الشظام األساسي

الئتالف انبرنًبَيبث يٍ انذول انعربيت نًُبهضت انعُف ضذ انًرأة
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الباب األول
السادة األولى :التعريفات والتفديرات

االسم والسركز والغايات

أ -التعريفات:

 .1يكووؽن لمامرووعت رال اووعرات ال وؽاردة فووذ ووحا الزعووعم الر ووعخذ الرجددووه لفووع فووذ مووعخؽن التر ووعت
الزعفح.

 .2يكؽن لم اعرات البعل ه ح ةرع رردت فذ حا الزععم الر عخذ الرجدده لفوع اوع لوػ وجل الةخعزوه مو
غ خ ذلغ:

الجسعية

الشظام

الهزير السختص

الهزرة السخترة
ا

إئتالف انبرنًبَيبث يٍ انذول انعربيت نًُبهضت انعُف ضذ انًرأة
الزععم األسعسذ

رزعخ ( ..............يبػ ائبه ب ج صجرر مخار الرؽافةه ).
زرة  ( ................يبػ ائبه ب ج صجرر مخار الرؽافةه ).
را

الييئة العامة

جر ع األ ذعء ال عام ؼ فذ التر ه رفةع ألحكعم حا الزععم.

العزه العامل

سؽاء كعن ذؽ اؤسذ أر اؼ يزذػ إل االئبال رصجر مخار الرؽافةه

ىيئة اإلدارة

الف ئه الرزبجاه اؼ مال الف ئه ال عاه إلدارة شؤرن االئبالف.

م اخبحعبه الئبالف اؼ مال الف ئه اإلدارعه  ،م أن يكؽن مج أرفو

بكعاوول البدااع ووه رفةووع ألحكووعم ووحا الزعووعم برووع فووذ ذلووغ حووجيج اشووب اخ ع ه

العزه الفخري

العزه السشاصر

العزه السشتدب

الحزؽعه.
أ -ركٌٕ ػضٕيخ االئزالف يفزٕحخ نهسيذاد انجشنًبَيبد يٍ
انذٔل انؼشثيخ في انجشنًبَبد انؼشثيخ (يٍ غشفزي انزششيغ في
انجشنًبَبد انزي نذيٓب غشفزيٍ)
ة -يحك نهجشنًبَيبد انسبثمبد في انجشنًبَبد انؼشثيخ في غشفزي
انزششيغ االَزسبة نالئزالف كؼضٕاد ػبيالد.
أ -ركٌٕ انؼضٕيخ انفخشيخ يفزٕحخ نهجشنًبَييٍ انشجبل في انجشنًبَبد
انؼشثيخ في غشفزي انزششيغ كًُبطشيٍ نالئزالف ٔألْذافّ.
ة -ركٌٕ انؼضٕيخ انفخشيخ يفزٕحخ نهشخظيبد (ركٕسا ٔ إَبثب)انزيٍ
أثذٔا دػًٓى نًجبدئ اإلئزالف كًُبطشيٍ نالئزالف ٔألْذافّ
أ -ركٌٕ ػضٕيخ انًُبطشح يفزٕحخ نهجًؼيبد ٔيشاكض انذساسبد
ٔاألثحاابس ٔثياإد انخجااشح انهاازيٍ يؼًهاإٌ ػهاا دػااى أْااذاف
االئزالف.
ة -يحااك ألػضااب انًُبطااشح ٔاألػضااب انفخااشييٍ انًشاابسكخ فااي
اجزًبػبد ٔ َشبطبد اإلئزالف دٌٔ حك انزششح ٔانزظٕيذ.
ي ر وول مو و الجا ووه االئ ووبالف رالجا ووه مذ ووعيع الرو وخأة رلا ووؼ ال يثو و ل ووه
الرخعركه فذ اجبرع عت الف ئه ال عاه
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السادة الثانية :مركز الجسعية

أ -ا ف الرؤسحؽن الرا زه أسرعؤ ػ فذ الرعدة (الجعاحه) اؼ حا الزععم رالرؽم ؽن مو طمو
م

البحوت ل

أس ذ جر ه ثت اسوػ " إئتالف انبرنًبَيبث يٍ انذول انعربيت نًُبهضت انعُف ضدذ انًدرأة "

 ،مو و أن يك ووؽن اةخ ووع الخئ ح ووذ ف ووذ اثعفع ووه ر ووعن لؽاء/مذ ووعء ر ووعن رعك ووؽن الزطو وعق التغ اخف ووذ

أل رعلفو ووع الررماو ووه األردخ و ووه الفعشو وور ه رعث و و
لمرخاسالت رالبام غ كرع ؽ اا ؼ فذ طم

خ و وود ر زؽاخفو ووع الر برو ووج
لفو ووع فو ووبم الفو ووخر رالر ا

البحت ل .

ب -ي باخ ال زؽان الر برج لمرخاسالت رالبام غ الراو ؼ فوذ طمو

البحوت ل زؽاخوع معخؽخ وع لمتر وه اوعلػ يوبػ

ا مغ كل اؼ الؽزعخ الرجبص رأا ؼ عم ستل التر عت بأي غ خ أر اجيل يط أخ م ه.
السادة الثالثة :األىداف والغايات
أوال :يؼًم االئزالف ػه رحميك األْذاف ٔانغبيبد انزبنيخ:
 .1هذف انتعبوٌ وتببدل انًعهىيبث وانتُسيك بيٍ انبرنًبَيبث في انذول انعربيت :انزؼبٌٔ ٔرجبدل
انًؼهٕيبد ٔانزُسيك ثيٍ انجشنًبَيبد في انذٔل انؼشثيخ انؼضٕاد في االئزالف ثٓذف انًضي لذيب َحٕ
اطذاس انزششيؼبد يالئًخ في انذٔل انًًثهخ في االئزالف.
 .2هذف تشريعئ :ضغ يُبْضخ جًيغ أشكبل انؼُف ضذ انًشأح ٔفي يمذيزٓب انؼُف األسشي ثًب يضًٍ
األٔنٕيبد انزششيؼيخ نهٕلبيخ يٍ ْزِ اآلفخ ٔانزي رخٕل يمبضبح انجُبح ثشكم سادع ٔفؼبل ٔرٕفيشانحًبيخ
انمبََٕيخ ٔاالجزًبػيخ نهضحبيب يٍ انُسب .
 .3هذف َشر انىعي وكسب انتبييذ :كست ربييذ ٔدػى يٍ األٔسبط انجشنًبَيخ ٔانشأي انؼبو ،ثحك انًشأح
في انذٔل انؼشثيخ في انحيبح يٍ دٌٔ ػُف ٔضشٔسح انمضب ػه كبفخ أشكبل انزًييض ثحك انُسب
ٔأًْيخ رؼضيض انًسبٔاح ثيٍ انُسب ٔانشجبل ٔرًكيٍ انًشأح في انذٔل انؼشثيخ.
 .4هذف انعًم وانتُسيك يع انًُتذيبث و انًؤسسبث و انهيئبث انبرنًبَيت انعربيت وانذونيت راث
انعاللت.
 .5هذف تشبركي ورُظيى انؼاللخ يع انًجتًع انًذَي :انزؼبٌٔ يغ انًجزًغ انًذَي انُبشظ في ْزا انًجبل
ٔانذفبع ػٍ حمٕق انًشأح يٍ أجم يُبْضخ انؼُف ضذ انُسب ػبيخ ٔانؼُف داخم األسشح خبطخ انزي
يطبل األطفبل ٔكجبس انسٍ أيضب.
 .6هذف انتفعيم :انسؼي نؼًم ٔرفؼيم انمٕاَيٍ ٔانزششيؼبد انٕطُيخ ٔانذٔنيخ ٔ ٔضغ آنيهذ انزطجيك
انًُبْضخ نهؼُف ضذ انًشاح ٔاػزجبس انؼُف ضذ انُسب ثكبفخ أشكبنّ ،اَزٓبكب ً نحمٕق اإلَسبٌ األسبسيخ
ٔشكالً يٍ أشكبل انزًييض يٕجت رضبفش جٕٓد كم انجشنًبَييٍ ركىرا ً وإَبثب ً ،نحًبيخ انًشأح في انذٔل
انؼشثيخ يٍ انًًبسسبد ٔانظٕاْش ٔاإلجشا اد ٔانزششيؼبد انزي رًس ثكشايزٓب ٔرًزٍٓ إَسبَيزٓب
2
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َٔزمض يٍ حمٕلٓب األسبسيخ انزي كفهزٓب انششائغ انسًبٔيخ ٔانذسبريش انٕطُيخ ٔانًؼبْذاد ٔاالرفبليبد
ٔانًٕاثيك انذٔنيخ.
ثانيا :برةل جدص التر ه راتعل رمفوع ر خخوعطع فع بروع يموذ مو أن يوبػ الثدوؽل مو الرؽافةوعت
رالبدخعثعت راألذرخعت الرطمؽةه ح ةرع اسبمدم األاخ ذلغ برؽج أي اؼ البخخع عت الزعفحة-:
يجبل انتخصص انرئيسي و رلًه
 - 9انحمىق وانحريبث
رلى
يجبل
انعًم
11-9

