسة  ٗاهذ الاظباب ، وللىٍص ظىت َإٖثر مهما 

ذ ًخىلى اخخطاضاث مجلغ ؤلاداس  دٓٔ مْا ٗان رلٚ ًخذم اإلاطلحت الهامت ،ٍو ة اإلاىخخب برا 

 1ؤَذاٍ الجمهُت 

 ( 72اإلاادة)

ٔ الاحي :  ا بٓشاس مً الجمهُت الهمىمُت ورلٚ َو  ًجىص خل الجمهُت خال اخخُاٍس

 1جذعي الجمهُت الهمىمُت الحخمام يحر نادي للىكش في رلٚ  .2

ا َُه  .3 آَتها نلى الحل جطذس ْشاَس  1في خالت مى

ذ وصاسة الشاون الاحخمانُت بطىسة مً َزا الٓشاس ًخم  .3  1جضٍو

 

 

 

 

 ( 73اإلاادة)

خػمً حهُحن  ذة الشظمُت ٍو آَت نلى الحل ًيشش بالجٍش جطذس وصاسة الهمل والشئىن الاحخمانُت ْشاسا باإلاى

ٙاث الجمهُت واظدُُاء ما لها مً خّٓى وجإدًت ما نلحها مً التزاماث  ْبل مطِ ؤو ؤٖثر للُٓام بدطش ممخل

ش لىصاسة الشئىن الاحخمانُت بيخاثج ؤنماٛ الخطُُت .  بجمام نملُت الخطُُت ، ونلُه جٓذًم جٍٓش

 ( 74اإلاادة)



 

ت الهاملت  ٙاث الجمهُت التي جم خلها بلى حمهُت ؤو ؤٖثر مً الجمهُاث ؤو اإلااظعاث الخحًر ٗاَت ممخل جاوٛ 

بت مجها واإلاسجلت لذي وصاسة الش  ئىن الاحخمانُت والتي ًدذدَا ْشاس الحلفي مىؿٓت خذماتها ؤو الٍٓش

  خ َـ وبدػىس حمُو  24/5/24:8ؤْشث الجمهُت الخإظِعُت َزا الىكام في حلعتها اإلاىهٓذة بخاٍس

هحن ؤدهاٍ ومىذوب وصاسة الشاون الاحخمانُت وجخههذ الجمهُت الخإظِعُت هُابت  اإلااظعحن اإلاْى

ٙام َزا الىكام ،  ٗاَت ؤنػاء َزٍ الجمهُت بالخُٓذ بإخ  نً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجمهُت ؾُبتؤظماء اإلااظعاث 

 

 م

 

ــــم ــ ـــ ـــ ــ  الاظـــ

 

 اإلاهىت

 

 مدل ؤلاْامت

 اإلاذًىت مذًشة مذسظت وداد خعً خلُُت  .2

ٗي  .3  اإلاذًىت ؾالبت هىٍ خالذ جش

 اإلاذًىت مهلمـت انخذاٛ ًدحى نبذة  .4



 

ش  .5  اإلاذًىت مىقُت زىاء دسَو

ىاث ببشاَُم خعىبه  .6  اإلاذًىت مىقُت ٍص

 اإلاذًىت مهلمـت خىان دايعخاوي  .7

ض الذخُل  .8  اإلاذًىت ؾالبت شهحرة نبذ الهٍض

ت سشُذ الذيُــثر  .9  اإلاذًىت مهلمـت بذٍس

ٛ  ناجشت دمحم الكاَشي   .:  اإلاذًىت سبت مجز

 اإلاذًىت مىقُت هىس خعً اظ٘ىذساوي  .21

 اإلاذًىت مهلمـت خُاة مٓطىد خان  .22

 اإلاذًىت ؾالبت نضة نُذان الٓاضخي  .23

ض الذخُل  .24  اإلاذًىت ؾالبت نالُت نبذ الهٍض

ٛ  خطت العذًشي   .25  اإلاذًىت سبت مجز

ٛ  ظلمى ضالح الذيُثـش  .26  اإلاذًىت سبت مجز

ٛ  هاحُت َاشم خلُُت  .27  اإلاذًىت سبت مجز

ُــثر  .28 ٛ  َاؾمت ظالم الذي  اإلاذًىت سبت مجز

  

 

 

 اإلاُثاّ ألاخالقي

 ُْمىا :

ٗاث  -الخم٘حن   -الشُاَُت   -الش٘ش   بىاء الٓذساث للهىطش البششي   -جىمُت الششا

حمهُت ؾُبت اليعاثُت للخىمُت الاحخمانُت  بجمُو ميعىبحها بُٓمها الشاسخت في حمُو ؤوشؿتها جلتزم 

وبشامجها ومماسظاتها ومو حمُو اإلاهىُحن بمبادساتها وجخإٖذ ٗل ُْمت بما ًدىاظب مو اإلاهىُحن بها ٌٗل في 

 :مجاٛ نمل ، ومو روي الاخخطاص نلى الىدى الخالي



 

 

 اإلاهىُىن  ششخها الُٓمت

 روي اإلاطلحت نامت جٓذًم الش٘ش والخٓذًش لٙل اإلاعخُُذًً مً الجمهُت الش٘ش

ش ألاداء الاحخماعي واإلااظسخي واإلاالي الشُاَُت  ؤلاَطاح نً جٓاٍس

ا للمجخمو بٙل وغىح ومطذاُْت  ووشَش

ٔ الهمل  ٍَش

 وؤصحاب

 اإلاطلحت

 واملجخمو

ٗاث ٙاس ؤَػل الحلٛى والىمارج  جىمُت الششا  واإلابادساث الىىنُت؛العبٔ البخ

بهذٍ جدعحن ألاداء الاحخماعي واإلااظسخي، وجدُٓٔ ألازش مً خالٛ 

ٗاث الُانلت  الششا

ٔ الهمل  ٍَش

 واإلاعخُُذون 

 واملجخمو

بىاء الٓذساث للهىطش 

 البششي 

 جؿبُٔ مهاًحر ماششاث الخىاَعُت الهاإلاُت إلااظعاث الخىمُت

ت، ومهاًش الخمحز اإلااظسخي، وؤلابذام في   جٓذًمألاظٍش

ت نالُت ذساث مهاٍس  الخذماث، بجذاساث نلمُت ْو

ٔ الهمل  ٍَش

 الذاخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملوين األخالقي امليجاق

كشا ألن الٓؿام الخحري بما ًىاؽ به مً معاولُاث وواحباث في خذمت املجخمو جٓو نلي معاولُت الجهىع ه

الاحخمانُت نلى ؤن ًإحي ؤداء اإلاىقِ في بدىمُت املجخمو ، ولٓذ خشضذ  حمهُت ؾُبت اليعاثُت للخىمُت 

ت ألاداء اإلانهي  بؾاس مىكىمت مً الُٓم واإلابادت  ألاخالُْت التي جد٘م العلٕى اإلانهي والىقُُي لخػبـ خٖش

 وبما ًىه٘غ بًجابا نلى ؤَشاد املجخمو.

