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الباب ألاوٌ
ؤخيام كامت
اإلاادة  : 1حماكت فاط حماكت جشابُت خاطلت لللاهىن اللام ،جخمخم بالصخصُت
الاكخباسٍت والاظخلالٌ الاداسي و اإلاالي .
اإلاادة : 2ػبلا إلالخظُاث اإلاادة  32مً اللاهىن الخىـُمي سكم  113.14اإلاخللم
بالجماكاث ،والصادس بدىفُزه الـهير الششٍف سكم  1.15.85بخاسٍخ  20مً سمظان
1436مىافم ً 7ىلُىص  ،2015دسط وصىث مجلغ حماكت فاط ،خالٌ دوسجه
اللادًت اإلاىللذة بخاسٍخ  7ؤهخىبش  ، 2015كلى هزا الىـام الذاخلي الزي ؤكذه سثِغ
اإلاجلغ ،بخلاون مم اإلاىخب.
اإلاادةً:3دذد هزا الىـام الذاخلي ششوغ وهُفُاث حعُير ؤشغاٌ مجلغ
حماكت فاط وؤحهضجه وهُفُت اوللاد دوساجه واحخماق لجاهه ومماسظت اإلاجلغ
وسثِعه الخخصاصاتهم و صالخُاتهم ،وفم ما هى مىصىص كلُه في اللاهىن
الخىـُمي سكم  113.14اإلاخللم بالجماكاث.
اإلاادة:4جؼبُلا ألخيام الفلشة ألاخيرة مً اإلاادة  32مً اللاهىن الخىـُمي
للجماكاثٌ ،لخبر هزا الىـام ملضما ليافت ؤكظاء اإلاجلغ وؤحهضجه.
اإلاادةٌ :5عهش سثِغ اإلاجلغ ؤو مً ًىىب كىه كلى خعً جؼبُم ملخظُاث هزا
الىـام ورلً بلذ دخىله خيز الخىفُز.
الباب الثاوي
احخماكاث اإلاجلغ
 /1دوساث اإلاجلغ
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اإلاادةٌ :6للذ اإلاجلغ احخماكاجه بملش الجماكت ،وٍمىً للشثِغ كىذ الاكخظاء
وباجفاق مم كامل اللمالت ؤو مً ًمثله وؤكظاء اإلاىخب ،كلذ احخماكاث اإلاجلغ في
ؤي ميان كمىمي آخش داخل جشاب الجماكت.
جدذد اإلاذة الضمىُت ليل حلعت في ظذ ( )6ظاكاث جبخذت وحىبا مً العاكت
اللاششة صباخا مً ًىم اوللادها و جخخم وحىبا كىذ اهتهاء حذوٌ ؤكمالها كلى ؤن ال
جخجاوص العاكت الشابلت بلذ الـهش ،مم بمياهُت بطافت ؤوكاث الخىكف اللاهىهُت.
اإلاادة :7حلعاث اإلاجلغ مفخىخت لللمىم .وٍجىص للمجلغ ؤن ًلشس ،دون
مىاكشت ،بؼلب مً الشثِغ ؤو مً زلث ؤكظاء اإلاجلغ ،كلذ احخماق غير مفخىح
لللمىم.
ًخم الخصىٍذ كلى اإلالشس اإلاخللم بللذ حلعت غير مفخىخت لللمىم باالكتراق
الللجي وباألغلبُت اإلاؼللت لألصىاث اإلالبر كنها.
في خالت بكشاس حلعت غير مفخىخت لللمىمً ،إمش الشثِغ بةخالء اللاكت مً
اللمىم ومً ممثلي وظاثل ؤلاكالم وحمُم ألاشخاص الزًً ال كالكت لهم بالىلؼت ؤو
الىلؽ مىطىق اإلاىاكشت ،كبل مخابلت ؤشغاٌ الجلعت.
اإلاادة:8برا حلزس ألي ظبب مً ألاظباب كلذ دوسة مً الذوساث اللادًت داخل
ألاحل اإلادذد لها كاهىها ،جذسج الىلؽ التي واهذ مذسحت بجذوٌ ؤكمالها في ؤكشب دوسة
ٌللذها اإلاجلغ.
اإلاادة:9كىذما ًيخفي العبب الزي جؼلب كلذ حلعت غير مفخىخت لللمىم،
ًمىً للمجلغ وفم هفغ الشيلُاث اإلاىصىص كليها في اإلاادة  7ؤكاله اظخئىاف
الجلعت في صُغتها اإلافخىخت لللمىم.
 /2الاظخذكاءاث
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اإلاادة:10جىحه الاظخذكاءاث لحظىس دوساث اإلاجلغ هخابت مً ػشف سثِغ
اإلاجلغ بلى اللىىان اإلاصشح به مً ػشف اللظى لذي مصالح الجماكت بىاظؼت
البرًذ اإلاظمىن مم ؤلاشلاس بالخىصل ،هما ًمىً جىحيهها بجمُم الىظاثل اإلاخاخت
التي ًمىً بها بزباث هزا ؤلاسظاٌ بما في رلً البرًذ ؤلالىترووي للظى اإلاجلغ
الجماعي.
اإلاادة:11جىحه الاظخذكاءاث بصفت فشدًت بلى وافت ؤكظاء اإلاجلغ مشفلت
بجذوٌ ؤكماٌ الجلعت ؤو الجلعاث التي ظُللذها اإلاجلغ والىزاثم راث الصلت
بالىلؽ اإلاذسحت في حذوٌ ألاكماٌ وكىذ الاكخظاء بخلاسٍش اللجان .وٍدذد باالظخذكاء
ًىم وظاكت وميان الاحخماق.
 /3حذوٌ ألاكماٌ
اإلاادةٌ:12لذ سثِغ اإلاجلغ حذوٌ ألاكماٌ بخلاون مم ؤكظاء اإلاىخب ،وٍلىم
بةسظاله بلى ؤكظاء اإلاجلغ كششة ؤًام كلى ألاكل كبل اوللاد الذوسة.
ٌللم حذوٌ ؤكماٌ الجلعاث وجاسٍخها بملش الجماكت و ملشاث اإلالاػلاث
الخابلت لها .وٍمىً لشثِغ اإلاجلغ بخباس اللمىم بجذوٌ ألاكماٌ وبخاسٍخ وجىكُذ
وميان اوللاد حلعاث اإلاجلغ اإلافخىخت لللمىم ،ورلً بىاظؼت وظاثل ؤلاخباس
اإلاخاخت وخاصت كبر اإلاىكم الالىترووي للجماكت.
اإلاادة ً :13جىص ألكظاء اإلاجلغ اإلاضاولين مهامهم ؤن ًلذمىا للشثِغ ،بصفت
فشدًت ؤو كً ػشٍم الفشٍم الزًً ًيخمىن بلُه ،ػلبا هخابُا كصذ بدساج ول هلؼت
جذخل في صالخُاث اإلاجلغ في حذوٌ ؤكماٌ الذوساث.