يجبل انعًم
اسب ح
انًؼبيهخ
ٔانؼُف
انمبئى ػه
انُٕع
االجزًبػي
(انجُذس)

انفئت
وصف يجبل اختر َىع انُشبط
انًستهذفت
انعًم
انرئيسيت
 االطفبل
رؼضيض ٔحًبيخ  كست انزأييذ
(17 -0سُخ)
حمٕق انًشأح  سفغ انٕػي
 انشجبة
ثٓذف صيبدح  انمشٔع
( 24-18سُخ)
ٔانًسبػذاد
يشبسكخ
 انكجبس
انًبنيخ ٔانؼيُيخ
انًشأح
( 64-25سُخ)
ٔيسبٔارٓب يغ ٔانذػى
 كجبس انسٍ
 انجحٕس
انشجم في
< 65سُخ
ٔانذساسبد
طُبػخ
 انؼبئهخ /
انمشاساد في ٔانزٕثيك
انؼشيشح
يجزًؼبرٓى   ،انخذيبد
 انًجزًغ
 ثُب
ٔدػى انُسب
ككم
ٔانفزيبد في انًٓبراث
 يُظًبد
انحظٕل ػه
انًجزًغ انًذَي
كبفخ حمٕلٍٓ
ٔ سبئم
ٔ ،انحذ يٍ
االػالو
ػذو انًسبٔاح
 انمطبع
ثيٍ انجُسيٍ
انخبص
في فشص
 انحكٕيخ
ايزالن
انًٕاسد
ٔانسيطشح
ػهيٓب

انفئت انًستهذفت
انثبَىيت
 أأليزبو
 انفمشا
ٔانًحزبجٌٕ
 انالجئٌٕ
ٔانًُكٕثٌٕ
 ػبطهٌٕ ػٍ
انؼًم
 إػبلخ ثظشيخ
 إػبلخ سًؼيخ
 أػبلخ حشكيخ
 إػبلخ َفسيخ
 إػبلبد يزؼذدح

انجُس



واَثى

ركر
أَثى
ركر

ثالثااا :زفووح التر ووه الاوخااش راألخخووطه رالرخووعرعع البووذ ثةو الغعيووعت راأل ووجاف الرووحكؽرة أ ووال ر زحووتػ
ا فع ،ر ةؽم بإش عر الؽ ازرة الرجبده بفع مال الاجء ببزف ح ع.

السادة الرابعة:

ةجم التر ه الجاع فع إل الرؽاطز ؼ م الحؽاء ر م أسعس طؽ ذ درن أن فوجف إلو جزوذ األرةوع

أر امبحووعافع أر ثة و أيووه ازف ووه ألي اووؼ أ ذووعئفع أر ألي شووجص اثووجد بحا ووه سوؽاء بدووؽرة ااعشووخة أم
غ خ ااعشخة ،أر ثة

أي أ جاف س عس ه جالل ضرؼ خطعق أ رعل رأخخطه األحداب الح عس ه أر ثة

أ جاف طعئف ه.
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الباب الثاني
السادة الخامدة :األعزاء السؤسدهن

العزهية

األ ذعء الرؤسحؽن لمتر ه ػ األ ذعء الرجرجه أسرعؤ ػ فذ التجرل أدخع .
الرقم
1

االسم الرباعي
رفعء س ج ي ةؽب بزذ ادطف

2

ج ماخت اؽرعذ جؽرج زرعؼ

3

اببحعم اجالخحرؼ تخس أحرج

4

اعججة ححؼ يؽسف الزؽعخذ

5

سثخ ففج دارد الةؽاسرذ

6

خ عيػ سالاه يؽسف ال عدات

7

اخبدعر مذ الذخ الجطعبذ

8

ححزعء بزت مذ اخس ط حخم بؼ حرج

9

أا خة الحخ رخ بعبكخ

10

خ ره بزت دمحم بزت ج اللذ رةع

11
12

عئخه دبعر جؽل ه
ررال اجهللا مذ دشبذ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4
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السادة الدادسة :شروط العزهية
شروط وأحكبو انعضىيت:
-1

ركٌٕ ػضٕيخ االئزالف يفزٕحخ نهسيذاد انجشنًبَيبد يٍ انذٔل انؼشثيخ في انجشنًبَبد انؼشثيخ (يٍ
غشفزي انزششيغ في انجشنًبَبد انزي نذيٓب غشفزيٍ)

-2

يحك نهجشنًبَيبد انسبثمبد في انجشنًبَبد انؼشثيخ في غشفزي انزششيغ االَزسبة نالئزالف كؼضٕاد
ػبيالد.

الخخرط عاه لم ذؽعه:
أ-

يث

ألي بخلرعخ ه ةجيػ طم

لالخبحعب إل

البعل ه إضعفه إل الخخرط البذ خص م فع الةعخؽن:

ذؽعه التر ه شخعطه أن بؽافخ ف ه الخخرط

أ -أن يكؽن ال ذؽ مج أ ػ  30سزه شرح ه اؼ رخ

ب -أن يكؽن كعال األ م ه.

ت -أن ي رل م الجاه أ جاف االئبالف رالرحع ره فذ زف ح أ رعلفع رخخعطع فع*.
ث -أن يؽاف

م خععم التر ه األسعسذ الط ع*.

ج -أن يثبخم الةؽاخ ؼ االردخ ه راألخعره رالب م رعت الحعرعه الرف ؽل .
ح -أن يكؽن بخلرعخذ حعلذ أر سعب .

انعضىيت انفخريت و عضىيت انًُبصرة:
-1

انؼضٕيخ انفخشيخ:
د -ركٌٕ انؼضٕيخ انفخشيخ يفزٕحخ نهجشنًبَييٍ انشجبل في انجشنًبَبد انؼشثيخ في غشفزي انزششيغ
كًُبطشيٍ نالئزالف ٔألْذافّ.
س -ركٌٕ انؼضٕيخ انفخشيخ يفزٕحخ نهشخظيبد (ركٕسا ٔ إَبثب)انزيٍ أثذٔا دػًٓى نًجبدئ اإلئزالف
كًُبطشيٍ نالئزالف ٔألْذافّ

 -2ػضٕيخ انًُبطشح :ركٌٕ ػضٕيخ انًُبطشح يفزٕحخ نهجًؼيبد ٔيشاكض انذساسبد ٔاألثحبس ٔثيٕد
انخجشح انهزيٍ يؼًهٌٕ ػه دػى أْذاف االئزالف.
-3

يحك ألػضب انًُبطشح ٔاألػضب انفخشييٍ انًشبسكخ في اجزًبػبد ٔ َشبطبد اإلئزالف دٌٔ حك
انزششح ٔانزظٕيذ.
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ب -ةجم طماعت االخبحعب رفةع لمزرؽذج الحي وج
لطعل و

االخبحووعب اال ب و اخ

ئوه اإلدارة البوذ ةوخر ماوؽل الطمو

أر رفذوه .رعثو

م و م وخار ال وخفا لووج الووؽزعخ الرجووبص الووالل ثالث و ؼ يؽاووع اووؼ ووعرع

إبالغه الةخار ،رلمؽزعخ الرجبص ب ج البثة ا جعذ اع ي اخ ازعساع رعكؽن مخار بفحا الخأن مط ع.