 ُُُٖت اظخخذام اإلاُثاّ

ى ٌه٘غ التزامىا   ألنلى اإلاهاًحر ألاخالُْت، ًدذد اإلاُثاّ مهاًحر مماسظاجىا اإلاهىُت. َو
ً
ٓا بخٓذًم خذماجىا َو

عشي اإلاُثاّ نلى ٗل الهاملحن  َو



 

 : الُٓم وألاخالُْاث واإلابادت التي ًجب ؤن ًلتزم بها الهاملىن في حمهُت ؾُبت:
ً
 ؤوال

شامت ؤلاوعان. - 2 ٗان ومبادت الذًً ؤلاظالمي وبأداب . -3             اخترام ُْمت ٖو  الخمعٚ بإس

                                         الجزاَت –6                      الاظخٓامت -5                                         ماهتألا  – 4

 الالتزام باإلاهىُت -9          الالتزام باإلاىغىنُت -8                                      الشُاَُت -7

 الالتزام بُٓمت ومبذؤ الهذالت الاحخمانُت - :

ت مطلحت اإلاعخُُذًً واخخُاحاتهم واَخماماتهم - 21  الاَخمام بإولٍى

 اإلااهدحن( نذم الحطٛى نلى مىاَو شخطُت ) مثل : الهذاًا  مً اإلاعخُُذًً ؤو - 22

ٙاٛ . - 23  نذم اظخًالٛ الجمهُت ومىاسدَا بإي شٙل مً ألاش

ٙاث الهامت .املحاَكت نلى ا - 24  إلااٛ الهام واإلامخل

ت اإلاهلىماث التي ًخم الحطٛى نلحها مً :اإلاعخُُذًً وألاظش و اإلااهدحن  - 25 املحاَكت الخامت نلى ظٍش

 والجمهُت  بهذ جٕش الهمل .

 .ج٘ىًٍ نالْاث مهىُت مو اإلاعخُُذًً واإلااهدحن  - 26

 

 

 : اإلاعاولُت ألاخالُْت واإلاهىُت للهاملحن في ال
ً
  جمهُت ججاٍ ؤهُعهم:زاهُا

 الاؾالم نلى ٗل ما َى حذًذ نً مهىخه . - 2

الاؾالم نلى ٗل ما َى حذًذ نً الُئاث اإلاعتهذَت مً خُث اخخُاحاتهم ومش٘التهم وؤظالُب جلبُت  - 3

 َزٍ الاخخُاحاث وخل َزٍ اإلاش٘الث والبرامج والخذماث التي ًدخاج بلحها َاالء اإلاعخُُذون ...

بُت اإلاهىُت والحشص نلى الاظخُادة مجها .الحشص نلى خ - 4  ػىس اإلااجمشاث والبرامج الخذٍس

هم اإلاهىُت بشٙل معخمش - 5 ش مهاَس  نلى الهاملحن بالجمهُت الهمل نلى جؿٍى

 الالتزام باألماهت وؤلاخالص في ؤداء الهمل-6

 : اإلاعاولُت ألاخالُْت واإلاهىُت للهاملحن ججاٍ اإلاعخُُذًً :
ً
 زالثا



 

ت نً اإلاعخُُذ بشٙل منهي ظلُم  2  . ؤَمُت حسجُل اإلاهلىماث اإلاهمت والػشوٍس

ت  3 ت اإلاهلىماث التي ًدطل نلحها الهاملىن مً اإلاعخُُذ ، مو جؿبُٔ مبذؤ العٍش  . املحاَكت نلى ظٍش

 . الخهٍش نلى اخخُاحاث اإلاعخُُذًً ، وجدذًذ َزٍ الاخخُاحاث وجشجُبها 4

 : اإلاعاولُت ألاخال
ً
 ُْت واإلاهىُت ججاٍ اإلااهدحن ؤو الذانمحن:سابها

ٙاَلحن ًخىلى حمُو  - 2  لل
ً
ُْام الجمهُت بخخطُظ شخظ منهي معاوٛ نً شاون الذانمحن ؤو ْعما

و الجمهُت ،  إْىانهم بذنم مبادساث ومشاَس ؤمىس الذانمحن ، مً خُث حزب اإلااهدحن والاجطاٛ بهم و

ٙاث ؤو الخبرناث ؤو اإلاعاَماث م جهم ، واملحاَكت نلحهم لالظخمشاس في دنم خذماث الجمهُت ، وجدطُل الشُ

. و وما جم بهجاٍص  والشد نلى اظخُعاساتهم ،والخىاضل مههم إلنالمهم بخؿىساث اإلابادساث واإلاشاَس

ٗاَت الىظاثل اإلاىاظبت مثل : اإلآابالث  - 3 ٔ اظخخذام  ادة نذد اإلااهدحن نً ؾٍش وغو خؿت شاملت لٍض

اساث والاجطاالث ت . والٍض  الخلُُىهُت ووظاثل الخىاضل الاحخماعي ووظاثل ؤلانالم الجماَحًر

 

 

 

 

 : اإلاعاولُت ألاخالُْت واإلاهىُت ججاٍ اإلاخؿىنحن :
ً
 خامعا

  ُْام الجمهُت بخخطُظ شخظ منهي معاوٛ ؤو ْعم خاص بشاون اإلاخؿىنحن . - 2

 ٔ ؤَذاَها.حهمل الجمهُت نلى اظخٓؿاب اإلاخؿىنحن إلاعانذة الجمهُت نلى جدُٓ - 3

الث اإلاخؿىنحن مً خُث الهمش والخهلُم والخبرة الصخطُت  - 4 ؤَمُت جدذًذ الحذ ألادوى اإلاؿلىب إلاَا

 والجيعُت .