ًلذم الؼلب بشهش كلى ألاكل كبل اوللاد الذوسةً .ىىن سفع بدساج ول هلؼت
ملترخت مللال و ًبلغ إلالذم الؼلب و ًداغ اإلاجلغ كلما ،دون مىاكشت ،كىذ افخخاح
الذوسة بالىلؽ اإلالترخت التي جم سفظها و ًذون رلً وحىبا في مدظش الجلعت .لىً
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برا جلذم هصف ؤكظاء اإلاجلغ كلى ألاكل بؼلب هخابي كصذ بدساج هلؼت جذخل في
صالخُاث اإلاجلغ في حذوٌ ألاكماٌ فةنها حسجل وحىبا في حذوٌ ؤكماٌ الذوسة.
ًخلشض الشثِغ كلى مىاكشت ول هلؼت غير مذسحت في حذوٌ ؤكماٌ الذوسة.
 /4ألاظئلت الىخابُت اإلاىحهت مً كبل ؤكظاء مجلغ الجماكت
اإلاادة ً :14مىً ألكظاء اإلاجلغ بصفت فشدًت ؤو كً ػشٍم الفشٍم الزي ًيخمىن
بلُه جىحُه ؤظئلت هخابُت لشثِغ اإلاجلغ خىٌ ول معإلت تهم مصالح الجماكت التي
ًيخمىن بليها.
ًجب ؤن ًخميز العااٌ بىخذة اإلاىطىق وؤن ال ًخظمً جىحُه تهم بلى حهت ملُىت
وؤن ال يهذف بلى خذمت ؤغشاض تهم ؤخذ ؤكظاء اإلاجلغ ظىاء وان رلً بصفت
شخصُت ؤو بصفخه معاهما ؤو وهُال كً غيره ؤو لفاثذة صوحه ؤو ؤصىله ؤو فشوكه.
جىدق ألاظئلت اإلازهىسة مىكلت مً ػشف اللظى ؤو سثِغ الفشٍم اإلالجي لذي
سثاظت اإلاجلغ شهشا كلى ألاكل كبل اوللاد دوسة اإلاجلغ وجشجب خعب جاسٍخ الخىصل
بها وحسجُلها.
اإلاادة ً :15جُب سثِغ اإلاجلغ ؤو ؤخذ هىابه كً ألاظئلت اإلابرمجت في الجلعت
اإلاخصصت لزلً.
حلؼى اليلمت خالٌ الجلعت اإلاخصصت للجىاب كً ألاظئلت الىخابُت لصاخب
العااٌ ؤو سثِغ الفشٍم ؤو ؤخذ ؤكظاء الفشٍم اإلالجي لخلذًم ملخص كً العااٌ في
مذة ال جخجاوص زالر دكاثم.
ًخىلى الشثِغ ؤو ؤخذ هىابه ؤلاحابت كً العااٌ الىخابي في مذة ال جخجاوص زالر
دكاثم.
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ًمىً لصاخب العااٌ ؤو ؤخذ ؤكظاء فشٍله الخللُب كلى الجىاب في مذة ال
جخجاوص زالر دكاثم.
ًمىً للشثِغ ؤو ؤخذ ؤكظاء اإلاىخب الشد كلى الخللُب في مذة ال جخجاوص زالر
دكاثم.
اإلاادةً:16ذون العااٌ الىخابي والجىاب اإلالذم في مدظش الجلعت ،وٍيشش في
اإلاىكم الالىترووي للجماكت .هما ٌللم ملخص العااٌ الىخابي وملخص الجىاب كىه
بملش الجماكت و ملشاث اإلالاػلاث الخابلت لها إلاذة زماهُت ؤًام.
اإلاادة  :17برا حغُب اللظى الزي جلذم بالعااٌ الىخابي ،بصفت فشدًت ،ؤو كاكه
كاثم حاص ؤن ًىىب كىه ؤخذ ؤكظاء اإلاجلغ في كشض هزا العااٌ ششٍؼت الخىفش
كلى جفىٍع مىخىب مً اللظى اإلاخغُب ،وفي خالت كذم اظدُفاء هزا الششغً ،احل
كشض العااٌ والجىاب كىه بلى دوسة اإلاجلغ الجماعي اإلاىالُــت.
اإلاادة  : 18ال ًجىص ؤن ٌللب العااٌ والجىاب كىه والخللُب ؤًت مىاكشت ؤو
حللُــم.
اإلاادةً :19مىً لشثِغ اإلاجلغ الجماعي باجفاق مم ؤكظاء اإلاىخب وسئظاء
الفشق اإلالىُت طم مجمىكت مً ألاظئلت الىخابُت التي ججمم بُنها وخذة اإلاىطىق وؤن
ًلذم حىابا و حللُبا مىخذا ؤو شام ــال مم الاظخفادة مً اإلاذة الضمىُت اإلاخصصت
ليل ظااٌ.
اإلاادةً :20شفع سثِغ اإلاجلغ ؤلاحابت كً ألاظئلت الخاسحت كً اخخصاصاث
اإلاجلغ ،وٍبلغ رلً هخابت بلى اإلالجي باألمش بلىىاهه اإلاصشح به بمصالح الجماكت.
الباب الثالث
حعُير اإلاجلغ
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 /1جىـُم خظىس ألاكظاء في الجلعاث
اإلاادة :21جؼبُلا للمادة  67مً اللاهىن الخىـُمي اإلاخللم بالجماكاثٌ ،لخبر
خظىس ؤكظاء مجلغ الجماكت دوساث اإلاجلغ بحباسٍا.
ًىكم ؤكظاء اإلاجلغ ،اإلاخىاحذًً بلاكت الاحخماق ولِغ بملش الجماكت ،كلى
وسكت الحظىس كبل افخخاح ؤشغاٌ الجلعت ،وٍمىً لألكظاء الزًً الخدلىا بلاكت
الاحخماق بلذ بذاًخه الخىكُم كلى وسكت الحظىس واإلاشاسهت في اإلاذاوالث.
اإلاادة ً :22خصص بلاكت الاحخماق ميان لجلىط سثِغ اإلاجلغ وهىابه ،وٍجلغ
كامل اللمالت ؤو ؤلاكلُم ؤو مً ًمثله بجاهب سثِغ اإلاجلغ.
ًمىً إلاىخب اإلاجلغ ؤن ًدذد ،باجفاق مم سئظاء الفشق باإلاجلغ ،ميان حلىط
ألاكظاء بىاء كلى جلعُم داخلي للاكت الاحخماق.
 /2سفم الجلعاث
اإلاادة ً :23شفم الشثِغ الجلعت ماكخا كىذما ًؼلب رلً زلث ألاكظاء
الحاطشًٍ ؤو سثِغ فشٍم ،وفي هزه الحالت ًدذد الشثِغ مذة هزا الخىكف كلى ؤال
جلل كً 15دكُلت وال جضٍذ كً 30دكُلت .جشفم الجلعت ألداء الصالة.
 /3الىصاب اللاهىوي:
اإلاادة ً: 24خذاوٌ اإلاجلغ في احخماق كام بىُفُت صحُدت ػبلا للىاكذ
الىصاب اللاهىوي اإلالشس في اإلاادة  42مً اللاهىن الخىـُمي اإلاخللم بالجماكاث.
برا وان كذم جىفش الىصاب اللاهىوي خالٌ الجلعت ألاولى ظُازش كلى جاسٍخ
اوللاد الجلعت او الجلعاث اإلاىالُت ًمىً لشثِغ اإلاجلغ بخلاون مم ؤكظاء اإلاىخب
حغُير جاسٍخ اوللاد الجلعت ؤو الجلعاث اإلاىالُت وبخباس ؤكظاء اإلاجلغ بزلً ،وفم
ما هى مىصىص كلُه في اإلاادة  10ؤكاله.