ج -يتؽز لف ئه اإلدارة ماؽل أ ذعء شخف فذ التر ه لمرجة البذ اخ ع ازعساه رف األسذ البوذ ةخر وع،
م و أخووه ال يث و ألي اووؼ وؤالء األ ذووعء الرخووعركه فووذ اجبرع ووعت الف ئووه ال عاووه أر

رالبدؽعت م مخار فع أر ؽلذ ا اخ د إدارعه فذ التر ه.

ئووه اإلدارة

د -اع ا اخ عة أحكعم حا الزععم يتؽز ألشجعص ا باعرع ؼ االخبحعب ل ذؽعه التر وه رفةوع لسسوذ البوذ
ةخر ع

ئه اإلدارة.

*(مالحظة :يدتثشى من العزهية برفة الذخص االعتباري الجسيعاات ،حيا ال يجاهز لجسعياة أن
تكهن عزها في جسعية أخرى وفقا ألحكام قانهن الجسيعات رقم ( )51لدشة )2002

السادة الدابعة :رسم االنتداب واالشتراك الدشهي
أ -يثجد رسػ اخبحعب مجر  150ديزعر أردخذ يجفع لرخة راحجة فةط زج االخبحعب ل ذؽعه التر ه.

ب -ثجد م ره االشبخاك الحزؽي لم ذؽ برامغ رمجر  50ديزعر أردخذ يوؤد اةوجاع سوزؽعع أر مو أمحوعط
شفخعه بزعء م طم

ال ذؽ رةرؽافةه

ئه اإلدارة ،رفذ جر ع األحوؽال يتو

الحزؽي كعاال مال خفعيه الحزه الرعل ه لمتر ه بخفخ راحج م األمل.

ج-إذا اخبح

أحج األ ذعء ال التر ه الالل الحزه الرعل ه فال يؤدي إال اع يحبث

أن يوبػ أداء االشوبخاك
م وه اوؼ االشوبخاك

لمرجة الرباة ه اؼ الحزه*.
السادة الثامشة :زوال العزهية
أ -درل ال ذؽعه فذ أي اؼ الثعالت البعل ه:
 -1االخحثعب
 -2الؽفعة

 -3خةص األ م ه أر فةجاخفع
 -4إذا أالخ ال ذؽ ؼ اؽ ج اسبثةعق بجل االشبخاك رع ررد فذ الرعدة ( )7أ ال .

 -5الفدل

أ -يفدل ال ذؽ بةخار بجج
 -1إذا أد

ئه اإلدارة رفةع ألحكعم حا الزععم فذ أي اؼ الثعالت البعل ه:

رال اؼ شأخه أن يمث بعالئبالف ضخ ار جح رع اعديع أر أدب ع.
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-2إذا اسبغل اخذرعاه لمتر ه سؽاء بدؽرة ااعشخة أر غ خ ااعشخة لغخ
لبثة

ازف ه شجد ه.

شجدوذ أر

-3إذا العلف ال ذؽ الزععم األسعسذ لالئبالف راسبرخت الرجعلفه رغػ إش عر الط ع
بذخررة رمف ح الرجعلفه.

-4فذ حعل لػ يكؼ ي رل م الجاه االئبالف رخخعطع ه رمذعيع .
ب -يفدل ال ذؽ بةخار بجح

ئه اإلدارة بأغما ه األصؽات إذا ثةةت أي اؼ الثعالت الرثوجدة

فذ الازج ( )1أ ال  .رااع إذا كوعن ال ذوؽ الرطموؽب فدومه أحوج أ ذوعء
له حذؽر التمحه الر ةؽدة لفح الغعيه رالبدؽعت ف فع.

ج -يث و لم ذووؽ الووحي ةووخر فدوومه اال ب و اخ

ئوه اإلدارة فوال يثو

م و م وخار الفد ول لووج الووؽزعخ الرجووبص الووالل

ثالث ؼ يؽاع اؼ عرع إبالغه الةخار ،رلمؽزعخ الرجبص ب ج البثة ا جعذ اع ي اخ ازعساع رعكؽن

مخار بفحا الخأن مط ع.
ب -تجسيد العزهية:
 -1يث لةمةذ أ ذعء

الثعالت البعل ه:
أ-

ئه اإلدارة تر ج ذوؽعه أي اوؼ أ ذوعء التر وه لفبوخة اثوجدة فوذ أي اوؼ

إذا ةجم ال ذؽ بطم

الطذ يبذرؼ تر ج ذؽعبه لفبخة ا زه.

ب -اذا ثا ووت لف ئ ووه اإلدارة ار ا ووعب ال ذ ووؽ لرجعلف ووعت إدارع ووه أر اعل ووه رش ووكل بخ ووأخفع لتوووعن
لمبجم

أر البثة

فذ ح الرجعلفعت.

 -2يفةووج ال ذووؽ الووالل فب وخة تر ووج ذووؽعبه كعاوول حةؽمووه ك ذووؽ عاوول فووذ التر ووه رالرزدووؽص
م فع فذ الةعخؽن رفذ حا الزععم.

 -3يث و لم ذووؽ الووحي ةووخر تر ووج ذووؽعبه اال ب و اخ

م و م وخار البتر ووج لووج الووؽزعخ الرجووبص

الوالل ثالثو ؼ يؽاووع اووؼ ووعرع إبالغووه الةوخار ،رلموؽزعخ الرجووبص ب ووج البثةو ا جووعذ اووع يو اخ ازعسوواع

رعكؽن مخار بفحا الخأن مط ع.
السادة التاسعة :إعادة العزهية
أ -إذا رغو

اووؼ ازلووت ذووؽعبه فووذ االخذوورعم إل و التر ووه اووؼ ججيووج ركووعن سووا

دف ه اشب اخ ع ه ،فبطا أحكعم الرعدة الحعدسه رالحعب ه اؼ حا الزععم م ه .

زرال ذووؽعبه ووجم
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ب -لف ئ ووه اإلدارة بةو وخار بج ووح بأغما ووه األصو وؽات إلغ ووعء مو وخار تر ووج ال ذ ووؽعه لم ذ ووؽ ال ووحي ووػ تر ووج
ذؽعبه ب ج البثة اؼ إزاله أساعب تر ج ح ال ذؽعه.

ج -ال يتؽز ل ذؽ التر ه أر لؽرثه ال ذؽ الربؽف الث فذ اسبخداد الخسؽم أر االشب اخ عت أر الفاوعت
أر الباخ عت البذ مجافع لمتر ه.
د -إذا مووخر الووؽزعخ الرجووبص إ ووعدة ال ذووؽعه لم ذووؽ الووحي فدوول اووؼ ذووؽعه التر ووه برؽج و

الرووعدة

الةعازه 5/اؼ حا الزععم .