ب وإنذاد اإلاخؿىنحن . - 5 بُت اإلاىاظبت لخذٍس حر البرامج الخذٍس  اَخمام الجمهُت بخَى

 ُز بهل بشامجها وجٓذًم بهل خذماتها .جدشص الجمهُت نلى خعً الاظخُادة مً اإلاخؿىنحن وإششاٖهم في جىُ - 6

 ُْام الجمهُت بىغو الثدت خاضت  لخىكُم الهالْت مو اإلاخؿىنحن ، وششخها لهم . - 7

 



 

 بسشاداث لخُهُل اإلاُثاّ داخل الجمهُت :

 انخماد اإلاُثاّ مً اإلاذًش الهام. - 2

 وشش اإلاُثاّ نلى اإلاىْو ؤلال٘ترووي للجمهُت. - 3

 دلُل اإلاىقِ.بدساج اإلاُثاّ في  - 4

ٗاَت الهاملحن نلى اإلاُثاّ. - 5  جىُْو 

ذ ؤلال٘ترووي الذاخلي. - 6  وشش اإلاُثاّ نبر البًر

بُت للهاملحن بالجمهُت لخىمُت الىعي والالتزام بُٓم وؤخالُْاث الهمل واإلاهىت . - 7  جىكُم دوساث جذٍس

هت مً اإلاُثاّ  - 8  نلى بداسة الجىدة الاخخُاف باليسخت اإلاْى

 

 

 

 

 

 

 

مت  همىرج الحٖى

 
ً
مت مهاًحر:  ؤوال  الحٖى

 واإلاحزاهُاث املخاؾش وظُاظت بداسة،  الدشًُلُت الهمل وخؿـ،  الشاملت الاظتراجُجُت وجىحُه مشاحهت -2

ت  .العىٍى

 .ألاداء ؤَذاٍ وغو -3

اْبت  -4  .باملجلغ الشامل وألاداء الخىُُز مش

ٛ  نلى ألاششاٍ -5  .بها والخطٍش ألاضى

 .للجمهُت اإلاالي والخىكُمي  الهُٙل جدذًذ -6

ت اإلاشاحهت -7  .وانخمادَا والىقُُُت الخىكُمُت للهُاٗل الذوٍس

 .للجمهُت اإلاالُت والاَذاٍ الاظتراجُجُاث  -8



 

 .بها الهمل مً والخإٖذ الجمهُت مطالح لحماًت الهادَت الخىُُزًت الٓىانذ -9

 
ً
 الشُاَُت مهاًحر:  زاهُا

اث . وظُاظتها وسظالتها بالجمهُت ًخهلٔ َُما وألاماهت بالشُاَُت الالتزام  -2  نلى اإلاعخٍى

ت  ٗاَت بمهامالتها ًخهلٔ َُما بها وللهاملحن للجمهُت بشٙل ٌعمذ بمعاثلت حادة ٗاَت ؤلاداٍس

 .الهالْت ألاؾشاٍ راث ومو

اِْ جبجى نلى.  ومهلىت واضحت بحشاءاث غمً الهمل -3  اإلاالُت نالْت بالعُاظاث راث مى

ت  . والخىمٍى

 اإلااظسخي ًخهلٔ بالبىاء ما ٗل وجىزُٔ خُل جخػمً لليشش واضحت بعُاظت الالتزام -4

 . واضحت نلحها مطادّ وإحشاءاث لىاثذ بداسة ؤو مجلغ ْشاساث خالٛ مً ونملها للجمهُت

حر الخههذ -5  . مً الذْت معخىي  بإنلى الهام للجمهىس  الصحُدت اإلاهلىماث بخَى

ت اإلاهلىماث الصخطُت  -6   .واإلاىقُحن اإلاخهلٓت باإلاعخُُذًً الخههذ باملحاَكت نلى ظٍش

ت اإلاىاسد جدمي ومهلىت م٘خىبت بحشاءاث جبجي -7 .  اإلاهىُت يحر مً اإلاماسظاث الجمهُت في البشٍش

ُاث والخُُٓم الخىقُِ ؤظغ َحها بما ب والتْر  .الاخخُاس  وآلُت الشواجب وظلم والخذٍس

  



 

 

 

 

 
ً
 اإلاطالح:  جػاسب نذم ظُاظت  :زالثا

ٔ اإلاطالح جػاسب ْىانذ جؿبُٔ ًخم  :الخالي َو

 اجخار في الصخظ اإلاشإس ً٘ىن  نىذما جػاسب مطالح ًيشإ  : بخػاسب اإلاطالح  اإلآطىد   -8

 مطلحت ؤو مالُت مىُهت ٗاهذ مطلحت خاضت ظىاء ٛ الجمهُت بداسة مجلغ في الٓشاس

 . الجمهُتمطالح  مو جخهاسع مهىُت ؤو شخطُت

 . الجمهُت مطلحت نلى ٗاهذ ؤًا شخطُت مطلحت ؤي جٓذًم ًجىص  ال -9

 ملُ٘ت بعبب لهاالء الاشخاص اْخطادًت مىاَو نً حعُش ْذ التي اإلاهامالث بحشاء ًجىص  ال  -:

آَت رلٚ نً ؤلانالن خاٛ في بال يحٍر ؤو الهٓاساث ؤو ججاسي  ُٖان في هُهُت مطلحت ؤو  ومى

 . الجمهُت بداسة مجلغ ؤنػاء زلثي

حن مً والهباث الدعهُالث جٓذًم ًجىص  -21  . مىاَو بذون ؤي وغو الٓشاس في اإلاشاٖس

 . مىُهت خاضت ؤي في الجمهُت اظم اظخخذام ًجىص  ال -22

آَحن ؤو الٓشاس مخخزي مً الخذ ًجىص  ال -23  جٓذًم ؤحهاب هكحر ؤو َباث ؤو َذاًا ؤخز اإلاى

 الجمهُت نمل مجاٛ في خذمت

ت اإلاهلىماث:   : ظُاظت الالتزام بعٍش
ً
 سابها

ت اإلاهلىماث اإلاذسج ؤدهاٍ َى العُاظت اإلاخهلٓت بمدىس  هذ همىرج الخههذ وؤلاْشاس بااللتزام بعٍش ٌُ

ت وخعاظُت في  ت اإلاهلىماث. هكش ا إلاا جىؿىي نلي ؤنماٛ الجمهُاث مً ظٍش الالتزام بعٍش

ت م ثل جلٚ اإلاهلىماث، وهكش ا إلاا حشي نلي الهٍش بخههذ اإلاهلىماث وهكش ا ألَمُت ؤلابٓاء نلى ظٍش

ت اإلاهلىماث. ُو نلى حههذ بااللتزام بعٍش  ؤنػاء مجلغ بداسة الجمهُاث بالخْى

في حمهُت ؾُبت اليعاثُت   -----------------------بطُتي  --------------------لزلٚ ؤحههذ ؤها / /

 للخىمُت الاحخمانُت  باآلحي .