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 /4هخابت الجلعاث
اإلاادة ٌ:25عاكذ واجب اإلاجلغ ،ؤو هاثبه ،الشثِغ ،خاصت ،في كملُت اخدعاب
الىصاب اللاهىوي كىذ افخخاح الجلعاث ،وجالوة حذوٌ ألاكماٌ وملخص مدظش
الذوسة العابلت،وهزا في جدبم كملُت الخصىٍذ واخدعاب هدُجت الخصىٍذ كلى
اإلالشساث اإلاخخزة.
اإلاادة :26في خالت غُاب واجب اإلاجلغ وهاثبه ؤو كاكهما كاثم ؤو في خالت سفظهما
اللُام بمهامهماٌ ،لين الشثِغ ؤخذ ألاكظاء الحاطشًٍ لُلىم بزلً.
/5جىـُم مىاكشاث اإلاجلغ
اإلاادة ٌ :27لشض الشثِغ الىلؽ اإلاذسحت في حذوٌ ألاكماٌ للمىاكشت ،خعب جشجُبها.
وٍمىً حغُير هزا الترجِب باكتراح مً الشثِغ وبلذ مىافلت ؤغلبُت ؤكظاء اإلاجلغ
الحاطشًٍ كلى رلً.
اإلاادة ً :28لذم الشثِغ كىذ بذاًت ول دوسة كادًت جلشٍشا بخباسٍا للمجلغ خىٌ
ألاكماٌ التي كام بها .
كبل بذاًت مىاكشت ؤي هلؼت مً هلؽ حذوٌ ألاكماًٌ ،ذكى الشثِغ كىذ الاكخظاء،
سئظاء اللجان بلى جلذًم ملخص كً الخلاسٍش اإلالذة بشإن الىلؽ اإلالشوطت كلى ؤهـاس
اإلاجلغ.
ًدصش الشثِغ الثدت وخُذة بإظماء ألاكظاء الشاغبين في الخذخل زم ٌلؼي اليلمت
ليل كظى خعب جشجِبه في الثدت الخذخالث.
حلؼى ألاولىٍت في الخذخل لشئظاء الفشق وخعب جمثُلُتهم داخل اإلاجلغ.
ًجىص فخذ الثدت بطافُت ،كىذ الاكخظاء ،إلاىاكشت هفغ الىلؼت.
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ال ًجىص ألي كظى ؤن ًدىاوٌ اليلمت ؤهثر مً مشجين في هفغ اإلاىطىق .غير ؤهه
ًمىً الاظخماق لىىاب الشثِغ وسئظاء اللجان اإلالىُين باإلاعإلت مىطىق اإلاىاكشت،
ولما ػلبىا رلً.
اإلاادة ً:29مىً لشثِغ اإلاجلغ ؤن ًدذد في بذاًت الجلعت ،اإلاذة الضمىُت
اإلاخصصت للمخذخلين .وفي هزه الحالتً ،خلين كليهم ؤن ال ًخجاوصوا الفترة اإلاعمىح
بها.
اإلاادة :30برا جبين ؤن جذخل اللظى ال كالكت له باإلاىطىق الزي ججشي خىله
اإلاىاكشت ،حاص للشثِغ وخذه جيبيهه بلى رلً.
برا كاد اإلاخذخل للخشوج كً اإلاىطىق ؤمىً للشثِغ مىله كً الىالم ػُلت مذة
الجلعت في هفغ اإلاىطىق اإلاؼشوح للمىاكشت.
اإلاادة  :31ليل كظى الحم في الخذخل وباألولىٍت في هؼاق هلؼت هـام ،كلى ؤال
ًخجاوص زالر دكاثم.
اإلاادة ً :32جب ؤن جىصب هلؼت هـام كلى ظير اإلاىاكشت ؤو حذوٌ ألاكماٌ ؤو
معإلت ؤولُت ؤو راث ؤظبلُت ؤو الخزهير بخؼبُم اللاهىن والىـام الذاخلي للمجلغ.
برا جبين ؤن مىطىق هلؼت هـام ال كالكت له بهزه ألامىس ،فةن الشثِغ ًؼلب مً
اإلاخذخل الخىكف كً الىالم ،فةن لم ًمخثلً،إمش الشثِغ بةكفاٌ مىبر الصىث ،وفي
خالت جمادًه وحب جؼبُم ملخظُاث الفلشة الثاهُت مً اإلاادة  48مً اللاهىن
الخىـُمي اإلاخللم بالجماكاث.
اإلاادة  :33ال ًدم ألي كظى مً ؤكظاء اإلاجلغ ؤن ًلاػم كظىا آخش ؤزىاء
جىاوله اليلمت و ًزهش الشثِغ اللظى ؤو ألاكظاء الزًً ًلاػلىن ؤو يهاحمىن
صمالءهم ؤزىاء جىاولهم اليلمت بىحىب مشاكاة الاهظباغ واخترام اللاهىن.
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اإلاادة  :34برا وكم ما مً شإهه ؤن ًخل بالعير اللادي للجلعت مً كبل كظى ؤو
بلع ألاكظاء ؤمىً للشثِغ سفم الجلعت ماكخا.
ًدذد الشثِغ مذة سفم الجلعت ،وٍخلين ؤن حعخإهف خالٌ هفغ الُىم.
اإلاادة :35بن ؤكظاء اإلاجلغ معاولىن شخصُا كً ما ًصذس كنهم مً ؤكماٌ
ؤو جصشفاث جلم جدذ ػاثلت اإلاخابلت اللظاثُت ؤزىاء حلعاث الذوساث اللادًت
والاظخثىاثُت واحخماكاث اللجان.
وَشاس في مدظش الجلعت بلى هزه ألاكماٌ ؤو الخصشفاث.
 /6هُفُت الخصىٍذ كلى اإلالشساث
اإلاادة ٌ :36لخبر الخصىٍذ الللجي كاكذة الجخار حمُم ملشساث اإلاجلغ.
ٌلبر كً الخصىٍذ باإلاىافلت ب "ولم" وكً الخصـىٍذ بالشفـع ب "ال" وفي خالت
الامخىاق بلفف "ممخىم" ،ورلً بؼشٍلت سفم الُذ.
ال ًددعب طمً اإلاصىجين ألاكظاء اإلامخىلىن كً الخصىٍذ.
اإلاادة ٌ :37لاًً سثِغ اإلاجلغ الجماعي هدُجت الخصىٍذ بلذ كُام الياجب ؤو
هاثبه بلملُت اخدعاب ألاصىاث اإلااٍذة والشافظت واإلامخىلت .وٍذسج في اإلادظش بُان
الخصىٍذ الخاص بيل مصىث.
اإلاادة :38جخخز اإلالشساث باألغلبُت اإلاؼللت لألصىاث اإلالبر كنها ،ماكذا في
اللظاًا اإلاىصىص كليها في اإلاادة  43مً اللاهىن الخىـُمي سكم  113.14اإلاخللم
بالجماكاث ،التي ٌشترغ الكخمادها ألاغلبُت اإلاؼللت لألكظاء اإلاضاولين مهامهم ،وبرا
حلزس رلً جخخز اإلالشساث في هزه اللظاًا في حلعت زاهُت باألغلبُت اإلاؼللت لألصىاث
اإلالبر كنها.