الباب الثال
الييئة العامة لمجسعية
السادة العاشرة :الييئة العامة لمجسعية

باووؽن الف ئووه ال عاووه اووؼ جر ووع األ ذووعء ال ووعام ؼ رفة وع لمب خعووا الرثووجد فووذ الرووعدة (األرل و ) اووؼ ووح

الزععم.
السادة الحادية عذرة :اجتساعات الييئة العامة
أ -يت و

د ووؽة الف ئووه ال عاووه الجبرووع

ووعدي ا وخة كوول سووزه م و األموول ،رعتووؽز د ووؽة الف ئووه ال عا ووه

الجبرع عت غ خ عديه كمرع امبذت الذخررة ذلغ.
ب-

ج ؽ

ئه اإلدارة الف ئه ال عاه لالجبرع عت فذ اخكد التر ه أر فذ أي اكعن آالخ ثجد

ئه

اإلدارة ،بإش عر الطذ أر إلابخرخذ يبػ حم ره ال جر ع أ ذعء الف ئه ال عاه م ال زعرعؼ الرجبعرة
اؼ ؤالء األ ذعء ،ر اؽن الج ؽة مال عرع اخ ةعد االجبرع بأساؽ ؼ م األمول اخفةوع بفوع جوجرل

أ رعل االجبرع .
ج -إذا حر حم ػ اإلش عر حح

الازج (ب) ا وال  ،ف باوخ اإل والن وؼ ةوج اجبروع الف ئوه ال عاوه فوذ

صووث فب ؼ يووؽا ب ؼ برةعبووه إش و عر لفووػ ،ش وخعطه أن يكووؽن ذلووغ ماوول ووعرع اخ ةووعد االجبرووع بأسوواؽ ؼ
م األمل رأن يخبرل اإل الن م ججرل أ رعل االجبرع .
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د -يتؽز ل خخعؼ بعلرئه ( )%20اؼ أ ذعء الف ئه ال عاه أن يخسمؽا طماوع كبعب وع الو
الف ئووه ال عاووه لالخ ةووعد اووع ب ووعن الغووخ
ئووه اإلدارة لفووحا الطم و

حووبت

اووؼ ةووج ووحا االجبرووع راخفةووع بأسوورعئفػ ر وؽام فػ .إذا لووػ

ف ث و لف وؤالء األ ذ ووعء البةووجم بطم و

االجبرع الرحكؽر ،رلمؽزعخ الرجبص ب ج البثة اؼ الطم
و -م و

ئوه اإلدارة لوج ؽة

ال و الووؽزعخ الرجووبص ل ة ووج

ا جعذ الةخار الرزعس .

ئووه اإلدارة إش و عر الووؽزعخ الرجووبص رأا و ؼ ووعم سووتل التر ووعت الط ووع برؽ ووج اجبرووع الف ئووه

ال عاووه راكعخووه رجووجرل أ رعلووه رذلووغ ماوول اؽ ووج اخ ةووعد بأسوواؽ ؼ م و األموول ،رإال ال ي باووخ اخ ةووعد
االجبرع معخؽخ ع.

ر -م

ئبفع ال عاه الالل

ئه اإلدارة أن ؽد لج الؽ ازرة الرجبده خحجه ؼ الة اخرات الدعدرة ؼ

اجة الرحه خخ يؽاع اؼ عرع إصجار ع.

السادة الثانية عذرة :اإلنابات
أ -لال ذؽ الث

فذ أن يز

ذؽا آالخ يرةمه فذ حذؽر اجبرع عت الف ئه ال عاه رالبدؽعت

ال جعذ الة اخرات فذ ح االجبرع عت برؽج
م

الغعيه،

إخعبه الط ه رفةع لمزرؽذج الر ج اؼ مال

ئه اإلدارة مال اساؽ اؼ اؽ ج االجبرع

أن يبػ ةجيرفع إل

ر دجيةفع.

ئه اإلدارة لفح

اؼ أجل ا برعد ع

ب -ال يتؽز لم ذؽ الرزعب أن يزؽب ؼ أ ةخ اؼ ذؽ راحج.
ج -يثح

حذؽر ال ذؽ الرزعب ؼ ذؽ آالخ لغعيعت ححعب الزدعب الةعخؽخذ الخ ةعد االجبرع

رالخ ةعد أي اجبرع آالخ يؤجل إل ه اجبرع الف ئه ال عاه بث ث ال دعج خحاه االخعبعت ؼ ()%20

اؼ جد أ ذعء الف ئه ال عاه.
السادة الثالثة عذرة :رئيس االجتساع
يخأس اجبرع عت الف ئه ال عاه رئ ذ
زبج و

ئه اإلدارة أر خعئاه فذ حعل غ عبه ،رفذ حعله غ عب الوخئ ذ رخعئاوه

الف ئووه ال عاووه ا وؼ ب و ؼ أ ذووعء

الثعضخعؼ.

ئووه اإلدارة رئ حووع لووحلغ االجبرووع بعألغما ووه الرطمةووه لس ذووعء
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السادة الرابعة عذرة :انعقاد االجتساعات

أ -نراب اجتساع الييئة العامة العادي:

يكؽن اجبرع الف ئه ال عاه ال عدي معخؽخ ع بثذؽر أغما ه أ ذعء الف ئه ال عاه الرحجديؼ الشوب اخ ع فػ

الحووزؽعه أصووعله رإخعبووه ،ف وإذا لووػ يبووؽفخ الزدووعب الةووعخؽخذ لالجبرووع الووالل الحووع ه األرل و اووؼ الؽمووت
الرثجد لاجئه يؤجل االجبرع إل اؽ ج آالوخ ب وج الرحوه خوخ يؽاوع اوؼ وعرع االجبروع األرل رعاموغ

األ ذعء الحيؼ غ اوؽا وؼ االجبروع األرل بعلرؽ وج التجيوج ،رعكوؽن االجبروع الةوعخذ معخؽخ وع بثذوؽر
اع ال يةل ؼ ال جد الرةخر أل ذعء

ئه اإلدارة الرثجد فذ حا الزععم.

ب -نراب اجتساع الييئة العامة غير العادي:

يكووؽن اجبرووع الف ئووه ال عاووه غ ووخ ال ووعدي معخؽخ ووع بثذووؽر اووع ال يةوول ووؼ ثمةووذ أ ذووعء الف ئووه ال عاووه
الرحجديؼ الشب اخ ع فػ الحزؽعه أصعله رإخعبه ،فإذا لػ يبوؽفخ الزدوعب الةوعخؽخذ لالجبروع الوالل الحوع ه

األرل اؼ الؽمت الرثجد لاجئه حةط الج ؽة رعتؽز الج ؽة الجبرع غ خ عدي اخة أالخ .
السادة الخامدة عذرة :جدول أعسال الييئة العامة*

(مالحظاااة :يسكااان االتفااااف عماااى إأاااافة صاااالحيات أخااارى تقااام أاااسن اختراااا

الييئاااة العاماااة فاااي

اجتساعاتيا العادية وغير العادية إأافة إلى الرالحيات السحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من ىذه السادة

الخامدة عذر)

أ -أعسال الييئة العامة في اجتساعيا العادي:
اثث الف ئه ال عاه فذ اجبرع فع ال عدي األاؽر البعل ه:

 -1ةخعخ

 -2البدجي

ئه اإلدارة ؼ أ رعل التر ه رحعلبفع الالل الحزه الرزبف ه.
م الا عخعت الرعل ه الجبعا ه لمتر ه.

 -3ةخعخ الرثعس

الةعخؽخذ.

 -4إمخار اخخر الرؽازخه الحزؽعه.
 -5اخبجعب أ ذعء

 -6دل
-7

ئه اإلدارة بعالمب اخ الحخي أر ال مزذ

ئه اإلدارة أر أي اؼ أ ذعئفع اذا رجج اع ياخر ذلغ.

ؼ اثعس

معخؽخذ اؼ غ خ أ ذعء

ئه اإلدارة.

 -8إمخار الح عسه ال عاه لمتر ه رالجطط رالاخااش الالزاه لبزف ح ع.

 -9الخمعبه م إدارة أاؽال التر ه راإلشخاف م أ رعل التر ه رأخخطبفع.
-10ازعمخووه رإمو وخار األخعر ووه الجاالم ووه رالب م ر ووعت الرعل ووه راإلدارعووه الجعص ووه بعلتر ووه بر ووع ف ووذ ذل ووغ
الرب مةه ازفع ب رل الفخر ر المبفع بعلتر ه األم.
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ب -أعسال الييئة العامة في اجتساعيا غير العادي:
 -1حل التر ه االب عرعع.
 -2جيل خععم التر ه األسعسذ ف رع يب م بأ جاففع رغعيع فع شوخعطه الثدوؽل مو اؽافةوه اتموذ
إدارة ستل التر عت م

حا الب جيل.