 

 

 



 

 

 

 

ت التي جٓىم الجمهُت بال٘شِ نجها لي، وحهخبر اإلاهلىماث 2 . ؤن ؤخاَل نلى حمُو اإلاهلىماث العٍش

ٓت ؤو هكام خعابي ؤو بُاهاث  ت بطُت خاضت نىذ اخخىائها نلى ؤي مهلىماث ؤو نملُت ؤو ؾٍش ظٍش

ُٓت ؤو خذمُت  ٓت َىذظُت ؤو جطيُهُت ؤو حعٍى ش معخٓبلي ؤو بإي ؾٍش ؤو مخهلٓت بمششوم ؤو بخؿٍى

مالُت جخهلٔ بالجمهُت ؤو ببرامجها ومىخجاتها الحالُت واإلاعخٓبلُت ؤو بمبُهاتها ؤو مىسديها ؤو 

ا ؤو نلى سظىم بُاهُت ؤو في شٙل  ٍش ٗان رلٚ شُهُا ؤو جدٍش نمالئها ؤو معخخذمحها ؤوؤنمالها ظىاًء 

 بل٘ترووي .

ت اإلاهلىماث التي ؤجلٓاَا مً 3 الجمهُت ولً ؤْىم بال٘شِ نجها . ؤحههذ باملحاَكت الخامت نلى ظٍش

جىص لي اظخخذام مثل َزٍ اإلاهلىماث  ألي ؾٍش زالث ؤو اظخخذامها في ؤي يشع يحر مطشح به ، ٍو

ت في ؤي يشع ؤو ت لخدُٓٔ اإلاهام الخاضت بي َٓـ، وال ًجىص لي اظخخذام اإلاهلىماث العٍش  العٍش

 بإي ؤظلىب ٌشٙل اهتهإ للٓىاهحن وألاهكمت .

ت اإلاهؿاة بإي ضىسة مً الطىس َُما نذا ما ًخؿلب ؤهجاص  . ؤن ال ؤْىم 4 بيشش اإلاهلىماث العٍش

 مهامي َٓـ .

ت اإلاهلىماث التي ؤجلٓاَا بزاث الٓذس  5 َخمام الزي والا . ؤحههذ وؤغمً ؤهجي ظإْىم بدماًت ظٍش

ت اإلاهلىماث الخاضت بي مً   ظخخذام يحر اإلاشخظ وؤلاَشاءالا ؤولي لحماًت ظٍش

ت ) بما في رلٚ حمُو اليسخ اإلاإخىرة مجها ( ملٚ خالظ للجمهُت . جكل حمُو  6 اإلاهلىماث العٍش

جب بنادتها بلى الجمهُت بهذ اهتهاء خاحتي بلحها ؤو نىذ ؾلب الجمهُت .  ٍو

. مو نذم ؤلاخالٛ بإي بىذ ؤخش مً بىىد َزا الخههذ، َةن ال ماوو مً ؤلاَطاح نً اإلاهلىماث  7

ت في الحاالث الخالُت   :العٍش

ٗان َزا ؤلاَطاح بىاًء نلى ؤمش ظاسي اإلاُهٛى مً اخذي املحاٖم ؤو الجهاث الح٘ىمُت •  برا 

 ألاخشي في اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت .

 ؤو برا جؿلب الٓاهىن .• 

 



 

 

 

 

ذ في ؤداء 8 ت وؾاإلاا اظخمٍش ان َزا الخههذ والهمل بمىحب ؾاإلاا جلُٓذ مهلىماث ظٍش .ٌعخمش ظٍش

تي في نملي بطُتي نػىا في  هخبر َزا الخههذ مىتهُا نىذ اهتهاء َترة نػٍى مجلغ بداسة الجمهُت َو

مجلغ بداسة الجمهُت ؤو اهتهاء حهاْذي الىقُُي مو الجمهُت، وال ًادي اهتهاء َزا الخههذ بلى 

مً َزا الخههذ، ورلٚ َُما ًخهلٔ  5و  4و  3التزاماحي اإلاىطىص نلحها في الُٓشاث  بنُاجي مً

ت باإلَطاح نً ا خ الاهتهاء، وظىٍ جكل ششوؽ َزٍ الُٓشاث ظاٍس ان جاٍس إلاهلىماث ْبل ظٍش

خ الاهتهاء .  اإلاُهٛى إلاذة خمغ ظىىاث بهذ اهتهاء الخههذ انخباس ا مً جاٍس

ل الجمهُت نً ؤي خعاسة جخ٘بذَا بعبب اهتهإ ؤي ششؽ مً ششوؽ َزٍ  9 أَ نلى حهٍى . ؤو

 الاجُاُْت 

 لٓذ اؾلهذ نلى ظُاظت الجمهُت ا
ً
ٗامال همتها و ؤلتزم التزام ا  ت اإلاهلىماث َو لخاضت بااللتزام بعٍش

 بالششوؽ التي خذدتها َزٍ العُاظت .

 الخىُْو ..........................................

 الاظم ...................................... :

خ : .......... / ............ / ...........  الخاٍس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 موام وصالحيات دللس االدارة

 الئحة دللس اإلدارة

 َذٍ املجلغ :

ٗاَُت نلى  الهمل نلى جىمُت مىاسد الجمهُت بلى الحذ ألاْصخى نلى اإلاذي البهُذ .وجدُٓٔ ناثذاث 

ا واملحاَكت نلى مطالح الجمهُت .  اظدثماَس

 اخخطاضاث وواحباث املجلغ :

اَُت جٓذمها ؤلاداسة الخىُُزًت للمجلغ ؤو ؤًت مطادس ًادي ألانػاء نلى ؤظغ مبيُت نلى مهلىماث  و

ىن بمعاولُت وخعً هُت وحذًت واَخمام واملجلغ معاوٛ نً الخىحهاث  خطَش ت ؤخشي ، ٍو مىزْى