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في خالت حلادٌ ألاصىاث ًشجح الجاهب اإلاىخمي بلُه الشثِغ ،وَلذ حلادٌ
ألاصىاث في خالت امخىاق الشثِغ كً الخصىٍذ ،سفظا للىلؼت اإلالشوطت كلى
الخصىٍذ.
ال ًصح التراحم كً الخصىٍذ بلذ بحشاثه بىُفُت صحُدت.
اإلاادة  :39ال ًلبل ؤي ػلب للخذخل ؤو ؤخز اليلمت ؤزىاء بحشاء كملُت الخصىٍذ،
بال برا واهذ اإلاعإلت جخللم بىلؼت هـام للخىبُه بلى خلل في هزه اللملُت.
 /7حلُين ممثلي الجماكت لذي هُئاث ؤخشي وبنهاء مهامهم.
اإلاادة ً :40خم حلُين مىخذبي الجماكت لذي هُئاث ؤخشي ،كً ػشٍم الخصىٍذ
الللجي وجدذد مهامهم في ملشس اإلاجلغ الزي جم بمىحبه اهخذابهم لخمثُل الجماكت.
اإلاادة ً:41لذم اإلاىخذبىن للمجلغ الجماعي ول ظىت جلشٍشًٍ كلى ألاكل خىٌ
مهامهم الاهخذابُت.
 /8جىـُم خظىس اللمىم بلاكت الجلعاث
اإلاادة :42جىىن حلعاث اإلاجلغ مفخىخت لللمىم مم مشاكاة ؤخيام اإلاادة  7مً
هزا الىـام الذاخليً .دظش الجمهىس ؤشغاٌ الجلعاث اإلافخىخت لللمىم في خذود
اإلالاكذ اإلاخىفشة بلاكت الاحخماق واإلاخصصت لللمىم.
اإلاادة ً:43خصص بلاكت الاحخماق ميان خاص باإلاىؿفين والظُىف و بممثلي
وظاثل ؤلاكالم.
ًخلين كلى الجمهىس الالتزام بالهذوء وكذم الخذخل للخلبير كً سؤًه ظىاء
باإلاىافلت ؤو بشفع اإلالشساث التي ًخخزها اإلاجلغ.
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اإلاادة  :44ال ًمىً ألي ؤخذ مً غير ؤكظاء اإلاجلغ وكامل اللمالت ؤو مً ًىىب
كىه وممثلي مصالح الجماكت ولىج اإلايان اإلاخصص للمىخخبين دون برن مً سثِغ
اإلاجلغ.
 /9هلل و حسجُل وجصىٍش حلعاث اإلاجلغ
اإلاادة ً:45مىً اظخلماٌ الىظاثل العملُت البصشٍت لىلل وحسجُل وجصىٍش
اإلاذاوالث الللىُت للمجلغ ورلً بؼلب مً الشثِغ ؤو بمبادسة مً ؤغلبُت ؤكظاء
اإلاجلغ ؤو بؼلب مً وظاثل ؤلاكالم اإلالخمذة بلذ مىافلت الشثِغ ؤو ؤغلبُت ؤكظاء
اإلاجلغ الحاطشًٍ.
وٍمىم مىلا ولُا كلى اللمىم جصىٍش وحسجُل ؤشغاٌ الجلعاث بإًت وظُلت مً
الىظاثل.
الباب الشابم
لجان اإلاجلغ
 /1اللجان الذاثمت
 بخذار اللجان الذاثمت
اإلاادةً:46دذر اإلاجلغ خمغ ( )5لجان داثمت وهي:
 لجىت اإلايزاهُت والشاون اإلاالُت والبرمجت  :جخىىن مً  21كظىا كلى
ألاهثر وجخخص باإلاذاسظت و الخصىٍذ كلى مششوق اإلايزاهُت و ول
اللظاًا راث الؼابم اإلاالي التي حلشض للخذاوٌ في دوساث اإلاجلغ.
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 لجىت اإلاشافم اللمىمُت والخذماث  :جخىىن مً  19كظىا كلى ألاهثر
وجخخص باإلاذاسظت و الخصىٍذ كلى ول اإلاشاسَم اإلاشجبؼت باإلاشافم
اللمىمُت والخذماث الجماكُت.
 لجىت الخىمُت البششٍت والشاون الاحخماكُت والثلافُت والشٍاطُت:
جخىىن مً  19كظىا كلى ألاهثر وجخخص باإلاذاسظت و الخصىٍذ كلى
ول اإلاشاسَم اإلاشجبؼت بالخىمُت البششٍت و النهىض بالشاون الاحخماكُت
والثلافُت و الشٍاطُت.
 لجىت البِئت و الخلمير  :جخىىن مً  19كظىا كلى ألاهثر وجخخص
باإلاذاسظت و الخصىٍذ كلى ول اإلاشاسَم اإلاشجبؼت بالحفاؾ كلى البِئت و
جؼىٍش و جدعين اللمشان.
 لجىت اللالكاث اللامت و الششاهت و الخلاون :جخىىن مً  19كظىا كلى
ألاهثر وجخخص باإلاذاسظت و الخصىٍذ كلى اجفاكُاث و بشامج الخلاون و
الششاهت كلى اإلاعخىي الىػجي و الذولي.
اإلاادة  :47جىدق ػلباث ألاكظاء اإلاخلللت بالترشح للظىٍت بخذي اللجان الذاثمت
لذي سثاظت اإلاجلغ .وٍلىم سثِغ اإلاجلغ بلشاءة ؤظماء ألاكظاء اإلاترشحين للظىٍت
ول لجىت ؤمام ؤكظاء اإلاجلغ.
اإلاادة ً :48خلين كلى ول كظىة ؤو كظى باإلاجلغ ؤن ًىدعب بلى بخذي اللجان
الذاثمت .ال ًدم ليل كظى الاهخماء ألهثر مً لجىت داثمت واخذة .هما ال ًدم للظى
واخذ مً ؤكظاء اإلاجلغ ان ًخىلى سثاظت ؤهثر مً لجىت داثمت واخذة.
اإلاادة ً :49يخخب اإلاجلغ مً بين ؤكظاء ول لجىت داثمت سثِعا لها وهاثبا له.
جيخهي مهام هاثب سثِغ اللجىت بمجشد اهتهاء اهخذاب سثِغ اللجىت.
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اإلاادة:50جخصص بىاء كلى مذاولت اإلاجلغ الجماعي ،ودون مىاكشت سثاظت اللجىت
الذاثمت اإلايلفت بالخىمُت البششٍت والشاون الاحخماكُت والثلافُت والشٍاطُت للظىة
ؤو كظى مً اإلالاسطت .في خالت كذم وحىد كظىة ؤو كظى مً اإلالاسطتً ،ترشح باقي
ؤكظاء اإلاجلغ لشغل هزا اإلاىصب ،باظخثىاء الشثِغ وهىابه.
اإلاادة  :51ال ًمىً حغُير حعمُت اللجان الذاثمت ؤو جلعُمها بلى كذة لجان.