 -3إم وخار إخخووعء فووخ أر فووخر لمتر ووه م و أن ةووؽم التر ووه بإيووجا خحووجه اووؼ م وخار الف ئووه ال عاووه
بإخخعء الفخ لج أا ؼ عم ستل التر عت رالؽ ازرة الرجبده راش عر رع ب زؽان اةخ حا الفخ .

 -4دا ووش التر ووه ا ووع أي جر ووه أر جر ووعت أال ووخ شو وخعطه الثد ووؽل مو و اؽافة ووه اتم ووذ إدارة
التر عت بزعء م

زح

الؽزعخ الرجبص.

 -5أي أاخ يرذ سر ه التر ه ر بجح الة اخرات بخأخه بعألغما ه الرطمةه لمثذؽر.
السادة الدادسة عذرة :ق اررات الييئة العامة
أ -اع األالح ب ؼ اال باعر اع ررد فذ الازوج ( )5اوؼ الفةوخة (ب) اوؼ الروعدة الجعاحوه خوخة أ وال  ،بجوح

الة و اخرات فووذ اجبرووع الف ئووه ال عاووه ال ووعدي بعألغما ووه الرطمةووه لمثذووؽر اووؼ أ ذووعء الف ئووه ال عاووه،
رةأغما ووه ثمةووذ األ ذووعء الثعض وخعؼ الرحووجديؼ الشووب اخ ع فػ الحووزؽعه فووذ اجبرووع الف ئووه ال عاووه غ ووخ

ال عدي.

ب -ال يتؽز ل ذؽ الف ئه ال عاه لمتر ه االشبخاك بعلبدوؽعت إذا كوعن الرؽضوؽ الر وخر
ال عاووه ووؽ إب وخام ا فووعق ا ووه أر رفووع د ووؽ

مو الف ئوه

م ووه أر إخفووعء د ووؽ ب زووه رة و ؼ التر ووه ،ركووحلغ زووجاع

اووؽن لووه ادوومثه شجدو ه فووذ الةوخار الرطووخر لمبدووؽعت ف رووع ووجا اخبجووعب

الف ئعت أر المتعن الربدمه بعلتر ه*.

ئووه اإلدارة رغ خ ووع اووؼ

السادة الدابعة عذرة :سجل االجتساعات

أ -جرن م اخرات الف ئه ال عاه فذ اثعضخ جمحعت رعؽموع م فوع الوخئ ذ رأاو ؼ الحوخ رعوحكخ فوذ اثذوخ
التمحه أسرعء أ ذعء التر ه الحي لفػ ح الثذؽر رأسرعء الثعضخعؼ أصعله أر إخعبه ،كروع يوحكخ

اسػ الخئ ذ رأا ؼ الحخ رالة اخرات الدعدرة ر جد األصؽات البذ حعز فع.
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الباب الرابم
ىيئة اإلدارة
السادة الثامشة عذرة :إدارة الجسعية
ووجيخ التر ووه

ئووه إدارة ووجد أ ذووعئفع ( )11أ ذووعء زبجووافػ الف ئووه ال عاووه لمتر ووه رفةووع ألحكووعم ووحا

الزععم ،ر اؽن اجة ذؽعه أ ذعء

ئه اإلدارة سزب ؼ معبمه لمبتجيج .

ويدتثشى من ذلك اول ىيئة ادارية لمجسعية فتدسى لجشاة تحزايرية وتكاهن مادة وال تياا ثالثاة أشاير

وعدد اعزائيا ثالثة أعزاء (عمى أن ال تزيد عن  6أشير).

(مالحظااة :يجااب أن ال يقاال عاادد أعزاااء ىيئااة اإلدارة عاان خسدااة أعزاااء ،كسااا يجااب أن ال تزيااد ماادة
عزهية أعزاء ىيئة اإلدارة عن أربم سشهات).

السادة التاسعة عذرة :شروط عزهية ىيئة اإلدارة
أ -يخبخط فذ ذؽ
يمذ:

ئه اإلدارة إضعفه ال الخخرط الؽاج

ؽفخ ع فوذ ال ذوؽ ال عاول فوذ التر وه اوع

 -1أن يكووؽن ال ذووؽ بخلرووعخذ حووعلذ أر سووعب فووذ الررماووه األردخ ووه الفعشوور ه أر احووج الووجرل ال خة ووه
الخة ةه

 -2أن ال يةل رخ ؼ (  ) 30ثالث ؼ عاع*

 -3أن يكؽن ذا ا برعم امثؽظ يبدل بعلغعيعت راألغ اخ

البذ أخخئت اؼ أجمفع التر ه*

 -4أن يكؽن غ خ اثكؽم بتزثه اجمه بعلخخف أر بأي جزعيه

ب -يتؽز لمف ئه ال عاه اخبجعب ذؽ غ خ أردخذ أر ا باعري ك ذؽ فذ
م اؽافةه اتمذ الؽزراء م

ذؽعبه فذ

ئه اإلدارة.

ئه اإلدارة شخعطه الثدؽل

السادة العذرون :شغهر مشرب*
أ -إذا شغخ ازد

ذؽ اؼ أ ذعء

ئه اإلدارة الالل اجة راليبفع ألي سا

اؼ األساعب يدام

ال ذؽ الحي خعل أ ةخ جد اؼ األصؽات ب ج األ ذعء الرزبجا ؼ فذ اجبرع اخبجعب

الحعب  ،ذؽا فذ
ال ذؽعه الخعغخة.

ئه اإلدارة

ئه اإلدارة ؽضع ؼ ال ذؽ الحي شغخ ازداه ،ر اؽن ذؽعبه اكرمه لرجة
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ئه اإلدارة اؼ طا

ب -إذا لػ بركؼ

أحكعم الفةخة (أ) أ ال  ،رعرس

الرزؽطه بفع إل ح ؼ اخ ةعد أرل اجبرع الح لمف ئه ال عاه لمرؽافةه م

ئه اإلدارة صالح ع فع
حا االخبجعب أر لبةؽم

الف ئه ال عاه بعخبجعب الخجص الحي س خغل الرزد

الخعغخ رفةع لزدؽص حا الزععم ،رعبؽل

ج -طا أحكعم الرعدة (الةعازه) اؼ حا الزععم م أ ذعء

ئه اإلدارة ف رع يب م بدرال ال ذؽعه.

ال ذؽ التجيج الرزد

فذ كل الثعالت لمرجة الرباة ه ل رل سمفه.

السادة الحادية والعذرون :صالحيات ىيئة اإلدارة*
خرل صالح عت

ئه اإلدارة كل اع يب م بإدارة شؤرن التر ه ر م رجه البثجيج اع يمذ:

 -1إدارة شؤرن االئبالف ر خرل

ؼ الرؽظف ؼ راإلجخاءات الرب مةه بفع.

 -2إ جاد األخعره الجاالم ه رالب م رعت الرعل وه راإلدارعوه الجعصوه بعلتر وه رفخر فوع ر خضوفع مو الف ئوه
ال عاه إلمخار ع.

 -3إ جاد اخخر الرؽازخه الحزؽعه رالبةخعخ الحزؽي رالا عخعت الرعل ه الجبعا وه ر خضوفع مو الف ئوه ال عاوه
إلمخار ع.

 -4خووك ل المتووعن اإلدارعووه الربجددووه لرحووع جة

ئووه اإلدارة م و إدارة التر ووه رالا وخااش البعب ووه لفووع

ر ثجيج صالح ع فع رأسذ رمفع راخامابفع.

 -5فؽعا البؽم ع بعلز عبه ؼ التر ه فذ ب ا الخؤرن الرعل ه راإلدارعوه رالةذوعئ ه الجعصوه بعلتر وه
ألي اؼ أ ذعء

ئه اإلدارة أر اترؽ ه ازفػ.

وؽزرة الرجبدوه رإشو عر أاو ؼ
 -6ا برووعد الازووغ الوحي ووؽد ف ووه أاوؽال التر ووه مو أن يووبػ أالووح اؽافةووه الو ا
عم ستل التر عت بحلغ.