ابت الُهالت نلى ؤلاداسة خاضت َُما ًلي :  الاظتراجُجُت للجمهُت والْش

 ُت سظم وانخماد الخىححهاث الاظتراجُجُت والاَذاٍ الشثِعُت للجمه -2

 مشاحهت وجىجي اظتراجُجُت الاظتراجُجُت الشاملت . -3

 خؿـ الهمل الشثِعُت . -4

 ظُاظت بداسة املخاؾش . -5

ت . -6  خؿـ الهمل واإلاحزاهُاث العىٍى

 وغو اَذاٍ ألاداء -7

اْبت الخىُُز وألاداء الشامل باملجلغ -8  مش

 ؤلاششاٍ نلى الىُٓاث اإلاالُت الشثِعُت ، وجملٚ ألاضٛى والخطٍش بها -9

:-  ٙ  ل اإلاالي ألامثل للجمهُت .جدذًذ الهُ

ت للهُاٗل الخىكُمُت وانخمادَا -21  اإلاشاحهت الذوٍس

 الاظتراجُجُاث والاَذاٍ اإلاالُت للجمهُت -22

 الٓىانذ الخىُُزًت الهادَت لحماًت مطالح الجمهُت والخإٖذ مً الهمل بها . -23

 

 



 

 

 

 

ابت الذاخلُت :   الْش

ابت الذاخلُت   وخاضت :الاششاٍ الهام نلى ؤهكمت وغىابـ الْش

اْبت ومهالجت خاالث حهاسع اإلاطالح املحخملت لٙل مً ألانػاء وؤلاداسة -2 شمل  مش والجمهُت َو

آَها وإظاءة الخطٍش الىاجج نً الخهامالث مو  رلٚ بظاءة اظخخذام ؤضٛى الجمهُت ومش

 ألاؾشاٍ روي الهالْت .

ش اإلاالُت  الخإٖذ مً ظالمت ألاهكمت اإلاالُت واملحاظبُت بما في رلٚ ألاهكمت راث  -3 الطلت بالخٓاٍس

 اإلايشىسة

إَادة ؤنػاء املجلغ بيخاثج جلٚ  -4 ابت الذاخلُت باملجلغ و ت لُهالُت بحشاءاث الْش اإلاشاحهت العىٍى

 اإلاشاحهاث .

 جثبُذ زٓاَت الشُاَُت والاظخٓامت ) مً خالٛ بنذاد ْىانذ ظلٕى وآداب الهمل في املجلغ ( -4

 

اْبت مماسظخه :  حىدة الىكام ومش

زا ٌعخلضم الُٓادة نلى  ًٓىم ش الىكام والخإٖذ مً حىدجه ومماسظخه َو املجلغ بُٓادة نملُت جؿٍى

 وحه الخطىص بما ًلي :

اْبت مذي َهالُت الىكام وحهذًله متى دنذ الحاحت  -2  مش

 ألاششاٍ نلى بحشاءاث الشُاَُت -3

ت َحها ومشاناة الهذٛ بُجهم  -4 ٗاء واإلاشاٖس اْبت بشامج نالْت الشش ش ومش  جؿٍى

تال  -5  خإٖذ مً الالتزام والخُٓذ باألهكمت والٓىاهحن العاٍس

اْبت الالتزام بٓىانذ ظلٕى وآداب الهمل في املجلغ -6  مش

انخماد اللىاثذ والٓىانذ الخىُُزًت التي حهمل نلى خماًت مطالح املجلغ اإلاالُت والخإٖذ مً  -7

 . جبلًُها وجُهُلها

 

 



 

 

 

 

 

 اإلاعاَمت في جىمُت اإلاىاسد اإلاالُت:

ٔ الخالي :ًخم  ت والاظخذامت َو  جؿبُٔ ْىانذ الاظخمشاٍس

 الترشُذ وجٓلُل الخٙلُت الدشًُلُت  -2

ت  -3  اظخخذام الخٓىُت ألجمخت ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

اٍ -4 ت مثل ألاْو  بًجاد مىاسد مالُت معخذامت لػمان الاظخمشاٍس

لطالح  ًػمً املجلغ ؤن ؤنػاٍئ ًخمخهىن باإلاهاساث والخبراث اإلاؿلىبت للُٓام بىاحباتهم  -5

 املجلغ وؤَذاَه

ت نلى اإلاعخىي الزي َى مً بحن ألادوى   -6 اث ؤلاداٍس ٌععى املجلغ حاَذا للحُاف نلى اإلاطشَو

 للمجالغ اإلاشابهت مً خُث الحجم

 الععي بلى جدعحن ألاداء لخٓذًم الخذماث للمعخُُذًً بإنلى مهاًحر الجىدة .  -7

ت املجلغ . الععي لطُاهت هكام مجلغ ؤلاداسة وجدذًث في ٗل دوسة  -7  لِعانذ في اظخمشاٍس

 احخماناث مجلغ ؤلاداسة

ت مىخكمت بىاء نلى دنىة مً سثِغ مجلغ  ً وج٘ىن دوٍس حهٓذ احخماناث مجلغ ؤلاداسة ٗل شهٍش

٘ىن الاحخمام صحُدا برا خػٍش  جىص نٓذ احخماناث يحر نادًت برا اْخػذ الػشوسة ، ٍو ؤلاداسة ٍو

ً ؤٖثر مً هطِ ؤنػاء املجلغ نلى ألاْل  ، وجطذس الٓشاساث باأليلبُت . بىاء نلى ؤضىاث الحاغٍش

 وفي خاٛ الدعاوي ٌهخبر ضىث سثِغ مجلغ ؤلاداسة مشجحا .

 ضالخُاث وواحباث مجلغ ؤلاداسة: 

ًٓىم مجلغ ؤلاداسة بةداسة ؤنماٛ الجمهُت بما ًدٓٔ ؤَذاَها التي ؤوشإث مً ؤحلها وفي خذود هكامها 

 خىُُزًت والٓشاساث الطادسة بمٓخػاَا . ونلى وحه الخطىص ما ًلي :ألاظاسخي وما جخػمً اللىاثذ ال

الاششاٍ نلى اظدُُاء ما للجمهُت مً خّٓى وؤداء ما نلحها مً التزاماث واضذاس الٓشاساث   -2

 اإلاىاظبت في َزا الشإن .