 احخماكاث وحعُير اللجان الذاثمت
اإلاادة:52ججخمم اللجان بملش الجماكت بؼلب مً سثِعها ،ؤو مً سثِغ اإلاجلغ
ؤو زلث ؤكظاء اللجىت.
ًظم سثِغ اإلاجلغ سهً بشاسة اللجان كاكت لالحخماق وفم الجذوٌ الضمجي
الخاص باظخلماٌ كاكاث الجماكت .هزا الجذوٌ ٌلذه سثِغ اإلاجلغ .و ٌلمل سثِغ
اإلاجلغ كلى جمىين اللجان الذاثمت مً حمُم الىظاثل اإلاادًت اإلامىىت ختى جلىم
بالذوس اإلاىىغ بها ؤخعً كُام.
ًىحه الاظخذكاء مً كبل سثِغ اللجىت اإلالىُت بلى ؤكظاء اللجىت ورلً كبل
48ظاكت كلى ألاكل كبل مىكذ الاحخماق .وَشاس في الاظخذكاء بلى الىلؽ اإلادذدة في
حذوٌ ألاكماٌ وفي خالت الاظخعجاًٌ ،مىً جللُص هزا ألاحل بلى  24ظاكت.
ٌللم مىكذ وميان اوللاد احخماكاث اللجان وحذوٌ ؤكمالها بملش الجماكت و
اإلالاػلاث الخابلت لها ،كبل  24ظاكت كلى ألاكل مً مىكذ اوللاد الاحخماق.
ال ًمىً ألًت لجىت ؤن ججخمم خالٌ اوللاد حلعاث اإلاجلغ.
اإلاادة :53حلخبر احخماكاث اللجان صحُدت بدظىس ؤهثر مً هصف ؤكظائها،
وبرا حلزس جىفش هزا الىصاب ،وحب جإحُل الاحخماق بلى الُىم اإلاىالي مً ؤًام اللمل،
وفي هزه الحالت ٌلخبر الاحخماق صحُدا هُفما وان كذد ألاكظاء الحاطشًٍ.
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ليل كظى باإلاجلغ الجماعي الحم في خظىس حلعاث اللجان وبن لم ًىً كظىا
بها ،وله ؤن ًبذي آساءه بصفت اظدشاسٍت بلذ اظدئزان سثِغ اللجىت ودون ؤن ًىىن له
الحم في الخصىٍذ.
ًمىً جإحُل احخماق اللجىت برا ػلب ؤهثر مً هصف ؤكظاء اللجىت اإلالىُت
رلً ،وٍدذد سثِغ اللجىت جاسٍخ الاحخماق اإلاىالي.
اإلاادة :54جماسط اللجان ؤكمالها في بػاس حلعاث غير مفخىخت لللمىم.
اإلاادة:55جذسط اللجان وجبذي سؤيها في اللظاًا اإلالشوطت كليها ،مً ألاػشاف
اإلالىُت ،في خذود اخخصاصاتها وفي هؼاق اإلاعاثل اإلاذسحت في حذوٌ ؤكمالها.
ًمىً للجىت ؤن جلذم جىصُاث وملخمعاث للمجلغ الجماعي.
اإلاادة :56جخخز اللجان كشاساتها وجصادق كلى الخلاسٍش اإلاىبثلت كً ؤكمالها
باألغلبُت اإلاؼللت لألصىاث اإلالبر كنها وٍخم الخصىٍذ باالكتراق الللجي ،وفي خالت
حلادٌ ألاصىاثً ،شجح حاهب سثِغ اللجىت.
اإلاادة ً:57دشس مدظش حلعاث اللجان في نهاًت ول احخماق مً كبل سثِغ اللجىت
ؤو هاثبه ،وٍىكم الشثِغ ؤو هاثبه كلى اإلادظش بلذ كشاءجه كلىُا كلى ؤكظائها.
اإلاادة:58جىدق جلاسٍش اللجان لذي سثاظت اإلاجلغ كششة ؤًام كلى ألاكل كبل
اوللاد ول دوسة.
ٌعهش سثِغ اإلاجلغ الجماعي كلى بسفاق جلاسٍش اللجان بجذوٌ ألاكماٌ اإلاىحه
لألكظاء لحظىس الذوسة.
اإلاادةً :59ضود سثِغ اإلاجلغ اللجان باإلاللىماث والىزاثم الظشوسٍت إلاضاولت
مهامهم .
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حلشض اإلايزاهُت مشفلت بالىزاثم الظشوسٍت لذساظتها كلى لجىت اإلايزاهُت والشاون
اإلاالُت والبرمجت داخل كششة ؤًام كلى ألاكل كبل جاسٍخ الذوسة اإلاخلللت باكخماد
اإلايزاهُت مً ػشف اإلاجلغ.
 /2اللجان اإلااكخت
 بخذار اللجان اإلااكخت
اإلاادة ً:60مىً للمجلغ الجماعي ؤن ًدذر لجاها ماكخت إلاذة مدذدة وغشض
ملين ،ولما دكذ الظشوسة بلى رلً ،باكتراح مً سثِغ اإلاجلغ ،ؤو بؼلب مىكم مً
ػشف زلث ألاكظاء اإلاضاولين مهامهم كلى ألاكل.
ًدذد اإلاجلغ كذد ؤكظاء هزه اللجان وَلُنهم.
اإلاادة:61جدذد اإلاهام اإلاىهىلت للجان اإلااكخت بذكت ،وال ًجىص ؤن ٌلهذ لهزه
اللجان بإي اخخصاص مخىٌ للجان الذاثمت.
جدذر وججخمم اللجان اإلااكخت وفم الىُفُاث اإلاخلللت باللجان الذاثمت ؤكاله.
اإلاادة:62جيخهي صالخُت اللجان اإلااكخت بمجشد اظدُفاء دساظت اإلاعاثل التي
ؤخذزذ مً ؤحلها وبًذاق جلاسٍشها.
الباب الخامغ
جإلُف الفشق باإلاجلغ
اإلاادة ً:63مىً ألكظاء اإلاجلغ ؤن ًىىهىا في بذاًت الاهخذاب فشكا ورلً
باالظدىاد بلى جىحهاتهم العُاظُت ؤو اهخماءاتهم الحضبُت كصذ جيعُم اللمل فُما
بُنهم داخل اإلاجلغ الجماعي.
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ال ًمىً ؤن ًلل كذد ؤكظاء ول فشٍم كً خمعت ( )5ؤكظاء.
ًخخاس ول فشٍم سثِعا واظما للفشٍم.
ًخم حلُين سئظاء الفشق وفم الؼشٍلت الخالُت:
 ًمىً ليل كظى باإلاجلغ غير اإلاىخمي ألي فشٍم باإلاجلغ ،الاهظمام بلىالفشٍم الزي ًخخاسه خُىما ًلشس رلً ،ششٍؼت مىافلت سثِغ الفشٍم اإلاشاد الاهظمام
بلُه.
 ًخلين كلى سئظاء الفشق ؤن ًخبروا هخابت سثِغ اإلاجلغ الجماعي ،وفي خُىه،بإي حغُير ًلم داخل فشكهم مً اهظمام ؤو اوسحاب ألاكظاء.
اإلاادة ً :64خم جىىًٍ الفشق باإلاجلغ خالٌ الجلعت التي ًخم فيها اهخخاب سئظاء
اللجان الذاثمت باإلاجلغ.