 -7إدارة أاؽال التر ه الرزةؽله رغ وخ الرزةؽلوه رالبدوخف بفوع رر زفوع رالباوخ بفوع رذلوغ رفةوع لمدوالح عت
الررزؽحه لفع اؼ مال الف ئه ال عاه.

 -8أيه افعم أر صالح عت أالخ فؽضفع بفع الف ئه ال عاه.
السادة الثانية والعذرون :اجتساعات ىيئة اإلدارة
ةج

ئوه اإلدارة اجبرع وع اوخة راحوجة كول ثالثوه أشوفخ مو األمول وؼ طخعو رسوعئل البؽاصول الثجيةوه أر

فووذ اةووخ التر ووه رعووبػ البؽم ووع إلابخرخ ووع رذلووغ لمزعووخ فووذ شووؤرن التر ووه  ،ر اووؽن اجبرع ع فووع معخؽخ ووه
بثذووؽر( )%51اووؼ أ ذووعء

ئووه اإلدارة ،ر دووجر الة و اخرات بعألغما ووه الرطمةووه لمثعض وخعؼ رإذا حووعرت

األصؽات يكؽن لمخئ ذ صؽت اخجم .
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السادة الثالثة والعذرون :انتخاب الرئيس ونائبو وأمين الرشدوف وأمين الدر
ئوه اإلدارة فوذ أرل اجبروع لفوع ب وج اجبروع الف ئوه ال عاوه رئ حوع اوؼ بو ؼ أ ذوعئفع كروع زبجو

زبج

أيذع خعئاع لمخئ ذ رأا زع لمدزجرق رأا زع لمحخ فذ االجبروع ذا وه ،ر باوع االجوخاءات ذا فوع فوذ حوعل شوغخ
أحج الرزعص .

السادة الرابعة والعذرون :ميام وصالحيات رئيس ىيئة اإلدارة
أ -بذرؼ صالح عت رئ ذ
 -1خؤس اجبرع عت

ئه اإلدارة رافعاه اع يمذ:

ئه اإلدارة رالف ئه ال عاه.

 -2رة ل االئبالف لج التفعت الخسر ه راأل م ه.

 -3اإلشخاف م أ رعل االئبالف رالمتعن البعب ه لفع.
 -4أيه افعم أالخ يزص م فع حا الزععم أر فؽضه بفع الف ئه ال عاه أر
ب -فذ حعل غ عب الخئ ذ أر ا بحار يةؽم خعئ

ئه اإلدارة.

الخئ ذ اةعاه.

السادة الخامدة والعذرون :ميام وصالحيات أمين الدر
بذ وورؼ ص ووالح عت أاو و ؼ الح ووخ رافعا ووه إ ووجاد ج ووجرل اجبرع ووعت الف ئ ووه ال عا ووه ر ئ ووه اإلدارة ر ووجرعؼ
اثعضخ ع رحفع م ؽد ع رستال فع.
السادة الدادسة والعذرون :ميام وصالحيات أمين الرشدوف
بذرؼ صالح عت أا ؼ الدزجرق رافعاه اع يمذ:

أ -اسبالم الراعلغ الزةجيه البذ خد ال التر ه رإيجا موغ الراوعلغ فوذ الازوغ الوحي ةوخر

ئوه اإلدارة ب وج

م ووج ع فووذ سووتالت التر ووه م و أن يووبػ االحبفووعظ بعلؽثووعئ رالة ووؽد رالحووتالت الرعل ووه لرووجة الرووذ
سزؽات م األمل.

ب -اسووبالم الباخ ووعت ال ز ووه البووذ ووخد إل و التر ووه ب ووج ةووجيخ م ربفووع الرعل ووه رفةووع لح و خ ع فووذ الحووؽق
الرثمذ رم ج ع فذ ستالت التر ه ،ر مبدم

ئه اإلدارة بعلرثعفعه م فع رححؼ جدعزفع لث ؼ ا جوعذ

مخار البدخف ف فع لغعيعت التر ه أر لمغعيه البذ اؼ أجمفع ػ الباخ بفع.

ج -زف ووح الة و اخرات الدووعدرة ووؼ
رئ ذ

اإلدارة.

ئووه اإلدارة ف رووع يب م و بر ووعاالت التر ووه الرعل ووه رالم وؽازم ،رعؽمووع اووؼ

ئه اإلدارة الب فجات البذ خ اط بفحا رعةجم ححوعبع شوفخعع وؼ حعلوه التر وه الرعل وه الو

د -حفع الجفع خ رالرحبزجات الرعل ه فذ اخكد التر ه لباؽن ثت طم

ئوه

التفعت اإلدارعه الرجبده م

أن يبػ االحبفعظ بعلؽثعئ رالة ؽد رالحتالت الرعل ه لرجة الرذ سزؽات م األمل.
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و -ال يتؽز أن يزف أر يبػ البدخف فذ أاؽال التر وه إال ححوارع ةوخر

الزععم.

ئوه اإلدارة ررفةوع ألحكوعم وحا

السادة الدابعة والعذرون :حزهر االجتساعات*
أ -ال يتؽز ل ذؽ

ئه اإلدارة البجمف ؼ حذؽر اجبرع ع فع إال ب حر اةاؽل يةجم مال اخ ةعد التمحه.

ب -وول ذووؽ جمووف ووؼ حذووؽر ثالثووه اجبرع ووعت ابؽال ووه بووجرن ووحر اةاووؽل يفةووج ذووؽعبه فووذ
اإلدارة ،رعت و

فووذ ووح الثعلووه م و

الرعدة (ال خخرن) اؼ حا الزععم.

ئووه

ئووه اإلدارة ا جووعذ اإلج وخاءات الةعخؽخ ووه الرزدووؽص م فووع فووذ

الباب الخامس

مهارد الجسعية وكيفية استغالليا والتررف بيا
السادة الثامشة والعذرون :مهارد الجسعية
أ -باؽن اؽارد التر ه اؼ:

 -1اع يبػ رصج اؼ مال األ ذعء اؼ أاؽالفػ الخجدو ه لنخفوعق مو التر وه لغعيوعت ثة و أ وجاففع
رغعيع فع.

 -2رسؽم االخبحعب راالشب اخ عت الحزؽعه لس ذعء.
 -3الباخ عت رالفاعت رالرزم.

 -4الج ػ اؼ صزجرق د ػ التر عت.
 -5رعع إيخادات الزخعطعت.
6و -الؽصعيع.

 -7أيه اؽارد أالخ ؽاف

م فع

ئه اإلدارة التر ه.

ب -إذا رغا ووت التر ووه بعلثد ووؽل م ووذ ا ووخ أر رؽع وول ا ووؼ جف ووه غ ووخ أردخ و وه ،ف م ف ووع إشو و عر اتم ووذ
الووؽزراء بوحلغ مو أن ياو ؼ اإلشو عر ادووجر ووحا الباووخ أر البرؽعوول راةووجار رطخعةووه اسووبالاه رالغعيووه
البذ س زف

م فع رأي شخرط العصه به.
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السادة التاسعة والعذرون :الدشة السالية لمجسعية وسجالتيا
أ -اووجأ الحووزه الرعل ووه لمتر ووه ببووعرع  1/1ر زبفووذ ببووعرع  12/31اووؼ كوول سووزه ا الديووه .إذا بعشووخت

التر وه ال رول الوالل الزدوف الةوعخذ اوؼ الحوزه فبزبفوذ سوزبفع الرعل وه األرلو فوذ خفعيوه الحوزه الرعل وه
البعل ه.

ب-

ؽد أاؽال التر ه فذ الازغ الحي

زه

ئه اإلدارة ،رال بربع ححعبع فع بعلحخعه الردوخف ه فوذ

اؽاجفه أي اسبفحعر اةجم بخأخفع اؼ الؽزعخ الرجبص أر أا ؼ عم ستل التر عت.