  انخماد حشُ٘ل اللجان وجدذًذ اخخطاضها . -3

 



 

 

 

ت واإلاالُت  -4  والخىكُمُت للجمهُتانخماد اللىاثذ ؤلاداٍس

 الاششاٍ نلى خؿـ واظتراجُجُاث بشامج ومششوناث الجمهُت -5

 جششُذ البىٚ ؤو البىٕى التي جىدم َحها ؤمىاٛ الجمهُت لىصاسة الشاون الاحخمانُت . -6

ت للهام اإلاالي اإلاىطشم وانخماد اإلاىاصهت للهام اإلاالي الجذًذ . -7  انخماد اإلاحزاهُت الخٓذًٍش

 إلاحزاهُت الهمىمُت والحعاب الخخامي .انخماد ا -8

ٙاث وؤمىاٛ الجمهُت . -9  انخماد مىهجُت وإداسة ممخل

ٗاَت اإلاىغىناث التي ًجب ؤن حهشع  -:  ًدذد املجلغ مٓذما 

 بالخيعُٔ مو اإلاذًش الهام للجمهُت لالؾالم نلحها ودساظتها واجخار ْشاس خُالها ، ومً جلٚ اإلاىاغُو :

اث الطالخُاث والعُاظت خُاصة ألاضٛى اإلاهم -ؤ و اإلاالُت ومعخٍى ت والخطٍش َحها والاظدثماس واإلاشاَس

 اإلاالُت وظُاظاث بداسة املخاؾش .

ش اإلاالُت - ب  الخٓاٍس

لهػى مجلغ ؤلاداسة اْتراح بدساج مىغىم ؤو ؤٖثر غمً حذٛو ألانماٛ ؤو ؤخذ اإلاىاغُو التي  -21

ا ألانػاء .  ًثحَر

ا ًدذد سثِغ مجلغ ؤلاداسة حذٛو ؤن  -22 ماٛ احخماناث الجمهُت آخز باالنخباس اإلاىاغُو التي ًثحَر

 ألانػاء ؤو ؤلاداسة.

ض حذٛو ألانماٛ نلى اإلاىاغُو الاظتراجُجُت اإلاهمت-23  ًجب ؤن ًٖش

 . جٓو نلى سثِغ مجلغ ؤلاداسة بطُت سثِعُت معاولُت بداسة احخماناث الجمهُت -24

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ضالخُاث وواحباث سثِغ مجلغ ؤلاداسة

ٓا إلاا َى مىطىص نلُه في َزا الىكام وؤٛو مً ًذًش  سثِغ مجلغ ؤلاداسة احخماناث مجلغ ؤلاداسة َو

 الطالخُاث ما ًلي :

 سثاظت حلعاث املجلغ -2

 الذنىة بلى احخماناث الجمهُت الهادًت والؿاسثت -3

 بْشاس حذٛو انماٛ احخماناث الجمهُت الهادًت والؿاسثت -4

 الجمهُتانخماد مدػش احخمام  -5

 انخماد الٓشاساث الجهاثُت ملجلغ بداسة الجمهُت -6

ٙاث وألاوساّ اإلاالُت ومعدىذاث الطٍش مو ؤمُىت الطىذّو اإلاالي  -7 ُو نلى الشُ  الخْى

ت والٓػاثُت  -8  جمثُل الجمهُت ؤمام الجهاث ؤلاداٍس

أَ مو العُاظت اإلاهخمذة مً مجلغ  -9  ؤلاداسةالاششاٍ الهام نلى انماٛ الجمهُت بما ًخى

 

 : المجلس عضو وواجبات صالحيات

 . قراراتال واتخاذ مناقشة في والمشاركة الجمعية إدارة مجلس اجتماعات حضور -1

  للتصويت دائم بشكل الجمعية إدارة مجلس اجتماعات حضور على الحرص -2
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  هامة بنود

 

 صحت اوهٓاد املجلغ -

 

ألانػاء وفي خاٛ دنىة الشثِغ لألنػاء زالر مشاث % ؤو اٖثر مً  61ًىهٓذ احخمام املجلغ بدػىس 

 ولم ً٘خمل الىطاب َإن ًدٔ للشثِغ نٓذ الاحخمام بالهذد اإلاخىاحذ خاٛ الاحخمام .

ذ -  آلُت الخطٍى

 

خم انخمادَا بىاء نلى ألايلبُت وفي خاٛ حهادٛ ألاضىاث َان  ًطىث ؤنػاء املجلغ نلى اإلآترخاث ٍو

آَت نلى اخذ الٓشاساث َإن ٌشترؽ ضىث سثِغ مجلغ ؤلاداسة ٌهذ مش  جحا وفي خاٛ ؾلب اإلاى

 لصحتها ؤلاحمام 

 

ؼ -  الخٍُى

ؼ ممثل واخذ هُابت نىه مً ؤنػاء مجلغ بداسة الجمهُت في خػىس  ًدٔ لهػى املجلغ جٍُى

ُو اإلاهخمذ للهػى في  ؼ خؿُا بالخْى ُو نلى املحاغش نلى ؤن ً٘ىن َزا الخٍُى الاحخماناث والخْى

 ًجىص ألي مً ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة الىُابت نً ؤٖثر مً نػى .الجمهُت وال 

 

 

 

 



 

 

 

 جػاسب اإلاطالح -

ٔ الخالي :  ًخم جؿبُٔ ْىانذ جػاسب اإلاطالح َو

الٓشاس في  اإلآطىد بخػاسب اإلاطالح : جػاسب مطالح ًيشإ نىذما ً٘ىن الصخظ اإلاشإس في بجخار -2

ٗاهذ مىُهت مالُت ؤو مطلحت شخطُت ؤو مهىُت  مجلغ بداسة الجمهُت ٛ مطلحت خاضت ظىاء 

 جخهاسع مو مطالح الجمهُت .

ٗاهذ نلى مطلحت الجمهُت . -3  ال ًجىص جٓذًم ؤي مطلحت شخطُت ؤًا 

ُ٘ت ؤو ال ًجىص بحشاء اإلاهامالث التي ْذ حعُش نً مىاَو اْخطادًت لهاالء الاشخاص بعبب مل -4

آَت زلثي ؤنػاء  مطلحت هُهُت في ُٖان ججاسي ؤو الهٓاساث ؤو يحٍر بالفي خاٛ ؤلانالن نً رلٚ ومى

 مجلغ بداسة الجمهُت .

حن في وو الٓشاس بذون ؤي مىاَو . -5  ًجىص جٓذًم الدعهُالث والهباث مً اإلاشاٖس

 ال ًجىص اظخخذام اظم الجمهُت في ؤي مىُهت خاضت . -6

ً مخخزي الٔ  ساس ؤخز َذاًا ؤو َباث ؤو ؤحهاب هكحر جٓذًم خذمت في مجاٛ نمل ال ًجىص الخذ م -8

 الجمهُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  اللجان الفرعية

 

سيبت مً الجمهُت في بًجاد آلُت مىاظبت ومالثمت لدشُ٘ل لجان َشنُت لدعُحر ؤنمالها وجدُٓٔ 

ٔ الخهُحن ؤو ؤَذاَها، َٓذ ؤْش مجلغ بداسة الجمهُت مبذ ؤ حشُ٘ل اللجان  الُشنُت نً ؾٍش

 الترشُذ ؤو الاهخخاب اإلاباشش مً ْبل مجلغ بداسة الجمهُت .