ًجخمم ؤكظاء اإلاجلغ اإلاىىهين لفشٍم باإلاجلغ مً ؤحل اهخخاب سثِغ للفشٍم.
وٍيخخب سثِغ الفشٍم باألغلبُت اليعبُت ألكظاء الفشٍم الحاطشًٍ.
اإلاادة ً:65لذم سثِغ الفشٍم لشثِغ اإلاجلغ الثدت بإظماء ألاكظاء اإلاىىهين
للفشٍم جدمل جىكُلاتهم وسكم بؼاثلهم الىػىُت للخلشٍف ،وهزا حعمُت الفشٍم.
حللم الثدت الفشق وألاكظاء اإلاىخمين لها بملش الجماكت .
اإلاادة ً: 66خلين كلى الفشق التي جخخاس الاهخماء بلى اإلالاسطت ؤن جلذم جصشٍدا
مىخىبا ٌللً رلً بلى سثاظت اإلاجلغ .وٍمىً للفشق اإلاىخمُت للملاسطت سحب هزا
الخصشٍذ في ؤي وكذٌ .للم الخصشٍذ باالهخماء بلى اإلالاسطت وهزا سحبه بملش
الجماكت.
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اإلاادة ً:67ظم سثِغ اإلاجلغ سهً بشاسة ؤكظاء اإلاجلغ ؤلامياهُاث اإلاادًت
والبششٍت الالصمت لخىىًٍ الفشق باإلاجلغ.
اإلاادة :68ججخمم الفشق بذكىة مً سثِعها ؤو بىاء كلى ػلب مً زلث ؤكظائها.
ولهزه الغاًتً ،لذم سثِغ الفشٍم ػلبا لشثِغ اإلاجلغ الجماعي كصذ جىفير كاكت
لالحخماق .وَعخجُب الشثِغ لهزا الؼلب داخل ؤحل ال ًخلذي  3ؤًام  ،وٍىحه خُيئز
سثِغ الفشٍم الذكىة ألكظاء الفشٍم كصذ الاحخماق وجىىن هزه الذكىة مصحىبت
بجذوٌ ألاكماٌ.
اإلاادة ً : 69مىً لفشٍلين باإلاجلغ ؤو ؤهثر كلذ احخماكاث مشترهت لذساظت
كظاًا ملُىت ،وجخصص كاكت لالحخماق بىاء كلى ػلب ًىحهه سئظاء الفشق اإلالىُت
الى سثِغ اإلاجلغ الجماعي ،وٍىحه خُيئز سئظاء الفشق الذكىة ألكظاء فشكهم
لحظىس الاحخماق وجىىن هزه الذكىة مصحىبت بجذوٌ ألاكماٌ.
اإلاادة :70ال ًمىً للفشق الخذاوٌ في اللظاًا التي ال جذخل في صالخُاث
اإلاجلغ ،وصالخُاث سثِعه هما ال ًمىنها في ؤي خاٌ مً ألاخىاٌ اظخغالٌ احخماق
ؤكظاء الفشٍم إلاىاكشت ؤمىس ظُاظُت جخص ؤخضابهم .
الباب العادط
هُئت اإلاعاواة وجيافا الفشص وملاسبت الىىق
اإلاادةً:71دذر اإلاجلغ الجماعي بششاهت مم فلالُاث اإلاجخمم اإلاذوي هُئت
اظدشاسٍت جذعى هُئت اإلاعاواة وجيافا الفشص وملاسبت الىىق ،جخخص بذساظت
اللظاًا اإلاخلللت بخفلُل مبادت اإلاعاواة وجيافا الفشص وملاسبت الىىق.
اإلاادة :72جخىىن هُئت اإلاعاواة وجيافا الفشص وملاسبت الىىق مً شخصُاث
جيخمي بلى حملُاث مدلُت وفلالُاث مً اإلاجخمم اإلاذوي ًلترخهم سثِغ اإلاجلغ
الجماعي .
22

اإلاادة ً:73دذد كذد ؤكظاء الهُئت باكخباس ؤهمُت اليعُج الجملىي والفاكلين
اإلادلُين وبالدشاوس ملهم.
اإلاادة ً:74إخز بلين الاكخباس في حشىُل الهُئت اإلالاًير الخالُت:
 ملاسبت الىىق الاحخماعي خُث ًخم جخصُص وعبت الثلث لليعاء مً مجمىق
ؤكظاء اللجىت لظمان اإلاعاواة؛
 جدذًذ وعبت ليل فئت مً الفئاث اإلاعتهذفت (ؤشخاص روو اخخُاحاث خاصت،
ؤػفاٌ،معىىن)...؛
 اإلاياهت والعملت داخل اإلاجخمم اإلادلي؛
 الخجشبت في مُذان الخىمُت البششٍت؛
 -الخبرة في مجاٌ الىىق الاحخماعي؛
 الخىىق اإلانهي؛
 الاسجباغ بالجماكت (الاكامت الذاثمت داخل جشاب الجماكت)؛
اإلاادة  :75ججخمم هُئت اإلاعاواة وجيافا الفشص بملش الجماكت بذكىة هخابُت مً
سثِعها ؤو بىاء كلى ػلب هخابي مً زلثي ؤكظائها ،وحللذ اللجىت احخماكين كلى ألاكل
في العىت.
اإلاادةً :76خىلى سثِغ الهُئت ؤو مً ًىىب كىه جدذًذ جىاسٍخ احخماكاتها وحذوٌ
ؤكمالها باجفاق مم ؤكظائها.
اإلاادةً:77ىحه الاظخذكاء بلى ول ؤكظاء الهُئت زالزت ؤًام كلى ألاكل كبل مىكذ
الاحخماق ،وَشاس في الاظخذكاء بلى حذوٌ ألاكماٌ.
اإلاادة:78حلخبر احخماكاث الهُئت صحُدت بدظىس هصف ؤكظائها برا حلزس
جىفش هزا الىصاب ،وحب جإحُل الاحخماق بلى الُىم اإلاىالي ،وفي هزه الحالتٌ ،لخبر
الاحخماق صحُدا هُفما وان كذد الحاطشًٍ.
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اإلاادة :79جماسط الهُئت ؤكمالها في بػاس حلعاث غير مفخىخت لللمىم.
اإلاادةً :80جىص لشثِغ الهُئت ؤن ًإرن لبلع ألاشخاص روي الاخخصاص
لحظىس ؤشغالها برا وان مً شإن رلً ؤن ًفُذ اللجىت في اجخار اللشاس اإلاىاظب
بخصىص اإلاىطىق اإلالشوض كليها.
اإلاادةً :81مىً للهُئت جىىًٍ مجمىكاث كمل تهخم بلظاًا ملُىت في مجاٌ
اخخصاصاتها.
اإلاادة :82جخخز الهُئت كشاساتها وجصادق كلى الخلاسٍش اإلاىبثلت كنها بإغلبُت
ألاصىاث اإلالبر كنها .وٍخم الخصىٍذ باالكتراق الللجي .
وفي خالت حلادٌ ألاصىاثً ،شجح الجاهب اإلاىخمي بلُه سثِغ اللجىت،وجذون هخاثج
الخصىٍذ في مدظش الاحخماق.
اإلاادةٌ :83لين الشثِغ ملشس الهُئت وهاثبا لهً ،خىلى جدشٍش مداطش احخماكاث
اللجىت.