ج -اووع ا اخ ووعة اووع ررد فووذ ووح الزعووعم ،ةووؽم
لمتر ه ر ثجد آل ه سث

ئووه اإلدارة بإ ووجاد م رووعت داالم ووه ووزعػ األاووؽر الرعل ووه

أيه ااعلغ اؼ أاؽال التر ه الرؽد ه فذ الازوغ رالثوج األدخو لمردوخرفعت

الزةخعه رصالح ه البؽم ع م الحزجات رغ خ ع اؼ األاؽر الرعل ه األالخ .

د -فذ جر ع األحؽال ال يتؽز اخفعق أي اامغ اؼ أاؽال التر ه إال لبثة

أي غخ

اوؼ أغ اخضوفع رال

يتؽز اخفعمه فذ غ خ ذلغ.

ر -ثبفع التر ه فذ اخكد ع بحتالت رم ؽد اعل ه ازعره رفو األصوؽل الرعل وه الرثوجدة لرحوغ الوجفع خ
الرثعسا ه.

 -ث ووبفع التر و وه ف ووذ اخكد ووع الخئ ح ووذ بح ووتل ال ووعص بأ ذ ووعء الف ئ ووه ال عا ووه راالش ووب اخ عت الح ووزؽعه

راثعضووخ اجبرع ووعت الف ئووه ال عاووه لمتر ووه ر ئووه اإلدارة ررأيووه سووتالت أالووخ فز ووه ب م و بأ رووعل

التر ه.

ي -يتو

أن ووجم سووزؽعع ححووعبعت التر ووه اووؼ ماوول اووجم ححووعبعت مووعخؽخذ ،مو أن يووبػ ووجم ةفع الووالل

اجة ال بتعرز ثالثه أشفخ اؼ اخبفعء سزه التر ه الرعل ه ،رعث لمتر ه البةجم بطم
الرجبص إل فعئفع اوؼ البوجم

إذا مموت الر داخ وه وؼ ألفوذ ديزوعر ل وبػ البوجم

الرعل ه اؼ مال الؽ ازرة الرجبده.

لوج الوؽزعخ

راخاج وه الثحوعبعت

السادة الثالثهن :العسل بأجر
يتووؽز ألي اووؼ أ ذووعء التر ووه ال ووعام ؼ ال روول بووأجخ ف فووع ش وخعطه اؽافةووه الف ئووه ال عاووه بزووعء مو م وخار
بجح الف ئه ال عاه لمتر ه بأغما ه أ ذعئفع ابذرزع اجة الب ؼ رأساعبه رطا ه ال رل رال اخ

يبزعس

اع ررا

الزعخاء فذ سؽق ال رل.

م أن
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الباب الدادس
الحاكسية
السادة الحادية والثالثهن :الحاكسية الرشيدة*
ازذ الررعرسعت رالر عي خ راألخعره رالب م رعت

أ -ثخص التر ه فذ زف ح ع أل رعلفع رخخعطع فع م

رالبذ اؼ شأخفع دعد الثع ر ه الخش جة رمؽا ج الخفعف ه اؼ الالل:

 -1طا

ا عي خ رارعرسعت فجف إل

احبخام التر ه رأ ذعئفع ر ئه اإلدارة ف فع راؽظف فع

لمةؽاخ ؼ راألخعره راآلداب ال عاه ،ر ح

إل

ثة

الدعلم ال عم اؼ الالل الرخعركه فذ

رم ه زر ه الرتبرع ر طؽعخ رازع أيه ارعرسعت اؼ شأخفع أن ؤثخ سماع م الدعلم ال عم.
 -2طا

ا عي خ رارعرسعت فجف إل

البدام التر ه رأ ذعئفع ر ئه اإلدارة ف فع راؽظف فع

بعلزععم األسعسذ لمتر ه رالب م رعت الجاالم ه رالح عسعت البذ بؽاف اع البخخع عت الر رؽل بفع

داالل الررماه األردخ ه الفعشر ه.

 -3ازذ ا عي خ رارعرسعت سمؽك ه اثكره ثج اؼ ذعرب الردعلم فذ األاؽر الرعل ه راإلدارعه
رالفز ه رالمؽازم ر أ ج احبخام الحخعه لاعفه الر مؽاعت الجعصه بعلتر ه رأ رعلفع برع ال يب عر
رأحكعم البخخع عت الزعفحة.
ئه اإلدارة اؼ ثة

الخمعبه راإلشخاف م أ رعل

 -4ازذ أخعره ر م رعت إدارعه ُاثكره ركؼ
التر ه رخخعطع فع رفخ الرحعءله اإلدارعه رالةعخؽخ ه ركحلغ ثة
رالرحؤرل عت اؼ أجل أ ج ضرعن الخمعبه الحم ره.

الفدل فذ الدالح عت

 -5ازذ أخعره ر م رعت اعل ه ُاثكره ذرؼ رمعبه اعل ه احبرخة م اؽارد التر ه رسال اخفعمفع،
ر ثخص م البدام التر ه بعلردعدر الرةخرة فذ حا الزععم.
 -6ازذ أخعره ر م رعت ثكػ رم ه البؽظ ف فذ التر ه بث ث برج م الافعءة راالسبثةعق،
ر أا ؼ ب ئه رل ازعساه لمرؽظف ؼ.

 -7ازذ ا عي خ ثكػ رم ه جرع الباخ عت رالرزم لمتر ه بث ث ح

التر ه اؼ الاللفع إل

بزعء الةةه اع التفعت الرعخثه رالررؽله را بحعب د رفع.
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 -8ازذ ا عي خ ابةجاه فذ الز اد ه رالخفعف ه لبثة

أ جاف التر ه ررسعلبفع ر زف ح خخعطع فع.

ب -ثخص التر ه م الثفعظ م ح ؽعه رخ اد ه مطع ال رل البطؽ ذ ر دعد ثةه الرتبرع به اؼ
الالل الخفعف ه الرعل ه رالر مؽاعت الرؽثةه ،رلذرعن ثة

أ رعل غ خ اخخر ه فإخفع مبدم برع يمذ:

 -1بحل ال زعيه الؽاجاه لمب خف م

ح الغعيه ر جم اسبغالل التر ه بأي

ؽعه التفعت الرباخ ه أر الرحبف جيؼ اؼ الجاعت التر ه

رالبأ ج اؼ أرضع فػ الةعخؽخ ه رخخعطفػ رالغعيه اؼ المه ال رل اع التر ه رطا ه المه

ال رل ح رالرحبف ج الثة ةذ اؼ ال المه الةعئره ب ؼ ؤالء األشجعص رالتر ه إن رجج ،رم ج
عفه الا عخعت الرب مةه بحلغ فذ ستالت العصه راالحبفعظ بفع لرجة ال ةل ؼ الرذ سزؽات اؼ

عرع إختعز الر عامه أر عرع اخبفعء المه ال رل اع التر ه حح
ح الا عخعت بدفه دررعه.

 -2الثخص م

اةبذ الثعل ،ر ثجيث

جم الب عال اع األشجعص اتفؽلذ الفؽعه أر ذري األسرعء الدؽرعه أر الؽ ر ه

أر اع الازؽك أر الخخكعت الؽ ر ه.
 -3إش عر أا ؼ عم ستل التر عت فؽ ار بأي رم ه يخباه بأخفع اخ اطه بغحل األاؽال أر رؽعل
اإلر عب راالحبفعظ بزحجه اؼ اإلش عر رالؽثعئ رالرحبزجات رالا عخعت رالر مؽاعت الرب مةه به
لرجة ال ةل ؼ الرذ سزؽات اؼ عرع

ؽج ه اإلش عر أر لث ؼ صجرر حكػ مذعئذ مط ذ

بخأن ح ال رم ه أيفرع أطؽل.
 -4احبخام سخعه الر مؽاعت الرب مةه بعإلش عر الرةجم إل
الازج ( ) 3اؼ ح الفةخة رةأيه إجخاءات ب م

أا ؼ عم ستل التر عت سزجا ألحكعم

بفحا اإلش عر رالبذ مج بجح بخأن ال رم عت

الرخباه ار اعطفع بغحل األاؽال أر رؽعل اإلر عب أر أي ا مؽاعت ب م بفع.