 

ُاث  : الخهٍش

 اللجىت : هي حشُ٘ل ًدخىي نلى مجمىنت جؿىنُت ) سحاٛ / وعاء ( جٓىم• 

 بيشاؾاث ومهام جخذم مطلحت الجمهُت وجىبثٔ نً مجلغ بداسة حمهُت ؾُبت

 ًىت اإلاىىسة . للخىمُت الاحخمانُت بمىؿٓت اإلاذ

مخلٚ•   سثِغ اللجىت : َى الصخظ اإلامثل للجىت ؤمام مجلغ بداسة الجمهُت ٍو

 ظلؿاث جدذدَا الالثدت الخُطُلُت للجان .

 هاثب سثِغ اللجىت : َى الصخظ الزي ًىىب نً سثِغ اللجىت .• 

 نػى لجىت : ٗل مً ًىدعب بلى لجىت مً اللجان الُشنُت بالجمهُت .• 

ت باللجىت واملحذدة بُترة مجلغ بداسة الجمهُت .ا لذوسة : ه•   ي َترة الهػٍى

 اإلاذًش الهام :َى اإلاعئٛى نً جيعُٔ ؤنماٛ اللجان .• 

 الاداسة اإلاهىُت : هي بخذي بداساث الجمهُت التي حهمل نلى جىُُز جى ًُاث• 

 اللجان راث الهالْت بؿبُهت نملها .

 م اللجىت .مدػش اللجان : َى الىزُٓت الشظمُت الحخما• 

ٓا•  ٙاس ومىاْشاث ؤنػاء اللجىت ًخم نشغها َو  جىضُاث اللجىت : هي هخاثج ألَ

 لحذود الطالخُاث نلى مجلغ بداسة الجمهُت بالخيعُٔ مو ؤلاداسة الهامت

 النخماد اجخار الٓشاساث بشإن جىُُزَا مً مجلغ بداسة الجمهُت .

 

 



 

 

 

 

  الهذٍ الهام للجان :

ت الاظتراجُجُت للجمهُت، ورلٚ نً تهذٍ اللجان الُشنُت  ملجلغ ؤلاداسة بلى سبـ ؤَذاَها بالشٍئ

: ٔ  ؾٍش

ٔ اظخؿالم آلاساء   ش ومخابهت الهذٍ الزي ؤوشـإث مً ؤحله ٗل لجىت نً ؾٍش خذمت وجؿٍى

 والْتراخاث التي جدٓٔ ؤَذاٍ ٗل لجىت .

 الُٓام بالخيعُٔ مو الجهاث راث الهالْت بخدُٓٔ اإلاهام اإلاىىؾت بٙل لجىت . 

اث التي جدٛى دون جدُٓٔ الذوس اإلاإمٛى مً الجمهُت في دنم الخىمُت   جزلُل الطهىباث واإلاهْى

 الاحخمانُت .

ت الاجطاٛ بحن الجمهُت والٓؿاناث املخخلُت .   جٍٓى

 ؤنماٛ ٗل لجىت . اخخُاس وجذنُم ؤَػل الحلٛى لحل مش٘الث 

 

 حشُ٘ل اللجان :

٘ىن ؤنػاٍئ  مً مجلغ ؤلاداسة ومىدعبي   -1 حشُ٘ل اللجان الُشنُت بٓشاس مً مجلغ ؤلاداسة ٍو

دٔ  ت الجمهُت، ٍو م مً اإلاهخمحن بيشاؽ ٗل لجىت خعب سٍئ الجمهُت والجهاث الح٘ىمُت ويحَر

ل اإلاذًش الهام ب بنهاء بحشاءاث حشُ٘ل  اللجان . ملجلغ بداسة الجمهُت جخٍى

ٔ الترشُذ   -2 حشُ٘ل ٗل لجىت مً زالزت ؤنػاء ٖدذ ؤدوى وزماهُت ؤنػاء ٖدذ ؤنلى، ورلٚ نً ؾٍش

 ؤو الخهُحن ؤو الاهخخاب 

جىص ملجلغ بداسة الجمهُت دمج لجىخحن ؤو ؤٖثر غمً لجىت واخذة برا اسجإي في رلٚ مطلحت  -3 ٍو

ت .  ألنماٛ جلٚ اللجان ؤو اجُاْها في ؤَذاٍ مشتٖر

مهام بغاَت ؤنػاء حذد غمً اللجان اإلاشٙلت ؤو بْالت ألانػاء يحر الُانلحن مً  ٖما ج٘ىن  -4

 ضالخُاث سثِغ مجلغ بداسة الجمهُت .

ت ٗل مً سثِغ مجلغ ؤلاداسة  -5 هذ نػٍى
ُ
نىذ حشُ٘ل اللجىت الخىُُزًت اإلاىبثٓت مً مجلغ ؤلاداسة ح

 وؤمحن الطىذّو  اظاط في اخخُاس ؤنػاء اللجىت

 

 

 



 

 

 

 

  جان :اخخطاضاث الل

ٔ ؤلاحشاءاث الخىُُزًت التي جشاَا الجمهُت مىاظبت : -2  جخخظ ٗل لجىت بدىُُز ما ًلي َو

اْتراح الحلٛى  -3  خطش ودساًت باإلاشاٗل والٓػاًا التي ًىاحهها اليشاؽ الزي جمثل ٖلجىت، و

الععي والهمل لهٓذ احخماناث ولٓاءاث مو اإلاعئىلحن وجٓذًم الاْتراخاث بلى الجهاث  -4

اث والطهىباث التي جىاحهها َزا اليشاؽ .اإلاهىُت   واملخخطت مً احل جزًُل اإلاهْى

س ًذ ودساظُت الكىاَش ؤلاًجابُت والعلبُت التي جازش نلى اليشاؾاث راث الهالْت بإَذاٍ  -5

 اللجىت مو جدلُلها، والهمل نلى مىاحهتها .

ش والبدىر الخاضت بؿبُهت نمل  -6 حر اإلاهلىماث وؤلاخطاثُاث والخٓاٍس  اللجىتجَى

جٓذًم اإلاشىسة في اإلاىاغُو التي حهشع نلحها مً مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤلاداسة الهامت ؤو اللجان  -7

 املخخلُت .