اإلاادةً:84ىفش سثِغ مجلغ الجماكت للهُئت وظاثل اللمل الظشوسٍت مً كاكت
لالحخماكاث ومياجب ولىاصمها وؤػش وهخابت خاصت.
اإلاادةً:85دشس مدظش لجلعاث الهُئت كلب ول احخماق ،وٍىكله سثِغ الهُئت
بلذ كشاءجه كلىُا كلى ؤكظاء الهُئت .وجشفم وسخت مً اإلادظش بلى سثِغ اإلاجلغ.
اإلاادةٌ :86لخبر وشاغ الهُئت كمال جدظيرًا وكشاساتها داخلُت ال ًجىص وششها وال
ببالغها بلى اللمىم.
اإلاادة:87جذسط الهُئت اللظاًا اإلالشوطت كليها في خذود اخخصاصاتها وفي هؼاق
اإلاعاثل اإلاذسحت في حذوٌ ؤكمالهاً .مىً للهُئت ؤن جلذم إلاجلغ الجماكت جىصُاث
وملخمعاث في مجاٌ اخخصاصها.
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اإلاادة : 88جبذي الهُئت سؤيها ،بؼلب مً اإلاجلغ ؤو سثِعه في اللظاًا و اإلاشاسَم
اإلاخلللت باإلاعاواة وجيافا الفشص وملاسبت الىىق الاحخماعي ،وجلىم بخجمُم اإلالؼُاث
التي لها صلت بهزه اإلاُادًً مً ؤحل دساظتها وبكذاد جىصُاث بشإن بدماج اإلاعاواة
وجيافا الفشص وملاسبت الىىق الاحخماعي في بشامج الجماكت والخذماث واإلاشافم
الجماكُت.
اإلاادة :89جىدق الخلاسٍش والخىصُاث واإلالخمعاث لذي سثاظت اإلاجلغ الزي ٌعهش
كلى جبلُغها بلى ؤكظاء اإلاجلغ الجماعي.
اإلاادة ً:90لىم سثِغ اإلاجلغ الجماعي بصفت دوسٍت بةخباس ؤكظاء الهُئت بمأٌ
جىصُاتها وملخمعاتها واكتراخاتها.
الباب العابم
آلالُاث الدشاسهُت للحىاس والدشاوس
اإلاادة  :91جؼبُلا ألخيام اإلااد  119مً اللاهىن الخىـُمي للجماكاثً ،دذر
مجلغ الجماكت آلُاث حشاسهُت للحىاس والدشاوس لخمىين اإلاىاػىاث واإلاىاػىين
والجملُاث مً اإلاعاهمت في بكذاد بشهامج كمل الجماكت وجدبله.
اإلاادة ً:92ىـم سثِغ اإلاجلغ الجماعي بخلاون مم ؤكظاء اإلاىخب ،للاءاث
كمىمُت مم اإلاىاػىاث واإلاىاػىين والفاكلين الاكخصادًين والاحخماكُين وحملُاث
اإلاجخمم اإلاذوي لذساظت مىاطُم كامت جذخل في اخخصاصاث الجماكت والاػالق كلى
آسائهم بشإنها وهزا إلخباس اإلاىاػىاث واإلاىاػىين واإلالىُين بالبرامج الخىمىٍت اإلاىجضة ؤو
اإلاىحىدة في ػىس ؤلاهجاص.
ًىـم هزا الللاء بمبادسة مً الشثِغ ؤو بؼلب مً الفاكلين اإلالىُين ؤو مً
ػشف هُئت جمثل اإلاىاػىاث واإلاىاػىين.
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ًمىً لشثِغ اإلاجلغ الجماعي ؤن ٌعخذعي سئظاء اللجان اإلالىُت ؤو هىابهم
لحظىس هزه الجلعاث،
اإلاادة ً:93دذد سثِغ اإلاجلغ ميان وجاسٍخ وظاكت اوللاد هزه الللاءاث،
وٍىحه الذكىة بلى ألاػشاف اإلالىُت وحللُم مىكذ هزا الللاء بملش الجماكت  3ؤًام كلى
ألاكل كبل اوللاده.
اإلاادةً:94خىلى سثِغ اإلاجلغ ششػت الجلعاث ؤزىاء الللاءاث اإلازهىسة وٍمىً
ؤن ٌعخلين بالعلؼاث اللمىمُت لحفف الىـام.
ًمىً ألكظاء اإلاجلغ خظىس هزه الللاءاث  ،وَلين سثِغ اإلاجلغ ؤخذ
ألاكظاء ؤو ؤخذ مىؿفي الجماكت إلكذاد جلشٍش خىٌ ؤشغاٌ هزا الللاء والخىصُاث
الصادسة كىه.
اإلاادة ٌ :95لشض سثِغ اإلاجلغ جلاسٍش الللاءاث والجلعاث اإلاشاس بليها في اإلاىاد
ؤكاله ،كلى مىخب اإلاجلغ كصذ بدساحها في حذوٌ ؤكماٌ الذوسة اإلاىالُت للمجلغ
الجماعي للخذاوٌ بشإنها.
اإلاادة  :96ال ًمىً ؤن جىدس ي الللاءاث والجلعاث اإلاشاس بليها في اإلاىاد اكاله
ػابلا ظُاظُا ؤو اهخخابُا ،ؤو جىىن بؼلب مً خضب ؤو حملُت جابلت لحضب ؤو هلابت .
وٍخدمل ؤكظاء اإلاجلغ الجماعي اإلاعاولُت خىٌ ؤفلالهم اإلاشجىبت ؤزىاء الاحخماكاث
اإلازه ــىسة.
الباب الثامً
هُفُت بكذاد وجلذًم مداطش الجلعاث
 /1بكذاد وجلذًم اإلاداطش
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اإلاادةً:97لىم واجب اإلاجلغ ؤو هاثبه ،بةكذاد مدظش ليل حلعت ًخظمً بإماهت
ودكت مجمىق ؤشغاٌ اإلاجلغ مً كشض ومىاكشت واإلالشس الزي اجخزه اإلاجلغ.
وَعاكذهما في رلً مىؿفى الجماكت كىذ الاكخظاء.
اإلاادةً:98مىً ألكظاء اإلاجلغ ؤن ًؼللىا كلى مدظش اإلاذاوالث فىس بكذاده،
وٍمىنهم كىذ الاكخظاء،جىحُه ػلب مىخىب لشثِغ اإلاجلغ كصذ بحشاء حلذًالث ؤو
جصحُذ ما وسد فُه مً خزف ؤو صٍادة ؤو ؤخؼاء .
ٌعخلين سثِغ اإلاجلغ بجمُم الىظاثل للخإهذ مً صحت الخلذًالث اإلالترخت،
وٍىىن سفظها مللال وٍبلغ بلى اإلالىُين باألمش.
اإلاادةٌ :99علم سثِغ اإلاجلغ وسخت مً اإلاداطش ليل كظى باإلاجلغ داخل
ؤحل ً 15ىما اإلاىالُت الخخخام الذوسة ورلً بما بصفت مباششة مم ؤلاشهاد بالخىصل
ؤو كً ػشٍم البرًذ ؤلالىترووي.