 -5احغ ستالت لة ج اع تخعه التر ه اؼ رم عت اعل ه اثم ه أر إمم ر ه أر درل ه بث ث بذرؼ
الا عخعت الاعف ه لمب خف م

ح ال رم عت ،راالحبفعظ بفح الحتالت رةكعفه الؽثعئ رالرحبزجات

رالا عخعت رالر مؽاعت ذات ال المه لرجة ال ةل ؼ الرذ سزؽات اؼ عرع إختعز الر عامه أر
عرع اخبفعء الب عال اع التر ه حح

اةبذ الثعل ،ر ثجيث ح الا عخعت بدفه دررعه.
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 -6ا اخ عة أحكعم معخؽن التر عت الزعفح ف رع يب م بعلبرؽعل اؼ جفعت غ خ أردخ ه.
 -7ا اخ عة االلبدااعت الؽاردة فذ الة اخرات الجرل ه ذات الدمه رالؽاجاه الزفعذ رالبة ج بفع رالبذ يبػ
ام غفع إل التر ه اؼ مال أا ؼ عم ستل التر عت أر التفعت الرجبده بفحا الجدؽص.

الباب الدابم
حل الجسعية
السادة الثانية والثالثهن:
أ -ثول التر وه ا وع ألحكووعم وحا الزعوعم أر ا وع ألحكوعم البخوخع عت الزعفوحة ،رفوذ حووعل وػ حول التر ووه
ف م فع أن بؽمف ؼ ارعرسه أ رعلفع ر ثبفع التر ه بخجد بفع بعلةجر الالزم لثمفع.

ب -يخكل الؽزعخ الرجبص لتزه لثل التر ه ،بؽل الرفعم البعل ه:
 .1اإل والن ووؼ موخار حول التر ووه بعلزخووخ فووذ صوث فب ؼ يووؽا ب ؼ اثم بو ؼ لةالثوه أيووعم اببعل ووه مو

خفةه التر ه م أن يبذرؼ اإل الن د ؽة الوجائز ؼ لبةوجيػ اطوعلابفػ رالروجيز ؼ لا وعن االلب اداوعت

الربخ اووه مو فػ ،ر أ ووج ضووخررة اخاج ووه لتزووه حوول التر ووه الووالل شووفخ اووؼ ووعرع الزخووخ ر ةووجيػ
الؽثعئ رالرحبزجات رالا عخعت الرؤعجة لرطعلاع فػ أر البدااع فػ.
 .2اجعطاووه الازووؽك الر برووجة لووج التر ووه اووؼ الووالل الووؽ ازرة الرجبدووه اليةووعف ا برووعد الرفؽض و ؼ
ب ووعلبؽم ع مو و حح ووعبعت التر ووه رطمو و

الثخكعت الرعل ه البذ رت م ه.

كخ ووف حح ووعب فدو و مذ ياو و ؼ رصو و ج التر ووه رآال ووخ

 .3فبم ححعب الوعص لمتر وه فوذ الازوغ الوحي بروج المتزوه وؽد ف وه األاوؽال البوذ يوبػ حومرفع أر
ثد مفع.
 .4حدووخ اؽج ووؽدات التر ووه ا ووؼ األاو وؽال الرزةؽل ووه رغ ووخ الرزةؽل ووه ر زعو و ػ كخ ووؽفعت فدو و م ه بف ووع
رحدووخ الووحاػ الربخ اووه لمتر ووه م و الغ ووخ رإ ووجاد كخووؽفعت فد و م ه بفووع رةعاللب اداووعت الربخ اووه
م التر ه لمغ خ رالبدجي

م فع.
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 .5ا جووعذ اإلج وخاءات الةعخؽخ ووه الالزاووه لبثد و ل ديووؽن التر ووه رحرعيووه أاؽالفووع برووع فووذ ذلووغ إمعاووه
الج عر را جعذ اع يمدم لمرثعفعه م أاؽال التر ه راسب فعء حةؽمفع ررفعء ديؽخفع اوؼ الثحوعب
الرخعر ال ه فذ الازج ( )3اؼ ح الفةخة أر اؼ أي ححعبعت أالخ لمتر ه .
 .6ب ع اؽجؽدات التر ه أر أي جودء ازفوع إذا ثاوت وجم وؽافخ أي ااوعلغ خةجيوه فوذ ححوعب التر وه
أر جم كفعيبفع لبحجيج جر ع االلبدااعت الربخ اه م فع.

 .7البؽص و ه لمووؽزعخ الرجووبص ببخووك ل لتزووه فز ووه ابجددووه لج ارسووه أي بخخووعاش أر اخووخر لووػ يووبػ

اسووبارعل إج وخاءات زف ووح ار ووجم الؽضووؽ فووذ الؽثووعئ الرعل ووه الجعصووه بووه اووؼ ح ووث الدووخف
رالةاا رالبزف ح ر ةجيػ البؽص عت الالزاه بخعخفع.
ؽاف الةخار الدوعدر وؼ الف ئوه ال عاوه لمتر وه ماول حمفوع رالربذورؼ الباوخ أر

 .8البثة اؼ اج

البدووخف ب وأي اووؼ اؽجؽدا فووع لدووعلم أي جفووه أالووخ اووع أحكووعم ووح الزعووعم رمووعخؽن التر ووعت

الحعري الرف ؽل ،راؼ أن وحا الةوخار لوػ يكوؼ لوه الموه بثول التر وه رالبؽصو ه لموؽزعخ الرجوبص
ببزف ح مخار الف ئه ال عاه لمتر ه اؼ جاه.
 .9درعج الؽ ازرة الرجبده ببةخعخ شفخي ؼ س خ أ رعلفع ابذرزع ححعبع فع.
 .10البزحو

لمووؽ ازرة الرجبدووه ب ووج اسووبارعل اجوخاءات حوول التر ووه ببثؽعوول اؽجؽدا فووع إلو التر ووه

البذ حجد ع ح الزععم
الرؽجؽدات لمدزجرق.

م أن اوؽن وح التر وه لفوع ذات الغعيوعت راأل وجاف رإال فبوؤرل موغ

الباب الثامن
أحكام عامة
السادة الثالثة والثالثهن:

أ -يتوؽز لمتر ووه أن خووكل اووع جر وه أالوخ أر أ ةووخ ائبالفوع لبزف وح بخخووعاش أر خخووعط أر اخووخر زرووؽي
اخبخك يفجف ال

ثة

أ جاففع رغعيع فع.
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ب -يتؽز لمتر وه االخذورعم الو ا ثوعد موعئػ أر الرخوعركه فوذ أسو ذ ا ثوعد ججيوج رفةوع لةوعخؽن التر وعت
الزعفح راألخعره الدعدرة برةبذع .

ج -يتووؽز لمتر ووه االخبحووعب أر االخذوورعم الو
ستل التر عت .

ذووؽعه أي إ ثووعد الووعرج الررماووه بةوخار اووؼ اتمووذ إدارة

السادة الرابعة والثالثهن:
يثو لمتر ووه ااووبالك ال ةووعرات راأل ارضووذ رغ ووخ ذلووغ اووؼ األاوؽال الرزةؽلووه رغ ووخ الرزةؽلووه رالبووأج خ بةوخار
ئه إدارعه رلفع الث فذ ب ع رر ؼ ر أج خ أر الباخ بأي ازفع بةخار

ئه عاه رفةع ألحكعم حا الزععم.

السادة الخامدة والثالثهن:

حخي أحكعم معخؽن التر وعت الزعفوح راألخعروه رالب م روعت الدوعدرة برؽجاوه مو أي حعلوه لوػ يوزص م فوع

فذ حا الزععم ،أر اع يب عر
برؽجاه.

اؼ اؽاد اع أحكوعم موعخؽن التر وعت الزعفوح راألخعروه رالب م روعت الدوعدرة
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