اْتراح الخهذًالث نلحها في غىء الخؿبُٔ  -8 مخابهت الىكم والٓشاساث اإلاخهلٓت باليشاؽ و

زلٚ دساظت مششوناث الىكم والٓشاساث التي جداٛ بلحها و ببذاء اإلاشث  ُاث نلحها .الهملي، ٖو

و الجذًذة اإلاخهلٓت  -9 ٙاس للمشاَس ت، ودساظت ألاَ ٍش ت والخؿٍى بنذاد الذساظاث وألابدار الخىمٍى

ٍش .  باليشاؽ والتي تهذٍ بلى جىمُذ وجؿٍى

ت في بْامت اإلاىاظباث املخخلُت في مجاٛ  -: زلٚ الذنىة واإلاشاٖس الخىكُم مً خالٛ الجمهُت ٖو

 ٗل لجىت .

ت الشوابـ بحن الجمهُت  -21 ِ بالخذماث التيجٍٓى  وميعىباتها، مً خالٛ الخهٍش

 جٓذمها الجمهُت، ودوس اللجان في رلٚ . -22

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مذة َهالُت اللجان : 

ت اللجىت مدذدة بمذة دوسة مجلغ ؤلاداسة .  -2  مذة نػٍى

 ًدٔ ملجلغ ؤلاداسة بنادة حشُ٘ل اللجىت متى ما دنذ الحاحت بلى رلٚ  -3

 ونلى ألاخظ في الحاالث الخالُت :

 في خالت اوسحاب ؤٖثر مً هطِ ألانػاء ؤو اظخٓالتهم . 2. 2

 في خالت نذم جدُٓٔ ألاَذاٍ اإلاإمىلت . 3. 3

 في خالت سيبت الجمهُت وإلاطلحت جدُٓٔ ؤَذاٍ اللجىت . 4. 4

 برا جٓذم ؤٖثر مً هطِ ؤنػاء اللجىت بؿلب بنادة حشُ٘ل اللجىت . 5. 5

 للجىت خعب اإلاؿلىب .في خالت ج٘شاس نذم اٖخماٛ الىطاب  6. 6

 ًدٔ ملجلغ ؤلاداسة آًاٍ اوهٓاد احخماناث اللجىت ؤو خلها متى دنذ -4

 الحاحت ونلى ألاخظ في الحاالث الخالُت :

 ججاوص اللجىت اخخطا اث اللجان الُشنُت . 4. 2

ا بإي نمل ال حعمذ به الالثدت ؤو بحشاءاث 4.3  الجمهُت ُْام اللجىت ؤو ؤي مً ؤنػاَئ

 ان :جىضُاث اللج

 جطذس جىضُاث اللجىت باأليلبُت وإرا حعاوث ألاضىاث ًشجح الجاهب الزي 

 في سثِغ اللجىت .

ا جدُلها بلى   جبلٌ اللجىت جىضُاتها بلى اإلاذًشة الخىُُزًت في الجمهُت  التي بذوَس

لجىت في الجهاث اإلاهىُت بالجمهُت الجخار ما ًلضم بشإنها ) انخماد، مخابهت، دساظت، جىُُز ( و ببالى ال

 الاحخمام الالخٔ بيخاثج الخىضُاث



 

 

 

ش اللجان :  جٓاٍس

ش نً ؤنمالها ٗل زالزت ؤشهش بالخيعُٔ بحن سثِغ اللجىت  جٓذم اللجان جٍٓش

و لشثِعت مجلغ ؤلاداسة، خُث ًخػمً ملخظ ليشاؾاتها، ووعبت خػىس  ومذًشة الجمهُت الخىُُزًت، جَش

 ألانػاء

 الٓىانذ الهامت للجان : -2

ً الخىُُزًً ًدٔ لشثِغ  -3 مجلغ بداسة الجمهُت و ؤنػاء املجلغ واإلاذًش الهام للجمهُت واإلاذًٍش

ذ، وفي خالت  ؤو مً ًمثلها خػىس احخمانُت اللجان، والاشترإ في اإلاذاوالث وال ًدٔ لهم الخطٍى

ً باخخُاس سثِغ للجىت، ولٙل لجىت ؤن جذنى مً  حًُب سثِغ اللجىت وهاثب ًٓىم الانػاء الحاغٍش

آَت ضاخب الطالخُت  مً جشيب برا وحذث في دنىث َاثذة للمىغىم خالٛ ا لجمهُت وبمى

 اإلاؿشوح للمىاْشت .

ىٍ نلى آسائها  -4 ا للْى ٔ الجمهُت بالجهاث الشظمُت ويحَر للجان الُشنُت الاجطاٛ نً ؾٍش

ومىاْشتها في اإلاىاغُو التي لها نالْت بإنمالها، وال ًدٔ للجىت ؤو َّش الهمل اإلاىبثٓت نجها 

مخاؾبت الجهاث الخاسحُت مباششة، ٖما ال ًدٔ للجان و ؤنػائها اظخخذام اإلاؿبىناث الشظمُت 

جىص للجىت  للجمهُت، ؤو نمل ؤي مؿبىناث مخططت للمشاظالث واظخخذامها باظم اللجىت، ٍو

آَت واششاٍ الجمهُت   بمى

زلٚ ألامىس التي جداٛ بلحها مً مجلغ  -5 جىاْش اللجان اإلاىاغُو الىاسدة في اإلاهام املحذدة لها، ٖو

بداسة الجمهُت ؤو اللجان الخىُُزًت ؤو ؤلاداسة الهامت للجمهُت، وج٘ىن جىضُاتها ، وال ًدٔ ألي 

طُت نػى الخشوج نً اإلاىاغُو اإلاؿشوخت إلاىغىناث راث راث ضُت َشدًت ال جخذم الجمهُت ب

 نامت 

ت ؤو بىاء نلى ؾلب سثِغ اللجىت ؤو زلث ؤنػاء اللجىت ؤو سثِغ مجلغ  -6 ججخمو اللجىت بطُت دوٍس

ؤلاداسة، نلما بإن الخىضُاث الىاججت نً الاحخمام ال ج٘دعب الطُت الشظمُت في خالت نذم 

ى هطاب ألايلبُت  مً ألانػاء ؤو خػىس  هطِ  اٖخماٛ الىطاب اإلآشس لهٓذ حلعت الاحخمام ، َو

 ألانػاء

 

 