 /2كشاءة وجىصَم اإلاداطش
اإلاادة:100في بذاًت ول دوسةً ،خلى ملخص مدظش الذوسة العابلت مً كبل واجب
اإلاجلغ ؤو هاثبه،وكىذ الاكخظاء كظى مً اإلاجلغ ٌلُىه الشثِغ ،جالوة كلىُت كبل
الششوق في دساظت الىلؽ اإلاذسحت بجذوٌ ألاكماٌ .وحعلم وسخت مىه ليل كظى مً
اإلاجلغ.
 /3وشش ملخص اإلالشساث
اإلاادةٌ :101للم ملخص اإلالشساث في ؿشف زماهُت ؤًام بملش الجماكت و ملشاث
اإلالاػلاث الخابلت لها ،وٍمىً باإلطافت بلى رلً وشش هزه اإلالشساث بجمُم الىظاثل
اإلامىىت بما في رلً اإلاىكم الالىترووي للجماكت بلصذ اػالق اللمىم كليها.
الباب الخاظم
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جىـُم هُفُت اشخغاٌ هذوة سئظاء مجالغ اإلالاػلاث
اإلاادة :102جخىىن هذوة سئظاء مجالغ اإلالاػلاث مً سثِغ اإلاجلغ الجماعي
وسئظاء مجالغ اإلالاػلاث.
اإلاادةً :103ترؤط هذوة سئظاء مجالغ اإلالاػلاث سثِغ اإلاجلغ الجماعي،
وٍىىب كىه برا حغُب ؤو كاكه كاثم ؤهبر الشئظاء ظىا مً الحاطشًٍ في الجلعت.
اإلاادة :104ججخمم هذوة سئظاء مجالغ اإلالاػلاث وحىبا مشجين في العىت،
ألاولى كبل بكذاد ميزاهُت اإلاجلغ الجماعي والثاهُت بلذ جصفُت ميزاهُت العىت
اإلاىصشمت ،هما ًمىنها ؤن ججخمم ولما دكذ الـشوف بلى رلً ،بذكىة مً سثِعها آو
بؼلب مىخىب مً زلث ؤكظائها.
اإلاادةً :105ظم سثِغ الىذوة حذوٌ ؤكماٌ احخماكاتها ،وٍشظله خالًٌ 20ىما
كبل جاسٍخ الاحخماق بلى سئظاء اإلالاػلاث الزًً ًمىنهم داخل احل  10ؤًام بطافت ول
معإلت جذخل طمً اخخصاصاث الىذوة .وٍظم الشثِغ بلذ رلً حذوٌ ألاكماٌ
النهاجي.
اإلاادة :106جىحه الاظخذكاءاث بالبرًذ اإلاظمىن مم ؤلاشلاس بالخىصل ؤو
بىاظؼت ول وظُلت جبلُغ ؤخشي بلى ؤكظاء الىذوة ،مشفلت بجذوٌ ألاكماٌ النهاجي في
ؤحل ؤكصاه  10ؤًام كبل اوللاد الاحخماق.
جخظمً الاظخذكاءاث جاسٍخ وميان وظاكت اوللاد الاحخماق.
جدظش العلؼت ؤلاداسٍت اإلادلُت احخماكاث الىذوة ،وٍمىنها ؤن حشاسن في
اإلاىاكشت وجبذي سؤيها ولما ػلب منها رلً.
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اإلاادة :107ججخمم الىذوة بدظىس ؤهثر مً هصف ؤكظائها ،وفي خالت كذم
جىفش هزا الىصاب وكذ الاحخماقً ،يخـش ألاكظاء إلاذة ال جلل كً  30دكُلت ،وبلذ
رلً ٌللً الشثِغ كً جإحُل الاحخماق بلى الُىم اإلاىالي وٍدذد ظاكت وميان الاحخماق
.
ًىللذ احخماق هذوة الشئظاء في الُىم اإلاىالي هُفما وان كذد ألاكظاء
الحاطشًٍ.
اإلاادةً:108ىكم ألاكظاء اإلاخىاحذون بالجلعت كلى وسكت الحظىس وٍلىم
الشثِغ بالخإهذ مً جىفش الىصاب اللاهىوي ،وَللً بلذ رلً كً افخخاح الجلعت.
اإلاادة ٌ :109لين الشثِغ ؤخذ اإلاىؿفين الحاطشًٍ لُلىم بىخابت الجلعت.
ًلىم واجب الجلعت بخالوة حذوٌ ألاكماٌ ،وبلذ رلً ٌلشض الشثِغ الىلؽ
اإلاذسحت بجذوٌ ألاكماٌ للمذاولت فيها خعب جشجُبها.
اإلاادةً :110خىلى الشثِغ جىـُم اإلاىاكشاث .جفخذ الثدت للخذخالث بخصىص
ول هلؼت،وجدذد مذة ول جذخل في  10دكاثم .وٍمىً للشثِغ ؤن ًشد كلى ول جذخل
كصذ جلذًم بًظاخاث ؤو ؤلاحابت كً ألاظئلت اإلاؼشوخت في خيز صمجي مذجه  10دكاثم.
وبلذ نهاًت اإلاىاكشاث ً،خم اإلاشوس بلى الخصىٍذ.
ًخم الخصىٍذ بؼشٍلت كلىُت ،وجخخز اإلالشساث باألغلبُت اإلاؼللت لألصىاث
اإلالبر كنها للحاطشًٍ ؤزىاء الخصىٍذ.
اإلاادةً :111لىم واجب الجلعت بخدشٍش مدظش ًخظمً بذكت وؤماهت حمُم
جذخالث ألاكظاء واإلالشساث اإلاخخزة .وٍىكم الشثِغ كلى هزا اإلادظش.
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اإلاادةً :112خخز الشثِغ حمُم الخذابير الالصمت للمدافـت كلى الىـام ؤزىاء
احخماق هذوة الشئظاء ،وٍمىىه،كىذ الظشوسة ،ؤن ًؼلب جذخل العلؼت ؤلاداسٍت
اإلادلُت .
الباب اللاشش
ؤخيام خخامُت
/1جىـُم اظخلماٌ اللاكاث الخابلت للجماكت
اإلاادةً :113ظم سثِغ اإلاجلغ كاثمت جخظمً اللاكت ؤو اللاكاث والخجهيزاث
التي جخىفش كليها الجماكت والتي ًمىً وطلها سهً بشاسة لجان اإلاجلغ وفشق اإلاجلغ
وهُئاجه.
اإلاادةً:114ظم سثِغ اإلاجلغ حذوال صمىُا ٌللم بملش الجماكتً ،بين فُه جاسٍخ
شغل اللاكت ؤو اللاكاث والهُئت ؤو الهُئاث التي ظدشغلها واإلاذة الضمىُت اإلاخصصت
لها.
 /2حلذًل الىـام الذاخلي
اإلاادةً:115مىً حلذًل ملخظُاث هزا الىـام بىاء كلى ػلب مً الشثِغ ؤو
بؼلب مىكم مً زلث ألاكظاء اإلاضاولين مهامهم باإلاجلغ.
ٌلشض مششوق الخلذًل كلى اإلاجلغ لذساظخه والخصىٍذ كلُه ػبلا إلالخظُاث
اللاهىن الخىـُمي اإلاخللم بالجماكاث.

فاس في..........:
رئيــــس جمـــاعة فـــاس
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